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I.

WAAROM
WAAROM EEN LOKALE AGENDA 21 ?

WAAROM AGENDA 21

Waarschuwing
Een Agenda 21 is een strategisch plan voor een duurzame 21ste eeuw. Hij is lokaal indien hij het
gemeentelijke territorium betreft, maar hij beantwoordt een inzet op wereldvlaK : globaal denken,
lokaal handelen.
In dit kader ondervraagde ERU vzw de verschillende diensthoofden van de administratie.
Via deze interviews werden voorstellen tot acties opgesteld (hier samengebracht).
Acties en projecten voorgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen en door het
OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) worden hier eveneens vermeld.
Deze acties vormen het deel van de Agenda 21 verbonden aan het werk van de administratie ;
een ander reeks van acties zal in samenwerking gebeuren met de burgers. Zij zullen geleidelijk
geïntegreerd worden bij de realisatie van de Agenda 21.
Tenslotte, aangezien de Agenda 21 per definitie een evolutief proces betreft, zal deze mettertijd
verrijkt worden met nieuwe duurzame acties.

Tijdens de top van Rio de Janeiro, in 1992, wordt de Agenda 21 door bijna 200 landen opgenomen. Het is een
verklaring in de vorm van een programma voor de 21ste eeuw die de grote actieprincipes onderlijnt in
uiteenlopende domeinen : het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, de economie, de participatie van de
vrouw, onderwijs, cultuur… met het oog op een duurzame ontwikkeling van de planeet.
De bekommernissen zijn inderdaad talrijk : termen zoals " gat in de ozonlaag ", " toenemende vervuiling ",
" zure regen ", " desertificatie ", " verlies aan biodiversiteit " zijn steeds uitdrukkelijker aanwezig in de
actualiteit. Het is inmiddels ook duidelijk dat de meest " ontwikkelde " landen verantwoordelijk zijn voor de
degradatie van de planeet. Tegelijkertijd stellen we een toename van de economische en sociale
ongelijkheden vast die een steeds groter deel van de wereldbevolking teistert.
Deze wereldwijde Agenda 21 verzoekt de regeringen, de territoriale collectiviteiten, de ondernemingen… een
Agenda 21 programma op touw te zetten volgens de principes van de duurzame ontwikkeling.
Tegenover het tekort aan doeltreffendheid van de grote internationale milieuakkoorden, komt de lokale
dimensie stilaan op de voorgrond. Tijdens de conferentie van Aalborg (Denemarken) in 1994 groeit de Agenda
21, toegepast op lokaal vlak, een werktuig om de ontreddering van het milieu in te perken. Meer dan 1.000
Europese steden ondertekenen het « Handvest van Aalborg », waaronder Brussel in 1995.
Een lokale Agenda 21 kan zodoende beschreven worden als een dynamiek op lange termijn die een
collectiviteit betrekt in de verwezenlijking van een concreet actieplan waarvan de doelstelling de duurzame
ontwikkeling van haar territorium is.
De Stad Brussel verbindt er zich toe een Agenda 21 op touw te zetten teneinde aan de grote duurzame
doelstellingen op wereldvlak deel te nemen.
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De klimaats
klimaatsveranderingen
Volgens het " Intergovernmental Panel of Climate " over de evolutie van het klimaat (IPCC) zijn de
klimaatveranderingen reëel en in grote mate veroorzaakt door de menselijke activiteiten. Men
verwacht een opwarming van het klimaat gaande van 1,4°C tot 5,8°C tegen 2100.
Gemiddeld is de temperatuur de laatste 100 jaren gestegen met ongeveer 0,6°C voor het geheel
van de planeet (Bron : Greenpeace, IPCC, Wereldgezondheidsorganisatie). De beschikbare
gegevens duiden aan dat het decennium van 1990 heel waarschijnlijk de warmste van de hele
eeuw was.
Verschillende wetenschappers zijn ook van mening dat, eens een bepaalde temperatuursdrempel
overschreden wordt, de gevolgen van de klimaatveranderingen catastrofale proporties zouden
kunnen aannemen. Meerderen leggen deze drempel op een verhoging van 2°C tegenover de
temperatuur van de pré-industriële periode (nl voor 1750, periode waar de menselijke activiteit
een verhoging van koolstofdioxide - CO² teweeg bracht).
Een gemiddelde stijging van de wereldtemperatuur met 2°C zou waarschijnlijk belangrijke
catastrofes veroorzaken zowel humanitair als op vlak van milieu. In het bijzonder :
-

-

Wegsmelten van de ijslaag van Groenland en het Westen van de Zuidpool (die een stijging
van het zeeniveau met 10 m op enkele honderden jaren zou teweeg brengen) met als
gevolg : verplaatsing van menselijke bevolkingen, verplaatsing en verdwijning van dier- en
plantsoorten door de verstoorde ecosystemen, verlies aan biodiversiteit (koraalrif,
amazoniënwoud…) ;
Groot watertekort met belangrijke menselijke en landbouwkundige verliezen ;
Inversie van de netto balans van wouden en gronden die zich van koolstofput tot
koolstofmakers zouden omvormen ;
Groeiende sociale ongelijkheden tussen de landen van het Zuiden en het Noorden.

Om deze catastrofen te vermijden zouden de geïndustrialiseerde landen tegen 2020 hun
broeikasgasuitstoot met minstens 30 % moeten verminderen tegenover 1990. Een doel van
75 % reductie tegen 2050 zou moeten vastgelegd worden.
Vandaag zijn de vervuilende gassen op de beurs gequoteerd. De rechten tot vervuilen, onder
vorm van tonnen CO2 die in de atmosfeer worden gestuurd, worden verhandeld tussen de grote
wereldfirma’s. Deze eenheid is een referentie geworden om de impact van een fenomeen te
meten. Zo kon men bijvoorbeeld zeggen, dat in 2004 een Fransman gemiddeld 8,1 ton CO2 per
jaar uitstootte, wat overeenstemt met een verbranding van 2,5 ton aardolie.
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Onze invloed op de planeet onder controle houden dankzij een duurzaam
gedrag
De opeenstapeling van ecologische en socio-economische uitdagingen vraagt om vernieuwende antwoorden
waar economie, sociale rechtvaardigheid en milieu op gelijke voet moeten worden beschouwd. Het is
onontbeerlijk een evenwichtige levenswijze terug te vinden, vandaag en in de toekomst, hier en elders. Met
andere woorden een duurzame ontwikkeling.

-

Wat is duurzame ontwikkeling ?

Duurzame ontwikkeling wordt omschreven als een ontwikkeling die aan de behoeftes van de huidige
generaties beantwoordt zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeftes te
voorzien in gevaar te brengen1. Ontstaan in de jaren ’80, is de duurzame ontwikkeling beëdigd op de Top van
de Aarde in Rio in 1992. Zij omlijnt het kader van referenties en principes die onze acties op een globale wijze
zouden moeten leiden in het vooruitzicht van, en rekening houdend met de gevolgen niet alleen op
economisch vlak, maar tevens op sociaal vlak en op vlak van het milieu, drie essentiële aspecten van de
levenskwaliteit. Daarom wordt duurzame ontwikkeling vaak schematisch wordt voorgesteld door drie door
elkaar lopende gehelen.

Anderzijds bepaalt duurzame ontwikkeling het concept van dubbele solidariteit : solidariteit in de ruimte
(Noord/Zuid) en solidariteit in de tijd (vandaag/toekomstige generaties). Ieder mens, waar deze zich ook
bevindt, heeft hetzelfde recht toegang te krijgen tot de natuurlijke rijkdommen van de planeet. Anderzijds moet
rekening worden gehouden met het in stand houden van deze rijkdommen voor de toekomstige generaties.
Duurzame ontwikkeling houdt een herziening in van de ontwikkelingswijze in het algemeen, de
productiemethodes en de consumptie.

1 Definitie in 1987 uitgedrukt door Gro Harlem Brundtland, oud Premier van Noorwegen en President van de Wereldcommissie voor
Milieu en Ontwikkeling.
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Duurzame ontwikkeling,
ontwikkeling, een trage groei van het bewustzijn op wereldvlak
1951.
1951 Eerste Rapport over de toestand van het milieu in de wereld, door de Internationale Unie
voor het Behoud van de Natuur (IUBN). Voor de eerste maal is de wereld zich bewust van de
ecologische problemen die onze planeet in gevaar brengen.
1970.
1970 De Club van Rome luidt de alarmbel, publiceert « Stop aan de Groei » en brengt de gevaren
van een onophoudende economische en demografische groei op de voorgrond. De ontwikkeling
blijkt in oppositie te komen met milieubescherming.
1972.
1972 De conferentie van de Verenigde Naties van Stockholm (113 naties) toont aan dat de
economische groei sociale en ecologische bezorgdheden moet inhouden. De spreuk « Globaal
denken, lokaal handelen » wordt voor het eerst door de microbioloog René Dubos gebruikt.
Jaren ’80.
’80 Het grote publiek wordt zich bewust van de gevaren voor de mensheid en de noodzaak
om te handelen door termen als het " gat in de ozonlaag ", het " broeikaseffect "», de
" ontbossing ", de " desertificatie "…
1980.
1980 Ontstaan van het begrip " duurzame ontwikkeling ". De term ontstaat in de
« Wereldstrategie voor het behoud van de natuur » van het IUBN.
1987. Definitie van " Duurzame Ontwikkeling ", Vandaag
Vandaag algemeen aanvaard : een ontwikkeling
die aan de huidige
huidige noden beantwoordt zonder de mogelijkheden voor de komende generaties om
aan hun behoeften te voldoen in het gedrang te brengen (Wereldcommissie voor het Milieu,
voorgezeten door Gro Harlem Brundtland, en vaak gewoon Commissie Brundtland genoemd).
1992.
1992 Conferentie van de Verenigde Naties van Rio de Janeiro. De duurzame ontwikkeling wordt
concreet vertaald in internationale en nationale politieke oriëntaties, door middel van :
- de Conventie Van Rio : ten laatste tegen 2000 een stabilisatie van de uitstoot van
broeikasgassen t.o.v 1990;
- " Agenda 21 van Rio " : globaal actieplan aan te wenden op alle gebieden waar de menselijke
activiteiten het milieu beïnvloeden (onderschreven door 178 landen).
1994.
1994 « Handvest van Aalborg », getekend door meer dan 1.000 Europese steden waaronder
Brussel (eerste Europese conferentie van duurzame steden in Aalborg – Denemarken). Zij legt de
grondslag voor een duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. De ondertekenende steden
verbinden zich ertoe een lokale Agenda 21 uit te werken.
1996.
1996 Actieplan van Lissabon die nauwkeurige operationele hulpmiddelen bepaalt voor het in
werking brengen van het Handvest van Aalborg.
1997.
1997 Protocol van Kyoto : 180 landen, waaronder België, gaan de verbintenis aan hun uitstoot
van vervuilende broeikasgassen te verminderen (-5,2 % van de broeikasgassen tussen 20082012 voor de ontwikkelde landen – enkele grote vervuilers ontbreken waaronder USA). Het
protocol is in werking getreden op 16 februari 2005.
2002.
2002 Top van Johannesburg : de landen gaan de verbintenis aan hun acties op lokaal niveau
(lokale Agenda 21) uit te breiden en het aantal armen en mensen die geen toegang hebben tot
water tegen 2015 te halveren.
2005.
2005 Top van Montreal : in werking stellen van het Protocol van Kyoto en voorbereiding van het
vervolg op dit Protocol (2012).
2007. Top van Bali : Een akkoord omtrent een agenda, waarin voor het eerst, de Verenigde
Staten et de ontwikkelingslanden zich ertoe verbinden het Protocol van Kyoto+ op te starten.
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De theorie van de inkrimping en de debatten die zij teweegbrengt
Momenteel heeft een confrontatie plaats tussen twee uitgangspunten : duurzame ontwikkeling
en inkrimping. Het debat werd op gang gebracht door Frankrijk die een onvolledig zicht op
duurzame ontwikkeling blijkt te hebben, zelfs een terughoudende visie.
In 1991 schreef de economist Nicholas Georgescu-Roegen, de vader van de " duurzame
inkrimping " : « Er bestaat niet de minste twijfel dat duurzame ontwikkeling één van de meest
nefaste concepten is ». De tegenstanders van de duurzame ontwikkeling die zich in deze
gedachtegang inschrijven wensen niet enkel de economische activiteit te stabiliseren, maar deze
ook te verminderen. Zij menen dat men niet kan hopen de ecologische problemen op te lossen
en tezelfdertijd productie van goederen en diensten te laten stijgen.
De goedkeuring van de term duurzame ontwikkeling door de maatschappij en door de economie
ligt aan de basis van dit theoretische conflict. Inderdaad, het enthousiasme van de politieke en
economische leiders voor de duurzame ontwikkeling schaadt waarschijnlijk meer haar
geloofwaardigheid dan dat zij het bevordert. Allen hebben zij zich het concept weten eigen te
maken, vaak op buitensporige wijze, zonder daarom afvalproductie of productie van
broeikasgassen te verminderen.
De duurzame ontwikkeling zoals wij het in deze Agenda 21 begrijpen berust niet op het specifieke
Franse uitgangspunt. Al is het concept moeilijk in zijn geheel toe te passen, toch is het
noodzakelijk te strijden tegen een overdreven economische ontwikkeling teneinde een gematigde
levenswijze mogelijk te maken.

-

Duurzame ontwikkeling : iedereen is er bij betrokken !

Het herzien van de ontwikkelingswijze vraagt een mobilisatie zowel op globaal als op lokaal vlak, zowel op
collectief als op individueel vlak. Elk niveau van de maatschappij heeft zijn eigen rol te spelen. Duurzame
ontwikkeling veronderstelt de inzet van alle acteurs : de politieke gezagdragers, de ondernemingen in de ruime
zin van het woord en het individu in zijn dagelijks gedrag. Iedereen zou er moeten in slagen in zijn individuele
en collectieve gedragingen de notie van duurzame ontwikkeling automatisch in te werken.
Het politieke gezag van de internationale instellingen (VN, OESO, Europese Unie…) tot de gemeenten, hebben
de plicht die middelen aan te wenden die nodig zijn om hun verbintenissen zoals deze die zij in Rio, Aalborg,
Kyoto, Johannesburg… getekend hebben na te komen. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich echter niet tot
de naleving van de reglementaire of financiële aspecten, of tot het beheer van het grondgebied en van de
diensten… : duurzame en concrete acties in hun intern beheer kunnen leiden tot noemenswaardige resultaten
(grote grondbezitters, belangrijk wagenpark, grote werkgevers…).
De gemeenten, die dicht bij de bevolking staan, hebben een specifieke rol te spelen bij de inzet van de
burgerlijke maatschappij voor de grote uitdagingen in verband met duurzaamheid : bewustmaking, opleiding
en participatie.
Anderzijds hebben de burgerlijke maatschappij, de inwoners, de handelaars, de ondernemingen… een actieve
rol te spelen, op kleinere schaal maar op even bepalende wijze in de positieve evolutie van onze planeet. De
concrete resultaten komen namelijk van de som en de herhaling van de acties. Geen actie is zonder invloed.
Alle activiteiten, ook individuele, hebben duidelijke gevolgen : als verbruiker kan men op verantwoorde wijze
aankopen doen en kiezen voor producten uit de eerlijke handel ; als ouder kan men de kinderen in het respect
van ieders eigenheid opvoeden ; als ondernemingsleider kan men rekening houden met de milieu- en sociale
aspecten van de activiteiten…
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Pijlen om beter onze invloed op het milieu te verminderen
De mens verbruikt om zich te voeden, te verplaatsen, te logeren of te vermaken, natuurlijke hulpbronnen
en schaadt hierbij het milieu. Om de invloed van de levenswijze op het milieu in te schatten, hebben
onderzoekers een meetinstrument op punt gezet : de ecologische voetafdruk die de oppervlakte in
hectaren inschat die nodig is om aan de behoeften van de mens in zake natuurlijke rijkdommen en
afvalvertering tegemoet te komen.
Als we de totale oppervlakte van de Aarde in acht nemen, zonder rekening te houden met de biologisch
onproductieve oppervlakten (gletsjers, woestijnen,open ruimten…), dan beschikt iedere aardbewoner
momenteel over 1,8 hectaren om aan zijn behoeften te voldoen. Op dit ogenblik bedraagt de gemiddelde
voetafdruk op wereldniveau 2,2 hectaren per persoon, dit is 21 % meer dan wat beschikbaar is. Dat
betekent dat de biologisch productieve oppervlakte sneller verrobbert wordt dan zij aangemaakt wordt.
We leven bijgevolg op krediet ten opzichte van de komende generaties.

9.7ha

6.7ha

2.2ha

0.7ha

Bron : BIM 2004

De doorsnee Brusselaar heeft een voetafdruk van 6,5 hectaren, dit is lichtjes minder dan het Belgische
gemiddelde (6,7), maar bijna 4 maal meer dan wat globaal per mens beschikbaar is !
In vele landen staat de ontwikkeling zo laag dat hun economische activiteiten en de levensstandaard van hun
inwoners minder dan 1,8 ha per inwoner bedraagt. Maar wat gebeurt er wanneer deze landen zich verder gaan
ontwikkelen ?
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De individuele gedragingen wijzigen wordt noodzakelijk
Voor onze verplaatsingen is het onontbeerlijk alternatieve vervoermiddelen te bevoorrechten.
Door de bus te nemen stoot een persoon 3 maal minder CO2 uit als met de wagen. De tram (15
maal minder dan de wagen) en de trein (5 maal minder) zijn uitermate energiezuinig.
Op kantoor kan iedereen zijn werkwijze aanpassen om minder te verbruiken : een uur minder
verlichting per dag op kantoor betekent 50 tot 100 kWh besparing per jaar. De stand-by van zijn
computer en printer uitschakelen laat een jaarlijkse besparing toe van 100 tot 200 kWh. Uw
gebruikt materiaal kan nog dienen, geef het aan verenigingen die het terug gebruiksklaar maken
voor de minder begunstigden. Tenslotte, er van uitgaande dat een bediende gemiddeld 80 kg
papier verslindt per jaar (wat overeen stemt met een CO2-uitstoot van 25 kg) kunnen
verschillende methoden gebruikt worden om dit verbruik te verlagen : ieder blad kan aan beide
zijden of als kladpapier gebruikt worden. Kringlooppapier gebruiken, laat een gelijkwaardige
printkwaliteit toe voor alle courante afdrukken terwijl het bij de productie 6 maal minder water
verbruikt, en 4 maal minder energie ten opzichte van nieuw papier.
In de supermarkt hebben niet alle producten eenzelfde energetisch verleden. Zo zal fruit dat
buiten seizoen ingevoerd werd 10 tot 20 maal meer aardolie vergen voor zijn transport dan
hetzelfde fruit dat plaatselijk geproduceerd en geleverd werd. Bepaalde ingevoerde groenten en
fruit vergen een grote hoeveelheid water in landen waar er grote schaarste is. Men dient dus zeer
aandachtig te zijn voor het transportmiddel en de productiemethoden (technische en sociale
aspecten) van de producten die men koopt.
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Duurzame ontwikkeling in België
-

Het in aanmerking nemen van duurzame ontwikkeling op federaal niveau

In 1997 keurt de federale regering de « wet met betrekking tot de coördinatie van het federaal beleid inzake
duurzame ontwikkeling » goed. Deze wet zet de grote lijnen van zijn duurzame politiek uit, die om de twee jaar
door het Planbureau wordt geëvalueerd. Zij geeft zich de middelen om dit beleid uit te voeren.
De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), samengesteld in 1997 in aansluiting
tot de wet, bestaat uit een vertegenwoordiger van ieder lid van de federale regering, een vertegenwoordiger
van iedere federale openbare dienst, alsook uit de vertegenwoordigers van de gewestelijke en communautaire
regeringen. De ICDO heeft als belangrijkste opdracht de voorbereiding en de opvolging van de Federale
plannen voor duurzame ontwikkeling.
Het eerste Federale plan voor duurzame ontwikkeling bestreek de periode 2000-2004. Om de vier jaar wordt
een nieuw plan uitgewerkt. Dat plan wordt aan de bevolking voorgelegd voor het wordt goedgekeurd. Het
huidige plan (2004-2008) bevat 6 thema’s : armoede, vergrijzing, gezondheid, natuurlijke grondstoffen,
klimatologische veranderingen en zuivere energieën, en transport.
In 2002 ziet de Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame ontwikkeling het licht (POD DO) die
belast wordt met de voorbereiding en het in werking stellen van de politiek van duurzame ontwikkeling, alsook
met de sensibilisatie van het publiek voor de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.
De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDD) werd opgestart in 1997 ter vervanging van de
Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (NRDO) die sinds 1993 actief was. Het is het adviesorgaan van
de burgermaatschappij bij de federale bevoegdheid over de federale politiek, onder meer inzake het respect
van België in verband met zijn internationale verbintenissen.

-

De actie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een duurzame ontwikkeling

Niettegenstaande het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet over een regionaal plan voor duurzame
ontwikkeling beschikt, heeft het toch reeds talrijke acties ondernomen die kaderen in de duurzame principes.
Het heeft geijverd op gebied van planning en heeft voor de nodige uitvoeringsmiddelen gezorgd, onder meer
door het opstarten van bijvoorbeeld het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), onlangs herdoopt tot
“Leefmilieu Brussel” en het regionale secretariaat voor stedelijke ontwikkeling (RSSO). Aan zijn kant heeft de
Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) een cel duurzame
ontwikkeling opgestart.
De regionale politiek steunt op het Gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP). Een eerste GewOP werd in 1995
goedgekeurd en een tweede versie in 2002. Een aantal andere plannen houden ook het begrip van duurzame
ontwikkeling in. Zij kunnen in drie groepen verdeeld worden :
- ruimtelijke ordening : Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP); Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
(GSV);
- mobiliteit : Irisplan;
- milieu : Lucht- en klimaatplan, Geluidsplan, Afvalplan, Lokaal plan voor het beheer van het Zoniënwoud,
duurzaam bouwen strategie, enz.
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-

Enkele Brusselse instellingen

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM),
(BIM) herdoopt tot " Leefmilieu Brussel – BIM " is de administratie
voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit orgaan is belast met de vergunningen,
toezicht en controle, maar ook met onderzoek, planning, advies en informatie. Zij is bevoegd voor afval,
luchtkwaliteit, geluidshinder, groene zones, water, grond en energie…
Anderzijds heeft het BIM de sociaal-economische dimensie steeds in haar acties ingewerkt, teneinde een
evenwicht te vinden tussen de drie peilers van duurzame ontwikkeling. De samenwerking met de
ondernemingen is bijzonder ontwikkeld : het BIM moedigt hen aan hun inspanningen inzake ecologie steeds
op te voeren door hen het label " Ecodynamische onderneming " toe te kennen.
Tenslotte promoot het Instituut eveneens de verschillende lokale Agenda’s 21 die door de gemeenten op touw
gezet worden.
Het Regionaal Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling (RSSO), opgericht in 2000, heeft tot doel de
coördinatie en de integratie van het beleid tussen de verschillende domeinen en op verschillende
beslissingsniveau’s te verzekeren : stedelijke revitalisatie, lokale economie en werkgelegenheid, sociale
politiek, woongelegenheid, cultuur, levenskader, mobiliteit en gezondheid. In 2003 werd een werkgroep, de
DSAC (duurzame stad actiecel), belast met een specifieke opdracht. Het resultaat werd een inventaris, die in
2004 in samenwerking met het BIM en de VSGB uitgebracht : « Brussel, duurzame stad : actiegids ».
Het " Forum voor een duurzame ontwikkeling ", de cel duurzame ontwikkeling van de VSGB, heeft tot doel :
- de gemeenten op heel concrete wijze, door middel van informatie en uitwisselingen van ervaringen, te
helpen naar een duurzame ontwikkeling te streven. Deze uitwisselingen bestaan onder meer uit
werkgroepen. In 2006, bijvoorbeeld, werden drie specifieke thema’s aangesneden : het label
" Ecodynamische onderneming ", ecologisch bouwen en duurzame aankopen. In 2007 werden
thematische ateliers opgericht ter voorbereiding van de Agenda Iris 21 (kandidatuurdossiers voor
financiële steun bij de uitwerking van lokale Agenda's 21 binnen de gemeenten of bij het voeren van
duurzame acties).
- een aantal acties in het daglicht te brengen die aan de doelstellingen van duurzaamheid beantwoorden.
Zo vergaart het Forum de goede praktijken van de Brusselse gemeenten om ze via haar tijdschrift
" Nieuwsbrief " te verspreiden. Sinds 2007 geeft de VSGB eveneens een specifieke publicatie uit,
namelijk " De Monitor van de Duurzame Ontwikkeling ".
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-

Een proces dat sinds 1995 loopt

Door het Handvest van Aalborg in 1995 te tekenen, heeft de Stad Brussel zich voorgenomen een lokale
Agenda 21 op te maken. Al toonde zij niet van meet af aan haar wil om aan de grote milieu-uitdagingen op
wereldvlak deel te nemen, toch heeft zij niet op dit document gewacht om in duurzame ontwikkeling te
investeren. De lijst met duurzame acties die zij sinds 1995 op touw gezet heeft, is zeker niet te onderschatten.

-

De lokale Agenda 21 : ambitieuze doelstellingen

In 2005 start de Stad Brussel met de uitwerking van een Agenda 21 om enerzijds haar ondernomen
verbintenissen te bevestigen en anderzijds om haar beleid van duurzame ontwikkeling structuur te geven.
De Stad hecht een groot belang aan transversale acties, steunend op de drie pijlers van de duurzame
ontwikkeling, namelijk milieu, solidariteit en economie. De nadruk wordt gelegd op het milieu, van groot belang
voor de toekomst van de planeet : de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen, water in het bijzonder en
een vermindering van de vervuiling, door de energiekosten van haar gebouwen en de verplaatsingen te
rationaliseren.

-

De inspraak

Aangezien het uiterst belangrijk is een mentaliteitswijziging teweeg te brengen en iedereen te betrekken in zijn
dagelijkse manier van handelen, blijft de participatie een onontbeerlijk element van een Agenda 21.
De traditionele participatieve inbreng, welke goed verankerd zit in de Brusselse tradities, blijft uiteraard van
kracht bij de opmaak van de Agenda 21 : informatieavonden en –folders, overleg met de burgermaatschappij,
openbaar overleg ter goedkeuring van het programma… Maar de Agenda 21 is ook een unieke gelegenheid om
baanbrekende participatieve vormen uit te testen. Zo gaat het Huis van de Participatie enkele groepen van de
burgermaatschappij bijstaan in pilootacties die concrete acties van burgers met participatie gaan mengen.
Parallel hiermee worden participatieve inbrengmogelijkheden voorzien binnen de Stadsadministratie : overleg
met de werknemers rond de voorgestelde acties, vorming tot duurzame handelswijzen in het dagelijkse werk.

-

De uitvoering van de Agenda 21

Alle departementen van de Stad Brussel zijn betrokken partij bij de uitvoering van het duurzame beleid dat in
de Agenda 21 ingeschreven staat. De opvolging van deze uitvoering wordt door de Coördinatie Duurzame
Ontwikkeling verzekerd. Het secretariaat ervan wordt door de Stadssecretaris met de hulp van de cel
Milieuraadgeving die sinds meer dan 10 jaar duurzame acties promoot, intern aan de Stad of naar de burger
toe.

-

De CO2 motie

Gelijktijdig met de aanneming van de Agenda 21, keurde de Stad de " CO2 motie " goed, waar zij stappen
onderneemt inzake energie, lokale en duurzame economie, duurzame mobiliteit en het
burgerparticipatieproces. Op energetisch vlak verbindt ze er zich toe, in een eerste stap, de energiekosten van
haar gebouwen met minimum 20% te verlagen .
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Methodologische nota
-

Uitgangspunt

Laten we even benadrukken dat de Agenda 21 van de Stad Brussel geen nieuw Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan is (GemOP). Het verschil bestaat er in dat het hier om een selectie van acties gaat,
onderhevig aan evolutie en binnen het kader van de duurzame ontwikkeling.
Deze gekozen acties hebben geen grote financiële gevolgen, de meeste kunnen binnen het dagelijkse werk
van de administratie gerekend worden. Hun haalbaarheid wordt hierdoor enkel versterkt.
Laten we niet uit het oog verliezen dat dit document per definitie een evolutief document is, zodat de
verschillende departementen en diensten van de administratie, alsook de burgers, het kunnen verrijken met
nieuwe voorstellen.

-

De organisatie van de acties

De verdeling van de acties gebeurt volgens de drie
pijlers van de duurzame ontwikkeling :
- Milieu : vrijwaren van de natuurlijke hulpbronnen
en verminderen van de vervuiling
- Sociaal, cultuur en gezondheid : sociale
verbondenheid versterken
- Duurzame economie
Aan deze drie hoofdstukken wordt het eerste
toegevoegd : deze van het bestuur Goed bestuur van de
Stad : een duurzaam bestuur, die het algemeen kader
van acties weergeeft. Het bepaalt tevens de grote
belangen waar de Stad wil op inspelen door zich in dit
proces te betrekken.
Deze specifieke verdeling in hoofdstukken geeft het
speciale kader weer van een Agenda 21, ten opzichte
van andere strategische werkmethodes, zoals het
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan.

-

De voorstelling van de fiches

De fiches worden doelbewust op een bondige manier opgesteld en beperken zich tot 1 bladzijde per fiche.
Ze bevatten een samenvatting van de actie en de context, ideeën voor de ontwikkeling, soms ongelijkmatig
uiteengezet, en indicaties wat de resultaten betreft op het vlak van de duurzame ontwikkeling. De fiche wordt
afgesloten door de evaluatie van de actie.
De aspecten haalbaarheid, impact, omvang, worden samengevat door *. Hoe groter het aantal * des de groter
de haalbaarheid/de impact/de omvang van de actie is. In de linker onderhoek wordt het tijdsverloop
aangeduid; er wordt een verschil gemaakt tussen : voort te zetten actie, te ontwikkelen actie, opnieuw te
definiëren actie, onlangs opgestarte actie, nieuwe actie.
Afkorting : DO : duurzame ontwikkeling
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GOED BESTUUR,
DUURZAAM BESTUUR

DOELSTELLING 1
UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
In 1995 ondertekende de Stad Brussel het Handvest van Aalborg en startte met verschillende campagnes in
het kader van de duurzame ontwikkeling. Deze acties werden gegroepeerd in het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan (GemOP) dat in december 2004 werd goedgekeurd.
Vandaag is duurzame ontwikkeling nog belangrijker en een weloverdachte en milieubewuste levensstijl is
absoluut onontbeerlijk geworden.
De eerste, symbolische stap in het implementatieproces van de Agenda 21 is de ondertekening door de Stad
Brussel van het « "Handvest van Aalborg + 10 », dat de eerder genomen verbintenissen van het netwerk van
" duurzame steden " verder preciseert.
Lopende acties zullen geëvalueerd en opgevolgd worden. Die zal op twee niveaus plaatsvinden :
− het opstellen van indicatoren om de opvolging van de algemene milieutoestand van de Stad te kunnen
meten (ecologische voetafdruk, studie van de CO2-uitsoot, Metrex netwerk…) ;
− evaluatie van de doeltreffendheid van de acties (tevredenheid van de gebruikers, financiële besparingen,
aantal ecologische constructies, hoeveelheid gerecycleerde afvalstoffen…)
Anderzijds, is het invoeren van de Agenda 21 de aangewezen gelegenheid om de procedures en de interne
coördinatie van de administratie te verbeteren, teneinde de duurzaamheid van de initiatieven van de Stad te
vergroten. De thema’s die van belang zijn in de context van A21 zullen het onderwerp uitmaken van een debat
teneinde een administratieve dynamiek te creëren rond duurzame ontwikkeling : Coördinatie van het beleid
duurzame ontwikkeling, duurzame overheidsopdrachten, zoeken naar (ondermeer Europese) subsidies voor
zowel acties met betrekking tot milieu en duurzame ontwikkeling als voor elk ander project dat nood heeft aan
bijkomende financiële steun. De opleiding van het stadspersoneel in duurzame ontwikkeling en in de projecten
van de Stad is een dynamisch middel om de duurzaamheid van de acties van de Stad te verbeteren.
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Doelstelling 1 UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
Actie 1HET « HANDVEST
1-1
HANDVEST VAN AALBORG + 10 » ONDERTEKENEN
De actie en de context :
De Stad Brussel ondertekende in 1995 het Handvest van Aalborg waarmee verschillende Europese Steden
zich engageerden op de weg van de duurzame ontwikkeling. De Stad heeft dit engagement gedurende tien jaar
ter harte genomen, getuige daarvan de talrijke duurzame initiatieven die sindsdien genomen werden. Ook het
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan werd volgens dezelfde principes opgesteld.
Vandaag verbindt de Stad Brussel zich ertoe om dit proces verder te zetten door het document « Aalborg + 10 »
te ondertekenen en door een actieprogramma Agenda 21 aan te vatten.
De ontwikkeling van de actie :
De actie is beperkt tot het ondertekenen van het document (het document voorleggen aan het College, de
beslissing opstellen). De volgende stap is het implementeren van de Agenda 21.
Welk resultaat op het gebied van duurzame ontwikkeling ?
Moreel, symbolisch
Milieu :
- De doelstellingen van de Agenda 21
Economisch :
- Idem
Sociaal :
- Idem
De middelen :
- Financieel : Geen
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Anderen : Stadssecretaris, Cel Milieuraadgeving
o College voor ondertekening
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Snel
- Verbintenis voor DO
- Lokale A21
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Doelstelling 1 UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
CREËREN
Actie 1COÖ
1-2
COÖRDINATIE DUURZAME ONTWIKKELING
ONTWIKKELING
De actie en de context :
Om zich van de doeltreffendheid van de Agenda 21 te verzekeren moet het plan permanent opgevolgd worden.
De acties moeten daadwerkelijk gerealiseerd worden en men moet kunnen nagaan of een specifiek beleid
voortgezet of aangepast dient te worden in functie van een eventuele wijziging van de realiteit.
De ontwikkeling van de actie :
Begin 2008 werd er op niveau van het College van Burgemeester en Schepenen en van het OCMW een
Coördinatie Duurzame Ontwikkeling opgestart, teneinde de samenhang tussen de gevoerde acties te
verzekeren, de acties te meten, eventueel te verbeteren, hun interne en externe zichtbaarheid te verbeteren.
Deze Coördinatie zal eveneens een pro-actieve dynamiek op dit gebied moeten verzekeren.
De administratie wordt er vertegenwoordigd door de Stadssecretaris en door de Cel Milieuraadgeving.
Verantwoordelijken " duurzame ontwikkeling ", aangeduid binnen elk departement, zullen de goede uitvoering
van de Agenda 21 verzekeren.
Naast de opvolging van de acties van de Stad, zal de Coördinatie Duurzame Ontwikkeling belast worden met
de evaluatie en coördinatie van vragen en projecten van de bevolking.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Laat toe om de pijlers van de duurzame ontwikkeling te integreren in de acties van de Stad
Milieu :
- Idem
Economisch :
- Idem
Sociaal :
- Idem
De middelen :
- Financieel : Maakt deel uit van het gewone werk
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Anderen : Stadssecretaris, Cel Milieuraadgeving en alle departementen van de Stad en van
het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Jaarverslag

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Organisatie
- Steun aan DO
- Voor alle projecten
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Doelstelling 1 UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
Actie 1DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
1-3
VOETAFDRUK BEREKENEN
De actie en de context :
Met de berekening van een ecologische voetafdruk bekomt men een referentiepunt op een specifiek ogenblik,
waarbij de doelstellingen van de Agenda 21 in acht genomen worden.
De Stad zal de ecologische voetafdruk van haar grondgebied laten berekenen. Ze zal tevens een instrument
opstellen waarmee de bewoners hun ecologische afdruk kunnen berekenen.
De ontwikkeling van de actie :
WWF heeft een instrument ontwikkeld waarmee Belgische stadsentiteiten hun ecologische voetafdruk kunnen
berekenen. Ook het BIM heeft de ecologische afdruk van het Gewest berekend. Na evaluatie van de kwaliteit
van deze meetinstrumenten zal de Stad de berekening van haar afdruk aan één van deze twee structuren
toevertrouwen. Een globale opvolging van de studie zal verzekerd worden en de departementen zullen de
noodzakelijke gegevens voor de studie verstrekken.
De ecologische afdruk van particulieren zal op Internet beschikbaar zijn.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Pedagogisch, referentiegegevens, opstellen van het evaluatieproces
Milieu :
- Idem
Economisch :
- Idem
Sociaal :
- Idem
De middelen :
- Financieel : Kost te evalueren en in te schrijven
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗∗∗

- Maakt evaluatie mogelijk
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Doelstelling 1
Actie 11-4

UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
GLOBALE INDICATOREN OPSTELLEN

De actie en de context :
De indicatoren die voortvloeien uit de berekening van de ecologische voetafdruk van de Stad zullen aangevuld
worden met andere algemene indicatoren. Hierdoor kan men op termijn de duurzaamheid en de
doeltreffendheid van de gevoerde acties evalueren.
De ontwikkeling van de actie
actie :
Deze globale indicatoren zullen met medewerking van gewestelijke, federale en andere instanties (Leefmilieu
Brussel - BIM, MIVB, NMBS, NIS…) en van NGO's opgesteld worden. Zij zullen de basisindicatoren van de Stad
aanvullen. Alle indicatoren zullen samengebracht worden in een meetinstrument waarmee beslissingen
geëvalueerd kunnen worden en de planning van een milieubeleid van de Stad mogelijk wordt.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Pedagogisch, referentiegegevens, opstellen van het evaluatieproces
Milieu :
- Idem
Economisch :
- Idem
Sociaal :
- Idem
De middelen, de actoren :
- Financieel : Kost te evalueren in functie van de complexiteit van de weerhouden indicatoren
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Alle departementen van de Stad en het OCMW, in samenwerking met Leefmilieu
Brussel – BIM, MIVB, NMBS, NIS, NGO…
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗∗∗

- Maakt de opvolging mogelijk
- Omvat alle aspecten
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Doelstelling 1
Actie 11-5

UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
EEN EVALUATIEPROCES OPSTELLEN
(WERKWIJZE, METHODE, EVOLUTIE)

De actie en de context
context :
Om zich van de duurzame resultaten van het uitgevoerde beleid te verzekeren, moet de Agenda 21 regelmatig
geëvalueerd worden op basis van indicatoren.
De Stad zal een discussie opstarten om een evaluatiemethode uit te werken op basis van interne gegevens*
die indicatoren vormen. Voorts zal het Jaarverslag van de Stad, dat beschouwd kan worden als een bestaande
en onmiddellijk beschikbare evaluatiemethode, voortaan opgesteld worden rekening houdend met dit aspect.
*Een beperkt aantal inlichtingen zal gezocht worden in functie van de haalbaarheid.
De ontwikkeling van de actie :
Er zal een werkgroep opgericht worden met de departementen die over de meest nuttige data beschikken,
zoals de departementen Demografie en Stedenbouw, teneinde een (eenvoudige) evaluatiemethode te
ontwikkelen en gegevens uit te wisselen. Een deskundige van Leefmilieu Brussel - BIM zou mogelijk aan de
discussie kunnen deelnemen. Deze werkgroep kan aanbevelingen formuleren voor de evaluatie in functie van
de verzamelde gegevens.
In het Jaarverslag van de Stad zal de duurzaamheid van alle acties vermeld worden en zullen de indicatoren
weergegeven worden. Anderzijds zal het Jaarverslag, onder een nieuwe rubriek of een te bepalen benaming,
verrijkt worden met samenvattingen van de acties die ondernomen werden door structuren die nauw aan de
Stad verbonden zijn (Afvaardiging voor de duurzame ontwikkeling van de Stad, BRAVVO, enz.).
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Pedagogisch, referentiegegevens, opstellen van het evaluatieproces
Milieu :
- Idem
Economisch :
- Idem
Sociaal :
- Idem
De middelen :
- Financieel : Geen, met uitzondering van de personeelskost verbonden aan de werkgroep en het
verzamelen van gegevens
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Anderen : Alle departementen van de Stad en van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Jaarlijks rapport

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗∗∗

- Maakt evaluatie mogelijk
- Omvat alle aspecten
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Doelstelling 1
Actie 11-6

UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
TOELAGEN ZOEKEN

De actie en de context :
Er worden talrijke kandidatuuroproepen gedaan voor projecten in verband met duurzame ontwikkeling. Het
merendeel wordt echter niet gevaloriseerd, ofwel omdat ze de diensten die geïnteresseerd zouden kunnen zijn
laattijdig bereiken, ofwel omdat ze niet geïdentificeerd worden. Onder de gemiste opportuniteiten zijn de
Europese of andere publieke middelen het belangrijkst. De complexiteit van deze projecten en hun diversiteit
rechtvaardigt dat men specifiek middelen vrijmaakt om actief deze aanbiedingen op te zoeken en de
technische kandidatuurdossiers op te stellen.
Tegenwoordig denkt de Stad na hoe dat kan gedaan worden : één of meerdere agent(en) voor alle
departementen of één agent per departement.
De ontwikkeling van de actie :
Een nieuwe functie creëren voor een administratieve agent die het Engels beheerst, fondsen kan zoeken en
anderzijds de noden van de administratie kent. Deze agent zal tevens de nodige bekwaamheden hebben om
te assisteren bij het opstellen van kandidatuurdossiers.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Er bestaan fondsen betreffende de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling
De middelen :
- Financieel : Aanwerving van personeel
- Personeel :
o Creatie van één of meerdere functies
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Anderen : Stadssecretaris, Departementen Organisatie en Financiën
Indicatoren
Indicatoren voor evaluatie :
Verkregen subsidies

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗∗

- Organisatie
- Zorgt voor middelen voor DO
- Variabel
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Doelstelling 1
Actie 11-7

UITWERKEN
UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
ONTHAAL EN VORMING VAN STADSAMBTENAREN
STADSAMBTENAREN

De actie en de context :
De Departementen Organisatie en Personeel geven aan elke nieuwe medewerker van het stadsbestuur een
basisopleiding. Deze zal voortaan tevens ingaan op de essentiële noties van duurzame ontwikkeling en het
beleid van de Stad ter zake.
De ontwikkeling van de actie :
De vorming zal meer bepaald ingaan op :
- Initiatie in de acties van de Stad en het „stadsontwerp“ (GemOP, Agenda 21...) : overhandiging van een
" Welcome Pack " met verschillende documenten en informatiebrochures ;
- duurzame ontwikkeling : een opleiding van meerdere dagen gespreid over minstens een jaar en gevolgd
door een nascholing. Deze opleiding zal ook gegeven worden aan het huidige stadspersoneel.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Betere implicatie van het personeel in het beleid en duurzame ontwikkeling

Economisch :
- Gunstigere arbeidsvoorwaarden voor stadsambtenaren die bijdragen tot motivering en doeltreffendheid

Sociaal :
- Een cultuur van DO (duurzame ontwikkeling) verspreiden binnen de administratie
De middelen :
- Financieel : Budgetverhoging te voorzien in functie van het groeiende aantal opleidingen en pedagogisch
materiaal
- Personeel :
o Piloten : Departementen Organisatie en Personeel
o Andere : Cel Milieuraadgeving
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal agenten en deelnamepercentages, aantal opleidingen en evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen

Haalbaarheid
Haalbaarh
eid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗
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Doelstelling 1
Actie 11-8

UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUN
GUNN
UNNEN

De actie en de context :
Het financiële volume van de overheidsopdrachten vertegenwoordigt in België bijna 15% van het BNP.
Integratie van de duurzame criteria in overheidsopdrachten vormt ook hier bijgevolg een aanzienlijke inzet.
Door milieucriteria te integreren in overheidsopdrachten kunnen de lokale overheden de impact van hun
consumptie op het milieu aanzienlijk verminderen en beschikken ze over een belangrijke hefboom om de
markt te richten naar nieuwe producten. Doordat ze een voorbeeldfunctie hebben, kunnen ze hierdoor ook
het consumptiegedrag van burgers bijsturen.
De Stad heeft sinds verschillende jaren milieucriteria in bepaalde lastenboeken geïntegreerd (kringlooppapier,
ecologische onderhoudsproducten, zuinige elektrische huishoudapparaten, schone voertuigen…). Duurzame
ontwikkeling wordt eveneens in aanmerking genomen bij de realisatie van nieuwe gebouwen, met name van
scholen en woningen.
Om deze methode verder uit te breiden binnen de administratie heeft de Stad ter attentie van zijn agenten
een opleiding Duurzame Overheidsopdrachten georganiseerd, waar concrete mogelijkheden om sociale en
milieucriteria in lastenboeken te integreren behandeld worden, op niveau van de uitvoering van de
aanbesteding, de selectie van de kandidaten of de toewijzingscriteria.
De ontwikkeling van de actie :
- Duurzame ontwikkeling beter in overheidsopdrachten in aanmerking nemen
- Milieu- en sociale clausules invoeren
- Milieucriteria bijwerken in functie van nieuwe technologieën
- Bewustmaking en opleiding van de agenten voortzetten
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- De impact op het milieu verminderen bij overheidsopdrachten
Economisch :
- Overheidsgeld optimaal benutten
Sociaal :
- Het voorbeeld tonen inzake duurzame consumptie, eerlijke handel en sociale economie
- Een cultuur van DO (duurzame ontwikkeling) verspreiden binnen de administratie
- Werk bieden aan laaggeschoolden
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, Departement Aankoopcentrale en elk departement dat
lastenboeken opstelt
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal overheidsopdrachten waarin sociale en milieucriteria geïntegreerd worden

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 1
Actie 11-9

UITWERKEN VAN DE AGENDA 21 EN EEN DYNAMIEK VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING CREËREN
DEELNAME AAN HET « METREX » NETWERK

De actie en de context :
De Stad is lid van het netwerk van Steden en Europese Regio’s « Metrex ». In het kader van een oproep voor
Europese projecten, heeft Metrex voorgesteld om het project « Climate Change/Urban Change EUCO2 80/50 »
te lanceren. Dit project heeft de intentie om de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80% te verlagen, in vergelijking
met de uitstoot in 1990.
De ontwikkeling van de actie :
Het idee is een tool te gebruiken die in Engeland ontwikkeld is, met name de GRIP (Greenhouse Gas Regional
Inventory Project). De GRIP zal ondermeer de emissie van de gassen met broeikaseffect evalueren,
verschillende scenario’s onderzoeken om de uitstoot te verminderen, en daarbij aangepaste en geïntegreerde
strategieën ontwikkelen.
De taak bestaat er dan ook ten eerste in om al de gegevens te verzamelen betreffende de CO2-uitstoot, om
dan vervolgens, door middel van verschillende werkgroepen (zowel internationaal als lokaal), tot strategieën
te komen, om de gestelde doelstellingen te verwezenlijken.
De Stad zal daarbij zoveel mogelijk de verschillende regionale en nationale actoren trachten te mobiliseren,
teneinde de nodige hulp voor het onderzoek naar de verschillende scenario’s te verzekeren. Zij wenst dan ook
meer in synergie met de Universiteiten te werken, om zo tot een juiste omzetting van de behaalde gegevens
naar een efficiënte strategie te komen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Vermindering van de CO2-uitstoot
Economisch :
Sociaal :
De middelen :
- Financieel : Eigen fondsen en Europese fondsen (Feder)
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗∗

- Maakt evaluatie mogelijk
- Europees
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MILIEU : NATUURLIJKE
HULPBRONNEN BESCHERMEN
BESCHERMEN EN
VERVUILING VERMINDERE
VERMINDEREN

DOELSTELLING
OELSTELLING 2
BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN
Naast acties die de invloed van de mens op de kwaliteit van de lucht terug moeten dringen (duurzame
mobiliteit, energiebesparing…), moet de Stad ook waken over de kwaliteit van het water. Het gebruik van water
moet gerationaliseerd worden en verspilling aangepakt. Deze problematiek raakt aan verschillende gebieden,
zoals drinkwatervoorziening, waterbesparing, afvalwaterbeleid en grondwaterverontreiniging. In samenspraak
met de betrokken instanties (BIM, BIWD…) zullen op lokaal niveau diverse acties/discussies opgesteld worden.
In overleg met het BIM en De Stadswinkel zou er aan de bewustmaking van de bevolking gewerkt kunnen
worden. Andere partners zoals de NMBS en de Haven van Brussel kunnen ook in deze discussie ingevoerd
worden. Op dezelfde manier biedt het gebruik van regenwater een alternatief voor bepaalde huishoudelijke
taken.
Een andere natuurlijke bron in de stad is de natuur, die verder gevaloriseerd moet worden (beheer van de
openbare parken) en verder ontwikkeld (ingroening van binnenhuizenblokken, aanplanting van laanbomen).
Deze natuur is een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit in de stad, die in tegenstelling tot wat men zou
kunnen denken uitzonderlijk rijk is. De Stad verbindt zich ertoe om deze biodiversiteit te beschermen en te
ontwikkelen.
Indicatoren :
- Evolutie van de doorlaatbaarheid en/of de groene kwaliteit van de straten en binnenhuizenblokken
(Leefmilieu Brussel - BIM). Cartografie / Kadaster
- Aantal huishoudens die op een regenwatertank aangesloten zijn
- Aantal eigendommen van de Stad waar regenwater opgevangen wordt
- Aantal geplante laanbomen
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Doelstelling 2
Actie 22-1

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE
NATUURLIJKE HULPBRONNEN
OPVANG VAN HET REGENWATER IN DE GEBOUWEN
GEBOUWEN
VAN DE STAD EN HET OCMW

De actie en de context :
In sommige departementen van de Stad, zoals Wegeniswerken en Grondregie wordt reeds een actief beleid
gevoerd voor de opvang van regenwater bij nieuwbouw- en belangrijke renovatiewerkzaamheden.
De Stad zal dit systematisch uitbreiden naar al haar nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden. Voor zover de
structuur van het gebouw dergelijke inrichting op een gemakkelijke wijze toelaat zal ze de mogelijkheden van
hemelwateropvang in bestaande gebouwen bestuderen.
De ontwikkeling van de actie :
Er zal eerst een planning van de verschillende acties opgesteld worden. De prioriteit zal uitgaan naar de
bestaande flatgebouwen, waar het gebruik van het regenwater niet alleen invloed zal hebben op vlak van het
milieu, maar ook op sociaal vlak.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de hoeveelheid gebruikt drinkwater
- Vermindering van overstromingsrisico's bij hevige regenval (absorptie van een deel van het regenwater in
tanken)
Economisch :
- Verlaging van de waterfactuur van de Stad
- Algemene besparingen op niveau van het opvangen van bronwater en het drinkbaar maken ervan
Sociaal :
- Bewustmaking omtrent waterverspilling
- Verlaging van de waterfactuur van de huurders van de woningen van de Stad
De middelen :
- Financieel : budget te evalueren, onder andere in functie van eventuele technische moeilijkheden in
bestaande gebouwen
- Personeel :
o Piloten : Departementen Grondregie, Stedenbouw (Architectuur) en Wegeniswerken,
Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal gebouwen die met regenwatertanken uitgerust worden en aantal installaties die hierop worden
aangesloten
Besparingen op het waterverbruik

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

- Aantal gebouwen
∗
∗ ∗ ∗ - Stad : grote verbruiker van water
- Progressief
∗
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Doelstelling 2
Actie 22-2

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN
REGENWATER IN OVERSTROMINGSGEBIEDEN BEHEREN

De actie en de context :
Stadsbewoners die al het slachtoffer zijn geweest van overstromingen zijn er bijzonder gevoelig voor : de
problematiek van het afval- en regenwater. Of het om wijken gaat waar nog niet alle straten voorzien zijn van
een krachtig afwateringssysteem, waar de afvoer van het regenwater vertraagd of verhinderd wordt door
" waterdichte " materialen, of wijken met een grillige geografische structuur : het is een essentiële
problematiek voor de Stad.
In dit kader werd in juni 2006 een premie opgericht voor de aanleg van regenwaterstanken.
De ontwikkeling van de actie :
Het verschijnsel dient nader geanalyseerd te worden, om vervolgens de actiemogelijkheden te studeren, b.v.
het gebruik en de promotie van zekere doorlaatbare materialen.
Dank een modelvorming- en een simulatiesysteem zal de Stad de mogelijkheid hebben om de impact op het
rioleringsnetwerk van de verstedelijking van nieuwe wijken (ten noorden van het stadsgebied), volgens de
variabele neerslagintensit.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Vermindering van de hoeveelheid gebruikt drinkwater, een noodzakelijke natuurlijke hulpbron
- Vermindering van overstromingsrisico's bij hevige regenval
Economisch :
- Vermindering voor de gemeenschap van de rekening van de reparatie van de schade
- Voor wat regenwatertanken betreft, verlaging van de waterfactuur van de inwoners van Neder-OverHeembeek
- Algemene besparingen op vlak van het opvangen van bronwater en het drinkbaar maken ervan
Sociaal :
- Bescherming van de bewoners tegen overstromingen
De middelen
middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Departement Wegeniswerken
o Andere : Cel Milieuraadgeving
Indicatoren voor evaluatie :
De regenval meten op lange termijn, op basis van grondige analyses en de aanbevelingen
Aantal afgeleverde premies voor regenwaterputten

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗
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Doelstelling 2
Actie 22-3

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN
DE DOORLAATBAARHEID VAN DE BODEM BEVORDEREN

De actie en de context :
Met de groeiende verstedelijking vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. Hierdoor neemt het risico op
overstromingen aanzienlijk toe en wordt de regeneratie van het grondwater sterk bemoeilijkt. De vermindering
van de doorlaatbaarheid van de bodem is zowel te wijten aan de afmetingen van de bebouwing als aan de
materialen die voor de aanleg van de openbare ruimte gebruikt worden.
Sinds meer dan tien jaar is de Stad attent op deze kwestie, zowel bij het afleveren van vergunningen als bij
haar eigen bouw- en renovatiewerkzaamheden. Deze bezorgdheid werd trouwens door de Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordening (GSV) overgenomen : beperking van de afmetingen van nieuwbouw, het
verplichte behoud van een deel van het perceel in volle aarde, eventuele afbraak van bijgebouwen die geen
erfgoedkundig belang hebben, aanmoediging van ingroening van binnenterreinen van huizenblokken en
voortuintjes… Deze regels zorgen tevens voor meer natuurlijke ruimtes die de biodiversiteit bevorderen, zelfs
wanneer ze van beperkte omvang zijn.
In de openbare ruimte hangt de doorlaatbaarheid van de bodem af van het type van de wegbedekking en van
de manier waarop ze gelegd wordt.
De ontwikkeling van de actie :
- Een kadaster opstellen van de binnenhuizenblokken en voortuintjes op basis van luchtfoto's en van de
bestaande toestand van het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP)
- De bouw van ondergrondse garages in binnenterreinen van huizenblokken beperken, met strikte
eerbiediging van de GSV
- Het materiaalgebruik van parkeerterreinen, wandelpaden in parken… reglementeren
- Bij wegenwerken zoveel mogelijk materialen benutten die de doorlaatbaarheid van de bodem toelaten
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Toename van de mogelijkheden voor de regeneratie van het grondwater
- Vermindering van overstromingsrisico's bij hevige regenval
- Toename van de biodiversiteit
Economisch :
- Vermindering voor de gemeenschap van de rekening van de reparatie van de schade

Sociaal :
- Verbetering van het welzijn in de buurten en de binnenterreinen van huizenblokken
- Beperking van de overlast veroorzaakt door overstromingen
De middelen :
- Financieel : Budget voor de opstelling van het kadaster
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Departementen Grondregie en Wegeniswerken, Cel Wijkcontracten
Indicatoren voor evaluatie :
Nieuwe verstedelijkte gebieden, nieuwe doorlaatbare gebieden

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 2
Actie 22-4

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN
VALORISATIE
VALORISATIE VAN HET GROENE ERFGOED
ERFGOED

De actie en de context :
De inbreng van natuur in de stad maakt het mogelijk om het stedelijke ecosysteem te verbeteren, een
ecosysteem dat al te vaak wordt vergeten in stedenbouwkundige discussies.
De Stad verbindt zich ertoe om haar beleid dat erop gericht is om meer natuur op haar grondgebied in te
brengen voort te zetten.
Ontwikkeling van de actie :
Het beleid van de Stad zal in het bijzonder gericht zijn op de voortzetting en de systematisering :
- van de aanplanting van laanbomen van 1ste of 2de grootte
- van de bescherming en de valorisatie van de binnenterreinen van huizenblokken als reservoirs van de
biodiversiteit, ondermeer door ondoordringbare bodemverhardingen te beperken en door groendaken te
promoten
- van de aanleg van planten op de gevels
- van beheersplannen van parken
Anderzijds zal de Stad de discussie rond de aanleg van de bermen van spoorwegen die aangevat werd in het
kader van sommige wijkcontracten voortzetten. Behalve het natuurlijke potentieel dat deze plekken bieden,
kunnen ze een sociale rol spelen in wijken met een tekort aan ontspanningsplaatsen : toegang tot het publiek,
aangelegde wandelwegen…
Ten slotte zal gewerkt worden aan de valorisatie van voortuintjes, een andere pijler van het beschermings- en
valorisatiebeleid van het groene erfgoed, onder andere door een nieuwe regelgeving.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Verbetering van het stedelijke ecosysteem, van de temperatuurregeling, van de doorlaatbaarheid van de
bodems en de afvoer van het regenwater. Toename van de biodiversiteit.
Economisch : /
Sociaal :
- Verbetering van de leefkwaliteit in de stad
- Verhoging van het aantal ontspanningsplaatsen
De middelen :
- Financieel :
o Wegenwerken
o Budget voor de studie van het gebruik van de omgeving van spoorwegen
o Budget voor de heraanleg van deze plekken, te spreiden over een aantal vast te leggen jaren,
met eventuele tussenkomst van de NMBS, het BIM en/of de Europese Unie
- Personeel :
o Piloot : Departement Wegeniswerken
o Anderen : Departement Stedenbouw, Cel Milieuraadgeving
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal aangeplante laanbomen van 1ste of 2de grootte
Aantal hectares groene ruimte op het grondgebied van de Stad

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗ ∗ - Middelen noodzakelijk
∗ ∗ ∗ - In functie van de omvang
∗ ∗ - In functie van de omvang

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD BRUSSEL – ACTIEFICHES – MAART 2008

Opnieuw te
definiëren actie

43

Doelstelling 2
Actie 2-5

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN
BEWUSTMAKING ROND DE STEDELIJKE BIODIVERSITEIT

De actie en de
de context :
Biodiversiteit wordt vaak als onbelangrijk in het stadsmilieu beschouwd, dat voornamelijk als mineraal wordt
gezien. Fauna en flora zijn echter belangrijke elementen in de stad, niet alleen in de groene ruimtes (tuinen,
parken) maar meer algemeen ook op straat en zelfs in gebouwen (waar zij eveneens aan de problematiek van
hygiëne raken).
Ontwikkeling van de actie :
In samenwerking met Leefmilieu Brussel - BIM en andere betrokken instellingen (universiteiten, pedagogische
dienst van het Instituut van de Natuurwetenschappen) en verenigingen, zou de Stad, die op haar grondgebied
talrijke parken en groene ruimtes telt, een specifieke dialoog kunnen opstarten rond de bewustmaking van het
Brusselse publiek over de stedelijke natuurlijke of semi-natuurlijke biotoop.
Betrokken milieus : scholen, families, het publiek van specifieke projecten (Albertstreet…), het grote publiek.
De bedoeling is om een specifiek gezichtspunt in te voeren naar het publiek toe, zonder de plaats in te nemen
van instellingen die meer direct belast zijn met deze problematiek.
De Cel Milieuraadgeving zal een kleine werkgroep initiëren. In functie van de behandelde thema's, zoals de
aanleg van groene daken of gevels zullen de volgende actoren geïntegreerd kunnen worden : Openbaar
Onderwijs, Dienst Groene ruimtes, Leefmilieu Brussel - BIM, het OCMW, inwoners. Voor de actie kunnen
speciale subsidies aangevraagd worden.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu:
- Groene ruimtes in de stad, verscheidenheid van soorten

Economisch:
- Potentieel voor tewerkstelling

Sociaal:
- Gebruikersvriendelijke ruimtes
- Pedagogische waarde
De middelen :
- Financieel
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Departementen Wegeniswerken (Groene ruimtes) en Openbaar Onderwijs, in
samenwerking met Leefmilieu Brussel - BIM, het OCMW, de inwoners….
Indicatoren voor evaluatie :
Studies voor de opvolging van de biodiversiteit in de stad, cartografie

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische om
omvang
vang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Gemeentelijk
grondgebied
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Doelstelling 2
Actie 22-6

BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN
DE TUIN VAN DE VISITANDINNEN

De actie en de context :
Een project dat opgestart werd in het kader van het Wijkcontract " Huidevetters " met als doel een
pedagogische tuin voor kinderen en inwoners van de wijk te creëren. Het project wordt samen met het
Centrum voor eigentijdse Bewegings- en Stemkunst van de Brigittinen (CEBS) gerealiseerd, dat een zeer
gespecialiseerde programmering aanbiedt. Om de tuin zoveel mogelijk open te stellen naar de bevolking van
de wijk toe en participatief te verankeren, creëren de Brigittinen en de Stad er ook een aantal
kunstenaarsateliers. De Tuin van de Visitandinnen wordt op die manier een klein, participatief cultureel
centrum binnen de wijk.
Ontwikkeling van de actie :
Eerste steenlegging van de tuin in de herfst van 2006, einde van de werken in augustus 2008.
De Tuin van de Visitandinnen wordt een zintuigenlaboratorium waar de nadruk ligt op reuk en geuren en waar
met verschillende culturen geëxperimenteerd zal worden (planten, bloemen, kruiden, specerijen…).
Pedagogische tuin die openstaat voor de wijk en in het bijzonder voor kinderen (naburige school), om
waarnemingen te delen en waar eenieder kan deelnemen aan de uitwerking van een openbare
landschapsruimte die de kruising van de culturen valoriseert (oorsprongen en organisch).
De acties hebben tot doel om op lange termijn samen te werken met het CEBS. De voorkeur zal uitgaan naar :
het jonge publiek (3-6 jaar), het Huis van de Blinden, groepen bestaande uit economisch minder
begunstigden… De acties zullen in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de kleuterscholen uit de
wijk gevoerd worden.
Een samenwerking met het OCMW is wenselijk, onder andere via de verbintenis van de " Artikels 60 ".
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Bijkomende groene ruimte

Economisch :
- Inschakeling van werkloze personen

Sociaal : - Culturele waarde
- Pedagogische waarde
- Gebruikersvriendelijkheid
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Departement Cultuur
o Anderen : Departementen Stedenbouw (Architectuur) en Wegeniswerken (Groene ruimtes),
culturele Animatoren en Bemiddelaars van de Stad
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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DOELSTELLING 3
RATIONEEL
RATIONEEL EN
ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEË
ENERGIEËN AANWENDEN
AANWENDEN
Door energie te besparen en hernieuwbare energieën aan te wenden dragen we bij tot onze autonomie op
energiegebied. Anderzijds wordt op die manier bezuinigd op noodzakelijke hulpbronnen voor toekomstige
generaties. Bovendien moeten krachtige inspanningen geleverd worden om het broeikaseffect tegen te gaan.
Politieke verantwoordelijken, technici, gebruikers van openbare gebouwen, beïnvloeden dagelijks door hun
beslissingen en hun gedrag het energieverbruik van de Stad. Het gebouwenpark van de Stad moet dus
geëvalueerd worden teneinde een voorbeeldfunctie te bekleden wat betreft besparingen. Energieverslindende
posten, zoals openbare verlichting, zullen omgeschakeld worden naar systemen die minder energie kosten. De
Stad moet tevens nadenken over haar mogelijkheden om groene energie te leveren.
Indicatoren :
- Energiebesparingen, op basis van een op voorhand vastgelegd referentieverbruik
- Progressieve labelisering van de gebouwen van de Stad
- Geleverde groene energie
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Doelstelling 3
Actie 33-1

RATIONEEL
RATIONEEL ENERGIE
ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
ENERGIEBEH
ENERGIEBEHEERSING
BEHEERSING VAN HET GEMEENTELIJK
GEMEENTELIJK
GEBOUWENPARK : AUDITS OPSTELLEN EN EEN
COÖRDINATIE CREËREN TUSSEN DE STAD, HET OCMW EN
DE ANDERE OVERHEIDSACTOREN

De actie en de context :
De energieprestaties van de gemeentelijke gebouwen verbeteren is cruciaal in het duurzame beleid van de Stad.
Lopende initiatieven zullen worden voortgezet en een voluntaristische strategie zal worden opgesteld om verder te
gaan. De Energieverantwoordelijke van de Stad stelt een energiekadaster voor al de gebouwen (openbaar
patrimonium) op. De meest energievretende gebouwen zullen het onderwerp uitmaken van een energieaudit, echte
hulp voor de besluitvorming. Een monitoring van het verbruik zal de opvolging van de water- en energieboekhouding
mogelijk maken.
Bij het OCMW wordt een inventaris van de energieboekhouding voor de laatste 5 jaar gedaan. Het gaat over het
water-, elektriciteits- en gasverbruik.
Opstelling van een werkplanning en verzameling van informatie voor een monitoring van de gebouwen van de Stad,
meer beroep doen op de mogelijkheid om audits te laten uitvoeren door externe structuren zoals Sibelga, BIM enz.
Ontwikkeling van de actie :
De audit omvat een bezoek ter plaatse om de bestaande energietoestand te analyseren (energie-installaties,
verbruikersprofiel, enz.), een analyse van gas- en elektriciteitsverbruik, een analyse van de verschillende
gebruiksposten en ten slotte een voorstel voor alternatieve maatregelen met financiële analyse (kosten en mogelijke
besparingen, terugwinperiode, winst voor het milieu, comfortwinst).
De Stad bestudeert de haalbaarheid van een project waarbij de tellers (water, elektriciteit, gas…) op afstand worden
gemeten.
Bij de vernieuwing van de elektrische installaties van de schoolgebouwen zal de voorkeur gegeven worden aan
verlichtingsinstallaties met een aanwezigheidsdetector (met dimmage), hetgeen een optimalisering van de
verlichtingssystemen toelaat.
De Grondregie (die het privé patrimonium van de Stad – woningen - beheert) ontwikkelt 4 gelijktijdige assen :
optimalisering van de opnames van het verbruik per huishouden (markt opgestart in januari 2008) ; energieaudit
opgesteld voor het hele gebouwenpark, eerst voor de gebouwen met de hogere lasten ; hervatting van de
onderhandeling betreffende de onderhoudscontracten ; in het kader van de markt inzake verwarmingsinstallaties
toevoegsel van een criterium voor energieprestaties.
Met dit gegevensverbruik zal het OCMW verdelingsmaatregelen toegepaste aan de types bewoning opstellen, de
resultaten ervan analyseren en eerst op atypische gebouwen werken. Voorstellen inzake verbetering van
uitrustingen zullen gedaan worden om erin een vermindering van al het verbruik te resulteren.
In overleg met de Energieverantwoordelijken van het openbare patrimonium, van de Grondregie, van het OCMW en
met andere actoren, met nam het ziekenhuisnetwerk IRIS, om over gelijksoortige methodologische benaderingen
overeen te komen en synergie te creëren.

Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling
ontwikkeling ?
Milieu : Vermindering van het energieverbruik, vermindering van de CO2-uitstoot
Economisch : Verlaging van energiefacturen op termijn
Sociaal : Verlaging van de huurlasten, DO cultuur van de werknemers, van de schoolgaande jongeren en van de
bewoners van de woningen van de Stad en van het OCMW
De middelen :
- Financieel : Te bepalen volgens de doelstellingen en termijnen. Mogelijkheid tot het bekomen van subsidies
(BIM, REG-fondsen, Fonds ter Reductie van de globale Energiekost – FRGE…). Eigen fondsen.
- Personeel :
o Piloten : Departement Grondregie voor woninggebouwen, Energieverantwoordelijke voor het
openbare patrimonium van de Stad en Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal gebouwen ingeschreven in de planning – evaluatie van de planning.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗

Nieuwe actie
- Progressief
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Doelstelling 3
Actie 33-2

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN AANWENDEN
LABELI
LABELISERING VAN
VAN DE GEBOUWEN VAN DE STAD

De actie en de context :
Een manier om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren. De verbetering wordt gesymboliseerd door
het verkrijgen van het label « Eco-dynamische onderneming » dat door het Gewest wordt toegekend. De actie
vangt aan met een symbolisch gebouw dat een voorbeeldfunctie bekleedt, het Stadhuis.
Ontwikkeling
Ontwikkeling van de actie :
Een kandidatuurdossier voor het verkrijgen van het label is in voorbereiding. Het bestaat uit 3 delen : een
milieuanalyse van de huidige situatie (inventaris), een actieprogramma op korte termijn en een evaluatie van
de financiële en menselijke middelen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te verwezenlijken. Het dossier
zal op basis van verschillende criteria onderzocht worden door een externe jury (14 instellingen en
deskundigen). Het label wordt dan toegekend.
De actie zal herhaald en uitgebreid worden naar andere gebouwen van de Stad. Het label « Eco-dynamische
onderneming » biedt echter ook een springplank naar andere managementsystemen zoals EMAS en ISO
14001.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
-

Rationeel energieverbruik (gas en elektriciteit)
Besparingen van water en natuurlijke hulpbronnen
Afvalbeperking (verantwoordelijk en duurzaam beheer)
Vermindering van lucht-, water- en bodemvervuiling

Economisch :
- Verlaging van water- en energiekosten
- Rationalisering van verbruik van papier en informatiebenodigdheden
- Hogere efficiëntie van technische installaties

Sociaal :
- Publieke erkenning, verbetering van het imago van de administratie ten aanzien van bewoners
- Voorbeeldrol voor andere instellingen en bedrijven die op het grondgebied van de gemeente gevestigd
zijn
De middelen :
- Financieel : de budgetten voor de realisatie van acties worden voorbehouden door het College en de
Gemeenteraad voor elk van de betrokken departementen
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : De departementen Stedenbouw en Aankoopcentrale, werkgroepen voor het
opvolgen van het dossier
Indicatoren voor evaluatie :
Het eco-dynamische labeliseringsproces is progressief. Zo wordt iedere 2 jaar een volledige evaluatie voorzien.
Afhankelijk van het domein bestaan er indicatoren die door deskundigen werden opgesteld op basis van
(regionale, nationale …) gemiddelden. Bijvoorbeeld : gemiddeld energieverbruik per type gebouw, gemiddeld
waterverbruik, papierverbruik … (per persoon en per jaar).

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗

- Groot aantal gebouwen
- Energie, economie
- Lokaal
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Doelstelling 3
Actie 33-3

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN AANWENDEN
DE GEBRUIKERS VAN HET GEBOUWENPARK VAN DE STAD
EN HET PUBLIEK BEWUSTMAKEN ROND
ENERGIEBESPARING

De actie en de context :
Ook het dagelijkse gedrag van de gebruikers van de gebouwen kan een invloed hebben op het energieverbruik.
Het zou nuttig zijn een sensibiliseringscampagne te voeren voor de gebruikers van de openbare gebouwen van
de Stad, in het bijzonder voor de schoolgebouwen, de Huizen voor het Kind en de Jeugdcentra evenals voor de
talrijke uitrustingen van de Stad. Deze campagne zou kunnen gebeuren via informatievergaderingen of de
verdeling van folders affiches of didactische documenten.
Rond dit thema kunnen tal van andere acties georganiseerd worden : een geleid bezoek van het huis van de
duurzame ontwikkeling, ontmoetingen met een " Energiefacilitator ". Deze thematiek zou op een volwaardige
manier kunnen deel uitmaken van het algemeen pedagogisch project van de scholen.
Deze aanpak en de documenten die eruit voort zullen vloeien zullen ter beschikking van het publiek gesteld
worden en er zullen acties ondernomen worden met als doel het publiek te sensibiliseren voor deze nieuwe
uitdagingen.
Ontwikkeling van de actie :
Een strategie en prioriteiten opstellen in samenwerking met de betrokken diensten, de cel Milieuraadgeving en
eventueel de hulp van deskundigen (Leefmilieu Brussel - BIM, De Stadswinkel …) voor inbreng van
documentatie of uitwisseling van ervaringen.
Het OCMW zal ieder jaar een sensibilisatiecampagne voeren met de inwoners van de rusthuizen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot

Economisch :
- Verlaging van de energiefacturen

Sociaal :
- Een sensibiliseringscampagne ter bewustwording van het publiek, dat een collectief en een pedagogisch
project vormt
De middelen :
- Financieel : De actie kan geïntegreerd worden in het gewone werkschema van de diensten met behulp
van milieu-experten
- Personeel :
o Piloten : Energieverantwoordelijke, Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Departementen Openbaar Onderwijs, Organisatie en Stedenbouw (Speciale
technieken), Dienst Jeugd, BRAVVO, het Departement der Werken van het OCMW,
in samenwerking met Leefmilieu Brussel - BIM, De Stadswinkel
Indicatoren voor evaluatie :
Aanvankelijk : aantal ondernomen acties, deelnamegraad
Vervolgens : onderzoek van de energiebesparingen op basis van het verbruik (één ton CO2/jaar en 500.000
kWh/jaar voor de rusthuizen van het OCMW)

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗

Nieuwe actie
- Lokaal
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Doelstelling 3
Actie 33-4

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN AANWENDEN
DE STAD VOORZIEN VAN GROENE ENERGIE

De actie en de context :
De liberalisering van de energiesector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor de Stad Brussel een
uitgelezen kans om zich aan te sluiten bij de Europese doelstellingen wat betreft bevoorrading in groene
energie.
Traditionele elektriciteitproductie uit fossiele energie brengt problemen met zich mee zowel wat betreft de
zienderogen slinkende voorraden als wat betreft de vervuilende uitstoot. Exploitatie van hernieuwbare
energiebronnen en WKK-systemen van kwaliteit (simultane productie van warmte en elektriciteit) zijn echter
alternatieve oplossingen die het milieu en de duurzame ontwikkeling eerbiedigen.
Een Europese richtlijn zet België ertoe aan om het deel van groene elektriciteit op te trekken tot 6%. In het
kader van het Protocol van Kyoto en de strijd tegen de broeikasgassen moet de Stad het voorbeeld geven door
grondig na te denken over de bevoorrading van de gebouwen van de administratie met groene energie.
Ontwikkeling van de actie :
Door de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkten kan de Stad de concurrentie tussen de verschillende
elektriciteits- en gasleveranciers laten spelen om vervolgens diegene aan te duiden die financieel maar vooral
ook op milieuvlak het interessantst is.
- Contracten met energieleveranciers voor de gebouwen van de gemeente herzien.
- De voorkeur geven aan leveranciers van groene energie bij overheidsopdrachten.
- WKK-systemen ontwikkelen voor de gebouwen van de gemeente.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Toename van het aandeel schone energie in het totale energieverbruik van de Stad

Economisch :
- Concurrentie tussen leveranciers voor de aankoop van energie aan zo laag mogelijke prijs

Sociaal :
- Voorbeeld naar de burger toe
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Energieverantwoordelijke
o Anderen : Departementen Grondregie, Wegeniswerken en Aankoopcentrale, OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Het percentage groene energie in het verbruik van de Stad

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗
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Doelstelling 3
Actie 33-5

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
PLAATSING VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

De actie en de context :
Een groot deel van de gebouwen van de Stad (sportcentra, scholen, kantoren…) beschikken over platte daken die
gewoonlijk een gepaste vrije ruimte kennen (geen vis-à-vis, geen schaduwzone) en van een ideale oriëntatie voor de
installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen genieten.
De elektriciteit die door deze fotovoltaïsche panelen wordt geproduceerd, zou vooreerst de elektrische installaties
van de betrokken gebouwen voeden, wat de afhankelijkheid ten opzichte van het openbare netwerk aanzienlijk zal
verminderen. Indien echter de productie van zonne-energie de directe behoeften van het gebouw overschrijdt, zal
het teveel aan elektriciteit in het verdelingsnetwerk geïnjecteerd worden.
Bovendien wordt elke geproduceerde Kwh elektriciteit opgemeten en zal deze ingewisseld worden voor " Groene
Certificaten ". Deze " Groene Certificaten " zijn immers een stimulerende mechanisme voor de productie van groene
energie, en worden verhandeld tussen de verschillende commerciële leveranciers van energie die actief in het
Brussels Gewest zijn.
De ontwikkeling van de actie :
Twee mogelijkheden van implementatie van deze actie bieden zich vandaag aan en worden door de Stad
onderzocht : of zelf investeren in de installatie van fotovoltaïsche panelen (met behulp van subsidies) of een beroep
doen op derde investeerders. Er bestaan immers meerdere derde investeerders in het onderzoek naar vrije
oppervlakten, gelegen te Brussel, en die zonmatig interessant zijn om er fotovoltaïsche zonnepanelen te laten
plaatsen. Concreet zou de Stad haar daken aan een derde investeerder ter beschikking stellen, die de gehele
investeringen op zich zou nemen : aankoop, levering, plaatsing en aansluiting van de zonnepanelen en de tellers - de
derde investeerder verzekert zijn investering door zich enerzijds de groene certificaten te reserveren en door
anderzijds de prijs van zijn geproduceerde elektriciteit in ontvangst te nemen die, hetzij door de Stad verbruikt wordt,
hetzij op het net geïnjecteerd wordt (gekocht door de Beheerder van het Distributienetwerk tegen een minimum prijs
verzekerd door de Regulator).
Daartegenover zou de Stad Brussel van deze geproduceerde elektriciteit kunnen gebruik maken deze een bijzonder
voordelige prijs en die bij sluiten van de overeenkomst zou vastgelegd worden voor de hele duur ervan (15…20 jaar).
Eveneens zou de Stad over een jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen van haar daken kunnen
onderhandelen. Na afloop van de termijn, waarin de derde investeerder zijn investering heeft terugverdiend, worden
de installaties en hun productie eigendom van de Stad Brussel.
Het zien verschijnen van zonnedaken op haar gebouwen zal de Stad meteen een dynamische uitstraling geven als
energie- en milieubewuste Stad.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Locale productie van 100% groene energie

Economisch :
- Verlaging van de energiefactuur

Sociaal :
- Bewustmaking van het publiek

De middelen :
- Financieel : Het beleid van derde investeerders maakt het mogelijk om bepaalde investeringen af te schaffen
zoals de aankoop, de levering, de installatie en het gebruik van de fotovoltaïsche zonnepanelen.
Andere investeringen blijven echter noodzakelijk om in het onderhoud van bepaalde daken te
voorzien… maar deze zouden door middel van onderhandeling in de tussenkomst van de derde
investeerder geïntegreerd kunnen worden.
- Personeel :
o Piloot : Energieverantwoordelijke
o Andere : Departement Stedenbouw
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal m² aan geïnstalleerde zonnepanelen. Aantal geproduceerde kWh/jaar. Gerealiseerde financiële besparing

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗

- Ingewikkeld
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Doelstelling 3
Actie 33-6

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
PLAATSING VAN EEN WINDMOLEN VOOR DE LINNENDIENST
LINNENDIENST
VAN HET OCMW

De actie en de context :
De Linnendienst van het OCMW is in een fabriek in de gemeente Anderlecht gevestigd. Deze fabriek verbruikt
grote hoeveelheden elektriciteit en gas. Het benodigde vermogen bedraagt dan ook 500 kW op de
piekmomenten. De ligging van deze fabriek in de zuidwestelijke rand van de Brusselse regio is echter van die
aard, dat men zou kunnen overwegen om er een windmolen van gemiddelde grootte te plaatsen.
De ontwikkeling van de actie :
Een eerste contact werd opgenomen met leraren van het Instituut Von Karman van de Dynamica van de
Vloeistoffen, die aan dit project ruime blijk van belangstelling hebben gegeven. Er dient echter een kaart
bekomen of opgemaakt te worden met betrekking tot de windverdeling over het vooropgestelde terrein.
Een volgende stap zal erin bestaan een partnerschap aan te gaan met leveranciers van elektriciteit zoals
Electrabel of Lampiris, of met derde investeerders. Verschillende oplossingen zijn denkbaar. Eindwerken van
studenten kunnen aan het Instituut Von Karman over dit onderwerp voor het academische jaar 2008 – 2009
van start gaan.
Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning van de Gemeente Anderlecht is noodzakelijk voor de
ontwikkeling van deze actie.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Stijging van het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van het OCMW

Economisch :
- Verlaging van de energiefactuur

Sociaal :
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Departementen der Werken en Sociale Economie (DSE) van het OCMW
o Andere : In samenwerking met deskundigen inzake deze materie
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal kWh/ bespaard per jaar
Verwezenlijkte financiële besparing

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗∗

- Moeilijk

Nieuwe actie
- Plaatselijk
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Doelstelling 3
Actie 33-7

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
DUURZAAM VERLICHTINGSPLAN

De actie en de context :
Een Verlichtingsplan voor de volledige Vijfhoek opstellen, waarvan de complementaire doelstellingen enerzijds
de valorisatie van het stadsweefsel en van de kwaliteit van de bebouwing zijn (leesbaarheid van de
stratenstructuur, harmonisatie, lichtmeetkunde en lichtkleur, valorisatie van het erfgoed) en anderzijds de
rationalisering van het energieverbruik, bijvoorbeeld door nieuwe, minder energieverslindende lichtbronnen te
gebruiken.
Ontwikkeling van de actie :
Sibelga biedt de gemeenten verschillende hulpmiddelen aan : een model-lastenboek voor verlichtingsplannen,
een catalogus met aanbevolen verlichtingstypes in functie van de gewenste prestaties en het profiel van de
straten... Bovendien informatiseert Sibelga beetje bij beetje alle gegevens van de bestaande situatie in een
" intelligente " cartografie.
Daarnaast realiseert het Departement Wegeniswerken een uitgebreide inventaris van de bestaande situatie
van de openbare verlichting van de Vijfhoek.
Vervolgens dient een studie toevertrouwd te worden aan een extern studiebureau.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Energiebesparing in functie van de gekozen verlichtingssystemen
- Vermindering van de CO2-uitstoot

Economisch :
- Verlaging van de energiefacturen
- Verbetering van het beheer
- Verbetering van de toeristische aantrekkelijkheid van de Stad met economische weerslag

Sociaal :
- Positieve invloed op het veiligheidsgevoel 's nachts
- Verfraaiing, versterking van de identiteit van de stad
De middelen :
- Financieel : Studiebudget, eventueel subsidies van het Gewest
- Personeel :
o Piloot : Departement Wegeniswerken
o Andere : Studie opgevolgd door een begeleidingscomité met de verschillende betrokken
diensten (Sibelga...)
Indicatoren voor evaluatie :
Op te stellen met verschillende fases : rationalisering van de uitgaven.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗

Nieuwe actie
- Volledige grondgebied
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Doelstelling 3
Actie 33-8

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
« HANDVEST VAN ZAKENWIJKEN » VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING

De actie en de context :
De zakenwijken, economische motoren en internationaal uithangbord van de Stad, concentreren de
Stadsbelangen : sociale mix, in- en uitstromen van bevolking, milieu, energie, verontreiniging, enz. Ze zijn
eveneens terrein voor experimenten in de architectuur, de bouwtechniek, het vervoer…
Aangezien de economie, de milieu- en de sociale problematiek zich hebben geglobaliseerd, stelt het EPAD aan
de zakenwijken van de wereld voor om zich te verenigen rond sterke, concrete en meetbare verplichtingen,
het objectief van het « Handvest van de duurzame ontwikkeling voor de Zakenwijken ».
De Stad Brussel heeft aan de eerste wereldtop van de Zakenwijken voor de duurzame ontwikkeling
deelgenomen, op 14 en 15 februari 2008. Het handvest voor een Duurzame Ontwikkeling van de zakenwijken
bestaat uit een aantal verplichtingen rond de vraagstukken energie, water, afval, transport, ruimteverdeling en
governance. Zij zal eveneens de weg openen om in de zakenwijken ook tot een betere levenskwaliteit te
komen.
De ontwikkeling van de actie :
De Stad zal voortaan de principes van het handvest toepassen in de planning van zijn eigen zakenwijken die in
volle groei zijn, en meer bepaald in de Noordwijk en de Europese wijk, hetgeen impliceert :
- Aan het internationale netwerk van zakenwijken deelnemen, opgezet door EPAD.
- Actief meewerken aan :
o Het energieverbruik verminderen en beroep doen op de hernieuwbare energieën
o De cyclus van watergebruik, de kwaliteit van de lucht en het gebruik van de materialen
beheersen
o De afvalstoffen verminderen en valoriseren.
o Een plan van duurzaam vervoer ontwikkelen.
o Het vergemakkelijken van verweven ruimtegebruik.
o Een kwalitatief hoogstaande en veilig levenskader waarborgen.
o De kennis ontwikkelen en toegankelijker maken.
o Een dynamisch professioneel milieu creëren en ontplooien.
o Het begrip governance binnen de Zakenwijk toepassen.
o De banden tussen de zakenwijken versterken.
Welk resultaat op gebied
gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Aanmoediging van een echte dynamiek voor duurzame ontwikkeling in de vooraanstaande territoria voor
tertiaire activiteiten
Economisch :
- Verlaging van de kosten met hetzelfde comfortniveau
Sociaal :
- Bewustwording van de bewoners en de inwoners omtrent het effect van de duurzame ontwikkeling in de
tertiaire sector
- Aanmoediging van verweven ruimtegebruik in deze wijken met monofunctionele tendens
De middelen :
- Financieel : In het lopende werk in te schrijven
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗
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Doelstelling 3
Actie 33-9

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
NADENKE
DENKEN OVER AFKOELINGSAFKOELINGS- EN VERWARMINGSVERWARMINGSSYSTEMEN

De actie en de context :
Een groot aantal kantoorgebouwen en commerciële oppervlakten beschikken over een energievretend
systeem van luchtafkoeling. Verder zijn bepaalde handelszaken uitgerust met " warmtegordijnen ", om de
temperatuur binnen op te warmen, dit door de afwezigheid van deuren of hun frequente opening.
Deze systemen van afkoeling en opwarming zijn natuurlijk bronnen van CO2-uitstoot.
De ontwikkeling
ontwikkeling van de actie :
De Stad zal nadenken over de mogelijke middelen om dit type installaties te beperken. Bijvoorbeeld via de
Stedenbouwkundige voorschriften, vergunningen en milieuvergunningen.
Er bestaan immers alternatieve oplossingen voor de energieverslindende luchtafkoelingsystemen, zoals de
Canadese put. Anderzijds maken het architecturale en technische concept van een gebouw het mogelijk om
het gebruik van airconditioning te vermijden.
Betreffende de hittegordijnen, zou het interessant zijn om de ontwerpers en gebruikers van commerciële
oppervlakten aan de energieverspilling bewust te maken en hen andere oplossingen voor te stellen.
Een werkgroep zal opgesteld worden teneinde de discussie van start te laten gaan.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Energiebezuiniging
- Vermindering van CO2-uitstoot
Economisch :
- Verlaging van energiefacturen van beheerders en uitbaters van gebouwen
Sociaal :
De middelen :
- Financieel : In het lopende werk in te schrijven
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, Departement Handel, samenwerking met Atrium
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 3
Actie 33-10

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
EEN LEVENSLANGE LAMPENKIT LEVEREN

De actie en de context :
De personen gevolgd door het Departement voor Sociale Economie (DSE) van het OCMW, zouden een pakket
bestaande uit 4 tot 5 spaarlampen van verschillende soorten kunnen ontvangen. Wanneer een spaarlamp niet
meer werkt, zal het voldoende zijn om zich tot specifieke loketten te richten om een nieuwe spaarlamp te
ontvangen. Er werd al contact opgenomen met een invoerder die een aangepast pakket op dit gebied alsook
aangepaste producten voorstelt. Men kan eveneens samenwerken met distributieketens georiënteerd naar
duurzame ontwikkeling.
De ontwikkeling van de actie :
Deze pakketten kunnen verdeeld worden aan personen die beroep doen op Schuldenbemiddeling en DSPI en
aan het personeel van het OCMW in de plaats van of aanvullend bij de traditionele cadeau’s voor Nieuwjaar of
Sinterklaas.
Deze actie moet samengaan met de bewustmaking rond het sorteren van de afvalstoffen. De gebruikte
spaarlampen moeten immers aan de Groene plekjes neergezet worden (klein chemische huishoudelijk afval).
Deze pilootactie kan uitgebreid worden naar een ander publiek van de Stad.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling
ontwikkeling ?
Als men van het verdeelde potentiële aantal uitgaat, kan men op 10.000 lampen rekenen d.w.z een
energiebesparing van 500 kW.

Milieu :
- Energiebesparingen

Economisch :
- Verlaging van de huurlasten bij personen opgevolgd door het Departement voor Sociale Economie

Sociaal :
- Bewustmaking van deze personen
De middelen :
- Financieel : Federale subsidies of steun in het kader van het beleid inzake REG van Leefmilieu Brussel BIM.
- Personeel :
o Piloot : Departement Sociale Economie (DSE) van het OCMW voor de verdeling
o Andere : De Stad (voor eventuele aankopen in groep)
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Eenvoudig

actie
Nieuwe ac
tie
- Plaatselijk
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Doelstelling 3
Actie 33-11

RATIONEEL ENERGIE GEBRUIKEN EN HERNIEUWBARE
ENERGIEËN
ENERGIEËN AANWENDEN
SOCIALE ENERGIEBEGELEIDING

De actie en de context :
De Maatschappelijke werksters die op het terrein werken bezoeken vele woongelegenheden. Zij staan dus
direct in contact met hun bewoners en kunnen dus mini audits opstellen over zaken zoals energiebesparing,
voedsel- en gedragsgewoonten.
Deze audits zouden op nauwkeurige en eenvoudige punten betrekking hebben:
- Verlichtingssoort
- Analyse van de elektrische huishoudapparaten (ijskast, bijverwarming…)
- De eenvoudige hulpmiddelen van energiebesparing: thermostatische kranen, dichtingsringen, enz.
- Eetgewoonten
De ontwikkeling van de actie :
Het audit zal leiden tot de oprichting van opgeleide gespecialiseerde teams bestaande uit personen in
reïntegratieparcours om de eerste tussenkomsten te verzekeren in zake behandeling, kleine werkzaamheden,
enz. Voor de acties rond administratieve hulp inzake onderzoek naar subsidies of meer specifieke inlichtingen,
zou een team in steun en met de hulp van de Maatschappelijke werkster tussenkomen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Energiebesparingen

Economisch :
- Verlaging van de lasten van de huishoudens

Sociaal :
- Bewustmaking van deze huishoudens
- Tewerkstelling van werkzoekenden
De middelen :
- Financieel : specifieke opleiding van de Maatschappelijke werksters
- Personeel :
o Piloot : Departement Sociale Actie (DSA) van OCMW
o Andere : Departement Sociale Economie (DSE) van OCMW
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Eenvoudig

Nieuwe actie
- Plaatselijk
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DOELSTELLING 4
AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
In dit hoofdstuk worden de acties beschreven die als doel hebben de afvalstroom van niet gerecycleerde
producten die op het grondgebied van de Stad worden geproduceerd te verminderen. Hiervoor breidt de Stad
het gamma afvalstoffen die selectief opgehaald worden uit, met het oog op recyclage. Naast het
huishoudafval, dat reeds selectief wordt behandeld, zal de nadruk gelegd worden op de recyclage van afval
van de bouwsector.
In het verleden werd deze voor het stadsmilieu essentiële kwestie al te vaak veronachtzaamd. De vermindering
van de afvalberg van de bouwsector kan aan de bron aangepakt worden door renovaties die minder afval
voortbrengen dan sloop- en nieuwbouwwerken te stimuleren. Voorts zullen de recyclagemogelijkheden van
deze afvalstoffen bestudeerd worden (pleisterkalk, hout, bestratingmaterialen...)
Ook moet er meer aandacht besteed worden aan collectieve afvalstoffen. Hiervoor zullen speciale plannen
opgesteld worden, met name voor scholen en collectieve woningen.
Een laatste categorie afvalstoffen waaraan de Stad bijzondere aandacht wenst te besteden is het
administratieve en organische afval.
Indicatoren :
- Onderaannemers (afvalparken) aanspreken om cijfermateriaal te bekomen en evoluties te bestuderen :
huishoudafval, groenafval...
- Hoeveelheid afval
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Doelstelling 4
Actie 44-1

AFVAL
AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
AFVAL UIT SLOOPSLOOP- EN BOUWWERKEN RATIONALISEREN

De actie en de context :
Afval afkomstig van sloop- en bouwwerken vormt de belangrijkste bron van niet-industriële afvalstoffen en
zorgt eveneens voor een belangrijk energieverbruik (rollend materieel, sloopwerken…). Er bieden zich
verschillende mogelijkheden aan om deze problematiek aan te pakken, onder andere in het domein van de
preventie en de recyclage.
Ontwikkeling van de actie :
Op niveau van de preventie werd reeds heel wat werk door de Stad verricht. Deze acties zullen versterkt
worden. In plaats van de sloop- en nieuwbouwwerken die de laatste jaren de neiging hebben gehad om zich
met name in de kantoorsector te veralgemenen, moet de voorkeur gegeven worden aan renovatiewerken (het
principe dient echter op rationele wijze in functie van technische en financiële haalbaarheid en geval per geval
geanalyseerd te worden). Een actie die met name in de wijk Leopold Schuman gevoerd moet worden, door
sensibilisering van de projectontwikkelaars en de eventuele heffing van minder hoge stedenbouwkundige
lasten wanneer minder bouwafval geproduceerd wordt (behoud van de structuren van de gebouwen).
Lichte renovaties hebben niet alleen weerslag op de hoeveelheid gecreëerde afvalstoffen, maar ook op het
energieverbruik en de levenskwaliteit in de stad (snellere werven, minder lawaai, minder stof, derhalve minder
storend voor de omgeving).
Anderzijds zou bij het beheer van bouwwerven meer aandacht besteed moeten worden aan recyclage. De Stad
zal een discussiestructuur opzetten met de beheerders van de bouwwerven, een " rondetafel " die de
mogelijkheden zou kunnen bestuderen die toegepast kunnen worden op de Stad voor zijn bouwwerven of een
meer theoretische discussie kunnen voeren met het oog op het invoeren van nieuwe regelgevingen. Een
discussie over de recyclage van oude materialen door/voor de Stad zal geleid worden. Cf. Creatie van een
voorraad van kasseistenen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de afval van sloop- en bouwwerken
- Vermindering van overlast door bouwwerven : vrachtverkeer, stof, lawaaioverlast...
- Bescherming van de levenskwaliteit van de bewoners

Economisch :
- Verlaging van de financiële kost van bouwwerven
- Tijdswinst

Sociaal :
- Creatie van tewerkstelling voor gespecialiseerd ambacht
- Valorisatie van de architectuur en de identiteit van de wijken
- Creatie van tewerkstelling in recyclagesectoren
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Departementen Stedenbouw (Architectuur) en Wegeniswerken
o Anderen : Andere diensten van Stedenbouw (Plannen en Vergunningen), Departement
Grondregie, Cel Milieuraadgeving, Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗

- Gewone activiteiten
- Algemeen
- Lokaal en globaal

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD BRUSSEL – ACTIEFICHES – MAART 2008

Voort te zetten
actie

59

Doelstelling 4
Actie 44-2

AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
AFVALACTIES OP SCHOOL EN IN DE
BUITENSCHOOLSSTRUCTUREN
BUITENSCHOOLSSTRUCTUREN

De actie en de context :
De scholen van de Stad, evenals bepaalde Huizen voor het Kind, sorteren papier, plastic, metaal en glas met
het oog op recyclage. Sommige scholen gaan zelfs een stap verder door de recuperatie en de recyclage te
integreren in hun lessenpakket. De afvalproblematiek heeft zowel een pedagogische waarde als een invloed
op het milieu ; kinderen leren goede gewoontes aan die zij vervolgens buiten de school of buiten de
buitenschoolse opvangdiensten, zoals thuis, kunnen verspreiden.
De scholen van de Stad en de Huizen voor het Kind zullen hun inspanningen inzake sorteren en recyclage van
afvalstoffen voortzetten en intensifiëren.
Ontwikkeling van de actie :
De acties in scholen zullen uitgebreid worden met een luik afvalpreventie, met het oog op de bewustmaking
van de leerlingen rond afval afkomstig van het gebruik van limonades, chocoladerepen… Deze bewustmaking
zal geleidelijk in de leerplannen geïntegreerd worden in de vorm van enkele lesuren die door de leraren of
externe sprekers worden geleid.
Gelijktijdig zullen, wat het afvalbeheer betreft, de scholen beter uitgerust worden (selectieve vuilbakken…).
De acties opgestart binnen de Huizen voor het Kind zullen vermeerderd en uitgebreid worden naar de
Jeugdcentra toe.
In beroepsscholen zal de actie bovendien verder ingaan op de behandeling van gevaarlijke producten en
specifieke afvalstoffen. Deze scholen zullen in contact gesteld worden met de recyclagesector.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Sortering van afval met het oog op hergebruik
- Vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen
- Verwerking van gevaarlijk afval door erkende verwijderaars

Economisch :
- Financiële vrijstelling voor het ophalen van gesorteerd afval

Sociaal :
- Aanleren van burgerzin
- Invloed op de gezondheid door vermindering van het verbruik van limonades
De middelen :
- Financieel : Budget uitrusting van de scholen
- Personeel :
o Piloot : Departement Openbaar Onderwijs
o Anderen : Departementen Wegeniswerken, Aankoopcentrale en Stedenbouw (Speciale
Technieken), Jeugddienst, BRAVVO
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal scholen uitgerust met drinkfonteintjes

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗

- Scholen + invloed thuis
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Doelstelling 4
Actie 44-3

AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
SELECTIEVE HUISVUILOPHALING IN DE GEBOUWEN VAN DE
STAD EN HET OCMW

De actie en de context :
Hoewel niet verplicht in het Brussels Gewest, wordt het sorteren van huishoudelijk afval sterk aanbevolen.
Voor grote complexen vormt de tariefbepaling van het Gewestelijk Agentschap voor de Netheid (Net Brussel)
een aansporing in deze richting : containers worden gratis ter beschikking gesteld en ophaling is goedkoper
voor gesorteerde afvalstoffen.
In het kader van sommige wijkcontracten en initiatiefwijken rond sociale woonblokken (Miniemen, Moeras,
Pottenbakkers, Krakeel…) werd een debat opgestart rond het afvalbeheer (containers en vuilnisbakken). Er zijn
een aantal initiatieven uitgeprobeerd, die geëvalueerd en opgevolgd moeten worden om tot andere,
gemakkelijkere oplossingen te komen die uitgebreid kunnen worden tot de hele wijk.
Voorts is het sorteren van huishoudelijk afval in bepaalde woninggebouwen van de Grondregie reeds de regel.
Per flatgebouw worden specifieke overeenkomsten gesloten met Net Brussel om in functie van de technische
mogelijkheden van de gebouwen zoveel mogelijk te sorteren. Deze regel moet eveneens toegepast worden bij
de gebouwen van het OCMW.
Ontwikkeling van de actie :
- Het sorteren van het huishoudelijk afval in woninggebouwen van de Grondregie en het OCMW veralgemenen
- Het sorteren van afval in sociale woningen invoeren
- Sensibiliseringscampagnes inzake het sorteren van afval voeren
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Daling van de hoeveelheid te verbranden afvalstoffen
- Rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Economisch :
- Verlaging van de kost van het afvalbeheer

Sociaal :
- Bewustmaking van de inwoners aan de globale afvalproblematiek
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Departement Grondregie en Departement der Werken van het OCMW
o Andere : Cel Milieuraadgeving, in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, Net
Brussel...
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal betrokken gebouwen
Aantal deelnemende bewoners
Hoeveelheid gesorteerd afval

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗

Nieuwe actie
- Omzetbaar
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Doelstelling 4
Actie 44-4

AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
BEWUSTMAKING
BEWUSTMAKING VAN DE BEVOLKING ROND DUURZAAM
AFVALBEHEER

De actie en de context :
Het grote publiek sensibiliseren voor het milieu en de afvalproblematiek is een van de hoofdtaken van de Cel
Milieuraadgeving. De cel voert hiervoor zowel acties op eigen initiatief van de Stad, maar ook acties van het
Gewest worden op lokaal niveau getransponeerd.
Deze bewustmakingsacties gebeuren door de verspreiding van informatie (Praktische Milieugids, Kleine gids
van de Brusselse tuin…) of door gerichte acties (herbruikbare zak, inzameling kurkstoppen).
De Stad werkt nog mee aan gewestelijke sensibiliseringsacties door opleidingen te organiseren voor
individuele compostering en door een " Welcome pack " voor nieuwe inwoners met informatie over selectieve
afvalophaling te verdelen.
Ontwikkeling van de actie :
- De samenwerking tussen de Stad en het Gewest (Leefmilieu Brussel en Net Brussel) voortzetten
- De mogelijkheid bestuderen om de actie " herbruikbare zak " uit te breiden naar andere publieksgroepen, na
de klanten van buurtwinkels en van de biomarkt, de studenten, de toeristen…
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van niet-recycleerbaar afval

Economisch :
- Verlaging van de kost van het afvalbeheer

Sociaal :
- Bewustmaking van de inwoners voor de algemene afvalproblematiek en voor netheid
De middelen :
- Financieel : eventueel kost van campagnes en evenementen (rode zak ...)
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Departementen Openbaar Onderwijs, Aankoopcentrale...
Indicatoren
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗∗
∗∗

- " Welcome pack "
- Sensibilisering DO
- Bewoners
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Doelstelling 4
Actie 44-5

AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
PREVENTIE EN BEHEER VAN ADMINISTRATIE
ADMINISTRATIEF
ATIEF AFVAL VAN
DE STAD EN HET OCMW

De actie en de context :
Zonder in alle departementen gesystematiseerd te zijn, lopen reeds verschillende acties aan de Stad : sorteren
van het papier, recyclage van papier voor kladboekjes, hergebruik van inktcassettes van printers, progressieve
automatisering van data met het oog op een vermindering van de hoeveelheid gedrukte documenten… Deze
lopende initiatieven dienen ondersteund en de meest relevante veralgemeend te worden.
Ontwikkeling van de actie :
- Het sorteren van papier in alle diensten veralgemenen
- Er voor zorgen dat het sorteerverloop goed wordt opgevolgd door de poets- en onderhoudsdiensten van de
gebouwen
- Sensibiliseringsacties leiden om het verbruik van papier te verminderen (raad, praktische tips, optimaal
gebruik van printers en fotokopieerapparaten)
- Het sorteren van recycleerbare verpakkingen instellen (het lastenboek voor het schoonmaken en het
onderhoud van gemeentegebouwen eventueel herzien)
- Het zwart-wit en recto-verso afdrukken aanmoedigen
- Het eenzijdig gebruikt papier hergebruiken voor het maken van blocnotes
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de hoeveelheid gebruikt papier en te verbranden afvalstoffen
- Rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen

Economisch :
- Verlaging van de kost van het afvalbeheer, van papieraankopen

Sociaal :
- Bewustmaking van het personeel voor de algemene afvalproblematiek
- Coherentie tussen sorteerpraktijken thuis en op het werk
De middelen :
- Financieel : bijna gratis
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Anderen : Departementen Aankoopcentrale en Organisatie, Informaticacomité, Cel
Milieuraadgeving, Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal betrokken gebouwen
Hoeveelheid gesorteerd afval

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗
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Doelstelling 4
Actie 44-6

AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
DEMATERIALISERING VAN ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN

De actie en de context :
De dematerialisering betreft zowel de voor het publiek bestemde administratieve documenten als deze voor
interne gebruik van de administratie. Via een elektronisch loket kan de bevolking nu reeds bepaalde
documenten aanvragen : samenstelling van het huishouden, certificaat van leven, certificaat van woonplaats…
De burger kan eveneens een groot aantal documenten on-line raadplegen en formulieren downloaden
(vademecum van de Stad, dossiers die aan openbaar onderzoek zijn onderworpen…).
Intern gebeurt de dematerialisering enerzijds via het netwerk Intranet waar zich de Telindex, de statuten en
regelgeving van het personeel, de financiële dienstorders, de personeelskrant e.d.m. bevinden en anderzijds
via het programma Workflow waarmee zaken behandeld worden die aan het College en de Gemeenteraad
voorgelegd moeten worden.
Ontwikkeling van de actie :
- Zoveel mogelijk documenten on-line aanbieden (aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen…)
- De ontwikkeling van Workflow voor andere toepassingen voortzetten
- De catalogus van de aankoopcentrale voorstellen op Intranet
- De uitvoerbaarheid bestuderen om de openbare aanbestedingen te dematerialiseren
- Parallelle sensibiliseringsacties leiden om het verbruik van papier te verminderen (tips, praktische raad)
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Beperking van het papier verbruik
- Daling van de verplaatsingen van particulieren

Economisch :
- Bestrijding tegen de congestie van de administratie
- Tijdswinst voor particulieren en bepaalde bedrijven (zoals architecten…)

Sociaal :
- Verbetering van de toegang van het publiek tot deze documenten
- Betere dienstverlening
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Informaticacomité, GIAL
o Anderen : Departementen Organisatie, Aankoopcentrale, Demografie en alle andere
departementen die de website gebruiken
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal beschikbare documenten op de website
Aantal bezoeken aan het gemeentebestuur

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗
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Doelstelling 4
Actie 44-7

AFVAL VERMINDEREN EN RECYCLEREN
HET COMPOSTEREN VAN ORGANISCH AFVAL AANMOEDIGEN

De actie en de context :
De Brusselse huishoudens produceren gemiddeld 30% organische afvalstoffen. Deze afvalstoffen zijn
afkomstig uit de keuken (groenten en fruit, koffiedik, theezakjes, eierschalen…) of de tuin (dode bladeren,
bloemen, snoeiafval van hagen en struiken, grasmaaisel…).
Het vervoer en - gezien hun hoge watergehalte - vooral de verbranding ervan vergt erg veel energie. Nochtans
bestaat er een eenvoudig, ecologisch en economisch middel om dit afval anders te behandelen : het
composteren.
Door dit natuurlijke proces worden de organische afvalstoffen geleidelijk ontbonden en in teelaarde omgezet.
Op die manier kunnen ze direct gebruikt worden als bodemamendement voor bloembakken, borders, de
moestuin…
Sinds verschillende jaren spoort de Stad Brussel haar inwoners aan om deze duurzame methode toe te
passen.
- Ze biedt een premie aan voor de aankoop van een compostbak, ongeacht het model (vat, bak, silo…),
waarvan het bedrag overeenstemt met 50% van de aankoopprijs met een maximum van 50 euro.
- Op de Boerderij van het Maximiliaanpark werd een demonstratieplaats ingericht waar de verschillende
modellen van compostbakken worden getoond. Maandelijks hebben er Compostateliers plaats.
- Ze organiseert regelmatig in samenwerking met het Gewest opleidingen om de techniek van
compostbemesting aan te leren of om compostmeester te worden.
Ontwikkeling van de actie :
- De promotie van de compostbemesting voortzetten
- Projecten voor compostbemesting in wijken ondersteunen
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de hoeveelheid te verbranden afval

Economisch :
- Verlaging van de kost van het afvalbeheer

Sociaal :
- Bewustmaking van de bewoners aan de algemene afvalproblematiek
De middelen :
- Financieel : Budget voor premies
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Boerderij van het Maximiliaanpark, groep Compostmeesters, in samenwerking met
Inter-Compost, Leefmilieu Brussel - BIM
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal toegekende premies
Aantal inwoners die opleidingen gevolgd hebben

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omva
omvang
ng van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗
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DOELSTELLING 5
DUURZAME MOBILITEIT BEVORDEREN
Het gemotoriseerde verkeer kent een onophoudelijke stijging in het Brusselse gewest en is verantwoordelijk
voor 45% van de luchtverontreiniging, waaronder stikstofoxyden (NOx), vluchtige organische samenstellingen
(COV) of nog zwaveldioxyde (SO2) per jaar. Zonder hun bijdrage aan CO2-uitstoot te vergeten.
Een duurzaam mobiliteitsplan heeft als doel om de leefomgeving in de stad te verbeteren en de luchtvervuiling
terug te dringen. Er werden al verschillende maatregelen genomen om de druk van het autoverkeer te doen
dalen, om synergieën tussen vervoersmiddelen te creëren, het openbaar vervoer en auto- en fietsdelen te
valoriseren, het voetgangers- en fietsverkeer veiliger te maken, leveringen te vergemakkelijken…
Al deze maatregelen kunnen in een Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) opgenomen worden, dat momenteel
wordt uitgewerkt voor het volledige grondgebied van de Stad Brussel. Dit GMP zal een informatie- en
voorlichtingsmiddel zijn naar de burger toe op vlak van duurzame mobiliteit.
Anderzijds werkt de Stad aan haar Bedrijfsvervoerplan dat een daadkrachtig beleid voert wat betreft de
verplaatsingen van haar werknemers, zowel voor het woon-werkverkeer als de professionele verplaatsingen.
Indicatoren :
- Aantal schone voertuigen in het autopark van het gemeentebestuur (de Stad gebruikt meer dan 500
dienst- en functievoertuigen)
- Aantal fietsen in stad en frequentie van gebruik
- Aantal lijnen van het openbaar vervoer die in eigen beding rijden
- Voor de agenten van de Stad, de verplaatsingen met privé voertuigen terugschroeven met 20% in 5 jaar.
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Doelstelling 5
Actie 55-1

DUURZAME MOBILITEIT BEVORDEREN
ZACHT VERKEER EN ALTERNATIEVEN AANMOEDIGEN

De actie
actie en de context :
Sinds 1995 voert de Stad een algemeen beleid ter bevordering van zachte verkeersmiddelen en werkt op deze
manier aan de invoering van een duidelijke hiërarchie in het wegennet, de herverdeling van de openbare
ruimte door minder plaats aan de auto toe te kennen bij renovatieprojecten (voetpadenverbredingen,
vluchtheuvels, veilige oversteekplaatsen, versmalling van rijwegen, aanleg van fietspaden). Het doel is om er
opnieuw kwalitatieve en gebruikersvriendelijke ruimtes van te maken.
Hierboven komen de talrijke zones 30 en de Comfortzone, die ook een beperking van de rijsnelheid en de
afschaffing van transitverkeer als doel hebben.
De Stad heeft eveneens een reeks maatregelen getroffen om het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen
zoals " carsharing " (autodelen) te stimuleren. Met dit systeem kan een voertuig door verschillende personen
gebruikt worden (via abonnementen en een reserveringsysteem). Het zet de gebruiker ertoe aan de auto
rationeler te gebruiken en is buitengewoon aangepast voor nieuwe inwoners die hiermee de aankoop van een
nieuw voertuig vermijden, net als voor bedrijven. Tegenwoordig telt de Stad 7 carsharingstations.
Ontwikkeling van de actie :
De Stad neemt deze actie in acht bij de heraanleg van het wegennet. Minimum 70% van het grondgebied moet
worden ingericht als zone 30.
Verschillende projecten voor fietsers worden uitgewerkt.
Om het voetgangersverkeer veiliger te maken kunnen een aantal maatregelen genomen worden
(voetgangerszones, herdenken van de over de oversteekfases bij verkeerslichten, inrichtingen voor personen
met beperkte mobiliteit).
Het carsharingsysteem kan uitgebreid worden naar andere wijken van de Stad. Voor deze voertuigen kunnen
parkeerfaciliteiten overwogen worden.
Welk resultaat op gebied van duurzame
duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de luchtvervuiling en de geluidshinder
- Vermindering van de CO2-uitstoot

Economisch :
- Door minder transitverkeer verbetert de interne mobiliteit met minder opstoppingen tot gevolg
- Vermindering van het tijdsverlies door de files
- Concepten zoals autodelen zorgen voor tewerkstelling

Sociaal :
- Vermindering van het aantal verkeersongevallen, verbetering van de levenskwaliteit in de wijken,
herverdeling van de ruimte onder de verschillende weggebruikers met inbegrip van personen met
beperkte mobiliteit
De middelen :
- Financieel : Budget voor het realiseren van studies (plannen zone 30) en voor de uitvoering ervan
(bewegwijzering, heraanleg)
- Personeel :
o Piloot : Cel Mobiliteit
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, Departementen Aankoopcentrale en Wegeniswerken
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal verkeersongevallen, aantal voetgangers, fietsers, automobilisten
Statistisch rapport over het gebruik van de voertuigen per carsharingstation

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact
Impa
ct op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗

- Vermindering van de vervuiling
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Doelstelling 5
Actie 55-2

DUURZAME MOBILITEIT BEVORDEREN
BEDRIJFSVERVOERPLAN

De actie en de context :
Met haar 3.500 werknemers (+ 3.500 personeelsleden in het gemeentelijk onderwijs) zijn de gemeentediensten
dagelijks verantwoordelijk voor een indrukwekkend aantal verplaatsingen (woon-werkverkeer en professionele
verplaatsingen). Momenteel gebeurt hiervan een groot deel met de auto, ondanks de goede bediening van de
administratieve gebouwen door het openbaar vervoer. Het is dus van fundamenteel belang dat de Stad het
voorbeeld toont en de zachte verplaatsingen bij haar werknemers aanmoedigt. Voor het Administratief centrum
bestaat er een Bedrijfsvervoersplan (BVP), in hoofde waarvan reeds een aantal maatregelen genomen werden
(informatiedag " verplaatsingen ", aanplakking van het netplan van de MIVB en van de fietskaart, gedeeltelijke
terugbetaling van abonnementen voor het openbaar vervoer en fietsvergoeding, douches, aankoop van
dienstfietsen…).
Ontwikkeling van de actie :
Het BVP moet versterkt en uitgebreid worden naar andere gebouwen van de Stad, te beginnen met deze die meer
dan 30 werknemers huisvesten, later naar alle andere.
De nadruk zal gelegd worden op de optimalisatie van het beheer van de dienstfietsen door de creatie van " fietspools " in de belangrijkste gebouwen. Reserveringen zullen vereenvoudigd worden en het personeel zal beter
geïnformeerd worden over het bestaan en de gebruikersmodaliteiten van het systeem.
Om de verplaatsingen tussen verschillende gebouwen te doen dalen moet in het kader van het renovatieproject van
het Administratief centrum de groepering van bepaalde diensten in eenzelfde gebouw in overweging genomen te
worden.
De verhoging van de tussenkomst van de Stad in de terugbetaling van de abonnementen voor openbaar vervoer is
voorzien in het plan maar moet gebeuren rekening houdend met de financiële middelen van de Stad.
Wat het parkeren betreft kan de Stad beslissen om verder te gaan door de parkeermodaliteiten in het gebouw van
de Stad te wijzigen en tezelfdertijd autodelen aan te moedigen. Tevens zal de Stad een strategie kunnen opzetten
voor schone dienstvoertuigen (biobrandstoffen, elektrische voertuigen) of afbouw van het autopark.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Bewustmaking van het personeel rond duurzame mobiliteit, participatie van het personeel aan de inspanning
die gevraagd wordt aan de bewoners…
Economisch :
- De stimulerende maatregelen (gratis abonnementen voor het openbaar vervoer) die aan de actie verbonden
zijn brengen uitgaven met zich mee die gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door de inkomsten uit
parkeerplaatsen
- Verbetering van de toegankelijkheid van het stadscentrum door de afbouw van het gebruik van de wagen
Sociaal :
- Gelegenheid om het idee te versterken dat de Stad rekening houdt met de noden van haar werknemers en een
coherent beleid voert (ze past intern toe wat ze naar buiten toe aanbeveelt)
De middelen :
- Financieel : verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de abonnementen, parkeergelegenheid
fietsen/motorrijtuigen, creatie van douches en kleedkamers in gebouwen die er nog niet over beschikken. Deze
uitgaven kunnen gecompenseerd worden door een verhoging van de parkeertarieven.
- Personeel :
o Piloot : Cel Mobiliteit
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, Departementen Aankoopcentrale en Wegeniswerken
Indicatoren voor evaluatie :
Bilan van het BVP gerealiseerd door de bedrijven (modale delen …)

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗
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Doelstelling 5
Actie 55-3

DUURZAME MOBILITEIT BEVORDEREN
VERPLAATSINGEN MET DE FIETS BEVORDEREN

De actie en de context :
Naast het feit dat de Stad het gebruik van de fiets onder haar werknemers aanmoedigt voor woon-werkverkeer
en professionele verplaatsingen, houdt ze de laatste jaren meer en meer rekening met fietsers bij de
heraanleg van de openbare ruimte : fietspaden en –stroken, beperkt éénrichtingsverkeer (BEV), sassen…
Er blijft niettemin een lange weg af te leggen om alle bestaande wegen aan te passen voor fietsen en een
echte "fietsreflex" binnen de administratie te creëren.
Gezien diefstal van fietsen vaak een rem vormt voor het gebruik ervan, heeft de Stad sinds 2005 een reeks
gratis graveercampagnes gevoerd gedurende de zomermaanden. De Stad heeft ook een netwerk van
fietsstallingen opgezet, die voortaan op de rijweg op de plaats van parkeerplaatsen voor auto's komen. Voor
deze fietsstallingen werd gekozen voor een aangepast model en met zelfklevers wordt ter plaatse uitgelegd
hoe men de fiets op de beste manier kan vastmaken.
In 2006 heeft de Stad een initiatief van bikesharing (fietsdelen) opgestart. In de Vijfhoek werden 23 stations
met 250 fietsen geïnstalleerd. Middels een abonnement van korte of lange duur laat het systeem toe om
tegen een aanvaardbare prijs te fietsen in het stadscentrum.
Ontwikkeling van de actie :
In het kader van de " Groene wandelingen " die op termijn een parcours van 75km door zeer gevarieerde
landschappen en groene ruimten rond het Gewest zullen vormen, zal de Stad de nodige fietsinrichting en –
bewegwijzering voorzien, zoals reeds in Neder-Over-Heembeek gebeurde.
Daarnaast moeten de parkeerfaciliteiten voor fietsers op het volledige grondgebied verder ontwikkeld worden,
rekening houdend met de aanwezigheid van winkels, scholen, culturele en sportieve polen.
Tenslotte zal de Grondregie, op vraag van haar huurgezinnen naar beveiligde en overdekte fietsstallingen, in
bepaalde gebouwen dergelijke infrastructuren voorzien. Er zal tevens een plan opgemaakt worden met deze
gratis en overdekte fietsstallingen binnen een straal van 500m rondom hun woning. Het is namelijk onmogelijk
om in elk gebouw een fietslokaal te voorzien, aangezien de gebouwen er niet altijd voor aangepast zijn.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de luchtvervuiling dankzij de versterking van het doorsnee aandeel van de fiets,
vermindering van het lawaai

Economisch :
- Positieve impact op de gezondheid, de verkeersongevallen, minder slijtage van het wegdek

Sociaal :
- Versterking van de sociale banden, een toegankelijke transportmogelijkheid voor iedereen, minder
gevaarlijk dan gemotoriseerde voertuigen naar de andere weggebruikers toe.
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Cel Mobiliteit en de Grondregie
o Anderen : Departementen Stedenbouw en Wegeniswerken
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal fietsers (via het observatorium van de fiets)
Aantal aangelegde km fietsinrichtingen (paden / stroken), aantal sassen, stallingen…

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 5
Actie 55-4

DUURZAME MOBILITEIT BEVORDEREN
SCHOOLMOBILITEITSPLAN

De actie en de context :
Wie werd nog nooit geconfronteerd met de opstoppingen van ouders die 's morgens met de auto hun kinderen
voor de schoolpoort komen afzetten ? Het is een reëel probleem voor de Stad, die meer dan 100 scholen op
haar grondgebied telt. Het schoolmobiliteitsplan heeft daarom als doel de gewoontes van ouders en
onderwijzend personeel te wijzigen en het doorsnee aandeel van de auto te doen dalen. Op basis van een
analyse van de specifieke situatie van de school stelt het plan maatregelen voor om de veiligheid en de
toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer te verbeteren en de ouders te sensibiliseren
voor het probleem.
Het Gewest heeft in 2006 een oproep gelanceerd voor scholen die een dergelijk plan wensen op te stellen. Op
het grondgebied van de Stad hebben vier scholen positief geantwoord.
Daarnaast organiseert de Stad sinds 2002 op vraag van basisscholen een lessenreeks rond het gebruik van
de fiets, waarin kinderen kennis maken met de Wegcode en veilig met de fiets leren rijden.
In Neder-Over-Heembeek heeft één van de scholen die meewerkt aan dit programma een project opgestart
waarmee kinderen thuis worden opgehaald om in groep met de fiets naar school te gaan, onder begeleiding
van Stadswachten.
Om logistieke redenen werd deze actie tijdelijk onderbroken.
Ontwikkeling van de actie :
Enkel door geslaagde voorbeelden waarbij gewoontes gewijzigd werden, kunnen anderen aangespoord worden
om hetzelfde te doen. Een zeer intensieve omkadering is noodzakelijk, gezien het Personeel van de scholen
reeds een zware werklast heeft.
Voor schoolophalingen met de fiets moeten bovendien gemotiveerde personen gevonden worden
(onderwijzend personeel, ouders…). De ervaring van Heembeek is voor herhaling vatbaar, zeker wat de minder
stedelijke zones betreft.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Draagt bij tot daling van opstoppingen, luchtvervuiling, lawaai…
- Vermindering van de CO2-uitstoot

Economisch :
- Geen tweede voertuig meer nodig per gezin
- Minder brandstofkosten

Sociaal :
- Bevordering van de autonomie van de kinderen, leert respect van de Wegcode en voor andere
weggebruikers aan
- Betere gezondheid bij kinderen, minder overgewicht…
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Cel Mobiliteit
o Andere : Departement Openbaar Onderwijs
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal scholen die een SMP hebben opgestart, modale transfers voor elke school

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗

- Personeel noodzakelijk
- Volledige
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© R2-D2

DOELSTELLING 6
DUURZAAM BOUWEN
De Stad zal haar beschermings- en valorisatiebeleid van het historische erfgoed, haar voornaamste grondstof,
voortzetten. Er moet echter een nieuwe strategie ontwikkeld worden om de milieuprestaties van de historische
bebouwing te verbeteren zonder deze schade toe te brengen.
Sinds een aantal jaren moedigt de Stad Brussel eigentijdse kwaliteitsarchitectuur aan. Ze heeft een reeks
proefprojecten opgestart waarbij duurzame ontwikkeling en ecologische bouwtechnologie centraal stonden,
zoals een ecologische kinderkribbe Gabrielle Petit of de Beurs voor collectieve vastgoedaankopen. Deze
inspanningen moeten voortgezet en aanzienlijk geïntensiveerd worden, door nieuwe verordeningen
(aanbevelingen, lastenboeken), concrete projecten, verbouwingswerken, eco-nieuwbouw, eco-renovaties en
voorlichtingsacties van het publiek (toekomstige kleuterschool Bockstael, ecologische huizenblokken). Tevens
dienen bestaande goede praktijken geïdentificeerd en door middel van sensibiliseringscampagnes
gevaloriseerd te worden.
Indicatoren :
- Hoeveelheid opgestarte duurzame projecten
- Aantal duurzame / ecologische renovatie- en nieuwbouwprojecten
- Aantal gebruikte regenwaterstanken in de gebouwen van de Stad.
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Doelstelling 6
Actie 66-1

DUURZAAM BOUWEN
AANBEVELINGEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

De actie en de context :
Het doel van de actie is om aanbevelingen op te stellen om bepaalde praktijken te ontmoedigen en andere, die
minder impact op het milieu hebben, te valoriseren. Deze aanbevelingen zullen in overweging genomen
worden bij het onderzoek van vergunningsaanvragen. In dit kader moeten praktijken die al of niet voor
energiebesparing, voor het gebruik van kwaliteitsmaterialen of afvalvermindering zorgen, geïdentificeerd
worden. Deze aanbevelingen vormen een aanvulling voor diegene die eerder door het College werden
goedgekeurd.
Daarnaast zullen ook voor verkavelingvergunningen nieuwe gedragslijnen opgesteld worden, waarbij rekening
gehouden moet worden of het om publieke of particuliere aanvragers gaat. Op basis van de ervaringen van de
pilootprojecten inzake duurzame ontwikkeling en eco-bouw zal in samenspraak met de stadsdiensten een
model-lastenboek opgesteld kunnen worden.
Ontwikkeling van de actie :
Het verschijnsel waarbij winkelpuien worden afgebroken en vervangen door warmtegordijnen (waardoor de
benedenverdieping permanent openblijft en energie verkwist wordt) werd al eerder vermeld, evenals het
groeiende gebruik van mechanische luchtverversingsinstallaties ten koste van natuurlijke of machinale
ventilatie. Deze referenties vormen een aanvulling voor deze die de bouwmaterialen behandelen. In
samenwerking met de dienst Plannen en Vergunningen moet redactioneel werk verricht worden. De
aanbevelingen zijn bestemd om het grote publiek te sensibiliseren en schadelijke praktijken om te buigen. Zij
zullen eveneens in acht worden genomen bij het onderzoek van vergunningsaanvragen.
Ter aanvulling van het lastenboek voor verkavelingvergunningen lijkt het interessant om de ervaring uit de
pilootprojecten van de administratie en in het bijzonder van de dienst Architectuur (bouw van een piloot-kribbe
en een kleuter school) en de Grondregie van de Stad (project L'Oréal…) te kapitaliseren door een modellastenboek voor de bouwwerken van de Stad op te stellen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Beperking van praktijken die energie verbruiken of vervuiling en afval produceren

Economisch :
- Verlaging van de energiefactuur, en meer algemeen de milieufactuur

Sociaal :
- Vermindering van het risico op schade door goede praktijken
De middelen :
- Financieel : maakt deel uit van het courante werk
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Departementen Grondregie en Handel
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal winkels zonder pui (inventaris op te stellen) en evolutie van de praktijken
Afgeleverde vergunningen
Idem voor de verschillende aanbevelingen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗
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Doelstelling 6
Actie 66-2

DUURZAAM BOUWEN
ERFGOEDBESCHERMING EN ENERGIEBESPARING

De actie en de context :
De Stad zal haar valorisatiebeleid van het historische erfgoed en van eigentijdse kwaliteitsarchitectuur
voortzetten.
Een nieuwe uitdaging bestaat momenteel in de noodzaak om de energieprestaties van deze gebouwen te
verbeteren, zonder aan hun architecturale kwaliteiten af te doen. Historische gebouwen zorgen voor een eigen
stadsidentiteit, dragen bij tot de ontwikkeling van de renovatiesector en bieden een groot potentieel voor de
creatie van kwalitatieve tewerkstelling. Er moeten bijgevolg nieuwe strategieën ontwikkeld worden om deze
bebouwing te kunnen blijven bewaren in een context van groeiende energie-eisen waarbij het scheppen van
arbeidsplaatsen wordt bevorderd (bijvoorbeeld de problematiek van het vensterschrijnwerk…). Bepaalde
aspecten, zoals de isolatie van de gebouwen en de verbetering van de prestaties van het vensterschrijnwerk,
vragen bijzondere aandacht.
De ontwikkeling van de actie :
Een samenwerking met de vzw De Stadswinkel voor de verspreiding van sensibiliseringsdocumenten (zoals de
uitgave «" Houten schrijnwerk ») kan een positief effect hebben. Het werk van de administratie, in het bijzonder
van de Cel Erfgoed, van de begeleidingsgroep van de Unescozone… moet gecoördineerd worden om
ervaringen uit te wisselen en een gemeenschappelijke code op te stellen en te verspreiden (met name via de
stedenbouwkundige inlichtingen).
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Duurzaam bouwen, kwaliteitsmaterialen

Economisch :
- Verlaging van de energiefactuur

Sociaal :
- Comfort van de gebouwen
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Departementen Stedenbouw, Grondregie en Wegeniswerken
o Andere : in samenwerking met De Stadswinkel
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal contacten, aantal en kwaliteit van de vergunningsaanvragen …

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD BRUSSEL – ACTIEFICHES – MAART 2008

Te ontwikkelen
actie

73

Doelstelling 6
Actie 66-3

DUURZAAM BOUWEN
DUURZAME WIJKCONTRACTEN

De actie en de context :
De actie situeert zich in het kader van de Wijkcontracten (gemeenschappelijke financiering van de Stad, het Gewest
en de federale staat - Beliris). Het wijkcontract maakt het mogelijk om met speciale financiële middelen een
specifiek stadsvernieuwingsbeleid in een bepaalde zone te voeren. De acties kunnen zowel op woningbouw en
heraanleg van de openbare ruimtes, als op de creatie van buurtuitrustingen en de sociale cohesie betrekking
hebben. De uitwerking van de wijkcontracten gebeurt in een participatief kader, door de Plaatselijke commissie voor
geïntegreerde ontwikkeling (PCGO).
De actie betreft de nieuwe wijkcontracten, onder andere het wijkcontract " De Kaaien " (Vijfhoek) en " MariaChristina 2 " (Laken). Het doel is de stedenbouwkundige, economische en sociale bestemmingen van de wijk te
herstellen, met inachtneming van de eigen architecturale en culturele kenmerken. Er zal speciaal op gelet worden
dat de projecten aan hoge milieueisen beantwoorden.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Toekomstige wijkcontracten zullen ondermeer verschillende duurzame criteria integreren. De hieronder beschreven
acties zijn voorbeelden en de opsomming is niet volledig noch beperkend. De acties zullen aangepast worden aan
de specificiteit van de betrokken wijken.
Milieu :
- Minder energie verbruikende openbare verlichting
- Gebruik van duurzame materialen ondermeer in functie van herkomstcriteria en inachtneming van
doorlaatbaarheid bij heraanleg
- Een Project X dat speciaal op energetische aspecten is gericht
Economie :
- Werkgevers in de buurt worden in contact gebracht met werkzoekenden
- Sociaal-economisch project voor de restauratie van "klein erfgoed"
- Socioprofessionnele inschakeling in verschillende projecten en acties
Sociaal :
- Creatie van lokale werkgelegenheid
- Creatie van sociale huisvesting
- Valorisatie van het erfgoed van de buurt (sociale valorisatie van een territoriale identiteit)
- Renovatie van woningen in overeenstemming met de Wooncode
- Toegang tot eigendom voor kansarme gezinnen
- Bewustmaking van kinderen aan burgerzin
- Samenlevingsproject in de openbare ruimte
- Sociaal-economisch project voor de restauratie van klein erfgoed
- Participatie van bewoners

De middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Cel Wijkcontract,
o Anderen : Departement Grondregie, andere diensten van het Departement Stedenbouw en het
Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor
voor evaluatie :
Stedenbouwkundige vergunningen in het kader van wijkcontracten
Beroepsopleiding
Tevredenheid van de bewoners

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗

- Hoge middelen
- Punctueel
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Doelstelling 6
Actie 66-4

DUURZAAM BOUWEN
ECOBOUW VAN EEN PASSIEVE KLEUTERSCHOO
KLEUTERSCHOOL
SCHOOL

De actie en de context :
In het kader van haar duurzaam bouwbeleid heeft de Stad een nieuwe onderwijsinstelling gepland, een
duurzame kleuterschool. Deze school zal gebouwd worden volgens de principe van de ecobouw en zal op
energetisch vlak passief zijn. Het terrein dat voor dit project weerhouden werd bevindt zich vlakbij de
ecologische kinderkribbe die enkele jaren geleden door de Stad werd gebouwd (Heizelwijk).
Ontwikkeling van de actie :
Oorspronkelijk voorzien als " lage energie " gebouw, beantwoordt het definitief project (stedenbouwkundige
vergunning ingediend in maart 2008) aan alle normen van een " passief gebouw ". In het kader van de eerste
gewestelijke projectoproep betreffende voorbeeldige gebouwen op vlak van energie en milieu, werd de school
weerhouden : mits de gewestelijke subsidies wordt het mogelijk de nodige investeringen te doen om de school
" passief " te maken.
Bovendien wordt de nadruk gelegd op de kwaliteiten van het gebouw qua milieu : groen dak, opvang van het
regenwater, structuur met houten geraamte, geothermie …
De doelstelling is aan te tonen, via een dergelijke realisatie, dat het op heden technisch mogelijk en
economisch verantwoord is om in Brussel grootste projecten te verwezenlijken op het vlak van energetische
waarden en milieuvriendelijkheid.
Het einde van de werf wordt op eind oktober 2010 geraamd.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
-

Keuze van de materialen, producten en technieken op basis van milieucriteria
Belangrijke vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen (water en gas)
Vermindering van gasuitstoten met broeikaseffecten
Rationeel ophalings- en transportschema van afval teneinde de impact en de schadelijkheid ervan tot een
minimum te herleiden

Economisch :
- Oriëntatie naar rehabilitatie van de reeds op de site bestaande bebouwing. Verlaging van de kostprijs
- Tijdswinst

Sociaal :
- Inachtneming van de gezondheid van de gebruiker
- Herwaardering van de wijk en bevestiging van zijn identiteit
De middelen :
- Financieel : begrepen in het gewone werk van de administratie (budget van de internationale jury)
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw (Architectuur)
o Andere : Departement Openbaar Onderwijs
Indicatoren voor evaluatie :
Kwaliteit van de realisatie
Tevredenheid van de gebruikers

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗

- Respect van DO
- Punctueel
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Doelstelling 6
Actie 66-5

DUURZAAM BOUWEN
« KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE WONINGEN » VAN DE
STAD EN HET OCMW

De actie en de context :
De Stad en het OCMW hebben een vijfjarenplan opgesteld voor de bouw van 1.000 woningen (2007/2012),
evenals een charter om de milieukwaliteit van deze woningen te garanderen. Het Handvest beoogt de
maximale eco-efficiëntie van de nieuwbouw om de energiebalans van de woningen, het verbruik van
natuurlijke hulpbronnen, de afvalproductie, schadelijke uitstoot… te verminderen. Naast de inzetten op vlak
van het milieu, tracht dit men met dit handvest eveneens het energieverbruik van iedere inwoner duidelijk te
verlagen en op die manier de financiële last te verminderen.
Ontwikkeling van de actie :
De Stad zal voortaan de principes van dit « Kwaliteitshandvest voor nieuwe gebouwen » toepassen op al haar
nieuwbouw. Dit houdt in dat :
- Meten de milieu-impact van de projecten over hun volledige levenscyclus ;
- Bevorderen stedenbouwkundige en architecturale opties die natuurlijke lichtinval optimaal benutten,
bioklimaatprincipes integreren, een goede thermische isolatie voorzien van het gebouw ;
- Gebruiken van ecologische of natuurlijke bouwmaterialen die weinig energie eisen bij hun fabricatie,
transport en verwerking ;
- Gebruiken van bouwtechnieken die eerder beroep doen op handwerk dan op belangrijke hoeveelheden
energie ;
- Bevorderen het gebruik van weinig vervuilende energiebronnen en/of brandstoffen;
- Bevorderen " intelligente " uitrustingen : zuinige verlichting en huishoudapparaten, efficiënte en correct
gedimensioneerde verwarming.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Beperking van praktijken die energie verslinden en vervuiling of afval produceren

Economisch :
- Verlaging van de energiefactuur en meer algemeen de milieufactuur

Sociaal :
- Verlaging van de lasten van de huurders
- Vermindering van de vergiftigingsrisico's
De middelen :
- Financieel : maakt deel uit van het gewone werk
- Personeel :
o Piloten : Departement Grondregie en Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal woningen dat gebouwd werd volgens dit charter

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 6
Actie 66-6

DUURZAAM BOUWEN
« KWALITEITSHANDVEST VOOR GERENOVEERDE WONINGEN »
VAN DE STAD EN VAN HET OCMW
OCMW

De actie en de context :
Er bestaat een echt kwaliteitsprobleem betreffende de huisvesting in Brussel, zowel in het particuliere als het
publieke segment.
In een context van een tekort aan toegankelijke goede huisvesting, hebben de Stad en het OCMW de ambitie
om minimum 1.500 woongelegenheden te vernieuwen. Deze renovaties hebben als doel om de huisvestingen
aan de verschillende bestaande normen aan te passen. In geval van zware renovatie zal bijzonder aandacht
aan de verbetering van de energieprestaties besteed worden. Om zo de inspanningen te versterken die door
de Stad worden verricht om de CO2-uitstoot door de gebouwen te verminderen.
De ontwikkeling van de actie :
Om er zeker van te zijn dat de renovaties een degelijk antwoord geven op de kwaliteitseisen van de woonmarkt
zal een handvest voor renovatie, geïnspireerd op het « Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen », opgesteld
worden. Hierin worden doelstellingen vastgelegd met betrekking tot woonoppervlakte, opvang van het
regenwater, thermische en akoestische isolatie, efficiëntie van de verwarmingsinstallaties, enz
De weerhouden huisvestingen zullen evengoed binnen het openbare erfgoed geïdentificeerd worden, met
name van de aanwezige Gewestelijke Huisvestingsmaatschappijen (BGHM) op het grondgebied van de Stad,
als in het particuliere erfdeel (verwaarloosde gebouwen, onbewoonbare of niet-conforme huisvestingen…).
De eigenlijke renovaties zullen de gelegenheid zijn om het milieuaspect van reeds in werking zijnde
voorzieningen te versterken - zoals het « Project X » voor de renovatie van het particuliere erfdeel - maar
eveneens om van bij het begin " goede praktijken " in verband met de activering van hulpmiddelen toe te
passen die door de Stad moeten gebruikt worden, zoals het recht van openbaar beleid.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Milieubewuste keuze van materialen, producten en technieken
- Belangrijke vermindering in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water en gas)
- Vermindering van CO2-uitstoot
Economisch :
- Verlaging van de huurkosten voor de huishoudens
Sociaal :
- Verbetering van de mogelijkheden tot toegang van goede huisvesting
- Rekening houden met de gezondheid van de gebruiker
- Verbetering van het stadsleefklimaat, in het bijzonder door rehabilitatie van in slechte staat verkerende
gebouwen
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloten : Departement der Werken van het OCMW en Departement Grondregie
o Anderen : BGHM, Project X, SIA-B (Sociaal Verhuurkantoor van Brussel
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal vernieuwde huisvestingen die op de markt komen.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 6
Actie 66-7

DUURZAAM BOUWEN
ZEEPZIEDERIJ HEYMANS

De actie en de context :
Het project van " Zeepziederij Heymans ", ontwikkeld door het OCMW, wil een voortrekkersrol vervullen op het
gebied van hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling. Het globale concept integreert een passief
gebouw, lage energie gebouwen, de terugwinning van regenwater, groene daken, het hergebruik van
sloopmaterialen, evenals het gebruik van ecologische materialen. Het OCMW heeft tot doel, zich via dit
ambitieuze en voorbeeldproject " positief " in de kijker te zetten. Didactische bezoeken zullen georganiseerd
worden en publicaties zullen de sensibiliseringsacties versterken.
De ontwikkeling van de actie :
De renovatie van de plaats voorziet in de oprichting van een speel-o-theek en 42 woongelegenheden.
Rekening houdend met het uitgangspunt van het geheel van het project Zeepziederij Heymans " op het gebied
van energieverbruik, zal een gebouw (E) vernieuwd worden (aanpassing in soort loft met weinig
scheidingswanden) en aan de criteria van " passief bouw " beantwoorden. Hierbij wordt er op gewezen dat
deze methode bijzonder zeldzaam is in Brussel bij verbouwingen van flatgebouwen.
De andere gebouwen van de Zeepziederij zijn nieuwbouw en rekening houdend met de configuratie van de
site, zullen zij aan de criteria van " lage energie " gebouw beantwoorden.
In het kader van de eerste projectoproep van het Gewest inzake energiezuinige en milieuvriendelijke
gebouwen, werd het project " Zeepziederij Heymans " weerhouden, waardoor het project over gewestelijke
subsidies beschikt.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Milieubewuste keuze van materialen, producten en technieken
- Belangrijke vermindering in het gebruik van natuurlijke grondstoffen (water en gas)
- Vermindering van CO2-uitstoot
Economisch :
- Terugwinning op middellange termijn
- Verlaging van de huurkosten voor de huishoudens
Sociaal :
- Rekening houden met de gezondheid van de gebruiker
- Pedagogisch karakter, bewustmaking van een breed publiek
De middelen :
- Financieel : eigen fondsen en regionale subsidies
- Personeel :
o Piloot : Departement der Werken van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Voorbeeldfunctie, mobilisatie voor het rationele energiegebruik, vermindering van de huurlasten

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗

- Verplichtend en complex
- Respect voor DO
- Plaatselijk
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Doelstelling 6
Actie 66-8

DUURZAAM BOUWEN
PILOOTPROJECT ECOLOGISCH HUIZENBLOK IN DE
NOORDOOSTWIJK

De actie en de context :
De actie heeft als doel de milieu-impact van een bestaand huizenblok te verminderen door de inwoners en de
gebruikers ervan te sensibiliseren voor hun ecologische voetafdruk. Voor de actie werd de Noordoost-wijk
uitgekozen aangezien hier dynamische bewoners die reeds verschillende stedelijke problemen hebben
aangekaart, actief zijn. De actie heeft eveneens betrekking op de samenleving tussen de verschillende
stadsfuncties. De opties en de prioriteiten van deze actie worden georiënteerd door een participatief proces.
Er werd een begeleidingscomité opgericht met de administratie. Verschillende acties zagen reeds het daglicht
(afval, energie…).
Het project, lopend sinds 2006, zal voortgezet worden mits grote financiële middelen in het kader van een
Europese financiering.
Ontwikkeling van de actie :
Er worden vergaderingen in de wijk georganiseerd waarop alle betrokken personen zijn uitgenodigd (inwoners,
actoren en gebruikers van het geselecteerde huizenblok, personen die geïnteresseerd zijn in de buurt) en waar
verschillende thema's en werkpistes worden besproken, onder ander de conclusies van de pilootstudies
uitgevoerd door een aantal instanties (Leefmilieu Brussel - BIM, Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen
en Wonen - VIBE…). Een participatief proces en een samenwerking met specialisten van het BIM en
geïnteresseerde verenigingen is opgestart.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Vermindering van de ecologische voetafdruk van het huizenblok, het energieverbruik, het afval,
rationalisering van diverse verbruiken…

Economisch :
- Hetzelfde comfort voor een lagere kost

Sociaal :
- Bewustwording van de bewoners en gebruikers van het huizenblok van een " duurzame levenswijze "
- Participatief proces
De middelen :
- Financieel : maakt deel uit van de opdracht van de Afvaardiging voor duurzame ontwikkeling van de Stad
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, Afvaardiging voor de duurzame ontwikkeling van de Stad, de
Departementen Openbaar Onderwijs en Demografie, Politie, in samenwerking met
de inwoners, Leefmilieu Brussel – BIM en het VIBE.
Indicatoren
Indicatoren voor evaluatie :
Bewonersparticipatie
Verbetering van sociale verbondenheid
Hoeveelheid afval
Energiefacturen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗

- Makkelijk
- Van participatieve

aard
- Plaatselijk
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Doelstelling 6
Actie 6-9

DUURZAAM BOUWEN
PILOOTPROJECT NIEUWBOUW HUIZENBLOK

De actie en de context :
In het kader van het « 1.000 woningen plan » van de Stad Brussel en het OCMW, wordt er een werkelijke
verstedelijking gepland voor zones waar er nog voldoende gronden voorradig zijn. De Stad en het OCMW zien
deze zo genaamde " nieuwe wijken " als het geschikte ogenblik om werkelijk een duurzaam stedelijk geheel te
vormen met huisvesting maar met eveneens een gegrond onderzoek qua vervoer, groene ruimten, enz.
Ontwikkeling van de actie :
Het OCMW voert, met het oog op een geslaagd project, een studie in twee tijden omtrent de sociologische en
stedenbouwkundige toestand in Neder-Over-Heembeek, waar deze wijk gevestigd zal worden. In de eerste fase
zal op een objectieve manier de bestaande, feitelijke toestand weergegeven worden en een diagnose gesteld
worden volgens rond bepaalde thema’s. In de tweede fase zullen er richtlijnen opgesteld worden voor de
ontwikkeling van de aangehaalde sites, waar deze duurzame wijk ingepland zou worden. Deze zullen stof tot
nadenken geven voor de aan te stellen projectontwikkelaars.
Een bijzondere aandacht zal gegeven worden aan de integratie van de aangehaalde thema’s tijdens de eerste
studiefase, de gunstige keuzes rond energiebesparing, de sociale mix (onder al haar aspecten : inkomen, PPM,
intergeneratie….), het verkeer en het parkeren, het waterbeheer…
Welk resultaat op gebied van duurzame
duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Lage CO2-uitstoot van de gebouwen
- Zacht verkeer bevorderen
- Waterbeheer

Economisch :
- Verlaging van de huurlasten voor de toekomstige huurders

Sociaal :
- Sociale mix
- Sensibilisatie van de inwoners naar duurzame ontwikkeling toe
De middelen :
- Financieel : Budget « 1.000 woningen plan » en het OCMW budget, eventueel gewestelijke subsidies
- Personeel :
o Piloten : Departement der Werken van het OCMW en het Departement Grondregie
o Andere : Departement Stedenbouw
Indicatoren voor evaluatie
evaluatie :
Realisatie van het project, kwaliteit van de bouw…

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗

- Plaatselijk
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SOLIDARITEIT,
SOLIDARITEIT, CULTUUR,
CULTUUR,
GEZONDHEID :
SOCIALE VERBONDENHEID
VERSTERKEN

DOELSTELLING 7
DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS BESCHERMEN
Duurzame ontwikkeling kan enkel indien er daadwerkelijk een bewustwording komt van de gezondheidsrisico’s
die de inwoners van onze grote, westerse steden lopen, te wijten aan de hedendaagse ontwikkeling. De
luchtvervuiling, het stadsleven, de slechte voedingsgewoonten… Onze gezondheid op een duurzaam spoor
zetten, vraagt een verandering in ons handelen en begrijpen vanwaar de risico’s komen. De draadloze wereld
zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid (GSM ontvangantennes), wij tasten meer en meer in
het duister wat voedingsketens betreft (wat eten wij ?), het is dus onontbeerlijk hier zo snel mogelijk, reeds op
een heel jonge leeftijd, bewust van te worden (gezondheid op school). Geluidshinder, een typisch stedelijk
fenomeen dat het meeste overlast teweegbrengt, moet worden afgeschaft of op zijn minst sterk beperkt
worden. Geluidshinder geeft inderdaad problemen van auditieve aard maar eveneens stress. Het individueel
en gemeenschappelijk welzijn wordt hierbij heel snel aangetast.
Indicatoren :
- Een reële evaluatie van de geluidshinder : in kaart brengen
- Het aantal bio-produkten op de gemeentelijke schoolmenu’s
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Doelstelling 7
Actie 7-1

DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS BESCHERMEN
GSM ONTVANGANTENNES

De actie en de context :
De stad wordt voortdurend overspoeld door een flux aan elektromagnetische golven afkomstig van de antennes van
de steunzenders voor mobilofonie. Deze golven zijn onbetwistbaar schadelijk. Het steeds toenemend aantal
geplaatste antennes binnen de stad Brussel, drijft de operators ertoe deze antennes eveneens op woningen te
plaatsen. Meer dan dertig epidemische studies tonen aan dat deze golven een negatieve invloed hebben op de
gezondheid en het algemeen welzijn van de mens : slaapstoornissen, vermoeidheid, ergernis, cardiovasculaire
problemen, hormonale problemen… De werkelijke invloed op onze gezondheid zal pas over een tiental jaren
meetbaar zijn1.
Terwijl wetenschappers, gesteund door bewonerscomités, de weg van de voorzichtigheid verkiezen, aanvaardt de
federale overheid veel hogere normen (20,6 Volt/m2) dan in onze buurlanden (3 V/m).
De Stad Brussel verbindt er zich toe stil te staan bij deze vragen i.v.m. radioveiligheid, deskundigen op te zoeken en
te ondervragen. Deze installaties op te volgen zodat ze georiënteerd en gerationaliseerd worden op een dusdanige
manier dat de veiligheidsrisico’s tot het minimum worden herleid.
De ontwikkeling van de actie :
- Informatie putten uit de diverse studies betreffende de impact van de elektromagnetische hinder op de bevolking
- De vraag om de normen van de gemiddelde GSM emissies te verminderen van 20,6 naar 0,6V/m steunen. De
organisatie van een ronde tafel tussen operator, overheid en bewonerscomité steunen
- Aangezien de Stad weinig invloed heeft op de plaatsing van de antennes (de stedenbouwkundige vergunningen
worden afgeleverd door het Gewest), wordt er voorgesteld dat de problematiek wordt onderzocht door de
Vereniging van de Stad en de Gemeenten (VSGB). Een of meerdere seminaries zouden georganiseerd kunnen
worden zodat specialisten en/of tegenstanders informatie kunnen verschaffen omtrent deze problematiek
- Een motie of een besluit uitwerken dat overgemaakt wordt aan het Gewest en aan de federale overheid zodat een
specifieke wetgeving kan worden uitgewerkt
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Daling van het aantal antennes (zichtvervuiling)

Economisch :
- Schaalbeperking die de vermenigvuldiging van de antennes bestrijdt, zowel op vlak van de installaties als
op vlak van onderhoud
Sociaal :
- Verbetering van het algemeen welzijn en vermindering van de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door deze
ontvangantennes.
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : samenwerking met de VSGB en de vzw " Brussel, Gezond stadsgewest "
Indicatoren voor evaluatie
evaluatie :
De ligging van de ontvangantennes in kaart brengen, in samenwerking met Leefmilieu Brussel (BIM) de
elektrische velden, evenals hun gevolgen voor de Stad Brussel, opmeten.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

1
2

∗∗
∗∗
∗∗∗

Nieuwe actie

Volgens De heer Guilmot, Bestuurder van Teslabel (vereniging die strijdt tegen de elektromagnetische overlast).
Volt per meter, meeteenheid voor een electrisch veld.
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Doelstelling 7
Actie 77-2

DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS BESCHERMEN
GEZONDHEID OP SCHOOL

De actie en de context :
Gezondheid start op school. Verschillende acties kunnen in dit kader van start gaan : opstarten van een
deskundigencomité (Diëtisch comité) om het nadenken te verrijken en acties op scholen te definiëren,
plaatsing van automaten die gezonde hapjes leveren, streng diëtisch toezicht van de samenstelling van de
maltijden die door de Brusselse Keukens voorbereid worden, veralgemening van " gezonde collations " in alle
kleuterscholen, verdeling van een infoblaadje aan de ouders inzake evenwichtige voeding en gezondheid,
veralgemening van zwemlessen al bij het 3de jaar van kleuterschool, organisatie van gebeurtenissen van
eminent belang, plaatsing van drinkfonteintjes in alle lagere scholen en kleuterscholen van de Stad…
Ieder jaar, in samenwerking met de dienst Gezondheidspromotie op School van de Stad Brussel, de vereniging
« Sourire pour tous », de " association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles ", de bibliotheek van Laken,
de Brusselse Keukens, Vivaqua en ULB onderstreept de actie « Sportez-vous bien une fois » het verband tussen
gezondheid, welzijn, sprot aandoen en goede voedingsgewoonten.
De ontwikkeling van de actie :
De deelname aan de actie « Sportez-vous bien une fois » moet aan de Nederlandstalige scholen uitgespreid
worden. Gedurende het academische jaar 2007-2008 wordt een pilootproject inzake verdeling van soep als 's
morgens collation in de kleuterscholen opgezet. Het zou in al de gebouwen waar het technisch mogelijk is
uitgespreid worden. De dienst Gezondheidspromotie op School zal acties bij de leerlingen van de
kleuterscholen voeren die bewustwording van de goede werking van het lichaam en het belang van de
bescherming ervan zullen verbinden.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Gezonde voeding is minder schadelijk voor het milieu
Economisch :
- Verlaging van verzorgingskosten, gezien de gezondere voeding
Sociaal :
- Betere gezondheid
- Opvoeding rond gezondheid en smaak
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : Leefmilieu Brussel - BIM subsidies, budget van de Stad
- Personeel :
o Piloot : Departement Openbaar Onderwijs
o Anderen : Brusselse Keukens in samenwerking met Vivaqua, BIWD
Indicatoren voor evaluatie :
Percentage scholen waar drinkfonteintjes aanwezig zijn
Percentage biologische voeding gebruikt voor de maaltijden

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗

- Alle scholen
- Gemeentelijk
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Doelstelling 7
Actie 7-3

DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS BESCHERMEN
GEZONDHEID EN STADSORDENING
STADSORDENING

De actie en de context :
Vele inrichtingen en stedenbouwkundige keuzes hebben op een directe en op een indirecte manier gevolgen
voor de gezondheid. De bewustwording dat stedenbouw een terugslag heeft op de sociale ontwikkeling moet
men laten groeien. Verschillende kleine acties kunnen hierbij helpen. Deze kunnen geleid worden met een
gespecialiseerd organisme, de vzw Gezonde Stad.
Het zou nuttig zijn de verantwoordelijken te informeren over de mogelijkheden, en op de gevolgen en effecten
van deze acties op de gezondheid. Bijvoorbeeld door een conferentie met de auteurs van het werk
Stedenbouw en gezondheid, een lijst ontwikkelen waarop belangrijke gevolgen geëvalueerd kunnen worden
evenals de verantwoordelijkheden buiten de Stad. Een dialoog opstarten met de instellingen en organismen
die acties voeren die belangrijke gevolgen hebben op de gezondheid.
De ontwikkeling van de actie :
Een werkgroep opstarten die nadenkt over duurzame oplossingen in de strijd tegen de gezondheidsrisico’s
door stadsvernieuwing. De ideeën van een algemeen stedelijk welzijn of een levenskwaliteit kunnen
startpunten zijn naar een meer stedelijke manier van denken.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Een minder schadelijke ruimtelijke ordening voor de inwoners en voor het milieu
Economisch :
Sociaal :
- Een sociale verbetering door de levenskwaliteit te verhogen
- Bewustmaking omtrent de risico’s
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Departement Grondregie, Cel Milieuraadgeving in samenwerking met Leefmilieu
Brussel – BIM en de vzw " Brussel, Gezond stadsgewest "
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Gevolgen op de duurzame ontwikkeling:

∗
∗∗∗

Geografische omvang van de actie :

∗∗∗

- Alles moet nog opgestart
worden
- Daling van de stedelijke
schadelijkheid
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Doelstelling 7
Actie 77-4

DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS BESCHERMEN
STRIJD TEGEN DE GELUIDSOVERLAST

De actie en de context :
Geluidshinder aanwezig in de stad is heel zorgwekkend voor de inwoners. Behalve het achtergrondgeluid te
wijten aan het motorische verkeer dat verlaagd kan worden door snelheidsbeperkingen in te voeren (zone 30),
kan de inrichting ook zijn bijdrage leveren (gesloten huizenblokken verzekeren de rust van de
binnenhuizenblokken).
De stijgende animatie op de openbare ruimten (organisatie van feesten en evenementen) en het nachtleven
dat zich steeds meer uitbreidt (cafés, dancings…) zorgt voor een ander scherp probleem, de stedelijke
gebruiksvriendelijkheid. Dit fenomeen onder handen nemen, blijkt cruciaal voor bepaalde wijken, wil men de
nachtrust van de inwoners en de leefbaarheid van de stad respecteren.
Ten slotte wordt er ook nog, vooral aan de noordrand, gekampt met de geluidshinder veroorzaakt door het
vliegverkeer.
De ontwikkeling
ontwikkeling van de actie :
- Een principemaatregel « handvest voor rust » zou gesloten kunnen worden met de horeca sector.
- Een coördinatie tussen de stedelijke animaties zou efficiënt kunnen zijn en zo het overdrijven vermeden
kunnen worden.
- Promotie van degelijke akoestische isolatie bij nieuwbouw (lastenboek) is een preventieve maatregel in het
kader van de « Kwaliteitshandvest voor de nieuwe woningen ».
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Vermindering van de vervuiling
Economisch :
Sociaal :
- Een verhoogde levenskwaliteit
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, Departementen Grondregie en Cultuur, Politie, Bureau voor
de Grote Evenementen, in samenwerking met Leefmilieu Brussel – BIM
Indicatoren voor evaluatie
Een evaluatiemethode zou kunnen gebeuren via het opmaken van een geluidskaart

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗
∗∗∗

- Vele actoren

Nieuwe actie
- Gemeentelijk territorium
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DOELSTELLING 8
HET POTENTIEEL EN DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN
VERHOGEN
Om het idee van een compacte stad op te volgen en om de heropleving van de stad te verzekeren, dient de
huisvesting geoptimaliseerd te worden om zo een gediversifieerd mogelijk en bereikbaar aanbod te bieden.
De rehabilitatie van de leegstaande verdiepingen boven winkels antwoordt gedeeltelijk aan deze vraag en
schept tevens een tal van voordelen : gemengdheid van functies, sociale controle binnen de wijken na de
openingsuren van de winkels, waardering van het erfgoed…
Hierbovenop wordt er getracht de vraag naar meer sociale woningen te beantwoorden onder andere via het X
Project of via de tussenkomst van Sociale Verhuurkantoren (SVK).
Evaluatiecriteria/ becijferde doelen :
- Aantal jaarlijks gecreëerde woningen
- Aantal jaarlijks gecreëerde sociale woningen
- Het doel nieuwe inwoners aan te trekken

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD BRUSSEL – ACTIEFICHES – MAART 2008

88

Doelstelling 8
Actie 88-1

HET POTENTIEEL EN DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN
VERHOGEN
HET « PROJECT X » BESTENDIGEN

De actie en haar context :
In het kader van een beleid steunend op lichte renovatiewerken, gefinancierd door de overheid, heeft het
Project X tot doelstelling onbewoonbaar verklaarde privé-woningen te renoveren, zonder de inwonenden te
verplaatsen en geen verhoging van de huurprijzen te vragen over een periode van 9 jaar. Een overeenkomst
wordt opgesteld tussen de eigenaar en de openbare overheid (OCMW en Grondregie).
De ontwikkeling van de actie :
- Een uitbreiding van het Project X over alle Wijkcontracten
- Het X Project veralgemenen over de hele stad
- Invoeren van milieuwaarden in het kader van het toekomstig « Kwaliteitshandvest voor gerenoveerde
woningen »
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Respect van de milieunormen
- Voordelen t.o.v. het milieu van lichte renovatiewerken
Economisch :
- Behoud van de huurprijzen
- Huurgarantie (een vast huurinkomen)
- Vereenvoudiging van de administratieve stappen voor de eigenaar
Sociaal :
- Behoud van de inwoners
- Bestendiging van het lokaal sociaal weefsel
De middelen :
- Financieel : Het budget van de Wijkcontracten, het Ministerie voor Sociale Integratie, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, Fonds ter Reductie van Globale Energiekost (FRGE)
- Personeel :
o Piloot : Departement der Werken van het OCMW en het Departement Grondregie
o Andere : Cel Wijkcontracten, eventueel verenigingen…
Indicatoren voor evaluatie :
Het aantal gerenoveerde woningen
Getuigenissen van eigenaars en huurders
Aanwijzingen van sociale banden (opstarten van wijkverenigingen…)

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗

- Op bepaalde tijdstippen
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Doelstelling 8
Actie 88-2

HET POTENTIEEL EN DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN
VERHOGEN
LEEGSTAANDE VERDIEPINGEN BOVEN WINKELS EN SVK

De actie en zijn context :
De vlucht van de Brusselaars naar de randgemeenten in de jaren 1970-1980 heeft zeer negatieve gevolgen
gehad op de stad, onder andere de leegloop van de verdiepingen boven winkels. Sinds 1995 vecht de Stad om
deze woningen opnieuw bewoond te krijgen en stelt hiervoor verschillende oplossingen voor aan de betrokken
partijen (eigenaars, beheerders, huurders). Deze actie verschafte reeds 250 nieuwe woningen. Deze
rehabilitaties kunnen gebeuren via overeenkomsten met de overheid dankzij de Sociale Verhuurkantoren
(SVK). Deze kantoren nemen de renovatiewerken, het beheer van de gerenoveerde woningen op zich en
verzekeren een continuïteit van de huurinkomsten (28 woningen werden reeds gerealiseerd via een
overeenkomst met een SVK). Deze actie kadert in het revitaliseringsbeleid van de Stad.
De ontwikkeling van de actie :
Met de hulp van een expertlandmeter wordt er nagedacht over de waarden van erfdienstbaarheid van
doorgang zodat projecten met gezamenlijke ingangen tussen twee of meerdere eigendommen ontwikkeld
kunnen worden. Het voorstellen van piloot-operaties nadat een groep gebouwen uitgekozen werd. Het
samenwerken met SVK voortzetten door hun een lijst van gebouwen door te geven waar
samenwerkingsakkoorden mogelijk blijken (contacten reeds voorbereid door de Afvaardiging voor de
duurzame ontwikkeling van de Stad).
Het wijkcontract " Roodhuis " (van start in januari 2008) wijdt een belangrijk deel van haar budget aan deze
problematiek, namelijk voor de rehabilitatie van de leegstaande verdiepingen boven winkels in de MariaChristinastraat.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Woningen opnieuw op de markt brengen, dus de compactheid van de stad verzekeren (de motorische
verplaatsingen verminderen)
- Situaties van onbewoonbaarheid vermijden en oplossen (verrotting, huiszwam)
- Openbare ruimten opwekken
Economisch :
- De privé immobiliëndynamiek heropwekken
- De gebouwen onderhouden en herwaarderen
- De stedelijke gemengdheid bevorderen
- Een meerwaarde creëren binnen de compacte stad
Sociaal :
- Bescheiden huurprijzen (SVK)
- Een nieuw evenwicht brengen tussen het aanbod en de vraag naar woningen en strijd tegen de
gentrifucatie verderzetten (een sociale gemengdheid).
De middelen :
- Financieel : Cel Wijkcontracten
- Personeel :
o Piloten : Departement Stedenbouw en de Cel Wijkcontracten
o Anderen : in samenwerking met Atrium, Sociale Verhuurkantoren (SVK)
Indicatoren voor evaluatie
evaluatie :
Het aantal (opnieuw) gecreëerde gescheiden ingangen
Het aantal gerehabiliteerde woningen

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗∗
∗∗

- Stedelijke compactheid
- Territorium van de Stad Brussel
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DOELSTELLING 9
GELIJKE KANSENSBELEID BEVORDEREN
Wat de tewerkstelling, de erkenning of de bereikbaarheid betreft, schenkt de Stad aandacht aan al haar
burgers. De Stad verbindt zich er dus toe werkmogelijkheden te voorzien voor gehandicapte personen, de
bereikbaarheid van de openbare ruimten te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit (PBM). Ze
schenkt tevens een bijzondere aandacht aan blinden en slechtzienden evenals aan slechthorenden ; het
statuut van de vrouw is ook één van haar prioriteiten binnen het gelijke kansenbeleid.
Evaluatiecriteria/ becijferde doelen :
- Het aantal werkgelegenheden of het % aan gehandicapte personen binnen de administratie
- Het % aan straten bereikbaar voor PBM, het aantal metrostations en andere overheidsuitrustingen
uitgerust voor PBM
- Tevredenheidsenquetes binnen de betrokken milieus
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Doelstelling 9
Actie 99-1

GELIJKE KANSENBELEID BEVORDEREN
DE VEERTIENDAAGSE « DE VROUW IN DE STAD »

De actie en zijn context :
De veertiendaagse « De Vrouw in de Stad » gaat jaarlijks door. Het gaat om een Veertiendaagse rond de
rechten van de vrouw. De begin- en einddata van deze sensibiliseringscampagne werd niet willekeurig
gekozen. 10 november is niet enkel de dag voor de Wapenstilstand maar tevens de Nationale Dag van de
Vrouw. 25 november, einddatum, is de Internationale Dag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen.
De ontwikkeling van de actie :
Oorspronkelijk is deze campagne gestart tegen het geweld t.o.v. de vrouwen. Ze werd al snel uitgebreid naar
alle problemen waarmee de vrouwen geconfronteerd worden. De sociale relevantie van deze campagne is
wereldwijd aangezien de vrouwen nog steeds niet dezelfde kansen krijgen als de mannen en nog steeds niet
op dezelfde manier worden behandeld. Deze Veertiendaagse wil deze ongelijkheid op de voorgrond zetten. Ze
prijst een gelijkheid aan kansen voor mannen en vrouwen aan en tracht het publiek hiervoor gevoelig te
maken.
De Stad Brussel werkt samen met vrouwenverenigingen die ervaring hebben in het domein van de
vrouwenrechten. De Stad wenst de bevolking te sensibiliseren voor de rechten van de vrouwen en Brusselaars
beter op de hoogte brengen van de verschillende vrouwenverenigingen aanwezig en actief in Brussel.
Welk resultaat op gebied
gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
Economisch :
- De verschillende verenigingen steunen bij het opstellen van activiteiten tijdens de veertiendaagse.
- De mogelijkheid geven aan kleinere verenigingen om een activiteit op te starten
Sociaal :
- Vrouwen en mannen op gelijke voet behandelen
- Een gelijkheid tussen vrouwen en mannen creëren zodat dit op wereldvlak kan doorgevoegd worden
- Samenkomsten tussen de verschillende milieus organiseren (studenten, sociale werkers, vrouwen met
en zonder diploma…)
De middelen
middelen :
- Financieel : Stad Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschap en het Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
- Personeel :
o Piloot : Cel Gelijke Kansen
Indicatoren voor evaluatie :
Het aantal deelnemers, herkenning van de verenigingen door een toekomstige samenwerking

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗

- Vrij makkelijk
- Belangrijk
- Symbolisch
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Doelstelling 9
Actie 99-2

GELIJKE
GELIJKE KANSENBELEID BEVORDEREN
INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE PERSONEN BEVORDEREN

De actie en zijn context :
In 2004 werd een " werkgroep Handicap " opgericht die zich ongeveer om de twee maanden verenigt. Deze
groep bestaat uit verenigingen en/of personen die de verschillende vormen van een handicap
vertegenwoordigen (gehoor, zicht, mentaal…). In dit kader werd een kleinere groep opgericht voor personen
met een intellectuele achterstand, aangezien deze personen meer specifieke noden hebben. Indien de Stad
het nodig acht, kan ze kleine, voorlopige werkgroepen oprichten. Er werd bijvoorbeeld een werkgroep opgericht
voor de organisatie van een colloquium " Media en Handicap " die doorging in december 2005.
De ontwikkeling van de actie :
Verschillende initiatieven werden op touw gezet waarvan er enkele afkomstig zijn van deze werkgroep :
- Een vorming voor het stadspersoneel dat regelmatig contact zou hebben met gehandicapte personen
- Deelname aan het project www.brusselvoorallen.be – www.bruxellespourtous.be
- Verspreiding van het artikel " Terminologie van personen met een handicap " binnen het personeel van de
Stad Brussel
- Op aanvraag gratis ter beschikkingstelling van een vertaler in gebarentaal
- Besluit van het College om woningen en winkels van de Stad Brussel (nieuwbouw of gerenoveerde
gebouwen) verplicht toegankelijk te maken
- Verdeling van kleine kaarten (40.000 exemplaren) te plaatsen op de voorruit van wagens die geparkeerd
staan op plaatsen gereserveerd voor gehandicapten
- Tentoonstelling Haha…handicap
- Sensibilisering naar het probleem rond blindheid en slechtziendheid toe in samenwerking met het Nationaal
Blindeninstituut : Ontmoetingen in het Donker.
- Verwezelijing van een toeristische minigids voor PBM en personen met een mentale achterstand
- Steun aan verschillende voorgestelde initiatieven door de werkgroep en verenigingen
De Stad Brussel organiseerde vier sensibiliseringsparcours naar gehandicapten toe (in rolstoel, met een
geleide hond voor blinden) op verschillende plaatsen, met de bedoeling de bevolking bewust te maken van de
problemen die gehandicapte personen ondervinden.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
Economisch :
- Verenigingen op weg helpen, logistieke hulp aan verenigingen

Sociaal :
- Gelijkheid in kansen voor alle burgers, solidariteit en steun aan personen met een handicap en verenigingen
De middelen :
- Financieel : Stad Brussel, verenigingen, Franse Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Personeel :
o Piloot : Cel Gelijke Kansen
o Andere : Departementen Wegeniswerken en Stedenbouw, in samenwerking met
verenigingen…
Indicatoren voor evaluatie :
De meeste projecten kenden een groot succes, ondermeer de sensibiliseringscampagnes, los van het feit dat
er nog veel moet gebeuren op het vlak van gehandicaptenzorg.

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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DOELSTELLING
DOELSTELLING 10
CULTUUR VERSTERKEN ALS FACTOR VAN DUURZAME
ONTWIKKELING
Cultuur is een heel belangrijk aspect van de duurzame ontwikkeling. Ze speelt een rol in de ontwikkeling, in de
sociale verbondenheid en inschakeling, in de verspreiding van kennis en moet toegankelijk zijn voor allen. De
Agenda 21 van de Stad verbindt zich ertoe de culturele acties binnen de Stad op te drijven, door nieuwe
ontmoetings- , overlegs- en artistieke creatiemogelijkheden te ontwikkelen (de tuin van Visitandinnen). In het
algemeen valorisatieproces van de cultuur, worden bepaalde punten benadrukt, zoals de democratisering
dankzij de tussenkomst van culturele bemiddelaars en de connectie tussen de verschillende culturen
(interculturele solidariteit).
De Stad steunt hierbij de Zinnekeparade, die de verschillende inzetten op het gebied van duurzame
ontwikkeling verbindt, Recyclart et alle overige initiatieven, zoals het Kunstenfestival des Arts, die taalkundige
geschillen voorbijstreeft. De Stad moedigt jonge artistieke creaties, muzikale uitwisselingen, de kunsten van de
scène … aan binnen haar programma.
Aangezien cultuur zich niet enkel beperkt tot artistieke creaties, bevordert de Stad tevens de kennis en de
bereikbaarheid van haar erfgoed, heel goed vertegenwoordigd door de Archieven en de Musea (Koningshuis,
Museum van het Kostuum en de Kant, site 1238, het Keizer Karel Paleis en de collecties van het Stadhuis).
Evaluatiecriteria/ becijferde doelen :
- Deelneming en regelmaat van bezoek van de culturele plaatsen
- Het aantal bemiddelaars
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Doelstelling 10
Actie 1010-1

CULTUUR VERSTERKEN ALS FACTOR VAN
VAN DUURZAME
ONTWIKKELING
DE INTERCULTURELE SOLIDARITEIT VERDER ONTWIKKELEN :
HET PROJECT BRIGITINNES

De actie en haar context :
Het project Brigitinnes steunt op 4 structuren (de kapel, haar tweelingzus, de artiestenateliers en de tuin) en
kadert in een proces van interculturele solidariteit (opening van de tweelingzus in augustus 2007, opening van
de artiestenateliers en de tuin in augustus 2008).
Het Hedendaags Kunstencentrum voor Beweging en Stem (HCBS) heeft, als belangrijkste actor in dit project,
een doorgevingsverantwoordelijkheid. Doorgeving in de zin van bewustmaking van het publiek toe. Het HCBS
geeft de mogelijkheid een professionele opleiding in de kunsten van de scène te volgen.
De ontwikkeling van de actie
Het HCBS biedt verschillende activiteiten aan. Deze staan in relatie met de, tijdens het seizoen, uitgenodigde
artiesten. De doelgroep verduidelijkt haar wens naar een multiculturele en intergenerationele actie :
- Ateliers van intergenerationele stemmen
- Ateliers van de Stem voor vrouwen
- Ateliers met artistieke praktijken voor het jonge publiek (6-12 jaar) en het jeugdig publiek (12-25 jaar)
- Vorming van opleiders voor het eerste jaar in het onderwijsmilieu
Anderzijds, zullen overlegacties opgestart worden met het verenigingsleven. De voorgestelde acties zullen
opgebouwd worden samen met de geïnteresseerde structuren en de artiesten zelf zodat het artistieke beeld
van de creatie en de praktijk bewaard kan blijven.
Welk resultaat
resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
Economisch :
- Mogelijkheid tot nieuwe werkgelegenheid in het artistiek domein en bij deze de mogelijkheid tot vorming
bij economisch zwakke personen
Sociaal :
- Leef- en ontmoetingsruimte, intergenerationele en interculturele uitwisseling via de kunst
- Integratie in een wijk, tot op heden niet bewust van haar artistieke mogelijkheden
- Het waarderen van ieders artistieke acties
De middelen :
- Financieel :
- Personeel (kost der interventies) :
o Piloten : Departement Cultuur, Jeugd en Sport, Dienst Cultuur
o Andere : HCBS

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling
Doelstelling 10
Actie
Actie 1010-2

CULTUUR VERSTERKEN ALS FACTOR VAN DUURZAME
ONTWIKKELING
DE CULTURELE BEMIDDELAARS

De actie en haar context :
Sinds 2005 hangen drie culturele bemiddelaars af van de Dienst Cultuur. Ze verrijken de sociale opdrachten
van de Stad. De minstbedeelden, die vaak moeilijk toegang krijgen tot cultuur, krijgen een ludiek en
participatief inzicht binnen de lokale culturele centra van de wijken.
De ontwikkeling van de actie
- De scheiding tussen de verschillende, hedendaagse, operationele, culturele categorieën ongedaan maken
door een permeabiliteit te herkennen tussen deze categorieën zodat er gedacht kan worden aan projecten
en procedures die een nieuwe aanpak aanmoedigen, dynamiseren en verwezenlijken. Nieuwe categorieën
kunnen zelfs ontwikkeld worden.
- De mogelijkheid bieden aan verschillende culturele praktijken, al dan niet minoritair of gemarginaliseerd, om
te ontstaan.
- Het team, op heden werkzaam in de Marollen, zou zich over alle andere wijken moeten uitbreiden.
- Deze bemiddelaars zouden automatisch geïntegreerd worden in de Wijkcontracten en op de duurzame
manier de geest van de wijkcontracten vrijwaren.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Alle culturele activiteiten van de overheid, van verenigingen, van wijk- en inwonerscomités, van
partnerships, verenigen en bevorderen
- Het geheel aan culturele bronnen bevorderen en waarderen (know-how en het zijn) zodat individuele en
collectieve, culturele acties ontwikkeld kunnen worden.
- Nieuwe, lokale, culturele initiatieven bevorderen en ondersteunen
- Het creëren van een netwerk bevorderen en projecten met een interculturele basis waarmaken
Economisch :
- Gemeenschappelijke projecten tussen verschillende partners op punt stellen zodat op langer termijn jobs
gecreëerd kunnen worden
Sociaal :
- Het terrein en de specificiteit van iedere acteur herkennen, zoeken naar samenwerkingen
- Groepanimaties, conflicten beheren, communicatie zowel binnen de groep (hiërarchie respecteren) als
naar buiten toe (culturele actoren, gebruikers, bevolking...)
- De bevolking aanmoedigen deel te nemen aan culturele projecten
De middelen :
- Financieel : eigen fondsen
- Personeel :
o Piloot : Departement Cultuur, Jeugd en Sport
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omv
omvang
ang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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DOELSTELLING 11
EEN SOLIDARITEITSBELEID
SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
Een dimensie geven aan de solidariteit, tussen de sociale groepen, de generaties, het Noorden en het Zuiden
van de planeet is één van de componenten van de duurzame ontwikkeling. De Stad Brussel heeft een speciale
band met de stad Kinshasa, ze biedt hulp en fungeert als tussenpersoon. Verschillende departementen van de
administratie zijn hierbij betrokken. Een nieuwe partnership met een Marokkaanse stad is ter studie.
Andere, dichterbij gelegen, acties zullen opgestart worden, zoals de solidaire moestuinen die de sociale
eenheid versterken.
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Doelstelling 11
Actie 1111-1

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
NOORDNOORD-ZUID PARTNERSCHAPPEN

De actie
actie en de context :
Sinds 2002 bestaat er een rechtstreeks partnerschap tussen de stad Brussel en de stad Kinshasa. De twee
steden werken, sinds deze datum, samen met als doel de lokale administratieve capaciteiten te versterken
zodat ze in hun eigen functionering en ontwikkeling kunnen voorzien. Deze uitwisselingen hebben tot ambitie,
steunend op de Brusselse ervaringen, de nodige mogelijkheden te bieden aan de administraties van Kinshasa
om de nieuwe uitdagingen waarvoor de lokale gemeenschappen staan of gaan staan, te begrijpen.
De Stad wenst tevens een coöperatiewerk te voeren met een Marokkaanse stad. De Stad heeft er reeds een
onderzoeksmissie gevoerd. Samenwerkingsmogelijkheden zijn momenteel ter studie.
De ontwikkeling van de actie :
De samenwerking met Kinshasa steunt voornamelijk op 2 pijlers : de ontwikkeling van de diensten burgerlijke
stand en bevolking, en de openbare netheid.
De uitwisselingen op het vlak van burgerlijke stand en bevolking versterken enerzijds de juridische
bescherming van elk individu maar anderzijds laten de bevolkingsgegevens de plaatselijke autoriteiten toe een
coherent en aangepast beleid op te bouwen naar hun burgers toe.
Op het niveau van openbare netheid spitsen de uitwisselingen zich vooral toe op het opstarten van een
evacuatiesysteem en de behandeling van bioafbreekbaar afval en plastiek om de hygiënische toestand van
eenieder te verbeteren en voor het respect van het milieu.
De ontwikkeling van deze verschillende acties is vooral gericht op een uitwisseling tussen ambtenaren,
opleidingen, communicatie en bewustmaking van de bevolking evenals een logistieke steun.
Op heden voeren verschillende scholen projecten ten dienste van Kinshasa : acties " Reflets solidaires "
(Solidaire weerspiegelingen), deelname aan de actie " Music Fund ", uitwisselen van brieven en steun tussen
klassen van deze twee landen, enz. Scholen zullen ontwikkelde projecten met Kinshasa versterken, ondermeer
door de stedenband van de Academie van de Stad Brussel en het Nationaal Kunsteninstituut van Kinshasa.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu
- Verbetering op het gebied van het milieu bij de partnersteden en een bewustwording.

Economisch
- Vorming van gemeenteambtenaren, verbetering van hun werkcondities, doeltreffende diensten oprichten,
nuttig voor de bevolking
- Steun aan de lokale economie via investeringen in de partnersteden
Sociaal :
- Verbetering van het democratische proces en een versterking van de lokale overheden zodat er een
sociaal, passend beleid kan gevoerd worden.
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : budget Internationale Solidariteit van de Stad Brussel, DGOS en Vlaamse Gemeenschap
- Personeel :
o Piloot : Cel Internationale Solidariteit
o Anderen : Departementen Wegeniswerken, Demografie en Openbaar Onderwijs
Indicatoren
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 9
Actie 1111-2

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
INSCHAKEL
INSCHAKELING
SCHAKELING EN ONTWIKKELING

De actie en de context :
De Stad Brussel wil in het kader van Internationale Solidariteit en door haar symboolfunctie als hoofdstad van
Europa, deelnemen aan een collectief project met Wilaya van Tanger (Noorden van Marokko) en de vereniging
Interpole, die de steun van de Franse Gemeenschap en COCOF zouden hebben.
De Stad zou aldus meehelpen aan het optouw zetten van een onthaalcentrum voor de straatkinderen en de
jongeren van Tanger die een grote bron voor kandidaat verstekelingen vertegenwoordigen. Zij zijn de
kwetsbare prooien van mensensmokkelaars en staan voor de gevaren van een overtocht van de Middellandse
Zee die voor velen onder hen reeds tot een zeekerkhof omgedoopt werd.
Het project wil een alternatief bieden aan de clandestiene immigratie…
De ontwikkeling van de actie :
In 2006 werd al een princiepen overeenkomst door de Stad en door de Marokkaanse overheid gesloten. Deze
overeenkomst zou officieel tijdens een officiële ontmoeting met Wali van het Groot Tanger bevestigd moeten
worden.
Het centrum zou als een verzamelpunt beschouwd worden om de jongeren zonder levensdoel, zwervend in de
straten van de steden van het Noorden van het Marokkaanse koninkrijk, te ontvangen. Een begeleidingswerk
zou in partnerschap met de verenigingen op het terrein met het oog op een latere sociaal-economische
wederopname verwezenlijkt worden. Dit helpt eveneens de jongeren om zich te herstructureren.
Rond het opvangcentrum bevindt zich akkerland waarvan het onderhoud door de jongeren zou gebeuren
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
Economisch :
- Beperking van de immigratie door de jongeren te helpen zich ter plaatse te reclasseren
Sociaal :
- Aanbieding van een levensproject, een alternatief aan de kandidaten voor de clandestiene immigratie
- Stabilisatie van de bevolkingen in het zuiden
De middelen :
- Financieel : Budget 10% Stad Brussel, 10% Wilaya de Tanger, 80 % van de Europese Unie, Franstalige
Gemeenschap en COCOF; specifieke toelagen om projecten inzake verenigingen te
ondersteunen die de bevoorrechte partners voor de werking van het project zouden zijn..
- Personeel :
o Piloot : Cellen Gelijke kansen en Internationale Solidariteit
o Andere : Plaatselijke partner verenigingen
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal kinderen en jongeren die in het centrum worden opgevangen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗
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Doelstelling 11
Actie 1111-3

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
HET WEER IN ORDE
ORDE BRENGEN VAN AFGESCHREVEN
VOERTUIGEN VAN DE STAD

De actie en de context :
Elk jaar declasseert de Stad voertuigen van 10 jaar oud. Deze beginnen gebreken te vertonen eigen aan de
leeftijd, zijn onvoldoende betrouwbaar of voldoen niet meer aan de eisen van de technische controle.
Sommige van deze voertuigen zouden, na herstelling, een tweede leven in het Zuiden kunnen krijgen.
Deze herstellingen zullen in de werkplaatsen van het Institut des Arts et Métiers (IAM) uitgevoerd worden. Dit
project mobiliseert de studenten mechanica en carrosserie met betrekking tot valorisatie van hun werk door
zijn sociaal nut.
De ontwikkeling van de actie :
Vanaf 2008 worden 3 tot 4 voertuigen hersteld.
Twee leerlingen door het lot aangewezen, zullen de voertuigen in het begunstigde land vergezellen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Een tweede leven geven aan voertuigen die nog gebruikt kunnen worden

Economisch :
Sociaal :
- Studenten van het IAM betrekken in een dynamisch project
- Bijdragen aan de ontwikkeling van het Zuiden
De middelen :
- Financieel : Het actief vermogen voor de herstelling van de voertuigen: Departementen Wegeniswerken
(Autopark) en Openbaar Onderwijs; externe begroting voor het vervoer van de voertuigen
- Personeel :
o Piloten : Departementen Wegeniswerken (Autopark) en Openbaar Onderwijs
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal betrokken voertuigen
Aantal leerlingen betrokken bij het project
Bestemming van de voertuigen – type van ondersteunde projecten

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗
∗∗
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Doelstelling 11
Actie 1111-4

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
MAAND VAN DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

De actie en de context :
Een hele maand die in het teken staat van Noord-Zuid, ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit om de bevolking bewust te maken van de problemen en wantoestanden in het Zuiden. Tijdens de
Maand van de Internationale Solidariteit organiseert de Stad en de verenigingen verschillende activiteiten die
een positief beeld van het Zuiden meegeven. De bevolking kan op een laagdrempelige manier kennis maken
met de bewegingen die ijveren voor een socialere, evenwichtigere en eerlijkere wereld.
De ontwikkeling van de actie :
De Maand van de Internationale Solidariteit moet een begrip worden in Brussel. Noord-Zuid verenigingen
moeten een nieuw, ruimer publiek kunnen bereiken en bewust maken van de nood aan een eerlijkere
verdeling van de rijkdom tussen Noord en Zuid.
Via deze maand wil men een publiek bereiken dat anders niet in contact komt met Noord-Zuid, internationale
solidariteit en ontwikkelingssamenwerking.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Bewustmaking van het publiek rond de Noord-Zuid thema’s, een bredere bewustmaking over de leefwereld van
de mensen in het Zuiden

Milieu
- Bescherming van de natuur, milieubewustmaking… voor de landen van het Zuiden

Economisch
- Steun aan verenigingen bij het organiseren van activiteiten voor het grote publiek

Sociaal :
- Platform voor grote NGO’s, maar ook voor kleine vzw’s.
- Sensibilisering van de bevolking en bewustmaking over de kloof tussen Noord en Zuid
De middelen, de actoren :
- Financieel : Stad Brussel, Adviesraad voor Internationale Solidariteit
- Personeel :
o Piloot : Cel Internationale Solidariteit
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal deelnemers aan de activiteiten, aantal artikels in de pers, reacties van deelnemers, verdere
samenwerking met verenigingen…

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 11
Actie 1111-5

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT

De actie en de context :
De Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit (SAIS) werd opgericht in 2001 als participatieve raad
aan de Internationale Solidariteit. Deze raad vertegenwoordigt de Brusselse bevolking en de
burgermaatschappij. Het SAIS herinnert het gemeentebestuur er constant aan de verantwoordelijkheid dat ze
draagt bij het sluiten van de kloof tussen Noord en Zuid. Ook hoe belangrijk haar voorbeeldfunctie is. Het ARIS
is er in geslaagd een meerwaarde te creëren voor de burgermaatschappij.
De ontwikkeling van de actie :
Een platform bieden aan NGO’s en vzw’s (die een band hebben met Brussel en/of Kinshasa) ijverend naar een
Internationale Solidariteit in de brede zin van het woord. Het ARIS moet representatief blijven van de Brusselse
bevolking. Dit is mogelijk door haar bestaan te bevestigen bij de bevolking, ondermeer door veelvuldiger
sensibiliseringscampagnes te voeren.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu
- Bewustwording van de verschillende milieuproblemen in het Zuiden

Economisch
- Bewustwording van de verschillende economische problemen in het Zuiden

Sociaal :
- Bewustwording van de verschillende sociale problemen in het Zuiden
- Samenwerking tussen de bevolking en de administratie
De middelen, de actoren :
- Financieel : Dagelijks werk van de administratie
- Personeel :
o Piloot : Cel Internationale Solidariteit
o Anderen : SAIS, verschillende vzw’s
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal ondernomen acties, aantal deelnemende NGO’s.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD BRUSSEL – ACTIEFICHES – MAART 2008

Voort te zetten
actie

102

Doelstelling 11
Actie 1111-6

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
SOLIDAIRE MOESTUINEN

De actie en de context :
De Stad steunt de aanmaak van stedelijke moestuinen, zonder chemische meststoffen noch pesticiden. Deze
moestuinen worden in recuperatiebakken aangelegd en worden dus boven de grond gekweekt. Wat toelaat dat
dit overal kan waar plaats is (voormalige parking, geasfalteerde oppervlakte, binnenkoer, …) Een eerste project
werd opgestart met de vereniging " Vrienden zonder grenzen " te Laken.
Het project heeft vele doeleinden, zowel ecologisch, sociaal, economisch als cultureel : plaats waar tuinbouw
en omgaan met het milieu wordt aangeleerd, anderzijds is de moestuin een manier van sociale inschakeling,
solidariteit, uitwisseling van kennis en een terugkeer naar de aarde.
De ontwikkeling van de actie :
Dergelijke initiatieven zouden doorgespeeld kunnen worden naar wijkverenigingen toe, die met sociale
inschakelingprojecten werken. De Stad zou de informatie eerst kunnen verspreiden en vervolgens zouden
bezoeken georganiseerd kunnen worden om bestaande initiatieven voor te stellen, o.a. te Sint-Gillis.
Tenslotte zou het interessant kunnen zijn nieuwe projecten in te voeren in het netwerk « Réseau des Jardins et
Fermes Solidaires de Wallonie-Bruxelles ».
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Biologische tuinbouw zonder chemische meststoffen, noch pesticiden aanmoedigen
- Bevordert de biodiversiteit binnen de stad en meer bepaald daar waar de waarden voor de groene
ruimten ontbreken
Economisch :
- Brengt een niet te onderschatten hoeveelheid voedingsmiddelen met zich mee
Sociaal :
- Manier van sociale inschakeling en mogelijkheid tot uitwisseling van kunnen en solidariteit
- Plaats van opleiding in de tuinbouw en het milieu
- Steun van wijkverenigingen
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Réseau des Jardins et Fermes Solidaires de Wallonie-Bruxelles, de Boerderij van
het Maximiliaanpark, Leefmilieu Brussel - BIM
Indicatoren voor evaluatie :
Gecultiveerde oppervlakte in stedelijke moestuinen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie

∗∗
∗∗
∗
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Doelstelling 11
Actie 1111-7

EEN SOLIDARITEITSBELEID VOEREN
DE HUISRAAD VAN UITGEWEZEN PERSONEN OPVOLGEN

De actie en haar context :
De Stad dient tussen te komen bij het uitwijzen van families of personen. Deze mensen worden op straat gezet
na een rechtspraak door bijvoorbeeld het niet betalen van de huishuur.
De Stad moet het meubilair van deze uitgewezen personen afvoeren naar lokalen waar deze dan terug kunnen
worden opgehaald maar al te vaak wordt er overgegaan tot een openbare verkoop. Het beheer van dit
meubilair (vaak van weinig waarde) vertoont diverse problemen (koelkasten worden opgehaald met voeding in,
speelgoed van kinderen met geringe reële waarde maar van groot belang voor het kind, …). Deze reeds zwaar
behoeftige personen vinden vaak hun weinige spullen niet terug en de openbare verkoop brengt zeker niet die
resultaten op waardoor deze gerechtvaardigd kan worden. Een begeleiding van de sociale diensten van de
Stad of van het OCMW zou zeker een beter resultaat opleveren. Er zou op een menselijkere manier gewerkt
kunnen worden en minder meubilair zou beheerd moeten worden.
De ontwikkeling van de actie :
Heel concreet, indien een persoon in een situatie verzeild geraakt waarbij de gemeente haar meubilair opeist,
ten gevolge van een juridische uitspraak, zouden de sociale diensten ter plaatse ingeschakeld moeten worden
zodat er contact kan gehouden worden met die mensen. (heel vaak verdwijnen deze in de natuur, zonder
adres na te laten).
Bij een volgende stap, waarbij deze personen opnieuw een woning vinden, zouden deze hun bezittingen
opnieuw moeten kunnen terugkrijgen.
Indien deze oplossing onmogelijk blijkt (de persoon verblijft bij familie, keert terug naar haar land, enz…) dan
zou het meubilair in plaats van verkocht te worden, gebruikt moeten worden voor de woningen van daklozen,
SVK…
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Hergebruik van meubilair en recyclage
Economisch :
- Winst voor alle betrokken partijen met inbegrip van de Stad die haar uitgaven voor het opslaan van
meubilair sterk kan doen dalen
Sociaal :
- Een duidelijke winst voor het welzijn van de betrokken personen, een sociale begeleiding
De middelen :
- Financieel : eventueel de betaling van de transportkosten
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Anderen : Departementen Demografie en Wegeniswerken
Evaluatie, indicators :
De evaluatie van het aantal teruggeven loten in vergelijking met de vorige jaren.

Haalbaarheid van de uitvoering :
Gevolgen op het gebied van de DO:
Geografische omvang van de actie

∗∗
∗
∗
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DOELSTELLING 12
DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
Dit engagement bestaat erin om de relaties tussen de Stad en zijn inwoners te verbeteren. Sinds 1995
onderneemt het Huis van de Participatie talrijke acties om de deelname van de burger aan de beslissingen van
de Stad aan te moedigen. Het voortzetten van deze acties binnen de Agenda 21 heeft tot doel het aantal
deelnemers uit te breiden door het participatieve proces te verbeteren. Dit proces maakt ten volle deel uit van
de samenstelling en de toepassing van een Agenda 21 want er is geen duurzame ontwikkeling zonder overleg
met alle betrokken actoren. De inwoners van Neder-Over-Heembeek hebben reeds actief deelgenomen aan
een werkgroep door een lijst met voorstellen voor te leggen. Deze ervaring zal in de andere wijken van de Stad
en met andere groepen herhaald kunnen worden teneinde tegemoet te komen aan het participatieve aspect
van de Agenda 21.
Indicatoren :
- Aantal deelnemers, contactmethodes naar de doelgroep toe, aard van publiek dat geantwoord heeft
(statistische basiscriteria), regelmaat in het aantal bezoeken (weten indien de personen al dan niet
terugkomen)
- Weerslag op de deelnemers van de besluiten genomen door de Stad
- Aantal deelnemers aan de week voor de duurzame ontwikkeling
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Doelstelling 12
Actie 1212-1

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
WIJKFORA

De actie en de context :
De deelname van de burgers aan het plaatselijke politieke leven veralgemeent zich met het complexer worden
van onze eigentijdse maatschappijen. De nabijheid van de plaatselijke macht en de zichtbaarheid van zijn
acties zetten waarschijnlijk meer inwoners ertoe aan om zich uit te spreken met de overtuiging beter gehoord
te worden. De electieve democratie verrijkt zich dus met de zorg voor transparantie, dialoog en bedachtzame
aanbevelingen die het participatieve proces verlevendigt.
Het geheugen van de wijken die talrijke inwoners dragen, en de globale toename van het onderwijsniveau van
de bevolking, vormen een kostbare inbreng in de plaatselijke democratie.
De deelname van de burger maakt het derhalve mogelijk om beter de identiteit van elke wijk in de toepassing
van de politiek van de Stad in overweging te nemen en dus om de sociale verbondenheid ervan te
waarborgen. De Wijkfora, die de actie van het Adviescomité van de wijk verlengen, zijn in deze richting een
reële dialoogruimte die door de Stad met zijn inwoners wordt ingesteld.
De ontwikkeling van de actie :
De Wijkfora vinden één keer per maand, van locatie afwisselend plaats. Voorbereidende vergaderingen met
de inwoners maken het mogelijk om de agenda op te stellen en om de voornaamste bezorgdheid van de wijk
in kwestie te inventariseren. Zij worden aangevuld door vergaderingen tussen de verschillende kabinetten om
de punten aan te geven die ter discussie staan en om de antwoorden te harmoniseren over dossiers die op
verschillende departementen betrekking hebben. De Burgemeester en de Schepenen hebben dan de
mogelijkheid om direct op de interpellaties van de inwoners bij de forums te antwoorden. De dynamiek van de
forums gaat met regelmatige contacten tussen de verenigingen en de inwoners gepaard. Zij beoogt aldus een
betere coördinatie tussen verenigingen en structuren van de Stad.
Het Huis van de Participatie waarborgt de organisatie van de Fora. De goede informatie over de data is
essentieel om het succes ervan te waarborgen. Een betere coördinatie binnen de Stad (transversaal) om de
" klachten " van de burgers mede te delen en in aanmerking te nemen vereist de inzet van alle actoren van de
Stad.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Elk milieuaspect dat door de projecten, die in de wijken worden geleid, wordt behandeld

Economisch :
Sociaal :
- De sociale band versterken door een officieel kader aan te bieden aan de mondige burger
De middelen :
- Financieel : de versterking van het proces zal vereisen om de financiële en menselijke middelen te
heroverwegen
- Personeel :
o Piloot : Huis van de Participatie
o Anderen : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling, alle betrokken Departementen, in
samenwerking met de bewoners
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal deelnemende inwoners, aantallen klachten geregistreerd en behandeld via de Forums, verbetering van
de interne voorbereiding op de Stad voor de informatie tijdens de openbare vergaderingen.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗∗
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Doelstelling 12
Actie 1212-2

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
PARTICIPATIEPROCES : HET BEREIKT
BEREIKT PUBLIEK UITBREIDEN

De actie en de context :
Het profiel van het publiek dat de verschillende vergaderingen (Wijkfora, Reinheidcomités…), die door de Stad
georganiseerd worden, bijwoont is vaak hetzelfde. Bepaalde bevolkingsgroepen worden niet bereikt : kinderen,
jongeren, ouders van 35 tot 40 jaar, sociaal kwetsbare bevolking. De voorgestelde actie heeft tot doel het
publieksbereik van de participatie uit te breiden en de deelnemers te diversifiëren.
Verschillende projecten die de participatie versterken zijn aanwezig binnen het schoolmilieu en de
Jeugddiensten van de Stad : klasafgevaardigde, jongerenraad, verschillende burgerprojecten,
participatieraden…
De ontwikkeling van de actie :
- Zoeken en vormen van aanspreekpunten in actieve samenwerking met andere structuren die zich in een wijk
bevinden : scholen, sportclubs, sociale diensten van Stad en OCMW, actieve buurtverenigingen,
bewonerscomités…
- Toepassing van specifieke participatiemethoden of van de ervaring opgedaan in het modelproject NOH
- Toepassing van participatiemethoden die inwoners toelaten om echte actoren van hun stad te worden (films
maken, vervoerbare schaalmodellen bouwen…).
- Identificatie door het College van de publieksgroepen die in dergelijke processen geïmpliceerd moeten
worden. Eventueel vaststelling door het College van projecten die ontwikkeld kunnen worden. Ontwikkeling
door het Huis van de Participatie van de methoden, de samenwerking en de werkmiddelen die noodzakelijk
zijn. Derhalve krijgt het Huis van de Participatie een coördinerende en ondersteunende functie
De acties op scholen en binnen de buitenschoolse structuren zullen echter opgedreven worden.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Een participatief luik ontwikkelen, van groots belang bij de meeste milieubewuste projecten.

Economisch :
Sociaal :
-

De Brusselaars ertoe helpen verantwoordelijke burgers te worden, ze betrekken in de ontwikkeling van
hun wijk en stad.

De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : Een dergelijk project zou binnen de actuele middelen van de Stad ontwikkeld kunnen worden.
- Personeel :
o Piloot : Huis van de Participatie
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, in samenwerking met de sociale diensten van de Stad, het
OCMW, de scholen, de verenigingen…
Indicatoren voor evaluatie :
Duidelijke definitie van het te bereiken publiek, aantal ondernomen acties, aantal bereikte personen, aard van
de werkelijke betrokkenheid van het gekozen publiek (tijd, herhaling, inbreng …)

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗

- Moeilijk te bereiken publiek
- Van participatieve aard
- Binnen en buiten de stad
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Doelstelling 12
Actie
Actie 1212-3

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
AANWEZIGHEID VAN DE STAD IN DE WIJKEN

De actie en de context :
Waar geen officiële structuren voor handen zijn, verzekeren sommige bewonerscomités een belangrijke
verbindingsfunctie tussen de burgers en de Stad, door vragen en opmerkingen over te brengen. Een
gemeenteambtenaar zou deze verbindingsfunctie moeten kunnen waarborgen door de opmerkingen aan te
nemen en ze door te sturen aan de betrokken administratieve diensten.
Het is met andere woorden noodzakelijk om in verschillende wijken een delokaliseerde bestuursstructuur te
creëren die wordt vertegenwoordigd door een identificeerbare gemeenteambtenaar. Een eerste stap werd
bereikt dankzij het invoeren van de verbindingskantoren „Bevolking“ (vijf in totaal) die inwoners die ver van het
Administratief centrum wonen het mogelijk maken om de voornaamste administratieve diensten te verkrijgen.
De ontwikkeling van de actie :
Drie pilootwijken kiezen om de methode te ontwikkelen en na een jaar de geïnvesteerde middelen en de
resultaten evalueren. Drie ambtenaren vrijmaken voor deze wijken. Op basis van deze ervaring de omvang van
de wijken herzien en, in functie van de beschikbare middelen, het aantal en de wijken bepalen waar zo'n
ervaring absoluut noodzakelijk zal zijn (mogelijkheid om personeel vrij te maken of aan te werven, materiële
middelen zoals een lokaal ).
Het aantal verbindingskantoren verhogen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Het aantal opmerkingen gemaakt door de inwoners omtrent problematische situaties binnen de wijk. Hun
interventies zullen vast en zeker een weerslag hebben op de verbetering van hun leefmilieu.

Economisch
- De aspecten van nabijheid en aflossing begunstigen de snelheid in reactie waardoor ieder risico op
verergering van de problemen zal beperkt worden, de kosten zullen ook gedrukt kunnen worden.

Sociaal
- Het slagen van een dergelijke actie zal het vertrouwen van de burger, in zijn bekwaamheid om acteur te
zijn in zijn wijk herstellen. Zijn inbreng zal des te meer gemotiveerd worden.
De middelen :
- Financieel : Het opstellen van delokaliseerde infrastructuren (lokalen, communicatiemateriaal,
verplaatsing van het personeel…).
- Personeel :
o Piloot : Coördinatie Duurzame Ontwikkeling
o Andere Huis van de Participatie
Het aanwerven van gekwalificeerd personeel in het onmiddellijke contact met de burger en
de kennis in de administratieve structuren.
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal betrokken personen, grootte van de wijken, het aantal ingeschreven en doorgegeven dossiers, aantal
afgehandelde dossiers en de antwoord- oplostijd van de doorgegeven problemen.

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact de duurzame ontwikkeling:
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 12
Actie 1212-4

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
PROJECTEN NOH (BURGERPROJECTEN)

De actie en de context :
Op de buurtvergadering waarbij de uitwerking van de Agenda 21 aangekondigd werd, hebben de inwoners van
Neder-Over-Heembeek de wens uitgesproken om actief deel te nemen aan de opstelling. Hierdoor is het idee
ontstaan de inwoners pilootprojecten te laten ontwikkelen die van een begeleiding van het Huis van de
Participatie kunnen genieten.
De ontwikkeling van de actie :
Samenstelling van werkgroepen samengesteld uit 8 tot 9 inwoners. De werking van de groep is gebaseerd op
zelfbestuur en zelfstudie. Definitie van duidelijke en realistische doelstellingen. Organisatie van 8 tot 10
vergaderingen binnen een bepaalde en korte termijn. Elke deelnemer stelt thema's of acties voor die binnen
de groep besproken worden. Het Huis van de Participatie begeleidt de groep, neemt de logistieke aspecten van
de vergaderingen voor zijn rekening, animeert de vergaderingen en zoekt de middelen die noodzakelijk zijn om
de doelstellingen van de groep te concretiseren.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Elk milieuaspect aangehaald in de voorstellen

Economisch :
- Iedere betrekking tot de wijk kan een economische dimensie aannemen

Sociaal :
- Burgers steunen in hun participatie in het openbaar leven
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : Bij de start worden er noch een budget, noch menselijke middelen voorzien om specifiek een
antwoord te bieden aan de vragen of acties opgesteld door de werkgroepen. In een later
stadium kunnen dergelijke zaken uitgewerkt worden in functie van de aard en relevantie van
de voorstellen. Een kassa moet echter wel voorzien worden voor de begeleiding en de
organisatie van deze groepen.
- Personeel :
o Piloot : Huis van de Participatie
o Anderen : Cel Milieuraadgeving, inwoners
Indicatoren voor evaluatie :
Als voorbeeld, t.o.v. het piloot project NOH :
- het aantal effectief, verwezenlijkte fiches
- het haalbaarheidsniveau van de omschreven acties
- de betrokkenheid en de autonomie van de groep

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Van participatieve aard
- Binnen en buiten de Stad
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Doelstelling 12
Actie 1212-5

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
VERGADERINGEN MET
MET BEWONERS - HUURDERS
VAN DE STAD

De actie en de context :
De ontmoetingen met de inwoners-huurders van de Stad passen in een beweging van participatie. Immers is
het noodzakelijk om de momenten van dialoog en raadpleging van de bevolking te vermeerderen rond
onderwerpen die hen op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze treft.
Het doel is de inwoners-huurders te laten deelnemen - 2800 families - aan het geheel van activiteiten van de
Grondregie. Hand in de hand werken op constructieve wijze om te proberen de beste oplossingen te vinden
teneinde hun dagelijks welzijn te verbeteren.
De inwoners-huurders stellen de agenda van de samenkomst op, doen interpellaties. Sommige zijn op
democratische wijze als moderator aangewezen.
De ontwikkeling van de actie
actie :
- Telefonische contactopname om de inwoners uit te nodigen voor een voorbereidingsvergadering.
- Voorbereidingssamenkomst met een aantal inwoners en conciërges, zelf huurders, teneinde de problematiek
op een lijst te zetten.
- Vergadering met de inwoners
- Op middellange termijn aanduiding van twee vertegenwoordigers van de inwoners per complex die de link
zouden zijn tussen de diensten en de huurders: info, projecten…
- Op lange termijn samenstelling van een klein comité van inwoners.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Raadpleging in verband met milieuprojecten die in hun wijk worden geleid
Economisch :
- Raadpleging in verband met economische projecten die in hun wijk worden geleid
Sociaal :
- Het woord werkelijk geven aan de voornaamste betrokkenen en hun adviezen in overweging nemen
- Meer inwoners in het leven van hun flatgebouw, straat, wijk impliceren
- Raadpleging ten opzichte van de sociale projecten die in hun wijk worden geleid
- Inwoners actieve actoren van hun Stad maken
- De inwoners met de politiek en de administratie verzoenen
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Grondregie
o Andere : samenwerking met de conciërges evenals de vrijwillige inwoners
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal personen betrokken bij de voorbereiding en de animatie
Aantal deelnemers
Frequentie van de vergaderingen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Van participatieve aard
- Binnen en buiten de Stad
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Doelstelling 12
Actie 1212-6

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
ORGANISATIE VAN DAGEN VAN BUREN

De actie en de context :
54% van de Brusselse huishoudens zijn alleenstaanden ! Tegenwoordig, dank zij de evolutie van de
technologieën, is het soms gemakkelijker om met een persoon te spreken die zich aan de andere kant van de
wereld bevindt, dan om met zijn buur te spreken! Tegenover de afzondering en het individualisme dat vaak in
onze steden regeert, is de " Dag van de Buren " een rendez-vous dat de contacten vergemakkelijkt en de
sociale band bevordert.
Dit Feest vindt plaats elk jaar de laatste dinsdag van mei. Het is een Europees burgerproject waaraan meer
dan 4,5 miljoen mensen, in 460 steden door 16 verschillende landen deelnemen. Zij biedt de gelegenheid om
zich te verzamelen om zich, soms voor de eerste keer te ontmoeten, en het stadium van het eenvoudige
" goedendag " te overschrijden.
Dit initiatief wordt in nauwe samenwerking met andere actoren geleid teneinde de ongeveer 2800 familieshuurder van de Grondregie in een federatie te verenigen rond dit burgerproject.
De ontwikkeling van de actie :
- Het werk met de conciërges van de Grondregie: de bevoorrechte aflossingen tussen de Stad Brussel en alle
huurders beschikken over een bevoorrechte positie om de behoeften en verwachtingen van de inwoners te
identificeren en om de projecten of ideeën af te lossen waarvan zij drager zijn
- Samenwerking met het associatieve netwerk van de wijk en in het bijzonder de sociale bemiddelaars van vzw
Bravvo
- Logistieke opbouw van het Feest die in samenwerking tussen de Grondregie, de conciërges, het associatieve
netwerk en de inwoners wordt geleid. Communicatiewerktuigen die door vzw " De Dag van de Buren " worden
geleverd, initiatiefnemer van het project in België
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Elk milieuaspect betreffende hun flatgebouw, straat, wijk…
Economisch :
Sociaal :
- De burgers ertoe aanzetten om zich in het leven en de ontwikkeling van hun wijk en hun stad te
engageren…
- Actor zijn in zijn Stad en een sociaal netwerk opbouwen door de jaren heen.
- De afzondering bestrijden en het individualisme, de vooroordelen doorprikken, de barrières doorbreken,
zich open stellen naar anderen.
- Een participatiedynamiek tot stand brengen die de inwoners kan verenigen rond de opzet van
gemeenschappelijke projecten die hun dagdagelijkse zaken verbeteren.
- Op lange termijn " afgevaardigde " groepen tot stand brengen, als link tussen de Grondregie en de
huurders.
De middelen :
- Financieel : fonds van de Grondregie, van vzw BRAVVO en middelen afkomstig van de deelnemende
verenigingen. Verschillende bijdragen van de inwoners
- Personeel :
o Piloot : Grondregie
o Anderen : BRAVVO, conciërges, verenigingen en inwoners, vzw " De Dag van de Buren "
Indicatoren voor evaluatie :
Het doelpubliek: iedereen, deelname van " 7 tot 77 jaar "
Het aantal feesten dat op de verschillende sites van de Grondregie worden georganiseerd: minimum 10
Het aantal deelnemers: evoluerend tijdens het feest, minimum 50 per complex per uur

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- Van participatieve aard
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Doelstelling 12
Actie 1212-7

DE BURGER ONTMOETEN EN INLICHTEN
(KANDIDAAT(KANDIDAAT-) HUURDERS
HUURDERS VAN DE STAD INFORMEREN
INFORMEREN

De actie en de context :
Tegenover de altijd grotere toestroming van kandidaat huurders, en in overeenstemming met de wet van 25
april 2007, die de eigenaar verplicht om de huur en gemeenschappelijke lasten in elke aankondiging te
vermelden voor het verhuren van een eigendom, is het de bedoeling een kwaliteitsstandaard op te stellen
over alle wettelijke, maar ook over praktische informatie van de huisvesting en specificiteit van de wijk waarin
het goed zich bevindt.
De ontwikkeling
ontwikkeling van de actie :
Teneinde een zo compleet en duidelijk mogelijk analysepatroon tot stand te brengen, vinden samenkomsten
met talrijke partners huisvesting van de Stad plaats, zowel verenigingen van huurders als van eigenaars. Het
gaat momenteel om SVK-B Van Artevelde, over Convivence, de Nationale Vakbond van de Huurders en de
Nationale Vakbond van de Eigenaars. Bij dit onderhoud worden alle aspecten van de actie doorlopen en wordt
het analysepatroon verfijnd.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling
ontwikkeling ?

Milieu :
- Informatie aan de huurders betreffende de energieprestaties van de huisvesting en het bedrag van de
lasten, post per post
- Aansporing tot duurzame mobiliteit: verplaatsingen met het openbaar vervoer of de fiets
Economisch :
- Betere informatie over de mogelijkheden van de huisvesting
- Aan het werk zetten van werkzoekenden
Sociaal :
- Informatie over de lasten, post per post, en hun bedrag, terwijl het inroepen van één of andere dienst
gerechtvaardigd wordt.
- Collectieve bewustwording van de problematiek van de lasten en de individuele verantwoordelijkheid
De middelen :
- Financieel : Op vermogen van de Grondregie
- Personeel :
o Piloot : DepartementGrondregie
o Anderen : Verenigingen van huurders en eigenaars
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid
Haal
baarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 12
Actie 1212-8

DE BURGER ONTMOETEN
WEEK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING

De actie en de context :
De Stad zal bij de organisatie van een week van de duurzame ontwikkeling er op toezien dat alle aspecten
rond de duurzame ontwikkeling geïntegreerd worden, onder andere de vele vragen rond het milieu. De
doelstelling is deze actie te laten uitgroeien tot een waar concept, een niet te missen afspraak in Brussel, waar
er wordt getracht een zo breed mogelijk publiek te bereiken en in het bijzonder de mensen die normaal gezien
niet (of heel weinig) in contact staan met de milieunoodzaken.
De ontwikkeling van de actie :
Naar het voorbeeld van de « Maand voor de Internationale solidariteit », zal de Stad samenwerken met
verenigingen, handelaars, ondernemingen…die zich binnen hun activiteiten inzetten voor de duurzame
ontwikkeling. Er zal tevens een luik geïntegreerd worden met haar eigen duurzame realisaties. Hierbij zal de
openbare overheid haar " voorbeeldrol " kunnen invullen. Een bijzondere aandacht zal hierbij geschonken
worden aan een bewustmaking binnen de scholen.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling
ontwikkeling ?

Milieu :
- Bewustmaking van het grote publiek omtrent de milieunoden

Economisch :
- Reclame voeren voor de winkels en bedrijven die het concept van de duurzame ontwikkeling binnen hun
activiteiten hebben opgenomen

Sociaal :
- Bewustmaking van het publiek, dat zich weinig bewust is omtrent de noden aan duurzame gedragingen
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Cel Milieuraadgeving
o Anderen : Cellen Gelijke Kansen en Internationale Solidariteit, Departement Openbaar
Onderwijs en het geheel van de departementen.
Indicatoren voor evaluatie :
/

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 12
Actie 1212-9

DE BURGER
BURGER ONTMOETEN
TOEGANG TOT HET HUIS VAN PARTICIPATIE

De actie en de context :
Het Huis van de Participatie organiseert de dialoog tussen de Stad en de burgers betreffende alle dossiers die
een weerslag hebben op het dagelijkse leven van de inwoners.
Gevestigd temidden de Vijfhoek, Anspachlaan, is zijn toegang echter problematisch door de veiligheidsroosters
die het gebouw omsluiten. Dit symboliseert paradoxaal genoeg de geslotenheid en de ontoegankelijkheid van
een ruimte die zich voor iedereen wil openstellen.
De ontwikkeling van de actie :
Om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het Huis van de Participatie te verbeteren, is het nodig om
ofwel de vestiging te verplaatsen, op een plek die de Stad zou moeten bepalen, ofwel de ingang van de huidige
bureau’s te verplaatsen, zodat deze niet meer aan de Anspachlaan ligt, maar aan de Hallestraat, met name
aan de achterkant van de bureau’s. De keuze voor deze toegankelijkheid, vraagt een bedenking over de meest
relevante plaats in termen van toegang voor de inwoners van de Stad. Deze toegang zou een centraal en
" herkenbaar " punt moeten zijn op een unieke locatie in de stad Brussel.
Het zal meteen ook de gelegenheid geven om juist daar voor het publiek het geheel aan diensten van de Stad
toegankelijk te maken, die zich bevinden in de aangrenzende lokalen aan het Huis van de Participatie.
Samen met deze toegang, zal een regelmatige vorm van bijhorende reclame moeten georganiseerd worden.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Als uitdrukking van het burgerbewustzijn moet het Huis van Participatie zich meer weten te integreren in
het stedelijke weefsel, in plaats van haar huidige afzondering.
Economisch :
Sociaal :
- Versterking van de participatieve dynamiek ten gunste van de Stad en zijn inwoners
De middelen :
- Financieel : Te bepalen in het onroerende erfdeel van de Stad, in overleg met de Grondregie ; tenzij de
handhaving van de huidige plaats slechts specifieke wijzigingen vraagt
- Personeel :
o Piloot : Departement Organisatie
Het betreft hier de toegang, de signalisatie en de aantrekkingskracht van de Hallestraat in het algemeen in
verband met de andere diensten van de Stad die de aangrenzende lokalen bezetten.
Indicatoren voor evaluatie :
Bezoekfrequentie en contacten die met de verantwoordelijken van het Huis van de Participatie worden
aangeknoopt

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗
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DUURZAME ECONOMIE
ECONOMIE

DOELSTELLING 13
HANDEL OP DUURZAME BASIS
BASIS STEUNEN
Ons economisch systeem steunt volledig op het verbruik. Naar een verbetering van de kwaliteit van ons
verbruik streven kan enkel door in te werken op de productiekwaliteit, wat op heden toch voornaam blijkt. De
meest economische en laagste energieverbruikende keten binnen de voedingsector dient dus in het bijzonder
gesteund te worden (lokaal en seizoenverbonden productie, transport over korte afstand). Eveneens waar er
naar een veiligere gezondheid wordt gestreefd (bio) en waar de rechten van de werknemers het meest worden
nageleefd (Fair trade). Een inspanning mag tevens toegekend worden op niveau van de organisatie van de
verkoop door een label te creëren voor handelaars die rekening houden met de kwaliteit van de ontvangst, de
verpakkingen, de gebruikte verplaatsingsmogelijkheden, enz.
Indicatoren :
- Het aantal winkels betrokken bij de projecten (label Fair trade, bio…)
- Omvang van de biomarkt op het Muntplein
- De wijzigingen in de gewoonten van de verbruikers evalueren
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Doelstelling 13
Actie 1313-1

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
DE HANDELAARS ROND DUURZAME ONTWIKKELING
BEWUSTMAKEN

De actie en de context :
De acties gevoerd door Atrium ondersteunen, hierbij worden geëngageerde winkels georiënteerd en geholpen
in hun inspanningen naar de diverse aspecten van de duurzame ontwikkeling toe. Een lijst met thema’s zou
uitgewerkt en voorgesteld worden aan de handelaars van één (of meerdere) wijken. Ter plaatse samenwerken
met de plaatselijke antennes van Atrium en met echte specialisten zou het economische aspect en de
rentabiliteit van de duurzame ontwikkeling in het daglicht kunnen zetten.
De ontwikkeling van de actie :
De bewustmaking moet op verschillende vlakken gevoerd worden
- Duurzame commerciële praktijken (werk, gebruiksvriendelijkheid…)
- Beheer van de afvalberg (verpakkingen…)
- Rationalisering op het vlak van energie-uitgaven (verlichting, verwarming…)
De Stad zou een helpende hand kunnen bieden bij sensibiliseringsevenementen zoals bijvoorbeeld parcours,
salons, themadagen…
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Energiebesparingen
- Gebruik van duurzame materialen
- Vermindering van de afvalberg
Economisch :
- Verlaging van de energiefacturen
- Stijging van het aantal klanten gevoelig voor een duurzame ontwikkeling
Sociaal :
- Duurzaam commercieel gedrag : de ethische waarden herwaarderen binnen de tewerkstelling
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : Premies van de Stad ?
- Personeel :
o Piloot : Departement Handel
o Andere : Cel Milieuraadgeving, in samenwerking met Atrium
Indicatoren voor evaluatie :
Het aantal handelaars die de duurzame ontwikkeling in acht nemen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie

∗
∗∗
∗

- Weinig gekende praktijken
- Gediversifieerde impacten
- Tijdelijk
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Doelstelling 13
Actie 1313-2

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
DUURZAAM TOERISME ONTWIKKELEN

De actie en de context :
Duurzaam toerisme kent recente ontwikkelingen. De publieke opinie is meer en meer geïnformeerd en
gevoelig voor deze aspecten. Het eerste ethisch en rechtvaardig salon van " Toerisme anders " dat plaatsgreep
op 21 en 22 oktober is hiervan een mooi voorbeeld. De Stad steunt deze initiatieven. Het Atomium is een
ander voorbeeld van duurzaam toerisme en mag dan ook het kwaliteitsmerk van duurzame ontwikkeling
dragen. Een pedagogisch project dat kinderen sensibiliseert voor een duurzame stadsontwikkeling en de
evolutie in de vooruitgang is lopend in één van de bollen.
De ontwikkeling van de actie :
Een kwaliteitslabel " duurzaam hotel " of " ecologisch hotel " invoeren voor de betrokkenen die stappen in deze
richting nemen. De toerismebureaus zouden een sensibilisering naar de toeristen toe kunnen voeren. Een
duurzaam beheer zou mogelijk zijn via verschillende aspecten : de bouwkwaliteit (materialen, autonomie, …),
de energiebesparingen, het beheer van alles wat binnenkomt en de afval of een sensibilisering naar de
klanten toe. Zowel het gedrag van de organisators als van de klanten zou in rekening gebracht kunnen worden
bij deze labelisering.
Er bestaan reeds verschillende voorbeelden waarbij de principes van een duurzame ontwikkeling worden
opgenomen binnen toeristische praktijken. Men zou kunnen vertrekken vanuit een bestaand project of
progressief in samenwerking met een werkgroep en buitenstaande bemiddelaars het concept verder
uitwerken.
De actie zou verder ontwikkeld kunnen worden in samenwerking met het Gewest en het BITC.
Welk resultaat op gebied
gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Veelvoudig naargelang de inzet

Economisch :
- Nieuwe economische mogelijkheden
- Nieuwe toeristische tak
- Stijging van het gevoelige publiek
Sociaal :
- Gevolgen op de ethiek binnen de tewerkstelling
De middelen,
middelen, de actoren
actoren :
- Financieel : Vereist geen grote investeringen, bouwt zich langzaam op
- Personeel :
o Piloot : Departement Handel
o Anderen : Departement Cultuur, Cel Milieuraadgeving, in samenwerking met het Gewest en
het BITC
Indicatoren voor evaluatie :
Opstarten van een label (aantal inschrijvingen)
Selectie van de prioritaire inzetten (aantal vervulde criteria)

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie

∗∗
∗∗
∗
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Doelstelling 13
Actie 1313-3

HANDEL
HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
BIOBIO-HANDEL STEUNEN

De actie en de context :
De inwoners van het centrum kunnen op het Muntplein, sinds 1996, iedere woensdagmorgen op de door de
Stad opgerichte bio-markt streekproducten aankopen.
In dezelfde optiek, maar met een grotere sociale betrokkenheid, heeft de Stad meegeholpen « Boerengoed » op
te starten. Deze coöperatieve van producenten stelt kwaliteitsproducten voor aan een betaalbare prijs, door
het aantal tussenpersonen tussen de producent en de verbruiker te verminderen.
De ontwikkeling van de actie :
De Stad zal dergelijke acties uitbreiden en zo een landbouw met respect voor het milieu en kwalitatieve
voeding promoten. Nieuwe winkels of markten waar bio- en streekproducten worden aangeboden in de
verschillende wijken van de Stad opstarten en zich niet enkel beperken tot het centrum. De Stad kan dit type
landbouw eveneens promoten via publicaties, informatieve vergaderingen, evenementen, …
Tenslotte, moet de Stad haar deelneming aan de nationale Bioweek bevestigen door het organiseren van een
wedstrijd of evenementen en door een brede informatie naar de bevolking toe.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu
- Landbouw zonder chemische meststoffen, noch pesticiden
- Een kwalitatieve voeding voor ieders gezondheid
- Vermindering van de verplaatsingen
Economisch :
- Buurtwinkels
- Directe verkoop van de producent naar de verbruiker.
Sociaal :
- Kwaliteitsvolle voeding toegankelijk voor iedereen
- Jobs creëren binnen de buurtverkoop
De middelen
middelen,
delen, de actoren :
- Financieel : behoort tot het dagelijkse werk. Subsidies kunnen nodig geacht worden
- Personeel :
o Piloot : Departement Handel
o Anderen : Departementen Aankoopcentrale en Openbaar Onderwijs, Cel Milieuraadgeving, De
Brusselse Keukens
Indicatoren
Indicatoren voor evaluatie :
Het aantal winkels, markten of evenementen in het kader van de biolandbouw

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗
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Doelstelling 13
Actie 1313-4

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
EERLIJKE HANDEL BINNEN DE ADMINISTRATIE

De actie en de context :
De Stad wil een voorbeeld zijn voor haar werknemers en inwoners op het vlak van eerlijke handel. Er wordt
eerlijke koffie op het Stadhuis en binnen de administratie geconsumeerd. Tijdens recepties worden eerlijke
vruchtensappen aangeboden. Verschillende initiatieven worden genomen om de werknemers gevoelig te
maken. De Stad neemt onder andere deel aan de week voor de duurzame ontwikkeling en organiseert af en
toe voorstellingen van eerlijke producten.
Op 14 juli 2006 ontving de Stad, als eerste hoofdstad, de titel « Fairtrade gemeente » . Deze titel is dan ook
een teken naar de bevolking en naar de andere steden en gemeenten.
De Stad opteert voor een beleid met duurzame aankopen. De werkkledij van de gemeentearbeiders vallen
onder de ethische en sociale criteria van de « Schone kleren campagne ».
De Stad heeft eveneens een ethische verbintenis als « Gemeente voor Birma » . De aankoop van producten
afkomstig van bedrijven met belangrijke activiteiten in Birma wordt vermeden en er werd beslist geen
gemeentelijke fondsen te investeren in dergelijke bedrijven.
De ontwikkeling van de actie :
De verschillende initiatieven binnen de bevolking verbeteren en nieuwe manieren tot sensibilisering
ontwikkelen.
De inspanningen opgestart bij het ontvangen van de label « Fairtrade gemeente » verder zetten.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Een eerlijke handel is nauw verbonden met het respect voor het milieu
- Tetrapack vervangen door glas, het aantal verpakkingen verminderen, glazen of herbruikbare bekers
gebruiken in plaats van wegwerpbekers.
Economisch :
- Ethische investeringen
- Een juist inkomen voor de landbouwers in het Zuiden.
Sociaal :
- De werkcondities respecteren, zowel hier als in het Zuiden
- Recht op syndicaatvorming in het Zuiden
- Een deel van de winsten afkomstig uit de eerlijke handel worden gebruikt voor de lokale gemeenschap,
het onderwijs, enz.
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel:
- Personeel :
o Piloot : Cel Internationale Solidariteit
o Anderen : Departementen Aankoopcentrale en Grondregie, De Brusselse Keukens
Indicatoren voor evaluatie :
De reactie van het publiek, een erkenning van de producten, een wijziging in het koopgedrag…

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗∗

- Vrij complex
- Belangrijk
- Breed
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Doelstelling 13
Actie 1313-5

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
ETHISCHE EN SOLIDAIRE FINANCIERINGEN VERHOGEN

De actie en de context :
De Stad heeft een bedrag van 50.000 € belegd bij een ethische bank. Het zou interessant zijn dit
experiment te vernieuwen en quotas op te stellen.
De Stad tracht tevens een piloot project te voeren en een ethische synergie tussen culturele centra en
ethische banken tot stand te brengen : de stad stelt de verschillende, door haar gesubsidieerde culturele
centra, voor te werken met een ethische bank, bereid om een specifiek product te ontwikkelen dat voldoet
aan de eisen van het centrum. De rol van de Stad beperkt zich tot het samenbrengen van de
verschillende acteurs aangezien ieder cultureel centrum autonoom werkt.
Tenslotte hebben een aantal verenigingen, die verbonden zijn aan de Stad, een rekening geopend bij een
ethische bank (voorbeelden : Boerderij van het Maximiliaanpark, Amalia, Recyclart).
De ontwikkeling van de actie :
De opgestarte gedachte verder zetten betreffende de beleggingen.
Welk resultaat op gebied van duurzame
duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- In functie van de geïnvesteerde bedragen.
Economisch :
- In functie van de geïnvesteerde bedragen.
Sociaal :
- In functie van de geïnvesteerde bedragen.
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : Nog vast te stellen.
- Personeel :
o Piloot : Departement Financiën
o Andere : Cel Milieuraadgeving
Indicatoren voor evaluatie :
Geïnvesteerde bedragen

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗
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Doelstelling 13
Actie 1313-6

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
DUURZAME CONSUMPTIE SENSIBILISEREN
(AD
(ADMINISTRATIE, BRUSSELSE KEUKENS)

De actie en de context :
De " Brusselse Keukens " bereiden iedere dag duizenden maaltijden. Deze worden verdeeld in de
kinderkribben en scholen van de Stad Brussel, het restaurant van het Administratief centrum, de OCMW
rusthuizen of de ziekenhuizen behorend tot het Iris Noord netwerk.
Aangezien het hier om zeer grote hoeveelheden gaat, is één van de belangrijkste bekommernissen, een
regelmatige aanvoer van, op de geschikte manier verpakte, producten afkomstig uit biologische landbouw te
kunnen verzekeren.
Tevens moeten de aankopen, als openbare instelling, gebeuren via aanbestedingen.
De ontwikkeling van de actie
actie :
- Het aantal producten afkomstig van duurzame handel verhogen.
- Verder zoeken naar oplossingen om de aanvoer van bio-producten in grote hoeveelheden te kunnen
verzekeren
- Binnen de scholen starten met een distributiesysteem van dranken en hapjes afkomstig van eerlijke handel
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Een landbouw met respect voor het milieu bevorderen (zonder GGO’s, zonder pesticiden noch
meststoffen, chemische syntheses)
Economisch :
- De bio-keten steunen
Sociaal :
- Een hoge kwaliteit voeding voor een breed publiek
- Smaak herontdekken
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel : Het vergt een lichte stijging van het budget, maar aangezien het om producten van betere
voedingskwaliteit gaat, heeft men een kleinere hoeveelheid nodig.
- Personeel :
o Piloten : Departementen Aankoopcentrale en Openbaar Onderwijs
o Anderen : Cel Milieuraadgeving en de Brusselse Keukens
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal producten afkomstig uit de eerlijke handel
Aantal bioproducten

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 13
Actie 1313-7

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
PROJECT HAN
HANDEL / FIETS

De actie en de context :
Meer dan 50% van de verplaatsingen in de stad liggen onder de 5 km. De ideale afstand om met de fiets te
doen ! Daarenboven wegen meer dan 96 % van de aankopen in de stad minder dan 10 kg.
Er wordt nochtans, over het algemeen, steeds meer gebruik gemaakt van de auto voor aankopen op de hoek
van de straat, de bakker, de beenhouwer.
De doelstelling van " Winkelen per fiets, perfect ! " is het gebruik van de fiets aan te moedigen voor het
winkelen en zo de wijken ontlasten van autodruk.
De ontwikkeling van de actie :
De actie " Winkelen per fiets, perfect ! " is een gewestelijk initiatief, gecoördineerd door GRACQ. De actie draait
rond een wedstrijd waarbij enerzijds klanten die hun aankopen met de fiets doen worden aangemoedigd en
anderzijds de winkeliers vragen deze fietsende klanten een enthousiast onthaal te bieden.
De Stad nam deel aan de editie 2006, in samenwerking met Atrium Centrum en binnen de Vijfhoek.
De actie kende een groot succes : een honderdtal deelnemende winkeliers, ongeveer 800 aankopen gemaakt
met de fiets en dit over een tijdsverloop van 2 maanden.
Dit soort initiatieven zou moeten uitgebreid worden naar de andere handelswijken van de Stad. De promotie
van de fiets bij de winkeliers zou gecombineerd kunnen worden met andere acties geleid door de Stad,
samenlopend met de nieuwe fietsvoorzieningen die uitgevoerd worden (aanleg van fietsenrekken binnen de
handelswijken…)
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Een zacht, niet vervuilend vervoermiddel
Economisch :
- Promotie voor buurtwinkels
Sociaal :
- Bevordering van de dagelijkse, fysieke activiteiten
- Vervoermiddel dat voor iedereen toegankelijk is
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : Departement Handel
o Anderen : Cel Mobiliteit, Departement Wegeniswerken (fietsenrekken) in samenwerking met
het Gewest, Atrium, GRACQ
Indicatoren voor evaluatie :
- Het aantal aankopen gedaan met de fiets tijdens de wedstrijd
- Het aantal deelnemende winkels en fietsers aan de actie

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗
∗
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Doelstelling 13
Actie 1313-8

HANDEL OP DUURZAME BASIS STEUNEN
HERGEBRUIK VAN INFORMATICAMATERIAAL

De actie en de context :
Informaticamateriaal wordt steeds sneller vernieuwd, iedere vernieuwing gaat gepaard met een hoeveelheid
verouderd materiaal. In het hedendaags commerciële circuit wordt er maar al te vaak de voorkeur gegeven
aan het weggooien van een onderdeel in plaats van tijd en geld te investeren in het proberen te herstellen. Een
centrale computereenheid kan nochtans, zelfs buiten gebruik, gedemonteerd worden en de onderdelen
hergebruikt worden.
De Stad Brussel zal projecten, gelijkaardig aan deze ontwikkeld door het Plaatselijk Initiatief voor de
Ontwikkeling van Werkgelegenheid (PIOW) (TIC des Tanneurs) steunen. Dit PIOW, gelegen in het hart van de
Marollen, in het bedrijvencentrum Ateliers des Tanneurs, heeft zich gespecialiseerd in het in hergebruik stellen
van informaticamateriaal en dit ter bestemming van de minderbedeelden. In dit perspectief zal ieder stadia
nodig voor het opnieuw op punt stellen van het informaticamateriaal door de vzw verzekerd worden : van het
controleren van het herwonnen informaticamateriaal tot de commercialisering van de weer in goede staat
gebrachte uitrustingen.
De vzw TIC des Tanneurs werkt tevens samen met verenigingen gespecialiseerd in het hergebruik van
inktpatronen. Eenmaal deze lege inktpatronen verzameld, worden ze opgevuld, alvorens opnieuw op de markt
gebracht te worden. Dit proces kan een vijftigtal keer herhaald worden voordat het inktpatroon volledig
versleten is.
De ontwikkeling van de actie :
De informatie zou verspreid kunnen worden aan de winkeliers en ondernemingen van de Stad en deze
uitnodigen hun voorbij gestreven informaticamateriaal af te leveren bij de PIOW (Plaatselijke Initiatieven voor
de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) in plaats van het weg te gooien.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Milieu :
- Recyclage van verouderd informaticamateriaal.
Economisch :
- Ter beschikking stellen van low-cost informaticamateriaal
Sociaal :
- Socioprofessionele inschakeling en creatie van werkgelegenheid
De middelen,
middelen, de actoren :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : GIAL
o Anderen : Informaticacomité, Cel Milieuraadgeving, Departement Handel, in samenwerking
met Atrium…
Indicatoren voor evaluatie :
Het aantal hergebruikte computers

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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DOELSTELLING 14
DE SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
Een aspect " werkgelegenheid " in de Agenda 21 insluiten zet de Stad en het OCMW ertoe aan om hun beleid
betreffende steunmaatregelen voor de werkgelegenheid voort te zetten en uit te breiden. Hulp die diverse
vormen aanneemt : produceren en stimuleren van een werkaanbod waar er voorheen geen was, bestrijden van
precaire banen, socioprofessionele herinschakeling bevorderen, maar ook duurzame ontwikkeling als een
bakermat voor nieuwe werkgelegenheid beschouwen.
De Stad gaat verder met het op touw zetten van werkgelegenheidscentra zoals het Ondernemingscentrum
Dansaert en steunt de wijkregie’s die een socioprofessionele herinschakeling bieden op vlak van renovatie; of
nog Recyclart die hetzelfde doel nastreeft, maar via de kunst.
Een partnerschap openbaar/privé is een bron van werkgelegenheid en dient veralgemeend te worden.
Inderdaad, de sectoren van het onderhoud, de herstellingen, de veiligheidsdiensten zijn, voor de meeste, in
onderaanneming gegeven aan privé firma’s. De Stad verbindt er zich toe deze partnerships op te waarderen.
Indicatoren voor evaluatie / Objectieve cijfers :
- Aantal geschapen arbeidsplaatsen
- Percentage van arbeidsplaatsen eisen afkomstig van centra van professionele wederopname binnen de
Stad
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Doelstelling 14
Actie 1414-1

DE SOCIOPROFESSIONELE
SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
OPSTARTEN VAN BEDRIJVENCENTRA

De actie en de context
context :
Naar het voorbeeld van het Dansaertcentrum, opgericht in 1998 in een verlaten industrieel pand, vervolgt
de Stad mits buitenstaande financiële middelen haar beleid naar economische heropleving. Het Dansaert
Bedrijvencentrum, goed voor een 7.000 m2, ontvangt op heden meer dan 50 bedrijven tegen een
gematigde huur. De bedrijven krijgen eveneens hulp bij het beheer. Het opstarten van een tweede
bedrijvencentrum, door het OCMW, in het voormalige Wijnpaleis gelegen in de Huidevettersstraat, is lopend.
De ontwikkeling van de actie
Deze twee sites, opgebouwd met Europese middelen (Fonds Objectief 2) hebben welbepaalde thema’s : te
Dansaert, richten de bedrijven zich op mode en design ; in het Wijnpaleis zijn het vooral voedingsgebonden
beroepen (smaakschool).
Een ander belangrijk thema, de nieuwe duurzame technologieën, zou het onderwerp kunnen zijn van een
nieuw centrum, voor zover er zich een nieuwe financiële mogelijkheid aanbiedt.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Rehabilitatie van industriële gebouwen of verlaten sites

Economisch :
Bedrijvengroep
Aanmoediging van de plaatselijke economie
Biedt economische voordelen voor jonge bedrijven
Stedelijke mix
Sociaal :
- Creatie van nieuwe jobs
- Werkgelegenheid binnen de wijken zelf verzekeren
-

De middelen :
- Financieel : Genieten van de financiële opportuniteiten afkomstig van Europese Fondsen en van
Gewestelijke economische investeringsprogramma’s…
- Personeel :
o Piloot : Departement Stedenbouw
o Andere : Departement Grondregie
Indicatoren
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal ondersteunde bedrijven, aantal gecreëerde jobs
Toekomst van deze bedrijven
Plaatselijke impact (economisch en sociaal)

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗

- Volgens de financiële mogelijkheden
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Doelstelling 14
Actie 1414-2

DE SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
OPLEIDINGS – EN INSCHAKELINGS
INSCHAKELINGSCENTRUM
SCHAKELINGSCENTRUM VOOR DE
VOEDINGSSECTOR TOT STAND BRENGEN

De actie en de context :
Het OCMW voorziet op het territorium van de Stad Brussel een ruimte in te richten met een up to date
infrastructuur die volledig zou zijn gewijd aan beroepen die verband houden met de voeding. Meer bepaald
is de doelstelling de vorming van laaggeschoolde personen met het uitzicht op een (her)inschakeling op de
arbeidsmarkt (horeca sector).
Deze infrastructuur zal polyvalent zijn om zodoende de wijk waar zij zal ingepland worden en de inwoners
een socio-economische levensruimte te bieden die mede aan de revitalisatie van de wijk kan bijdragen.
Verder is een nauwe samenwerking voorzien met het COCOF en het Institut Roger Lambion (momenteel
ondergebracht op het CERIA-campus) en dit op twee niveau’s : bekrachtiging van de verworven kennis van
het personeel dat binnen het centrum opgeleid werd (met mogelijkheid tot doorloop naar cursussen van
sociale promotie) en decentralisatie van een deel van hun activiteiten binnen het vormingscentrum
(infrastructuur delen)
De activiteiten die in het vormingscentrum zullen ontwikkeld worden zullen toelaten het geheel van de
gevoegde partijen van de HORECA-sector te bereiken, maar ook en vooral de weinig geschoolde personen
die een vorming zoeken, de verenigingen, de ondernemingen en de bewoners van de wijk, en dit doorheen
een aangepaste infrastructuur met een praktijkrestaurant, een keuken, werkplaatsen, vergaderzalen, een
bar, enz.
De ontwikkeling van de actie :
Dit centrum zou dus een terugkerende opleiding voor personen onder contract Artikel 60 omvatten.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?
Deze opleiding zou naar keukens gericht zijn die aan de nabijheidproducten, de duurzame voeding, het
beleid van de huishoudafvalstoffen en de compostering van de organische afvalstoffen, van de aankopen
van eerlijke producten worden aangepast.
De middelen :
- Financieel : De infrastructuur moet met financiële return gecreëerd worden ivm de activiteit
- Personeel :
Piloot : Departement van Sociale Economie van OCMW (Project opleiding werkgelegenheid)

Indicatoren voor evaluatie :
Aantal inschakelingsjobs

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗
∗∗∗
∗∗

- Noodzaak aan belangrijke middelen
- Essentieel
- Plaatselijk
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Doelstelling 14
Actie 1414-3

DE SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
TOERISME ONTWIKKELEN ALS SECTOR VOOR DUURZAME
TERWEKSTELLING

De actie en de context :
Toerisme is een sector waar er het meest plaatselijke en laaggeschoolde jobs gecreëerd kunnen worden. Dit
geldt in het bijzonder voor de hotelsector, maar breder gezien binnen de hele Horecasector. De Stad zou de
gedachte kunnen uitwerken de sector aan te moedigen, door hem in het bijzonder te richten naar een
duurzame ontwikkeling en een stedelijke gebruikersvriendelijkheid.
De residentiële functies botsen inderdaad soms met meer levendige functies die over een breder uurrooster
beschikken.
De ontwikkeling van de actie
- Plaatselijke werkgelegenheid bevorderen
- Een sector van duurzaam hotelwezen ontwikkelen
- Een overeenkomst sluiten tussen de Stad en de werkgelegenheidscentra (Actiris) zodat er een opleiding voor
personeel, gespecialiseerd in het duurzaam toerisme, opgestart kan worden. Hierbij kan een voorbeeld
genomen worden aan de overeenkomst tussen de Casino en het werkgelegenheidsbureau voor de opleiding
van croupier.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Gevariëerde verbetering naargelang de ontwikkelde criteria

Economisch :
- Werkgelegenheid creëren, waarbij het grootste aandeel plaatselijk te vinden is, bij laaggeschoolden

Sociaal :
- Creatie van plaatselijke werkgelegenheid, open voor laaggeschoolden
- Ontwikkeling van een vormingsfilière eigen aan de sector
De middelen :
- Financieel : overeenkomst van Actiris
- Personeel :
o Piloten : Departementen Cultuur en Handel
o Andere : in samenwerking met Actiris
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗
∗∗
∗∗
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Doelstelling 14
Actie 1414-4

DE SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
COMPOSTBAKKEN OP MAAT MAKEN

De actie en de context :
In Brussel, zijn de percelen in de binnenhuizenblokken vaak klein. De inwoners die hun organische afval
willen composteren, moeten hiervoor zelf een compostbak maken of een plastic bak kopen. Vaak zijn deze
laatste onelegant en vinden hun plaats in de begrensde ruimtes niet.
De ontwikkeling van de actie:
Het OCMW, via haar vzw Job Office, kan compostbakken op maat maken en verhandelen met houtsoorten
naar keuze. Van de duurzaamste en met haast levenslange waarborg tot het gewone grenenhout uit het
Noorden is de keuze ruim maar steeds met houtsoorten die over het FSC-label beschikken. De inhoud van de
bakken kan naar wellusten worden aangepast aan de grootte van het terrein en aan de gezinssamenstelling
aangezien organisch huishoudelijk afval ook gecomposteerd wordt. Het voorgestelde model gaat steeds uit
van een dubbele bak met verwijderbare voorkant en houten deksel.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Verminderde hoeveelheden te verbranden afvalstoffen
- Geringere behoefte aan meststoffen en bevloeiing
Economisch :
- Verlaging van de kost van het afvalbeheer
- Subsidies in bepaalde gemeenten
Sociaal :
- Vervaardiging in het kader van een sociale economische onderneming
De middelen :
- Financieel :
- Personeel :
o Piloot : vzw Job Office en OCMW (Regie van integratie van het Departement van Sociale
Economie)
o Anderen : Link met de bevolking via Cel Milieuraadgeving, het team van de
Compostmeesters en Inter-Compost
Indicatoren voor evaluatie :
Aantal vervaardigde en verkochte compostbakken

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗

- eenvoudig
- zwak
- symbolisch
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Doelstelling 14
Actie 1414-5

DE SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
ECOFLORA PROJECT

De actie en de context :
" Ecoflora " is de naam voor een sociaal-economische activiteit opgestart door het OCMW van Brussel in het
kader van tuinonderhoud. Dat bestaat uit de uitwerking van een nieuw socioprofessionele inschakelingproject
in overeenstemming met het artikel 60 §7 van de organische wet betreffende de OCMW's. De begeleiding van
de mensen wordt verricht door geschoolde arbeiders.
De ontwikkeling van de actie :
Deze ploegen zullen eerst in de groene ruimtes, eigendommen van het OCMW, werken. Tegelijkertijd zullen ze
groendaken op platte daken aanleggen. Deze activiteit zal geleid worden in partnerschap met fabrikanten van
het gepatenteerde concept en met ervaren firma's. Deze activiteit zou eerst alleen de extensieve groendaken
betreffen.
Andere inschakelingprojecten die bij het OCMW bestaan zoals loodgieters, schrijnwerkers, zouden als
onderaannemers werken. Betreffende de behandelingswerking zal een beroep op de " verhuizing " ploegen
gedaan worden. Deze ploegen zullen ook opgericht worden.
De ploegen zouden ook specifieke ruimten in de tuinen van de Rusthuizen van het OCMW creëren om
tuinactiviteiten bij senioren te promoten. Deze ruimten zouden op een zekere hoogte aangelegd worden. Ze
zouden toegankelijk zijn voor de buurtbevolking zijn en zeker voor de gezinnen van de senioren..
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Toename van de biodiversiteit
- Thermische isolatie
Economisch :
- Scheppen van lokale en gespecialiseerde arbeidsplaatsen
Sociaal :
- Ontwikkeling van een specifiek opleidingstraject voor de sector
- Buiten en fysieke activiteit voor de senioren
De middelen :
- Financieel : in eigen beheer door inkomsten van de prestaties
- Personeel :
o Piloot : Departement Sociale Economie (DSE) van het OCMW
Indicatoren voor evaluatie :
Het aantal aangelegde groendaken

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- eenvoudig
- belangrijk
- lokaal
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Doelstelling 14
Actie 1414-6

DE SOCIOPROFESSIONELE HERINSCHAKELING EN DE
DUURZAME TEWERKSTELLING BEVORDEREN
DUO PROJECT

De actie en de context :
Sinds zijn ontstaan heeft dit project van het OCMW drie doelstellingen :
1. De deelnemers (lager en/of weinig geschoolde mensen, gerechtigden van het leefloon of van een sociale
steun en die door een artikel 60§7-contract weer aan het werk gaan) kunnen een opleiding en een concrete
beroepservaring in de schrijnwerk- of verhuizingsector volgen. Deze ervaring heeft als doel hun toekomstige
socio-professionele herinschakeling te bevorderen. Door deze opleiding en behalve de technische scholing van
het werk verwerven de deelnemers de positieve houdingen die inherent aan het werk zijn (stiptheid,
rendement, geschiktheid, enz.).
2. De kansarmen, in het bijzonder de gebruikers van het OCMW, kunnen meubelen en andere tweedehands
zaken (pruldingen, boeken, vaatwerk, enz.) tegen schappelijke prijzen verkrijgen. Het DUO project ligt in de lijn
van een geïntegreerde actie ten gunste van de strijd tegen armoede.
3. Het project leeft op basis van door particulieren geschonken voorwerpen. Op eenvoudige telefonische
oproep komt DUO ter plaatste om de voorwerpen op te halen. Dit geeft een tweede leven aan meubelen (nog
in tamelijk goede staat) en andere voorwerpen.
De ontwikkeling van de actie :
Wat betreft de oppervlakte en het cliënteel zou het project zich uitbreiden. Het zou mogelijk zijn een groter
aantal meubelen te recupereren en te recycleren. In direct verband met de schrijnwerkplaatsen van het CAPA
zou het zelfs wensbaar zijn tot productie van kleine meubelen over te gaan mocht de vraag groter zijn dan het
aanbod.
Welk resultaat op gebied van duurzame ontwikkeling ?

Milieu :
- Tweede leven voor voorwerpen
- Afval beperken
Economisch :
- Scheppen van lokale en gespecialiseerde arbeidsplaatsen
Sociaal :
- Ontwikkeling van een specifiek opleidingstraject voor de sector
De middelen :
- Financieel : een aangepaste ruimte vinden
- Personeel :
o Piloot : Departement Sociale Economie (DSE) van het OCMW – cel opleiding-tewerkstelling
Indicatoren voor evaluatie :

Haalbaarheid van de realisatie :
Impact op de duurzame ontwikkeling :
Geografische omvang van de actie :

∗∗∗
∗∗
∗∗

- eenvoudig
- belangrijk
- lokaal
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