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1 HOOFDSTUK 1 | « MILIEU » | BEHOUD VAN NATUURLIJKE BRONNEN EN STRIJD TEGEN DE VERVUILING 

1.1 Bescherming van de natuur en van de biodiversiteit 

Nr. Titel 

1 

 

De ontsluiting en de zichtbaarheid van de verschillende groene ruimtes (parken, pleinen, beschermde ruimtes) van de gemeente verbeteren door een echte signalisatie 

voor deze ruimtes te maken; het project beginnen met de aanmaak van een register / databank met een identiteitsfiche per groene ruimte (met hun ecologie en hun 

beheersmodaliteiten) 

2 

 
 

De reeds ondernomen inspanningen inzake gedifferentieerd beheer van het gemeentelijke plantenpatrimonium voortzetten en versterken, enerzijds door systematisch 

een beroep te doen op andere moderne ecologische technieken en preventieve beheermethodes van de groene ruimtes ter vervanging van de curatieve maatregelen, 

en anderzijds door technieken en inrichtingen te ontwikkelen en duurzaam te maken waardoor de ingrepen (onkruidbestrijding, besproeiing) beperkt kunnen worden; op 

termijn een charter van ecologisch beheer opstellen van de gemeentelijke groene ruimtes (of een plan “Kwaliteitsvolle groene ruimtes” voor het beheer en de 

herinrichting van de gemeentelijke groene ruimtes) 
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3 Via een op te richten transversale denktank voor de coördinatie van de bescherming, de ontwikkeling en het beheer van het groene en het blauwe patrimonium 

(eventueel opgesplitst in een “groene coördinatie” en een “blauwe coördinatie”), een structuurplan “Natuur”  uitwerken van het groene en blauwe netwerk van de 

gemeente dat toelaat om aan de hand van een concreet en precies document, een globale en gemeenschappelijke strategie in te voeren voor de ontwikkeling van het 

beleid van behoud en uitbreiding van het natuurlijke patrimonium; samenwerken met de buurtbewoners die hieromtrent kennis van zaken hebben of die het grondgebied 

goed kennen. 

Voor concrete acties op het terrein, eerst een as kiezen die in verbinding staat met de Woluwevallei, om daarna geleidelijk aan nieuwe groene verbindingen aan te 

leggen (“groene lijnen”) op verschillende manieren (aanplanten van bomen in rijen zodat er meer lanen met beplanting zijn, verwerven van rechten van doorgang aan de 

rand van privétuinen, meer groenvoorziening in de straten, op pleinen, …) 

4 Het ecologisch beheer van moestuinen/privétuinen en biologische tuinen (apart gehuurde percelen) aanmoedigen en sensibiliseren door in samenwerking met 

gespecialiseerde vzw’s (opleidingen, advies, samenwerking, aanvraag van regionale hulpmiddelen en subsidies, etc.) verschillende maatregelen in te voeren van 

informatie, sensibilisering en aanmoediging van de bewoners en het gemeentepersoneel inzake natuurlijke tuinen; in dit opzicht participatieve en/of collectieve 

projecten invoeren in de bestaande biologische tuinen en/of op het niveau van de percelen moestuinen (op te waarderen) die beheerd worden door de tuiniers in de 

gemeentelijke serres (controlemoestuin / demonstratiemoestuin); samenwerken met lokale verenigingen die strijden voor het natuurbehoud en de initiatieven 

ondersteunen die dienen om de bewoners bewust te maken van de inrichtingen en tuintechnieken die de biodiversiteit en de biologische groententeelt stimuleren 

5 De bestaande biotopen in het groene en blauwe netwerk van de gemeente valoriseren, promoten en eventueel saneren (vb. ecologische vijvers in de publieke 

parken, plaatsen van banken en vuilnisbakken, onderhoud van natuurlijke zones, plaatsen van nestkastjes), in samenwerking met de natuurbeschermingsorganisaties 

(vb. van lopende projecten: opwaardering van het Maloupark; project Vellemolen; herinrichting van het park tussen het Sint-Lambrechts-plein en de parking van het 

shopping center (volledig verwaarloosd privédeel); etc. 

6 De natuurlijke rijkdommen, de ecologie en de gezelligheid die de groene ruimten bieden promoten en kenbaarder maken bij het publiek door sensibiliseringsacties 

te (helpen) organiseren en participatieve/ collectieve projecten in de groene ruimten van de gemeente (met name over de noodzaak van respect voor en behoud van 

deze ruimten en hun troeven, over de stedelijke biodiversiteit, ...); bij dezelfde gelegenheid geleidelijk aan de burgers (waaronder de jongeren) aanmoedigen om de 

groene ruimten te leren kennen en te gebruiken, in samenspraak met de bevoegde gemeentelijke actoren (Wolu-Jeunes, JJJY, scholen, preventiedienst) en het platform 

Jeunes Natuurlijk 

 

1.2 Energiebesparing en alternatieve energie 

7 

 

De energieprestaties van de publieke gebouwen verbeteren op gebied van 

elektriciteit, door de infrastructuur en voorzieningen (energiebesparende middelen) te 

moderniseren, te vervangen en/of af te stellen via een investeringsprogramma, zowel 

voor de sensibilisering en het verantwoordelijkheidsbesef van het gemeentepersoneel 

inzake het Rationeel Energiegebruik (strijd tegen verspilling en jacht op slecht gedrag); 

opnieuw een aanspreekpunt van Energie aanstellen per gemeentegebouw/ dienst, dat 

opgeleid is om te sensibiliseren en om regelmatig te controleren of het elektrisch 
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materiaal en de verwarming goed worden gebruikt 

8 Het programma PLAGE voortzetten, versnellen en duurzaam maken 
De acties van PLAGE geleidelijk aan toepassen op de verschillende gebouwen van de 

gemeente (70 sites) door maatregelen op te stellen en te investeren in de 3 hoofdlijnen 

van het programma :   

1. verbetering van de energiekwaliteit van buitenkant van de gebouwen (goede isolatie);  

2. verbetering van het rendement van de technische installaties (krachtige 

verwarmingsketels en goede afstelling) 

3. uitwerking van een sensibiliseringsprogamma "PLAGE" (REG) bestemd voor de 

mensen in de lokalen van de publieke gebouwen (administratief personeel, scholen, 

kinderopvang, paragemeentelijke verenigingen) + intensivering van de opleiding van 

conciërges en het personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 

gemeentelijke gebouwen 
De “PLAGE” acties die door de gemeente werden uitgewerkt op het gebied van 

energieprestatie afstemmen op deze die werden ontworpen in de gebouwen van het 

OCMW, in samenwerking met de energie-adviseur van het OCMW 

 

Naast deze PLAGE acties, de energieboekhouding en de monitoring ontwikkelen 

van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen, door de opvolging te koppelen 

aan meer evaluaties van de energiekwaliteit van het gemeentelijk patrimonium 

(energieaudits) om te zien welke gebouwen eerst moeten behandeld worden 

 

Vervolgens onderzoeken of het mogelijk is om een beroep te doen op nieuwe 

technologieën die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen tijdens de bouw of 

de renovatie van de gemeentelijke gebouwen 

9 De energetische doeltreffendheid van de buitenverlichting optimaliseren en verbeteren 

door een globaal lichtplan in te voeren, dat het gebruik van oplossingen met 

hernieuwbare energie stimuleert om zo te strijden tegen de luchtvervuiling en 

energieverspilling; bij dezelfde gelegenheid moet een globale studie worden gemaakt en 

moeten concrete maatregelen worden genomen om de openbare verlichting te 

moderniseren en uniform te maken zodat ze op duurzame wijze in de stedelijke 

omgeving geïntegreerd wordt 
 
De openbare verlichting met name versterken op de “dode hoeken” en in de omgeving van bepaalde 

gebouwen van sociale huisvesting, en oplossingen gebruiken die te maken hebben met hernieuwbare energie 

zodat deze verlichting minder duur en minder vervuilend zou zijn   
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10 Ondersteuning van en actieve deelname aan de activiteiten van het Energiehuis van 

de politiezone Montgomery; de opdrachten ervan opvolgen, valoriseren en 

communiceren naar de burgers toe zodat de bevolking ze beter kan leren kennen 

11 De acties van het Gemeentelijk Energieloket ontwikkelen en duurzaam maken (gratis 

informatie over energie aan het grote publiek), deze coherent en doeltreffend 

afstemmen op de acties van het Energiehuis en die van het Energieloket van het 

OCMW, en de acties van de verschillende begeleidingsstructuren en hun netwerken 

(Loket, Energiehuis, OCMW) promoten bij de burgers 

12 Proactieve acties / sensibiliserings- en informatiecampagnes organiseren, 

duurzaam maken en promoten (gericht op de sociale en middelgrote woningen, al dan 

niet gemeentelijk, en voor de handelaars – indien niet gerealiseerd door het Loket), 

enerzijds over het REG (aan de hand van artikels, infosessies, conferenties, stands op 

evenementen, promoten van de actie “Energie uitdaging”), en anderzijds over de 

hernieuwbare energie (aan de hand van: 

- de invoering en het onderhoud van externe initiatieven die de groepsaankopen 

aanmoedigen (groene energie, zonnepanelen, etc. …),  

- het onderhoud, de ontwikkeling en de promotie van de gemeentelijke premie 

"Zonnepanelen",  

- de creatie van een andere premie (om de duurzame vernieuwing te stimuleren en 

nieuwe technologieën te ontwikkelen gebruikmakend van de hernieuwbare 

energiebronnen of warmterecuperatie; vb.: premie voor een aparte techniek zoals de 

verwarming op biomassa, warmte-koppeling, …);  

 

Ook een uitwisseling van informatie en ervaringen aanmoedigen met de Ateliers de la 

rue Voot en andere vzw’s, en met bewoners die gespecialiseerd zijn  in deze materie 

 

1.3 Preventie en verantwoordelijk afvalbeheer 

1.3.1 Sortering en recyclage van afval 

13 

 

Sensibiliseringsacties ondernemen, d.m.v. artikels in de Wolu-Info, bij de bewoners, 

scholen, paragemeentelijke verenigingen om  ALLE afval te sorteren; deze 

sensibilisering versterken d.m.v. collectieve en concrete acties bij de 
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gemeentescholen (deelname aan het project “Uitdaging  Afval”), bij de handelaars, en 

ook bij de bewoners van collectieve woongebouwen, in samenwerking met de 

beheerders van de gebouwen, de conciërges en het personeel van de sociale 

huisvestingsmaatschappij; de nadruk ook leggen op de promotie van de gewestelijke 

containerparken en de acties van Net Brussel 

14 De sortering optimaliseren, alsook het systeem van groepering en verwijdering van de 
verschillende soorten afval binnen de gemeentelijke gebouwen, inclusief in de 
scholen, door de technische fiches van de afdeling DO up te daten, aan te vullen en te 
verspreiden (of een Gemeentelijk "Afvalplan”), en er de verschillende aspecten inzake 
beheer, verzameling en verwijdering van afval aan toevoegen (inventarislijst, 
behoefteanalyse en te nemen maatregelen); 
 

Alle acties die opgericht werden dankzij de invoering van een actieplanning en een 

monitoringsysteem van de sortering op elkaar afstemmen, ze plannen en evalueren in 

samenwerking met een ecoteam (zie actie 20) 
 

Daarnaast sensibiliseringsacties leiden bij de gemeentelijke personeelsleden, alsook 

meer gevorderde opleidingen voor bepaalde personeelsleden (vb.: contactpersonen 

aangeduid in de diensten, schoonmaakpersoneel, conciërges, arbeiders, …) 

15 In samenwerking met Net Brussel de sortering van afval invoeren tijdens 

evenementen die door de gemeente worden georganiseerd; daarnaast ook tijdens 

deze evenementen acties voeren van afvalreductie zoals vb. het systematisch gebruik 

van herbruikbare drinkbekers met statiegeld op alle evenementen die door de gemeente 

worden georganiseerd (soort charter dat gerespecteerd moet worden om de 

ecologische voetafdruk van manifestaties te verkleinen) 

16 Het net van glascontainers concentreren door meer glasbollen onder de grond te 

plaatsen, enkel in te voeren als de werken van stedenbouw volledig voltooid zijn 

17 De sortering van afval in een openbare ruimte uitproberen door containers / gele en 

blauwe vuilnisbakken te plaatsen, in samenwerking met ANB 

18 De sensibiliseringsacties inzake composteren versterken door meer demonstraties 

aan te bieden in de gemeentelijke serres en de gemeentelijke premie voor 

“compostvaten” kenbaarder maken, door acties te ondernemen bij of in samenwerking 

met de verantwoordelijken van de biologische tuinen (aparte gemeentelijke percelen)*, 

alsook het netwerk van compostmeesters in de gemeente valoriseren en de 

activiteiten die ze uitvoeren (animatie, advies, demo, stands, etc.); hun samenwerking 
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met de gemeente verbeteren met name door hen logistieke hulp te bieden voor het 

transport en de montage en demontage van de stands of door pedagogisch materiaal te 

voorzien tijdens een gezamenlijke workshop (vb.: video over composteren) 
 

*Publieke demonstraties van individueel composteren organiseren in deze tuinen, om de huurders van deze 

percelen aan te moedigen hun eigen compost te gebruiken, hen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, 

hen aan te moedigen om deel te nemen aan het beheer van de gemeenschappelijke zones (omgeving en 

compost) en hun acties valoriseren; hen voorstellen de opleiding compostmeester te volgen 

 

19 De problemen oplossen die zich voordoen bij de ophaling van Grof huisvuil op de 

parking van het Fallonstadion door het huidige systeem te verbeteren, met name door 

meer manschappen en meer openingsdagen voor de ophaling te voorzien, maar ook 

door de invoering van veiligheids- en hygiënenormen; voor oudere mensen die zich niet 

meer kunnen verplaatsen een dienst organiseren die dit grof huisvuil op aanvraag komt 

ophalen (inclusief PMD en AEEA) 

 

1.3.2 Ecoverbruik en afvalpreventie 

20 Een programma invoeren van maatregelen om het papierverbruik te reduceren in de 

administratie, om zo geleidelijk aan over te schakelen naar een dematerialisatie, dat 

kan aan de hand van simpele acties van ecoverbruik die gepland en gecoördineerd 

worden door een ecoteam*, of door een programma in te voeren van computerbeheer 

waardoor de interne post, de binnenkomende en uitgaande facturen, de financiële 

documenten te maken met de procedures College/Raad, …  verminderd of 

geoptimaliseerd worden; 
 

Deze maatregelen koppelen aan een interne enquête over de gedragingen, aan een 

systeem om de impact van de acties op te volgen (statistieken en indicatoren), en ook 

aan een communicatie- en sensibiliseringsplan bij het gemeentepersoneel; 
 

*Dit zou ingevoerd worden als er contactpersonen voor de sortering zijn en met de 

samenwerking van “Réseau Idée” en van “Réseau Eco-consommation” 

21 Acties organiseren om het publiek te sensibiliseren voor afvalvermindering 

(opleidingen van duurzaam en verantwoord verbruik, sensibilisering inzake verspilling, 
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overconsumptie en grijze energie); in dit kader deelnemen aan de “Europese Week van 

de Afvalvermindering” en dit ook promoten; 
 

Specifiekere acties voeren inzake het verbruik in en door de handelszaken, de 

sportclubs in de sportcentra, maar ook op het niveau van organisatoren van (niet 

gemeentelijke) evenementen op gemeentelijk grondgebied om zo hun ecologische 

voetafdruk te verkleinen (vb.: gezamenlijke uitwerking van een charter op basis van het 

goede voorbeeld van de gemeente) 

 

1.3.3 De netheid in openbare ruimten verbeteren 

22 Nauwgezet nadenken over de openbare netheid om dan een coherent en 

gestructureerd beleid op te stellen van preventie en repressie, alsook een Gemeentelijk 

Netheidsplan (volledige inventarislijst, geoptimaliseerde, verbeterde, vereenvoudigde 

en duidelijkere procedures) 

23 Een proefproject uitvoeren van het gebruik van “vosveilige vuilnisbakken” door een 

specifieke wijk te bepalen en door samen te werken met Net Brussel 

 

1.4 Preventie en beheer van risico’s en vervuilingen 

24 Een doeltreffende en coherente procedure invoeren maar ook de nodige menselijke 

middelen inzetten om op het terrein zelf de gebruiksvoorwaarden van de ingedeelde 

inrichtingen te controleren en te doen naleven alsook de milieuvoorschriften van de 

vergunningen (reglementaire conformiteit); in dit opzicht zorgen voor een opheldering 

van de betrokken procedures en diensten voor bekeuring wegens overtredingen 

25 Een inventaris opmaken van milieuvergunningen van gemeentelijke sites die een 

vergunning vereisen, een samenvatting maken van de na te leven gebruiksvoorwaarden 

voor elk van deze sites en een geïntegreerde procedure alsook een permanente 

controlestructuur invoeren 

26 De steun aan de buurtbewoners voortzetten en versterken in de strijd tegen de 

geluidsvervuiling te wijten aan het luchtverkeer, door enerzijds de rechtsvorderingen 



8 
 

van de buurtbewonersverenigingen te steunen, en anderzijds van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te eisen dat het zogenaamde “Gosuin” arrest wordt 

gerespecteerd, waarbij de hinder wordt beperkt en dat er in geval van overtreding 

boetes verschuldigd zijn 

 

 

2 HOOFDSTUK 2 | « GRONDGEBIED » | DUURZAAM BEHEER VAN HET GRONDGEBIED VAN SLW 

2.1 Organisatie van het grondgebied en planning van de algemene ordening ervan 

Nr. Titel 

27 Het beleid van “geval per geval” vervangen door een algemene reflectie en een 

verantwoordelijke en transversale visie over de stedelijke ontwikkeling van de 

gemeente en het socio-economische beleid van de wijken, en terzelfdertijd (d.m.v. een 

op te stellen checklist) denken aan de voornaamste principes / strategieën voor een 

duurzame organisatie van het grondgebied  

 

In dit opzicht een transversale werkgroep oprichten met als doel de toekomstige 

duurzame ontwikkeling, op basis van toepasbare normen en wetteksten, van 

verschillende prioritaire interventiegebieden (zoals het gebied van Val d’Or, het 

hefboomgebied Reyers, het gebied Roodebeek/J. Brel, uitbreidingsproject UCL, St-

Lambrechts-plein, av. G.Henri), en ook de andere grote werven (constructie en 

herbestemming) 

 28 Met de hulp van de werkgroepen die vernoemd zijn in acties 3 en 27, een duurzame 

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) uitwerken door het huidige 

reglement te vernieuwen (1949); aan deze verordening de bepalingen toevoegen over 

de huidige en toekomstige concentratie van huisvesting; deze bepalingen aanvullen 

met: 
 

1. Het opleggen van stedenbouwkundige verplichtingen inzake DO (cfr checklist) in de 

voorschriften van de stedenbouwkundige vergunningen die afgeleverd werden voor 

projecten van bouw, renovatie en sanering (zowel voor grote stedenbouwkundige 
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projecten als voor kleinere privéconstructies) 

2. De invoering van clausules voor het behoud en de valorisatie van de natuur in de 

stedenbouwkundige vergunningen en de verkavelingsvergunningen, en daarbij 

aandacht besteden aan het evenwicht tussen de bebouwing en het groene 

patrimonium, alsook aan de bescherming van de landschappelijke kwaliteit; een charter 

van “Natuurkwaliteit” uitwerken om voor te stellen aan de aanvragers van 

stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen  

3. Meer adviezen / stedenbouwkundige aanbevelingen aanbieden die vernieuwende 

oplossingen (technieken en materialen) promoten of exemplarische oplossingen 

betreffende DO (energieprestatie, regenwaterrecuperatie, groene daken, aandacht voor 

de landschappelijke kwaliteit, (semi)-permeabele bedekkingen, etc.) 

 29 Een geïntegreerd en gecentraliseerd beheer invoeren van alle bezettingen van het 

openbaar domein (dankzij de ontwikkeling van de bestaande cartografische 

programmeringstool GEOMEDIA), waarbij rekening wordt gehouden met de 

verschillende gebruiken van de openbare weg (zoals werven van wegomlegging, de 

nieuwe stedenbouwkundige inrichtingen, de parkeerreservaties voor verhuizingen of 

festiviteiten, de specifiek voorbehouden plaatsen (leveringszones, taxi’s, 

parkeerplaatsen PBM) etc.), dit moet regelmatig geüpdatet worden en moet ter 

beschikking gesteld worden van de verschillende betrokken gemeentelijke diensten en 

van de bewoners met als doelstelling een betere communicatie van de beschikbare 

informatie voor iedereen. 

 

Deze geïntegreerde, in kaart gebrachte informatie voor het grote publiek beschikbaar 

maken door een website Info-Werken op te richten waardoor de buurtbewoners beter 

op de hoogte worden gebracht van de plaats en het verloop van de wegenwerken (en 

andere bezettingen van het openbaar domein), en een constructieve dialoog 

aanmoedigen tussen de gemeente en de bedrijven die de werken uitvoeren 

 30 De burgerprojecten van “duurzame wijken” aanmoedigen en ondersteunen, 

enerzijds door de projectoproepen over te nemen die afkomstig zijn van hogere 

machtsniveaus “Duurzame wijken”, “Groene wijken”), en anderzijds door de 

burgerinitiatieven inzake DO te ondersteunen (vb. goede praktijken, vernieuwende 

technologieën, projecten die de samenhorigheid in de wijken, de levens- en 

milieukwaliteit verbetert, kandidaturen voor de projectoproepen, etc.); 
 

Daar een doeltreffende promotie van garanderen aan de hand van de bestaande 

communicatiemiddelen, maar ook op een gebruikersvriendelijke manier met 
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informatiepanelen op strategische plaatsen in de wijken; op termijn en in samenwerking 

met de burgers wijkkaarten opmaken, met daarop de verschillende functies en troeven 

van de wijk, de verschillende initiatieven van DO die er door de burgers/ de bedrijven 

werden opgericht, alsook de initiatieven die werden/zullen worden ontwikkeld in het 

kader van de projecten “duurzame wijken”; er eventueel de initiatieven aan toevoegen 

die door de administratie werden verricht 

 

2.2 Inrichting van het openbaar domein en van de openbare wegen 

 31 Op basis van een globale reflectie en van de werken die de transversale werkgroep 

moet uitvoeren (vermeld in rubriek 2.1), de inrichting en de renovatie herdenken van de 

openbare ruimten en het wegennet, door systematisch harmonieuze stedelijke 

inrichtingen te realiseren (waarbij voorrang wordt gegeven aan de veiligheid, netheid, 

toegankelijkheid, commerciële aantrekkelijkheid, etc.) en door “echte DO reflexen”  in 

te voeren in de (punctuele en structurele) projecten van inrichting en renovatie, die 

rekening houden met de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling (aannemen 

van een globale visie op basis van een checklist van goede praktijken van DO) maar 

ook met de behoeften van de verschillende lokale actoren. 
 

Om deze reflexen te stimuleren, het gemeentepersoneel dat in “de stedelijke inrichting” 

werkt aanmoedigen om geschikte opleidingen te volgen, om hen te sensibiliseren 

voor de integratie van de principes van DO in de projecten van inrichting en renovatie 

die zij voorbereiden 

 

 32 De toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen voor personen met beperkte 

mobiliteit verbeteren (vb.: Wolubilis, gemeentehotel, etc.), hetzij door specifieke 

stedelijke inrichtingen om te parkeren of door meer respect voor de parkeerplaatsen die 

voorbehouden zijn voor PBM; vooraf een systematische inventaris van de 

problematische plaatsen opmaken, in samenwerking met de FASE, en een globaal 

opvolgingsprogramma opstellen van de inrichtingen; op termijn, zorgen dat PBM 

gemakkelijker toegang hebben tot de openbare plaatsen, en op basis van een 

inventarislijst de geschikte plaatsen identificeren op basis van de echte behoeften, 

bevoorrechte routes creëren (wegen, bochten, circuits) met aangepaste en beveiligde 

inrichtingen voor de PBM 
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2.3 Maatregelen in de strijd tegen overstromingen en tegen de impregnatie van de bodems 

 33 

 

Aan de hand van de werken van de werkgroep Overstromingen (BlM, BMWB, 

Hydrobru, VIVAQUA, Politiezone, Gemeente), een inventaris opmaken van preventieve 

maatregelen/ projecten/ gemeentelijke initiatieven die recent werden ingevoerd of die 

binnenkort zullen worden ingevoerd om de gevolgen van de overstromingen te 

verzachten; vervolgens een programma invoeren van concrete preventieve maatregelen 

die dienen om het aantal permeabele oppervlakken en groene daken te behouden en te 

doen stijgen in de gemeentelijke stedenbouwkundige projecten en in de 

stedenbouwkundige vergunningen (opleggen van duurzame stedenbouwkundige 

aanbevelingen - cfr actie 28)    
Zorgen voor informatie voor en optimaal overleg tussen de verschillende lokale actoren, 

met name door intern en extern doeltreffend te communiceren over de vooruitgang van 

de werkgroep en over de concrete preventiemaatregelen die daaruit voortvloeien. 

 34 Een inventaris opmaken van de gebouwen waar een stormbekken aanwezig is zodat 

er kan gecontroleerd worden welke gebouwen dit nodig hebben en daaronder degene 

waar het bekken niet langer werkt /heropgestart moet worden 

  

2.4 Ontwikkeling van een duurzame, geïntegreerde en geplande mobiliteit 

  35 De invoering en systematisering van een planning in de tijd, een evaluatiesysteem en 

een doeltreffende communicatie voor alle acties die voorzien zijn in het Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan (GMP), zowel maatregelen die dienen om het gebruik van de wagen te 

ontraden als maatregelen om het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aan te 

moedigen 

 36 De uitwerking voortzetten van het Gemeentelijk Verkeersplan (GVP) met nadruk op de 

maatregelen ten gunste van de zachte mobiliteit; de voorziene acties plannen, ze 

uitvoeren, promoten en evalueren – Doelstelling: de gemeentelijke personeelsleden 

aanmoedigen om zacht transport en de gedeelde vervoerssystemen “Villo” en “Cambio” 

te gebruiken, met name door de invoering van aanmoedigende maatregelen en 

sensibiliseringsacties + een optimale samenwerking garanderen met het 

vervoersmanagement van het OCMW (wordt momenteel opgestart)   
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In dit kader een coherente en gecoördineerde procedure voorzien om de verplaatsingen 

met de wagen van het personeel tussen de verschillende gemeentelijke sites te 

organiseren en te optimaliseren (via een tool waarmee de gemeentewagens in een 

elektronische kalender gereserveerd worden, gebruik van bestaande fietsen, organisatie 

van pendeldiensten, etc.) 

 37 De scholen stimuleren, ondersteunen en begeleiden in hun Schoolvervoerplannen 

(SVP) en deze plannen systematiseren; in dit kader het werk afstemmen op de 

regionale haalbaarheidsstudie over de lopende invoering van schoolrijen (te voet en met 

de fiets); onderzoeken of het nodig is om gerichter na te denken over de invoering van 

schoolrijen (te voet of met de fiets) tussen de scholen op het grondgebied van de 

gemeente en de sportcentra (stadion, Poseidon) zodat de verplaatsing met de 

bus(vervuilende stoffen)  geoptimaliseerd kan worden 

 38 De samenwerking voortzetten met de associatieve partners die de alternatieve 

vervoersmethoden en de initiatieven die eraan verbonden zijn ondersteunen (vb.: 

GRACQ, Ateliers de la Rue Voot, Pro-Vélo, etc.) om de burgers nog meer te 

sensibiliseren voor de zachte mobiliteit via de verschillende gemeentelijke 

communicatiekanalen, en zorgen voor een betere verspreiding van informatie inzake de 

verschillende gevoerde initiatieven en acties; 

 39 De installatie promoten van beveiligde parkeerplaatsen zoals de fietsboxen tijdens de 

voorziene uitbreidingswerken van fietsparkings zoals in de doelstellingen van het GVP 

(ook al nemen ze een parkeerplaats van een wagen in beslag); het beleid op 

participatieve wijze voortzetten (door aan de burgers te vragen om parkeerplaatsen aan 

te bieden), waarbij prioriteit wordt gegeven aan hoe dicht de voorzieningen en 

infrastructuren liggen (handelszaken, scholen, cultuur- en sportcentra) en door een plan 

op te stellen van de parkeerplaatsen (gratis of niet, overdekt of niet) 

 40 Naast de ontwikkeling die in het GVP werd voorzien, de voetgangersdoorgangen 

valoriseren door meer aandacht te besteden aan het regelmatige onderhoud van de 

steegjes en de verbindingen tussen de wijken, zowel op niveau van de verlichting, de 

bodems, de beplanting (hagen) en door hun bestaan te promoten bij de bevolking 

 

Gebruikmaken van deze herinrichtingen om verplaatsingen te voet te stimuleren door 

getimede signalisatie voor voetgangers te maken (zoals de Tap tap kaart en de 

bewegwijzering op de GR-wandelpaden in de bergen) bestemd on de voetgangers te 

oriënteren en om hen te informeren over de tijd die nodig is om de belangrijke punten 

van de gemeente te bereiken (administratieve, commerciële, culturele, toeristische, 
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multimodale diensten) 

 41 Het systeem van gedeelde wagens "Cambio" ontwikkelen door meer standplaatsen te 

voorzien in de gemeente (vb.: Aan de UCL, vlakbij het St-Lambrechtsplein, in de 

Andromedawijk, aan Hof-ten-Berg,...) en aan de hand van sensibiliseringscampagnes 

het gebruik van het Cambiosysteem promoten bij de bewoners en bedrijven 

 42 De systemen / (burger)initiatieven van carpooling in de gemeente promoten en 

ontwikkelen (georganiseerd onthaal van passagiers, inschrijving bij Carpoolplaza, 

verspreiding van de informatie van Taxistop, Schoolpool, Eventpool, etc.) 

43 Naast de voorziene acties in het GVP, op het niveau van het openbaar vervoer, de 

lobby-acties en de samenwerking met de MIVB versterken zodat de bussen in de 

gemeente frequenter en stipter zouden rijden, en de toegankelijkheid van de bussen in 

de wijken verbeteren zodat ze daar ook meer kunnen rijden 

 44 De coördinatie met de politie voortzetten en versterken (en voor bepaalde aspecten 

met de dienst Preventie) voor een strikt beleid inzake: 
- repressie van de inbreuken van wild parkeren (te maken met de wegcode, wat de automobilisten doen om te 

ontsnappen aan betaald parkeren) 

- preventie, controle en repressie van de snelheid van het autoverkeer, met name in de buurt van woningen en 

scholen; 

- repressie van alle soorten inbreuken voor de scholen en ter hoogte van zones 30; de zichtbaarheid van deze 

zones versterken door de “kaart van zones 30” die door de afdeling S&M werd gemaakt up te daten en te 

promoten/verspreiden 

 45 In samenwerking met het Gewest en in het kader van het plan IRIS II, de ontwikkeling 

ondersteunen van de parking Alma als transitparking, op de plaats van parking 

Roodebeek, met lokale bestemming 

 46 De vernieuwing van de gemeentelijke vloot versnellen door de aankoop van minder 

vervuilende voertuigen, en met voorrang aan alternatieve voertuigen (hybride, LPG, 

elektrische) en/of met een lagere CO2-uitstoot voor de administratie en de politieke 

mandatarissen; een inventarislijst opmaken van het gemeentelijk wagenpark en het 

vervolgens 1 keer per jaar updaten (door vb. software te kopen en te gebruiken 

waarmee het wagenpark gecontroleerd kan worden); een "mobility manager” aanstellen 

die zich daarmee zal bezighouden 
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3 HOOFDSTUK 3 | « SOCIAAL » | SOCIALE COHESIE, GEZONDHEID, HUISVESTING EN SOLIDARITEIT 

3.1 Opleidingen en individuele en collectieve ontwikkelingen 

3.1.1 Verbeterde permanente educatie 

Nr. Titel 

47 De samenwerkingen tussen de gemeente en de gemeentescholen versterken wat de ontwikkeling van initiatieven van DO betreft, met name door de specifieke 

realisaties van elke instelling te valoriseren, door deze onderling te delen, en op basis hiervan nieuwe pedagogische projecten tussen de verschillende instellingen 

ontwikkelen, in samenwerking met de dienst DO, het BlM (antwoord op projectoproepen) en de lokale verenigingen 

48 De reeds ontwikkelde opdrachten voortzetten om de senioren aan te moedigen, de jongeren, de mensen die in armoede leven – of eenvoudigweg de mensen die de 

kans hiertoe nog niet hebben gehad – om zich vertrouwd te maken met de nieuwe communicatie- en informatietechnologieën, die constant evolueren, door de 

Openbare Computerruimtes in de gemeente en het aanbod van gratis basiscomputeropleidingen bekender te maken bij het publiek 

 

3.1.2 Aangepast cultureel aanbod, toegankelijk* voor iedereen en goed verspreid (*financieel en geografisch) 

49 De doeltreffendheid en samenhang verbeteren van de informatieverspreiding over het lokale culturele aanbod door enerzijds een algemeen bestand te maken, een 

soort gemeentelijke megadatabase, voor het versturen van informatie over de verschillende evenementen, en anderzijds een algemene planning van de culturele 

activiteiten die door de verschillende diensten en paragemeentelijke vzw's georganiseerd worden 

50 De decentralisatie van de cultuur aanmoedigen in de wijken, maar ook op plaatsen die hier niet specifiek voor bestemd zijn, door het culturele potentieel in de bewoners 

los te maken (in welke wijk ze ook wonen), zodat ze zich kunnen uitdrukken en gevaloriseerd worden; hulpmiddelen ontwikkelen om mensen enthousiast te maken en te 

laten deelnemen, alsook participatieve culturele projecten op poten zetten in de wijken (naast de klassieke culturele activiteiten), met de steun en hulp van lokale artiesten en 

het cultureel centrum 

 

3.2 Verzorging en begeleiding voor alle leeftijden 

 51 Zorgen voor meer plaatsen in crèches, door de nadruk te leggen op de verscheidenheid van de soorten opvangstructuren (categorieën van structuren en van 

bezoekers), gekoppeld aan een tariefbeleid dat toegankelijk is voor kansarme gezinnen 

 52 Op basis van de ervaringen van “Forums de la Jeunesse” en de vroegere georganiseerde projecten, opnieuw een adviserende Jeugdraad oprichten,  waarin alle 
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betrokken gemeentediensten, partners en jeugdvertegenwoordigers worden samengebracht om partnerschappen te creëren voor de organisatie van projecten, van 

gemeenschappelijke overwegingen, gemeenschappelijke opleidingen; de zichtbaarheid ervan garanderen via Radio Tamtam 

 53 Meer maatregelen ontwikkelen voor steun en hulp aan kansarme gezinnen en/of gezinnen die het moeilijk hebben, zoals de moeders van vreemde afkomst, de 

eenoudergezinnen en gezinnen met een gehandicapt kind ten laste; op voorhand een diagnose opstellen van de behoeften van deze gezinnen (en daaraan 

tegemoetkomen) zodat het aanbod zo goed mogelijk is aangepast aan de vraag 

 54 Zorgen voor een betere zichtbaarheid van de informatie, de infrastructuren en de initiatieven voor de gehandicapte personen en/of andere kansarme mensen, door 

vb. een gids op te stellen waarin al deze informatie verzameld staat (voor de toegankelijkheid van de gebouwen en de voorzieningen voor PBM:  zie hoofdstuk 

“GRONDGEBIED”) 

 

3.3 De gezondheid promoten 

 55 

 

De invoering van principes van duurzame grootkeukens (DG) en criteria van 

duurzame voeding systematiseren, met name in de gemeentelijke kantines (scholen, 

crèches en seniorenrestaurants) en op andere plaatsen en manifestaties waar voeding 

wordt aangeboden (huiswerkscholen, gemeentelijke evenementen, recepties, …), en dit 

door te werken aan: 
 

- het voedingsaanbod van bioproducten, gezonde producten, streekproducten (of fair 

trade), seizoensproducten en niet verwerkte producten (in de lastenboeken inzake 

voeding of tijdens de aankopen voor vieruurtjes en lichte maaltijden) 

- de omstandigheden en het kader waarin deze maaltijden worden genomen 

(gezelligheid, personeel, materiaal, infrastructuur, afval) 

- de opleiding en de sensibilisering voor de gevolgen voor het milieu en de sociale 

gevolgen van een gezonde en duurzame voeding 

- de invoering van “duurzame vieruurtjes” in de gemeentelijke huiswerkscholen 

(proefproject op de huiswerkschool Andromeda) en nog meer projecten van “gezonde 

lichte maaltijden" ontwikkelen en uitwerken in de scholen 

- de communicatie van de reeds goedgekeurde inspanningen 

 

Voor de schoolkantines, de acties versterken door te verwijzen naar het actieplan en de 

projecten die werden voorgesteld in het stageverslag van Nathalie CARDON 

 56 De huishoudens en gezinnen sensibiliseren voor duurzame voeding en een gezonde 

en evenwichtige keuken, met de steun van een versterkte samenwerking tussen BlM, 
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de actieve partners in deze materie en de gemeente, door vb. maaltijden onder buren te 

organiseren, recepten uit te delen en kookopleidingen aan te bieden 

3.4 Duurzame huisvesting voor iedereen 

 57 Het aantal gemeentelijke middelgrote woningen verhogen, met name door een 

herbestemming van bureaus of gemeentelijke goederen (na inventaris van de te 

renoveren gemeentelijke gebouwen) 

 58 De opdracht van het Huisvestingsobservatorium verduidelijken en zorgen dat het 

meer macht krijgt, via een coherent actieplan waarin zowel de openbare huisvesting als 

de privéhuisvesting betrokken wordt 

 59 De jongeren (gezinnen) aanmoedigen om hun huisvesting op het grondgebied van de 

gemeente te kopen, d.m.v. betere reclame rond de gemeentepremie voor aankoop als 

d.m.v. bepaalde belastingsregelingen 

 60 De samenwerking van de gemeente met de SVK’s versterken, zodat er meer woningen 

ter beschikking komen die financieel toegankelijk zijn, en zorgen voor een intensivering 

van het beleid 

 61 Bij de bouw van niet gemeentelijke woningen, een ontwikkelingsbeleid creëren van 

duurzame gebouwen waarin de bouw van energiebesparende woningen wordt 

aangemoedigd en een beroep wordt gedaan op duurzame en technologisch 

vernieuwende bouwtechnieken (groene daken, regenwaterputten, degelijke isolatie, 

gerecycleerd en recycleerbaar materiaal, domotica), in samenwerking met de 

aannemers, de BGHM en de GOMB (vb.: via een gemeenschappelijk charter) 

 62 De reeds ondernomen inspanningen inzake renovatie en isolatie van gemeentelijke 

huisvesting (sociale en middelgrote woningen) voortzetten, door meer principes door te 

voeren van ecoconstructie en van de REG, en dit, om zowel het comfort ervan te 

verbeteren, alsook de kwaliteit en hun energieprestaties (vermindering van de 

energiekosten) 

 63 Een evenwichtig aanbod garanderen van verschillende en aangepaste woningen – 

zowel financieel als architecturaal – dat inspeelt op de specifieke behoeften van de 

verschillende bevolkingsgroepen (specifieke woningen zodat senioren gemakkelijker 

thuis kunnen blijven wonen, woningen die aangepast zijn aan grote gezinnen, aan 

gehandicapte personen, ...) om hen aan te moedigen zich in SLW te vestigen en er te 
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blijven; een nieuwe premie creëren voor de aanpassing van huisvesting voor 

gehandicapte personen 

 64 Een werkgroep oprichten die de vernieuwende en solidaire woonvormen 

aanmoedigt, zoals de groepswoningen (waaronder Abbeyfield voor de ouderen), de 

gezellig geconfigureerde woonruimtes (met gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, 

etc.), de Community Land Trust (via het platform “CLT Brussel”) of de formules van 

samenwonen met meerdere generaties waardoor senioren in hun woning kunnen 

blijven terwijl jongeren de kans krijgen om aan betaalbare prijzen te wonen (door vb.: 

een “beurssysteem” te ontwikkelen dat eigen is aan SLW dat senioren en studenten van 

de UCL met elkaar samenbrengt, of via de vzw "1 toit 2 âges"); hiervoor de vzw's 

benaderen die dit soort initiatieven kennen en steunen 

 

 



18 
 

3.5 Sociale cohesie en versterkte lokale solidariteit 

 65 In overleg met de verschillende actoren die betrokken zijn bij de sociale cohesie en in 

samenwerking met de wijkcomités, meer collectieve wijkacties organiseren en meer 

gezellige ontmoetingsplaatsen waar Woluwenaars van alle leeftijden kunnen 

samenkomen en activiteiten doen; in dit kader, voorrang geven aan ruimtes en 

activiteiten waarbij alle generaties, culturen, wijken met elkaar kunnen samenzijn (vb. 

inwoners uit verschillende socio-culturele wijken) of nog in samenwerking met DO 

 66 De diensten van de Tijdbank valoriseren en versterken, onderzoeken of het mogelijk is 

om deze om te vormen tot een echte LETS (local exchange and trading systeem, een 

lokaal uitwisselingssysteem) en andere LETS oprichten door meer vrijwilligerswerk en 

burgerinitiatieven van solidariteit en steun te organiseren; 
 

In dit kader, dienstuitwisselingen aanmoedigen en promoten tussen verschillende 

generaties (vb.: jongeren die oudere mensen een bezoekje brengen) maar ook tussen 

verschillende culturen, en gebruikmaken van deze nieuwe banden die werden 

gesmeed om de bijdrage van oudere mensen te valoriseren zodat ze hun weetjes en 

vakkennis kunnen doorgeven (vb.: hulp aan jonge werkzoekenden, huiswerkscholen, 

toezicht op speelpleinen, lokale geschiedenis, cultuur, opleiding, etc.) 

 67 Zorgen dat de bevolking, ook de jongeren, meer uitgebreide informatie kan krijgen over 

het sociaal aanbod, de bestaande sociale diensten en over de activiteiten/ diensten in 

de buurt, door mee te werken aan de opmaak van een sociale gids 

 

3.6 Solidaire en ruimdenkende gemeente 

3.6.1 Coherentie en planning van het internationale samenwerkingsbeleid 

68 Het internationale samenwerkingsbeleid van de gemeente verduidelijken door de 

verschillende aspecten van de internationale samenwerking te centraliseren in een 

echte dienst van “Internationale relaties” die de verschillende thema’s overkoepelt en 

die verantwoordelijk is voor de definitie en de coherentie van de gemeenschappelijke 

doelstellingen; dankzij deze nieuwe dienste, een “internationale” wind laten waaien in 

het gemeentebestuur door (alle) gemeentediensten te betrekken bij de internationale 
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projecten, d.m.v. een gezamenlijke, globale en transversale gedachte en werkvisie 

(nodig voor deelname aan thematische netwerken, de uitwisseling van goede praktijken, 

de deelname aan Europese projecten, etc.) 

 

3.6.2 Solidariteit en samenwerking met de Europese Gemeenschap 

69 De gemeente inschrijven in internationale uitwisselingsnetwerken met als thema 

duurzame ontwikkeling en goed beheer, zoals het Europese project URBACT, het 

ICLEI-programma, de Conventie van Burgemeesters (met Energie-Cities) en de 

Strategie voor Innovatie en goed bestuur” van de Raad van Europa (met de VSGB) 

3.6.3 Solidariteit en Noord-Zuidsamenwerking 

70 

 

De bestaande ontwikkelingsprojecten en internationale solidariteitsprojecten 

ondersteunen en aanmoedigen (jumelage met Mbazi, partnerschappen met 

Bandalungwa en de Stichting Robert Maistriau) + deze promoten door ze te koppelen 

aan sensibiliseringsacties voor de Noord-Zuidsolidariteit d.m.v. artikels in de 

gemeentekrant, of specifieke acties, zoals een week van internationale solidariteit 

organiseren 

71 

 

De financiële acties blijven steunen inzake noodhulp, ondersteuning aan 

hulporganisaties, etc. 

72 Projecten tussen scholen organiseren of met Noord-Zuid of West-Oost 

jeugdorganisaties in meerdere landen, door eerst de bestaande partnerschappen te 

ontwikkelen (vb.: partnerschap tussen de scholen Robert Maistriau of tussen het 

Steunpunt Schoolvragen en het cultureel centrum Ecurie Maloba in Bandalungwa) 
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4 HOOFDSTUK 4  | « ECONOMIE » | LOKALE ECONOMIE, TEWERKSTELLING EN DUURZAME CONSUMPTIE 

4.1 Economisch dynamisme, ontwikkeling en duurzaam maken van de handelszaken 

Nr. Titel 

73 Bij de zaakvoerders van handelszaken en bedrijven die op het einde van hun carrière 

gekomen zijn anticiperen op het belang dat ze hun zaak verkopen, via diverse 

raadsmannen maar ook d.m.v. identificatie- en interfacediensten voor mogelijke 

overnemers; tezelfdertijd lobby-acties verrichten bij het Gewest voor de invoering van 

een register* van handelszaken en bedrijven, voorafgaand aan alle acties inzake 

promotie van de handel en hulp om werk te creëren 
 

*Volgens het voorstel van ordonnantie dat momenteel wordt uitgewerkt, zal dit register in 

kaart worden gebracht en er zal informatie van de gemeente worden gegeven in geval 

van wijziging van bestemming of verhuizing 

74 Met behulp van de stadsmanager het goede beheer organiseren van de commerciële 

kernen, en met name die van de wijk Georges Henri, door volgende zaken te 

garanderen: 1. een goede diversiteit, densiteit en kwaliteit van het commerciële 

aanbod, gekoppeld aan aantrekkelijke en gezellige uitstalramen in de handelswijken ;  

2. een coherent gemengd karakter door de bouw en renovatie van woningen; 3. de 

vloeiende dialoog tussen de bewoners, de eigenaars, de klanten (duidelijk niet volledig 

dezelfde), de handelaars en de gemeente 
 

Toezien dat de verschillende maatregelen bij de eigenaars worden voortgezet en 

geïntensiveerd (aanmoedigen om slecht verzorgde gelijkvloerse verdieping om te 

bouwen tot handelszaken, huisvesting op de verdiepingen, stimuleren om de gevels te 

verfraaien, etc.) 

75 Bij aanvang van FASE en Middenstand, een klein netwerk opzetten (3 tot 4 vestigingen, 

waaronder Hof-ten-Berg en Andromeda) van buurthandelszaken, waar producten van 

eerste levensbehoefte verkocht worden aan marktprijzen (zonder concurrentievervalsing 

ten koste van de klassieke handelszaken 
 

Onderzoeken of het mogelijk is om een beroep te doen op sociale economiebedrijven 

voor deze handelszaken, en matige huurprijzen aanbieden aan deze zaken om hen aan 
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te trekken tot en hen te houden op het grondgebied van de gemeente 

 

4.2 Lokale tewerkstelling en sociale economie 

76 

 

Een meer doeltreffende begeleiding aanbieden aan de werkzoekenden in SLW, via de 

verschillende initiatieven van het Jobhuis; stimuleren om deel te nemen aan erkende 

opleidingen in de sector van milieu, energie en hulpverlening 
 

Deze begeleiding koppelen aan de hulpinitiatieven van socioprofessionele 

inschakeling, met name laaggeschoolden en gehandicapte mensen in de "groene" 

jobs (vb.: “kringloopmedewerker” = vakman in herplaatsing, recyclage en valorisatie) 

en/of gericht op hulpverleningen (nieuwe voorzieningen van sociale economie) 
 

Gebruikmaken van de nieuwe solidariteitsbanden tussen verschillende generaties en 

culturen en systemen van bijstand en dienstuitwisselingen (zie acties in hoofdstuk 

“SOCIAAL”) om de bijdrage van oudere mensen te valoriseren in hun steun aan 

jonge werkzoekenden (overdracht van hun weetjes en vakkennis) 

77 De ontwikkeling van de sociale economie in de gemeente aanmoedigen, met name 

door meer gebruik te maken van de beschutte werkplaatsen in de overheidsopdrachten 

(partners in onderaanneming) – zie ook actie “Bestuur” van de duurzame 

overheidsopdrachten (ethische en sociale clausules toevoegen) 

78 In de gemeente een sociale kruidenierszaak oprichten waar enkele halve dagen per 

week levensnoodzakelijke producten aan lage prijzen worden aangeboden aan 

hulpbehoevenden, maar die ook een socio-economische begeleiding aanbiedt 

(principes van evenwichtige voeding, kookrecepten, waarschuwen tegen opstapeling 

van schulden, etc. …) 
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4.3 Consumptie, duurzame aankopen en toerisme 

79 

 

De fair trade producten promoten, zowel binnen de organisatie zelf (verdelers) als 

tijdens evenementen die ze organiseert 

80 Projecten ontwikkelen om de initiatieven (extern) aan te moedigen en (intern) te 

ontwikkelen met het oog op verhuur, hergebruik en herstelling van voorwerpen /afval, 

door een beroep te doen op de nieuwe economische sectoren (recycling, 

kringwinkels, lenen van tweedehandsmateriaal, groepsaankopen, beurzen over 

vakkennis, creatieve en culturele acties, etc.) en op de lokale en solidaire 

consumptiesectoren (LETS, huur van tweedehandsmateriaal); zorgen voor links met de 

sociale economie en deze nieuwe vormen van economie en ervaringen bekender 

maken en valoriseren (door vb. systematisch ambachtslui en “kringloopmedewerkers” 

uit te nodigen op openbare manifestaties 
 
In dit kader bestuderen of het mogelijk is om een “recyclingproject” in te voeren, door een partnerschap met 

de gemeente Ukkel op te richten om na te denken over de inrichting en de promotie van een opleiding van 

“kringloopmedewerker” (vakman inzake herbestemming, recyclage en valorisatie) 
 

Ander idee: een proefproject op poten zetten van verhuur van materiaal voor en door een groep inwoners 

(verhuurplaats) 

81 Op gemeentelijke schaal, en in samenwerking met de betrokken vzw’s en 

bedrijven/handelaars, een communicatieactie lanceren rond duurzame consumptie 

(= lokaal, gezond, ethisch, fair trade, tweedehands, etc. …), aan te vullen met een 

projectoproep die bestemd is voor de jeugd, via de scholen en de jeugdbewegingen 

82 Aanmoedigen en promoten om rechtstreeks bij de producenten groenten en fruit te 

kopen (“korte circuits”) door de groepsaankopen in de gemeente te steunen, met name 

door lokalen ter beschikking te stellen voor de permanenties; onderzoeken of een 

vergelijkbare aanpak binnen de administratie mogelijk is 

83 Het bestaande toeristisch aanbod van SLW valoriseren (cultureel, natuurlijke en 

gebouwd patrimonium), door themaroutes te ontwikkelen en productief te maken, in 

samenwerking met de DO (vb.: boomkundige wandelingen,  voet- en fietstochten), en 

acties omtrent de sites zodat ze meer cultureel, recreatief en ecologisch belang krijgen 

(vb.: Roodebeek park) 
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4.4 Duurzaam beheer van de handelszaken en bedrijven 

84 De bedrijven, handelszaken en andere instellingen aanmoedigen om initiatieven van 

milieubeheer en/of van DO op te starten, door informatie aan te reiken over de 

mogelijkheden om de bestaande hulpmiddelen, opleidingen en coaching te verbeteren; 
 

Dit koppelen aan de ontwikkeling van een beleid van ondersteuning en valorisatie van 

de handelszaken en bedrijven die de maatregelen hebben aangenomen van respect 

voor het milieu (energie, water, afval, mobiliteit, etc. …), door een rubriek op te richten in 

de Wolu-Info en de Middenstand infos;  

 

Deze bedrijven op termijn aanmoedigen om zich toe te leggen op een geïntegreerd 

milieumanagementproces door de informatie van BlM over te nemen op het label 

"Ecodynamische onderneming" 

85 Een charter van goed beheer invoeren om (op pedagogische wijze) voor te stellen aan 

de handelaars op de markten, en dat een actieve bijdrage impliceert inzake 

afvalpreventie, sortering en recyclage van afval (compost, in samenwerking met de vzw 

WORMS) 

5  

 

 

6 HOOFDSTUK 5 | « GOED BESTUUR » 

6.1 Modern en strikt administratiebeheer + ontwikkeling van een evaluatiecultuur 

Nr. Titel 

86 

 

Een echt gemeentelijk personeelsevaluatiebeleid ontwikkelen door op regelmatige 

basis de competenties (HR) van de gemeentepersoneelsleden te evalueren en de 

evolutie ervan (op basis van een duidelijke en precieze jobomschrijving van personen 

en diensten); op termijn de evaluaties en de ontwikkeling van de individuele 
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opleidingsplannen (planning van evolutie en van geïntegreerd loopbaanbeheer) 

stimuleren 

87 De uitgaven en de toewijzing van de gemeentelijke budgetten optimaliseren om de 

inspanningen voort te zetten in de reductie van de exploitatiekosten 

88 Op alle niveaus zoeken naar meer subsidies voor de duurzame projecten om zo het 

gemeentelijk financieel potentieel te verhogen; op termijn een specifiek financieel beleid 

ontwikkelen en een gecentraliseerd beheer voor de gesubsidieerde projecten (zie 

voorbeeld de gemeente Schaarbeek met hun departement “Duurzame en  Strategische 

Ontwikkeling” 

89 Een methode invoeren die een optimale coördinatie garandeert en correlaties 

tussen de verschillende plannen en strategische hulpmiddelen voor ontwikkeling en 

beheer (LA21, GMP, GVP, Label “Ecodynamische onderneming”, PGIU, PLAGE, 

kwaliteitsactie en procedure ISO 9002 die in het verleden werd ingevoerd, toekomstig 

gemeentelijk netheidsplan, … ) met name door een nauwe samenwerking tussen de 

betrokken diensten om de acties uit te voeren en voor zowel de interne als externe 

communicatie ervan; hiervoor een transversale werkgroep oprichten (coördinatiecel) 

90 Regelmatige overzichten opmaken van Lokale Agenda 21 (vooruitgang van de 

acties, duurzaamheid van het proces), bijvoorbeeld om de twee jaar, door indicatoren in 

te voeren voor de evaluatie van de projecten die vervat zijn in het actieplan Lokale 

Agenda 21 (idealiter via de Software Easy 21) 

91 De opvolging van de verschillende aspecten van communicatie en coördinatie tussen 

de diensten evalueren om deze op moderne wijze te verbeteren, om uiteindelijk te 

komen tot een ontzuiling van de materies en diensten, een transversaal beheer van de 

projecten, beslissingen en acties van de gemeente; 

 
beginnen met een analyse van de verschillende procedures en deelnemers in de verspreiding van de 

informatie, en ook een inventaris van de verschillende reeds bestaande transversale werkgroepen; vervolgens 

een doeltreffende, coherente en gecoördineerde procedure uitwerken om tezelfdertijd de opvolging van de 

dossiers te evalueren en te verbeteren, alsook de feedback over de beslissingen en de interne (van dienst tot 

dienst) en externe aanvragen/ behoeften, en terzelfdertijd de klachten van de bewoners 

92 Van de gelegenheid gebruikmaken dat de UCL op het grondgebied van de gemeente 

ligt door na te denken over de synergieën die met de gemeente (en andere 

hogescholen) ontwikkeld kunnen worden: 
- inzake sensibilisering voor DO  

- studenteninitiatieven ondersteunen (vb.: welkomstpakket "L'Autre Pack" voorgesteld door een 
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studentengroep) 

- om een link te creëren tussen onderzoek (wetenschappelijke netwerken) DO, studenten en de lokale politiek 

- voor deelname van de hogescholen aan projecten en acties van de gemeente of reflectie over DO 

93 Op gemoderniseerde wijze de databanken beheren door ze op elkaar af te stemmen 

(aan de gang), door ze up te daten en vervolgens de verschillende bestanden van de 

verschillende diensten gemeenschappelijk maken (fusie) 

94 De relaties, teamspirit en gezelligheid tussen de personeelsleden verbeteren door 

bijvoorbeeld rondetafels te organiseren, teambuildingactiviteiten, seminaries van beheer 

van groepen of van persoonlijke ontwikkeling, etc. 

 

6.2 Voorbeeldig karakter van de gemeente inzake DO (bevestiging van het gemeentelijk engagement) 

95 Een geïntegreerde aanpak van milieubeheer invoeren om de ecologische voetafdruk 

van de administratieve diensten te analyseren en te reduceren, met als doelstelling het 

label “Ecodynamische onderneming” te verkrijgen voor meerdere gemeentelijke 

sites (met programma van continue opvolging en verbetering via de jaarlijkse 

vernieuwing van het label en de stijging van het aantal “sterren op het label”); deze 

aanpak ter verbetering van de milieuprestaties uitvoeren door een ecoteam op te richten 

(vermeld in de rubriek “afval” van het hoofdstuk MILIEU) 

96 Een strikt en veralgemeend beleid ontwikkelen van “duurzame overheidsopdrachten”, 

door sociale, ethische en milieuclausules op te nemen in de lastenboeken (werken, 

diensten en aankopen van “ecologische” producten, en voor dit laatste moet de 

levenscyclus van het product en de doeltreffendheid ervan geanalyseerd worden) 

97 

 

De organisatie voortzetten van een belangrijk terugkerend evenement inzake duurzame 

ontwikkeling, zoals het tweejaarlijkse Festival van Duurzame Ontwikkeling, door hier 

een “duurzaam” evenementmodel van te maken dat de verschillende hoofdlijnen van 

de gemeentelijke Agenda 21 overneemt; het coördinatieteam versterken en 

verscheidenheid brengen in de verenigingen / partners / lokale deelnemende actoren 

98 Aanmoedigen om na te denken over de methodes en middelen die ingevoerd kunnen 

worden om de DO te integreren in al onze politieke keuzes en beslissingen, alsook 

voor alle nieuwe projecten en initiatieven van de gemeente (vb.: via een duurzaam 

analyserooster van de gemeentelijke acties of, nog ambitieuzer, een soort VISA DO) 
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99 De zichtbaarheid van de actie van SLW voor duurzame ontwikkeling vergroten, door 

de interne en externe gemeentelijke communicatiemiddelen doeltreffend te mobiliseren, 

om de informatie van de Lokale Agenda 21 van de gemeente en van de "duurzame” 

projecten te verspreiden; de pagina’s over DO en LA21 een centrale plaats geven op de 

website en in de Wolu-Info 

 

6.3 Sensibilisering voor DO en stimuleren van “verantwoordelijke” gedragingen 

100 Zorgen voor meer sensibilisering bij het gemeentepersoneel inzake DO, milieubeheer 

en de ecologische voetafdruk van onze gedragingen en consumptiemanieren, d.m.v. 

ontmoetingsplaatsen waar men de problematiek die verbonden is aan LA21 kan 

bespreken (vb.: reactivering van de  “middagen DO”, rondetafels, etc.) door collectieve 

acties (expobezoek, excursies, etc.) of door opleidingen te organiseren (vb.: interne 

seminaries over DO, inleiding van DO in de continue opleiding van het personeel, 

opleiding van dienstchefs inzake veranderingsstrategieën en management gebaseerd 

op de definitie van de doelstelling en de evaluatiemiddelen van de projecten, etc.) 

101 De burgers nog meer en beter onderwijzen inzake DO, milieubeheer , verantwoordelijk 

burgerschap en de ecologische voetafdruk van onze gedragingen en dagelijkse 

consumptiemanieren, met name in de scholen en via acties van jeugddiensten (Wolu-

Jeunes-JJJY); Eraan denken om zowel de bestaande communicatiemiddelen te 

gebruiken als de acties die door andere instellingen /organisaties werden opgericht (vb.: 
Europese week van de Lokale Democratie, van de Afvalvermindering, Week zonder Pesticiden, Dag van het 

Water, week van de Mobiliteit en autoloze zondag, …) of nieuwe informatie- en 

sensibiliseringsmiddelen ontwikkelen (vb. : rondetafels of wandelingen rond DO, Forums 

LA21, reflectieplatform, collectieve acties, participatieve ateliers, workshops, etc.) 

 

***** 

 

 

 


