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Driejarenplan - 2018-2021 
 
Geachte heer voorzitter, 
Beste collega’s, 
 
Het is wellicht in onze lokale geschiedenis nog maar zelden gebeurd dat we pas in april voor een lopend 
dienstjaar een begroting konden voorleggen. De financiële omstandigheden en de ontwikkeling van 
onze inkomsten en uitgaven hebben de begrotingsvergelijking echter in heel wat opzichten, om het 
eufemistisch te stellen, enigszins bemoeilijkt. 
 
Meer nog dan enig ander jaar was de voorbereiding van de begroting een moeilijke 
evenwichtsoefening. Oorzaak zijn het gebrek aan middelen die via de ADG ter beschikking worden 
gesteld (een stijging van amper 200.000 euro), de taxshift (die voor de gemeente resulteert in 800.000 
euro minder inkomsten), maar ook nieuwe lasten die op het OCMW wegen (ongeveer 900.000 euro) 
als gevolg van de uitsluiting uit de werkloosheid van heel wat medeburgers die vervolgens bij het 
OCMW aankloppen en de toename van het aantal leefloon- en equivalent leefloongerechtigden. En 
dan zijn er nog de baremieke evoluties en de jaarlijkse inflatie. 
 
Ondanks al die perikelen waarop wij geen vat hebben, zijn we er toch in geslaagd een oriëntatienota 
op te stellen met voor deze legislatuur ambitieuze doelstellingen. Herinneren we er even aan dat onze 
gemeente volop in ontwikkeling is en het hoofd moet bieden aan diverse uitdagingen die met name 
het gevolg zijn van een uitgesproken bevolkingsevolutie.  
 
Die evolutie binnen onze gemeente kan op verschillende niveaus worden vastgesteld. In de eerste 
plaats is er de bevolkingsgroei. Tussen 1995 en 2015 nam de bevolking van Berchem namelijk met 20% 
toe. Bovendien wordt verwacht dat die sterke groei de komende jaren aanhoudt, mogelijk stijgt het 
aantal inwoners nog eens met 10% tegen 2025. Sint-Agatha-Berchem kende de laatste tien jaar op drie 
na overigens de grootste groei van alle Brusselse gemeenten.  
 
Vervolgens is er de verjonging van de bevolking. Het aantal gezinnen met kinderen is toegenomen 
terwijl onze gemeente ook een groot aantal burgers van 65 jaar en ouder telt. En ook het multiculturele 
aspect van onze gemeente is in hoge mate gewijzigd. De roots van de Berchemnaren liggen de dag van 
vandaag in alle windstreken. Bij het bevorderen van de integratie moeten we daar rekening mee 
houden via het aanleren van onze nationale talen en het kennismaken met onze cultuur. Tot slot 
kunnen we bogen op een bevolking met een vrij hoog gemiddeld inkomen, maar krijgen we tegelijk 
ook te kampen met een groeiend aantal kansarmen.  
 
Die omslag in onze bevolkingsstructuur houdt 4 grote uitdagingen in waarop ons project voor de 
gemeente is gestoeld. 
 

In de eerste plaats is er de uitdaging op het vlak van infrastructuur en diensten 
die gelijke tred moeten houden met de groei van onze bevolking.  
 
Wat betreft kinderopvang plannen we nieuwe opvangplaatsen in crèches die via subsidies of in het 
kader van een partnerschap worden uitgewerkt. We vergroten de opvangcapaciteit en ontwikkelen 
concrete maatregelen om ouders te helpen.  We overwegen om opnieuw een kinderdagverblijf voor 
occasionele opvang op touw te zetten om ouders in de mogelijkheid te stellen om bepaalde 
administratieve formaliteiten te vervullen of opleidingen te volgen.  
 
Dit jaar nog starten we de inclusieve crèche “La Court'Echelle” op. Die crèche richt zich specifiek op de 
opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar, met bijzondere aandacht voor sociale integratie en inclusie van 
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kinderen met een handicap. De vereniging werd overigens zo net in kennis gesteld van de definitieve 
beslissing van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) met betrekking tot de toekenning van de 
subsidies voor de werkzaamheden.  De crèche wordt ondergebracht in de lokalen van het OCMW. 
 
Ter ondersteuning van de gezinnen bieden we een opleiding “babysitten” aan in samenwerking met 
Kind & Gezin en ONE en werken we een repertorium met de gegevens van lokale babysitters uit. We 
steunen de ontwikkeling van ontmoetingsplaatsen voor ouders, zowel via het op gang brengen van 
een ouderplatform als via partnerschappen (bijvoorbeeld met de vzw Passages). 
 
Wat betreft de algemene aandacht voor de problematiek van de 0- tot 3-jarigen bestendigen we de 
organisatie van de “Week van het Jonge Kind” waarin de spelers op het terrein en het grote publiek 
worden gesensibiliseerd met betrekking tot de specifieke situatie van 0- tot 3-jarigen. Er wordt 
rekening gehouden met de 0- tot 3-jarigen in het gemeentelijk beleid qua ruimtelijke ordening 
(groenruimten, speelpleinen, sportvelden) en in het gemeentelijk mobiliteitsplan (richting plaatsen 
voor buitenschoolse opvang, crèches). 
 
Wat betreft onderwijs moeten we zorgen voor een vlotte werking van de bestaande scholen en van 
de nieuwe, zonet opgerichte basisschool. We investeren in onze schoolinfrastructuur om die te 
renoveren en te moderniseren. We onderzoeken ook de mogelijkheid om op het grondgebied van de 
gemeente een middelbare school op te richten. Wat de Nederlandstalige school betreft, zien we ons, 
omwille van de huidige toestand van de financiën, genoodzaakt om de investering met een of twee 
jaar uit te stellenen hoewel het project onze aandacht blijft hebben en ook vaste vorm zal krijgen zodra 
onze financiële middelen dit mogelijk maken. De huidige leerlingen kunnen hun opleiding uiteraard 
probleemloos voortzetten in de bestaande tijdelijke voorzieningen. 
 
We zien er dan ook op toe om de kwaliteit van ons onderwijs verder te ontwikkelen via verschillende 
concrete initiatieven. Wat betreft het beheer van de scholen staan we, in het kader van het “Pacte 
d’excellence” van het Franstalig onderwijs, de leerkrachtenteams bij om krachtige en coherente 
sturingsplannen uit te werken. 
 
We ondersteunen de pedagogische teams bij het streven naar innovatief en kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, bij de ontwikkeling van opvangvoorzieningen voor nieuwkomers in het kleuter- en 
basisonderwijs, bij de bevordering van een verenigende pedagogie via een dialoog tussen ouders, 
leerkrachten, directies, externe belanghebbenden en de inrichtende macht.   
 
De nadruk wordt gelegd op basisvaardigheden en het aanleren van talen (met name door het 
implementeren van op talensensibilisering gerichte projecten vanaf de kleuterschool). Bovendien 
wordt er door de leerkrachten bijzondere aandacht besteed aan de beheersing van het Frans en van 
de nationale talen in het onderwijs en tijdens aanverwante activiteiten. Tot slot willen we, over de 
netten heen, ook de samenwerking tussen het Franstalige en Nederlandstalige onderwijs tot 
ontwikkeling brengen. 
  
We waken erover dat het ontwikkelingsproject voor de gemeentescholen rekening houdt met de 
leermoeilijkheden van kinderen uit kansarme gezinnen en/of uit gezinnen waar de thuistaal van de 
schooltaal verschilt zodat we van het basisonderwijs een hefboom voor integratie kunnen maken.  
 
Ten behoeve van de ouders ontwikkelen we concrete maatregelen ter bevordering van vrijwilligers- 
en ondersteunende initiatieven zoals lees- en schrijfcomités voor junioren/senioren, bijscholingshulp 
en versterken we de buitenschoolse begeleidingsinitiatieven. 
 
We zetten in de verschillende wijken Schoolondersteuning met Tutorial programma’s en 
studieplekken voor oudere leerlingen in de steigers. We onderzoeken de voortschrijdende 
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ontwikkeling naar gratis onderwijs en dagopvang voor kinderen in de kleuterschool en geleidelijk aan 
voor kinderen in de basisschool. We stimuleren de implementatie van een kwalitatief hoogstaand 
buitenschools aanbod voor alle kinderen, in het bijzonder door prijzen voor te stellen volgens het 
inkomen van de ouders. 
 
Wat betreft schoolverzuim nemen we doortastende maatregelen om het fenomeen van 
schoolverzuim en zittenblijven aan te pakken, met name door het opzetten van aanvullende 
inhaalprogramma's voor kinderen in het lager en middelbaar onderwijs via de vzw Sociale cohesie van 
Sint-Agatha-Berchem. We moedigen ook vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeente en van 
verenigingen aan. 
 
We stimuleren en ondersteunen de oprichting van ouderverenigingen in al onze kleuter- en 
basisscholen met wie we, in het belang van de kinderen, een duurzame samenwerking willen 
ontwikkelen.  
 
We besteden bijzondere aandacht aan het toenemend aantal studenten dat aanklopt bij het OCMW.  
We ondersteunen het OCMW bij het vervullen van zijn opdracht met betrekking tot het 
Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie en in het bijzonder projecten gericht op 
jongeren.  
 
Wat betreft duurzame ontwikkeling in onze scholen richten we onze pijlen op een hoogwaardig 
voedingsaanbod, stimuleren we een "zero waste"-beleid en beperken we het gebruik van 
verpakkingen. Onder alle kinderen van de kleuterscholen en vervolgens stapsgewijs aan de kinderen 
van de basisscholen wordt gratis soep bedeeld. We moedigen het gebruik van de fiets aan door de 
fietsenstallingen in de scholen uit te breiden. 
 
In het algemeen willen we de opleiding en het leren voor een zo groot mogelijk aantal burgers 
bevorderen door taalcursussen, met inbegrip van de gebarentaal, te ontwikkelen voor nieuwe 
Brusselaars, door de toegang tot voortgezette en beroepsopleidingen te ontwikkelen en door de 
ontwikkeling van het aanleren van nieuwe technologieën en informatietechnologie (ICT) en het 
intelligent gebruik ervan, evenals de ontwikkeling van een kritische geest te stimuleren. 
 
Wat betreft cultuur, die ondersteunen we uiteraard ten volle via onze twee recent gerenoveerde 
culturele centra en maken van het culturele aanbod een instrument voor ontdekking en wederzijds 
begrip. Cultuur wordt ingezet om de mogelijkheden van wijkprojecten rond “samen leven” uit te 
werken en af te tasten. We maken cultuur in al zijn aspecten toegankelijk voor alle Berchemnaren door 
de activiteiten uit de geslotenheid van de gebruikelijke culturele instellingen te halen.  
 
We stippelen een cultuurbeleid uit met de klemtoon op diversiteit en toegankelijkheid van de 

programmering voor een zo ruim mogelijk publiek.  We staan er garant voor dat het cultuuraanbod 

voor iedereen toegankelijk wordt dankzij een zogenaamd "artikel 27” ticket. Daarmee kan naar de 

voorstellingen worden gegaan van beide culturele centra - Le Fourquet en De Kroon - tegen de prijs 

van 1,25 €. 

 

We diepen de synergieën met Koekelberg en de gemeenten in het noordwesten van Brussel verder 

uit. In samenwerking met de culturele centra en het verenigingsleven blazen we het project 

“Kunstenaarsparcours/Parcours d’artistes” nieuw leven in en bevorderen verder de ontwikkeling van 

kunst in de openbare ruimte. We onderzoeken tevens de mogelijkheid om in samenwerking met de 

bestaande Academie van Molenbeek een afdeling Schone Kunsten op te zetten.  
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Algemeen kan worden gesteld dat we de bestaande synergieën tussen de bevoegdheden van de 
Franstalige en de Nederlandstalige schepenen en de gezamenlijke initiatieven van Le Fourquet en De 
Kroon nog willen versterken.   

 
Wat betreft huisvesting steunen we de bouw van nieuwe, zowel particuliere als openbare, woningen 
om de uitdagingen van de bevolkingsgroei op te vangen en voldoende betaalbare woningen ter 
beschikking te stellen waarbij de menselijke schaal en de mogelijke negatieve gevolgen van een te 
sterke verdichting niet uit het oog worden verloren. Ook de toegang tot huisvesting voor jonge 
gezinnen wordt bevorderd.  
 
Nieuwe sociale woningen komen er via kleinschalige projecten om ze optimaal te integreren in het 
woninglandschap en de begunstigden beter te betrekken bij het gemeenschapsleven. We moedigen 
een voor iedereen toegankelijke en aan ieders behoeften aangepaste huisvesting aan door de 
toegang ertoe voor jonge gezinnen te bevorderen, door het concept samenhuizen en 
kangoeroewoningen te ondersteunen, door het aanbod aan gehandicapten aangepaste woningen te 
vergroten en door een premie uit te werken voor het aanpassen van woningen voor gehandicapten. 
 
We denken na over de oprichting of samenwerking met een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) om de strijd 
aan te gaan tegen leegstaande of niet-gebruikte woningen en de toegang tot een woning mogelijk te 
maken onder gunstige omstandigheden.  
 
Voor ouderen werken we een beleid uit gericht op het langer thuis wonen van bejaarden (steun voor 
het aanpassen van de woning, ...) en moedigen we het uitwerken van opvangplaatsen in serviceflats 
tegen betaalbare prijzen aan. 
 
In samenwerking met de gewestelijke overheid waken we over de toepassing van de Huisvestingscode 
wat betreft bewoonbaarheid en meer bepaald in de strijd tegen huisjesmelkers. We binden de strijd 
aan met verlaten woningen en leegstaande commerciële benedenverdiepingen. 
 
Wat betreft de bestaande sociale woningen in de gemeente, zetten we ook het renovatiebeleid van 
de Moderne Wijk actief voort en onderschrijven we alle initiatieven die de levenskwaliteit in deze 
woningen kunnen verhogen.  

 
Wij ondersteunen de collectieve huisvesting “De Laurier” van het OCMW. Over het algemeen zijn het 
de OCMW's die in de frontlinie staan voor dringende huisvestingsaanvragen. Dankzij dit initiatief kan 
aan Berchemnaren in nood tijdelijk woonzekerheid worden geboden. 

 
Wat de handel betreft, voeren we het fiscaalvriendelijke beleid verder (ter herinnering: er worden 
geen specifieke belastingen op Berchemse handelszaken geheven).   
 
In de mate van de mogelijkheden die ons worden geboden, stippelen we een gemeentelijk 
vastgoedbeleid uit waarin het bouwen/renoveren van woningen en gelijkvloerse 
handelsverdiepingen wordt gecombineerd (gewestpremies moeten dergelijke dubbele doelstelling 
mogelijk maken waarbij woningen worden gerenoveerd, die vervolgens eventueel aan een SVK worden 
toevertrouwd, en handelsruimten worden beheerd waarin startende zelfstandigen zich kunnen 
vestigen). We denken na over de aankoop - in samenwerking met gewestelijke instanties - van 
leegstaande handelsruimten om die vervolgens tegen aantrekkelijke voorwaarden te huur aan te 
bieden aan kwaliteitswinkels.   
 
We willen ook een lokale cel opzetten voor de ontwikkeling van het stedelijke en commerciële 
centrum, evenals ter begeleiding van handelaars gericht op een duurzame heropleving van de 
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handelsactiviteiten Ook helpen we handelaars bij hun vestiging of transformatie om hun aanbod 
producten te laten aansluiten op de vraag van de Berchemnaren. Globaal brengen we handelaars 
samen en bevorderen we innovatieve initiatieven die een lokale en duurzamere economie 
onderschrijven. 
 
We willen tevens het beleid versterken gericht op het aantrekken of oprichten van bedrijven in de 
gemeente via een cluster voor kleine ondernemingen en startups en een Ruimte voor Opvang en 
Sociale innovatie voor starters in de sociale economie, evenals projecten rond nieuwe technologieën 
(cluster voor sociale economie). Wij zorgen ervoor dat de in onze gemeente al aanwezige bedrijven 
ook in de kijker worden gezet. 
 
Ter zake is de samenwerking met de gewestelijke instanties van essentieel belang. 
 
We vereenvoudigen ook de voorwaardelijke toekenning van een premie aan jonge zelfstandigen die 
een beroepsmatig project in de steigers willen zetten, zodat meer ondernemers hiermee hun voordeel 
kunnen doen. Voorts moedigen we ook aan om de kwaliteit en de presentatie van kraampjes, terrassen 
en winkelpuien met financiële steun en de toekenning van premies naar een hoger niveau te tillen. 
Wat betreft de uitbating van de horecaterrassen gaan we voor een meer flexibel beleid, zodra het 
mooie weer zich aandient en tot later in het jaar met een soepele toepassing van het Algemeen 
Politiereglement of door dit laatste desgevallend te herwerken.  
 
Wat de toegankelijkheid van de handelszaken voor de klanten betreft, zorgen we voor een goede 
spreiding en beschikbaarheid van parkeerplaatsen rondom de winkels in het centrum, met name door 
het stimuleren van de rotatie en het aanpassen van het parkeerbeleid aan de behoeften van de winkels 
en hun klanten. We bestuderen ook de mogelijkheid van de implementatie van een pendelbus die 
klanten vanaf de parkings naar het centrum van de gemeente brengt en verbeteren ook de 
toegankelijkheid van de winkels voor personen met beperkte mobiliteit. 
 
We ondersteunen tevens kleinere buurtwinkelcentra, evenals alle Berchemse handelszaken via een 
slagkrachtige website en een app met informatie over de betrokken handelszaken. In de app van de 
gemeente worden de verschillende handelszaken vermeld met een beschrijving van het soort van 
bedrijf en hun locatie. 
 
Wij zetten acties op om de lokale handel te promoten, ondersteunen de recente lancering van de 
“Zinne” als lokale betaalmunt in onze winkels en blazen de idee van een kwaliteitslabel voor klanten 
(waaronder het label voor ambachtslui) nieuw leven in. Voor het “Berchem Welcome Pack” willen we 
met de lokale handelaars kortingbonnen onderhandelen voor nieuwe bewoners om die kennis te laten 
maken met de lokale handel.   
 
We stimuleren de oprichting van een actieve handelsvereniging als partner van de gemeente met 
betrekking tot de economische ontwikkeling en het uitrollen van animatieprojecten. Voorts willen we 
de handelsverenigingen en ambachtslieden helpen om hun communicatie met de inwoners van 
Berchem te verbeteren. 
 
We willen ook intensieve en gerichte acties uitrollen op het gebied van netheid en reinigingen, 
inzonderheid aan en rond de handelszaken.   
 
We spreiden de activiteiten en evenementen gelijkmatiger over de verschillende openbare ruimten, 
zodat een maximumaantal handelszaken er hun voordeel mee kunnen doen (bv. Sint-
Agathavoorplein en Schweitzerplein). Voorts stimuleren we de vestiging van nieuwe handelszaken en 
openbare nutsvoorzieningen rondom het Schweitzerplein zodat het plein uitgroeit tot de plek waar 
alle Berchemnaren elkaar ontmoeten.   
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Wat het aanbod op de markten betreft, ontwikkelen we een aantal specifieke kenmerken die hun 
uitstraling moet vergroten. We brengen de woensdagmarkt met bio- en korte keten producten verder 
tot ontwikkeling via een groter aanbod artikelen en door de bekendheid ervan bij het publiek te 
vergroten. Uitgaande van de nagestreefde doelstellingen evalueren we tevens de locatie van de markt. 
We onderzoeken de mogelijkheid om één keer per jaar een smaak- en geurmarkt (en een avondmarkt) 
op te zetten.  
 
We stimuleren tevens de herontwikkeling van de Carrefour en Shopping Basilix zone in de zin van een 
betere inrichting van de ruimte en een doordachter gebruik van de parkeerplaatsen. 
 
Wat betreft sport moeten we onze faciliteiten en infrastructuur renoveren en uitbreiden, met inbegrip 
van de inrichting van een nieuwe cafetaria aan de site buiten, zodat iedereen (sporters en anderen) 
zijn voordeel kan doen met een gezellige en hartelijke inrichting. Ter zake wordt ook intenser gezocht 
naar mogelijke subsidies.  Ook de toegankelijkheid voor voetgangers rond de sites wordt verbeterd.   
 
Het blijft de bedoeling om de toegang tot onze infrastructuur voor alle Berchemnaren te bevorderen 
met een voorkeurtarief of ondersteuning via sportcheques, waarvoor we het budget verhogen zodat 
ook kinderen uit kansarme gezinnen de weg naar het sporten vinden.  
 
Dankzij subsidies kunnen we de toegang voor PBM’s herinrichten. Daarnaast promoten we het sporten 
bij vrouwen en bevorderen we de toegang tot de sportinstallaties voor senioren.  
 
We ontwikkelen een echt, dynamisch sportbeleid, waarbij de Berchemnaar centraal staat, door het 
promoten van de diversiteit qua sportdisciplines en van hersensporten (bv. een schaakclub), door 
sporters en sportorganisatoren in de kijker te zetten en door uitmuntende sportprestaties te 
valoriseren. Ook buitensporten, inclusief generatieoverschrijdende sporten, worden gepromoot. 
 
Tijdens de spitsuren voeren we het toezicht aan de terreinen op. 
 
Er wordt tevens een sportinitiatiedag voor alle sporten en een sportfestival voor deze of gene discipline 
in het sportcomplex ingericht om het sporten in het algemeen te promoten en iedereen de kans te 
geven om ze uit te proberen. 
 
Wat betreft gezondheid, coördineren we op lokaal niveau de noden op het gebied van bijstand, zorg, 
begeleiding en huisinrichting via het een TOWN CARE MANAGER of een TOWN WELFARE MANAGER. 
(De Care Manager is er voor iedereen - senioren, mantelzorgers, jonge ouders met problemen - en kan 
problemen identificeren, antwoorden aanreiken en doorverwijzen naar de bevoegde en nuttige 
diensten, waarbij hij tegelijk instaat voor de follow-up van de vraag en de coördinatie van de betrokken 
diensten in de zoektocht naar het welzijn van de betrokkene. Hij kan de Gemeente of het OCMW wijzen 
op eventuele tekortkomingen op het gebied van lokale gezondheidsvoorzieningen). 
 
Binnen het OCMW verfijnen we het zorgcontinuüm verder via het uitwerken van een structuur en van 
opvangvoorzieningen voor KORTVERBLIJF en HERSTELKUREN. We vullen daarbij het door het OCMW 
uitgewerkte zorgcontinuüm in de dichte gemeentelijke omgeving aan. 
 
We implementeren hulp- en begeleidingsvoorzieningen voor mantelzorgers en rollen ad hoc hulp uit 
bij het aanpassen van de leefomgeving van mensen die met een handicap worden geconfronteerd of 
die een deel van hun zelfstandigheid verliezen;  
 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het Dagcentrum “Hortensia's”. Dankzij deze 
service kunnen de betrokkenen langer thuis blijven wonen. Deze voorziening van en rond het OCMW 



 7 

van onze gemeente wordt door de bevolking erg gewaardeerd omdat ze een essentiële rol speelt in 
het doorbreken van het alsmaar meer om zich heen slaande isolement door de zoektocht naar 
zelfstandigheid en welzijn te bevorderen. 
 
Er wordt ook jaarlijks een "gezondheidsdag" voor jongeren georganiseerd.  
In het kader van de ontwikkeling van een gemeentelijk gezondheidsplan zetten we campagnes op om 
gezonde eetgewoonten in scholen aan te prijzen, met name door de dienst voor Gezondheidspromotie 
op School (GPS) te ondersteunen en aan te sturen. Voorts willen we ook de acties gericht op 
gezondheidsbevordering en preventie van de Gemeenschappen ondersteunen, met name door deel 
te nemen aan vaccinatiecampagnes en meer beroep te doen op de beschikbare subsidies. 
 
Bejaarden en personen met beperkte mobiliteit op het gemeentelijk grondgebied informeren we over 
het bestaan van diensten zoals “Personenalarmering” (noodoproep naar een centrale) en we zorgen 
ook voor de toegankelijkheid van die diensten. Wij ondersteunen tevens de activiteiten en andere 
initiatieven van Mimosa, het gemeenschapsrestaurant van het OCMW voor Berchemse senioren. Het 
gemeenschapsrestaurant is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats die een gezonde en duurzame 
voeding met het “Good Food” label aanreikt. 
 
In het kader van het gezondheidsproject willen we de mogelijkheden aftasten van een partnerschap 
met de vzw Centre Médical Enaden, een inrichting voor kortverblijven. 
 
Wij werken aan een snelle en efficiënte nooddienst. Daarbij vragen we om in de gemeente een 
vooruitgeschoven ambulancepost op te richten. Bovendien zetten we regelmatig preventiecampagnes 
in de steigers (sensibilisering rond EHBO en eerste zorgen, basisopleiding brandbestrijding, ...).  We 
zien erop toe dat het ANIP (Algemeen Nood- en Interventieplan) van de gemeente wordt bijgewerkt. 
We zorgen ook voor een betere kennis van het "Be-Alert” systeem bij de burgers. 
 
We staan garant voor de sociale functies van het Bejaardentehuis "Bloemendal" met een passend 
prijsbeleid en extra financiële ondersteuning vanwege het OCMW voor de zwakste bewoners en 
zetten de ontwikkeling van het systeem voor thuishulp en de coördinatiecentra voor thuiszorg en -
bijstand verder.  
 
Wij zorgen ervoor dat de gemeente steun blijft verlenen aan initiatieven van het type "Give Box". We 
hebben al een online giftplatform opgezet via de website "Berchem Box".  

 
Vervolgens identificeren we de uitdagingen op het vlak van maatschappelijke 
cohesie en “samen leven”. 
 
Leven in gemeenschap betekent ook dat we een bepaald aantal waarden en regels delen, dat we elkaar 
respecteren, en solidair zijn met elkaar. De gemeente moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor alle 
lagen van de bevolking.   
 
Wat betreft Jeugdwerking moeten we het de 6 afgelopen jaren gevoerde jeugdbeleid voortzetten en 
versterken uitgaande meer bepaald van de “Espace Jeunesse/Jeugdruimte” en de Jeugdraad die in de 
steigers werden gezet. We geven gevolg aan eventuele aanbevelingen van de Jeugdraad. In het kader 
van het Franstalige jeugdhuis, waarvan we onlangs de basis hebben gelegd, ontwikkelen we een 
breed en gediversifieerd aanbod aan activiteiten voor jongeren van 12 tot 26 jaar. Er worden ook 
concrete initiatieven uitgerold om hen te helpen bij hun zelfontplooiing en de ontwikkeling van hun 
verantwoordelijkheidsgevoel en om hun stem te laten horen.   
 



 8 

We lanceren het “IDCity, Your Ideas, Your City” project; een wedstrijd voor jongeren waarbij ze hun 
ideeën online indienen en elkaar tijdens een IDCity Day ontmoeten. We verveelvoudigen de plaatsen 
en uitdrukkingsmiddelen: uitwerken van een krant voor en door jongeren, creëren van een 
"jongerenradio". We blazen ook nieuw leven in de Kindergemeenteraad (of een andere te overwegen 
formule) om ook de jongsten al bewust te maken van waar lokale democratie voor staat. 
 
We wekken bij de jongeren belangstelling op voor de maatschappelijke problemen via het organiseren 
van debatten met als thema de zorgen en vragen van de jonge Berchemnaren. Bijzondere aandacht 
moet daarbij gaan naar bepaalde actuele thema’s zoals pesten op school, radicalisering bij bepaalde 
jongeren, intrafamiliaal geweld, banden met bepaalde media en sociale netwerken, ... en het 
vrijmaken van financiële en menselijke middelen om hier een gepast antwoord op te geven.  
 
Algemeen blijven we materiële en logistieke steun verlenen aan georganiseerde jeugdbewegingen 
en nieuwe jongerenprojecten (zoals het Schweitz’Air Festival). We optimaliseren het gebruik van de 
panden om zo gedeeld gebruik te bevorderen en gaan op zoek naar gedecentraliseerde lokalen in de 
wijken.  
 
We ontwikkelen de overeenkomsten tussen jeugdbeleid en sportbeleid verder en staan garant voor 
een sportaanbod voor jongeren tegen democratische prijzen door implementatie van het “J-kaart” 
principe voor jongeren vanaf 14 of 16 jaar die recht geeft op gratis proeflessen in de sportclubs, 
kortingen in bepaalde winkels, ... 
 
Wij zorgen ervoor dat jongeren zowel toegang hebben tot een passend aanbod als de mogelijkheid 
krijgen om zelf cultuur te creëren (repetitieruimte, ...).  
 
Naar het voorbeeld van het Schweitz’Air Festival faciliteren we het uitwerken van projecten via de 
toekenning van financiële voorschotten (microkredieten) of specifieke subsidies en willen we jonge 
Berchemnaren die een project in de steigers willen zetten, blijven helpen.  
Algemeen willen we jongeren helpen bij het uitbouwen van hun toekomst door er de lokale partners 
bij te betrekken zoals Actiris, de lokale bedrijven, Infor Jeunes door hulp en begeleiding aan te reiken 
bij het zoeken naar een studentenjob en een eerste echte job.  
Daartoe organiseren we een talentendag voor jongeren, of, zoals recent nog, een beroependag. 

 
Wat betreft werkgelegenheid zorgen we ervoor dat publiek-particuliere partnerschappen worden 
geactiveerd om banen toegankelijk te maken voor alle leeftijdsgroepen, met bijzondere aandacht voor 
jongeren en hun opleiding.  
 
We werken voorzieningen uit ter bevordering van de werkgelegenheid voor alle leeftijden met 
bijzondere aandacht voor jongeren en hun opleiding. Voorts wordt gedacht aan de organisatie van een 
jaarlijkse jobbeurs en het stimuleren van de ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor 
Brusselaars door ondernemingen die zich in onze gemeente vestigen. We zetten een jaarlijkse 
Werkgelegenheidsweek in de steigers met workshops, conferenties en activiteiten voor professionals 
en werkzoekenden.  
 
Binnen het kader van de Jongerengaranties wordt de jeugdwerkgelegenheid gestimuleerd via het 
creëren van banden tussen bedrijven, zelfstandigen en verenigingen, de gemeente, evenals 
instellingen op niveau van het gewest, om werkgevers binnen de gemeente aan te moedigen om 
jonge Berchemnaren aan te werven. Er wordt een proactief beleid voor de professionele integratie van 
werkzoekenden gevoerd met de steun van het gewest en de federale werkgelegenheidsinstanties, in 
het bijzonder voor leefloongerechtigden en gerechtigden op maatschappelijke hulp die in aanmerking 
komen voor specifieke arbeidsbemiddelingsmaatregelen (artikel 60 en 61 arbeidsovereenkomsten van 
het OCMW).  
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Lokale werkgevers worden aangezet om een Art. 61.-werknemer aan te werven van wie de kosten aan 
het eind van het contract gedeeltelijk kunnen worden gerecupereerd wanneer de jongere definitief 
door de werkgever wordt aangenomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 
Algemeen leggen we de mogelijkheden tot het reorganiseren van de dienst voor arbeidsbemiddeling 
en de dienst voor opleidingen binnen een "werkwinkel" ten uitvoer om zo de Berchemnaren een 
betere dienstverlening aan te reiken waarbij naar een partnerschap met een of meerdere Lokale 
Missies wordt gezocht.  
 
We ondersteunen ook de voorbereiding van sollicitatiegesprekken via het opzetten van "Permanenties 
tewerkstelling", hulp bij het schrijven van cv's en sollicitatiebrieven en, waarom niet, bieden 
ondersteuning voor het afleggen van het rijbewijsexamen. In het kader van de strijd tegen de 
discriminatie bij aanwerving zetten we de gerichte campagnes voort en intensiveren ze nog.  
 
We versterken de Commissie Socioprofessionele Inschakeling (SPI) van het OCMW zodat gerechtigden 
op maatschappelijke hulp op doelmatige steun kunnen rekenen die hen in staat moet stellen onder de 
best mogelijke omstandigheden de arbeidsmarkt te integreren.  

Wat betreft sociale cohesie ontwikkelen we een reeks initiatieven om de sociale banden binnen de 
gemeente aan te halen, met focus op "Hunderenveld" en "Moderne wijk", via de vzw Sociale cohesie 
van Sint-Agatha-Berchem. Daarbij is het de bedoeling om de sociale ontwikkeling van de wijken te 
bevorderen en de strijd aan te gaan met alle vormen van kwetsbaarheid, armoede en onveiligheid in 
ruime zin (schoolbegeleiding, alfabetisering, praatcafés, gemeenschapsactiviteiten, ...) 

Wat betreft Sociale Zaken en Maatschappelijke Integratie moet er, met het oog op een betere 
coördinatie van de sociale actie van de gemeente, een dienst in de steigers worden gezet die zich 
specifiek richt tot burgers die geen gebruik maken van het OCMW of die niet bij het OCMW 
langskomen. Om de werking van ons OCMW te versterken, moet een gemeentelijke eerstelijnsdienst 
de burgers verwelkomen, informeren en begeleiden bij het zetten van de vereiste sociale stappen. 

 
En voorts ... uitdagingen wat betreft de kwaliteit van onze openbare ruimte, 
de veiligheid, de netheid, de levendigheid en de leefomgeving 
 
Wat betreft netheid ontwikkelen we een actieplan rond netheid waarbij de focus ligt op de 
bewustmaking van het publiek, de versterking van onze inzamelingscampagnes en van onze uitrusting, 
de bestrijding van hondenpoep en het bestraffen van wie de openbare ruimte vervuilt. We 
ontwikkelen ook een "kwaliteitscontrole" met betrekking tot de netheid van de straten. We zorgen 
tevens voor een betere en frequentere reiniging van bepaalde specifieke zones, in het bijzonder de 
winkelzones en plaatsen waar het druk is. We denken na over de uitbreiding van het aantal goed 
onderhouden en vlot toegankelijke openbare toiletten, vuilnisbakken en asbakken op drukbezochte 
plaatsen. 
 
We promoten de campagnes rond “nette gemeenten” via het bundelen van een reeks acties die het 
aantal ad hoc en geregelde “coup de poing” operaties (High Impact Operations) opvoeren. Daartoe 
worden specifieke camera's ingezet. Er worden gesprekken gevoerd met het Gewest om de 
verplichtingen wat betreft het reinigen van gewestwegen (Gentsesteenweg, Josse Goffinlaan) beter na 
te komen.  
 
We overleggen met het Gewest over de aanleg van een containerpark in het noordwesten van Brussel. 
Naast de glascontainers plaatsen we OlioBox containers om komaf te maken met het fenomeen van 
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het achterlaten van olieflessen in de buurt van de glasbollen en zetten ons beleid wat betreft het 
ingraven van glascontainers voort.  
 
Wat betreft mobiliteit, hoewel we de mogelijkheden onderzoeken om de parkeergelegenheid in de 
gemeente voor bewoners en handelszaken uit te breiden, streven we er tegelijk naar om de 
intermodaliteit van de transportmiddelen te bevorderen en het harmonieus samengaan en de 
veiligheid van de verschillende vervoersmodi binnen de openbare ruimte te garanderen. Met stimuli 
voor zachte mobiliteit.  
 
We ondersteunen de Bernavette pendeldienst en zetten de ontwikkeling van nieuwe haltes binnen 
onze gemeente voort.   
 
Met het oog op het faciliteren van de parkeermogelijkheden, onderzoeken we de resultaten van de 
studie van het gewest rond de aanleg van een openbare parking in het centrum van de gemeente en 
de mogelijkheden voor de bouw ervan in samenwerking met het Gewest en Parking Brussels.  We 
willen kantoren en warenhuizen extra stimuleren om hun ‘s nachts onbenutte parkeerplaatsen ter 
beschikking te stellen van de buurtbewoners en voorkomen dat bestelauto's langere tijd op eenzelfde 
plaats parkeren.  
 
Wat betreft de blauwe zone, voltooien we de uitbreiding ervan tot de hele gemeente om 
langparkeerders te weren. Voorts maken we een evaluatie van het Reglement met betrekking tot het 
gemeentelijke parkeerbeleid en de toegepaste tarieven.   
 
In de wijken willen we een rechtvaardig parkeerbeleid uitrollen dat is aangepast aan de behoeften 
van de wijken.  Het beleid gericht op het afbakenen van parkeerplaatsen langs de weg wordt verder 
uitgebreid tot die straten en lanen waar er zich problemen voordoen waarbij rekening wordt gehouden 
met de prioritaire noden, de breedte van de weg en de dichtheid van de parkeervoorzieningen.  Wij 
garanderen, tenzij absoluut noodzakelijk, dat aan het huidige aantal parkeerplaatsen niet wordt 
geraakt. 
 
Er komen extra parkeerplaatsen voor gehandicapten waarop de controle wordt verscherpt.   
 
Ter bevordering van alternatieve vervoerswijzen ontwikkelen we een gemeentelijk plan voor 
tweewielers waarbij we een ambitieuze en gecoördineerde gemeentelijke fietsstrategie willen 
uitrollen met het oog op een toename van het aantal (vooral elektrische) fietsverplaatsingen, zowel in 
het kader van het recreatieve als dagelijkse gebruik. We moedigen scholen aan om het gebruik van de 
fiets te stimuleren en richten de openbare ruimte zodanig in dat er veilig kan worden gefietst. Tegelijk 
wordt er ook onderhouds- en reparatiemateriaal voor publiek gebruik ter beschikking gesteld.   
 
We stimuleren en verruimen de diverse opties om voertuigen te delen, met inbegrip van elektrische 
fietsen en kennen een premie toe voor de aankoop van elektrische fietsen.  
 
We werken mee aan de ontwikkeling van het netwerk van “Villo”-fietsen en elektrische “Villo”-fietsen. 
Om fietsen veilig te kunnen stallen verhogen we het aantal fietsbeugels en -boxen tegen toegankelijke 
en goedkopere tarieven dan die voor het stallen van auto’s. Aan kruispunten die geen bijzonder gevaar 
opleveren plaatsen we bordjes die fietsers toestaan om rechts af te slaan.  
 
Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen door het gemeentepersoneel wordt gestimuleerd.  
 
En omdat stappen per slot van rekening de meest voor de hand liggende manier is om zich te 
verplaatsen, maken we de gemeente volledig "walkable", of in het Nederlands "beloopbaar", d.w.z. 
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toegankelijk, aantrekkelijk, comfortabel, kortom voetgangersvriendelijk.  Er wordt ook aandacht 
besteed aan de zwakke gebruikers.  
 
Om de intermodaliteit en het delen van transportmodi aan te moedigen verhogen we het aanbod 
deelauto’s (type Cambio) en brengen we meer diversiteit in de beschikbare modellen. We willen ook 
een netwerk ontwikkelen voor de verhuur van gedeelde elektrische voertuigen en in de openbare 
ruimte elektrische oplaadpunten voor auto's plaatsen.  
 
We dringen er bij de MIVB op aan om een hoogwaardig netwerk aan te bieden en te behouden zodat 
onze gemeente kan rekenen op een aantrekkelijk aanbod openbaar vervoer. Wij stimuleren samen 
met de andere gemeenten van het noordwesten van Brussel de onderhandelingen met de aanbieders 
van openbaar vervoer (NMBS, MIVB, DE LIJN) ter bevordering van de intermodaliteit (met name een 
verhoging van het aantal treinverbindingen vanuit de lokale stations naar het centrum).  
 
Om de harmonieuze co-existentie en de veiligheid van de verschillende vormen van mobiliteit in de 
openbare ruimte te garanderen, zien we erop toe dat de regelgeving met betrekking tot het parkeren, 
het voetgangersverkeer en de doorgang voor voetgangers op voetpaden - inzonderheid voor 
kinderwagens - beter wordt nageleefd, door overtreders desgevallend te beboeten (bouwplaatsen, 
voertuigen, etc.) en door, in de mate van het mogelijke, het aantal verkeersborden terug te schroeven.  
Verkeersveiligheid is en blijft een van de prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan. 
 
De omgeving van de scholen wordt zo ingericht dat er een evenwicht ontstaat tussen de verschillende 
verplaatsingsmodi. Daarbij gaat de voorkeur uit naar "zachte" modi waarbij we tevens de scholen 
aanmoedigen om niet alleen “schoolrijen” voor stappende, maar ook voor fietsende leerlingen in te 
richten. We zetten autovrije scholen in de steigers en veralgemenen aan scholen de inrichting van 
tijdelijke parkeerzones van het type “kiss & ride”.  
 
De aanwezigheid van politieagenten en gemachtigde toezichthouders ‘s ochtends en bij het uitgaan 
van de school op straat om het oversteken aan de zebrapaden te vergemakkelijken wordt 
gehandhaafd. Voorts zorgen we voor voldoende oversteekplaatsen voor voetgangers aan kruispunten 
en voor een betere verlichting op drukke plaatsen.  
 
De dialoog over de mobiliteit met de actoren van de Stationswijk, en meer bepaald de NMBS en de 
federaal minister voor transport, wordt voortgezet om de toegankelijkheid zowel voor voertuigen als 
voor het openbaar vervoer en personen met beperkte mobiliteit te garanderen.  
 
We diepen de experimenten met “gedeelde straten”, waarbij de mens in de inrichting centraal staat, 
het visueel contact tussen gebruikers wordt bevorderd en iedereen op hetzelfde niveau staat verder 
uit. Daarbij wordt eenzelfde ruimte gedeeld, zonder voetpaden, zonder lichten, noch fietspaden, met 
slechts een enkele verkeersregel die voor iedereen geldt: voorrang van rechts. In bepaalde delen van 
gemeentewegen staan we de tijdelijke (festivals, ceremonies, ...) of regelmatige (woensdagmiddag, ...) 
inrichting van voetgangerszones toe. We kijken overal toe op de naleving van de snelheidslimieten en 
van de zones 30.  
We ontwikkelen projecten gericht op het aanpassen van ons consumptiegedrag. Het transport van 
goederen naar onze steden staat immers voor nagenoeg 30% van alle mobiliteit. 
 
Als algemene regel komen we bij gewestelijke of federale projecten op voor onze lokale mobiliteit. 
Denk daarbij aan de renovatie van de Leopold II tunnel waarbij we de nodige druk uitoefenen om de 
ellende van een verschuiving van de verkeersstroom als gevolg van het implementeren van dergelijke 
projecten te voorkomen. 
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Wat betreft de milieuproblematiek, ontwikkelen we, in het verlengde van het Agenda 21 project, een 
"klimaatplan” om onze ecologische voetafdruk te verkleinen zodat Sint-Agatha-Berchem kan 
uitgroeien tot een duurzame gemeente in transitie op alle niveaus (water, afval, voeding, energie, 
groene ruimten, lage-emissiezones, ...) en die transitie kan initiëren en vaste vorm geven. We nemen 
ook maatregelen om de luchtkwaliteit aan en rond de scholen in Sint-Agatha-Berchem te verbeteren.   
 
We blijven onze "groene ruimten" koesteren en verder ontwikkelen door de bebouwing tot maximum 
60% van het grondgebied te beperken. We brengen het concept gemeenschappelijke moestuinen 
verder tot ontwikkeling en verankeren de Hoogveld en Zavelenberg sites duurzaam als groene ruimten. 
We hebben Leefmilieu Brussel al kunnen overhalen om het Wilderbos herin te richten en we blijven 
waken over de veiligheid en toegankelijkheid van onze openbare parken. 
 
De ontwikkeling van een "zero waste"-beleid vormt in de scholen en bij de gemeentediensten een 
absoluut aandachtspunt en zetten de Berchemnaren aan om zich bij dit beleid aan te sluiten. Het 
opzetten van een “verpakkingsvrije kruidenierszaak” wordt aangemoedigd. Met het verenigingsleven 
worden "zero waste"-charters of -overeenkomsten gesloten. 
In het licht van die ontwikkeling moeten we ook "duurzame voeding" promoten door proefprojecten 
rond stadslandbouw te stimuleren, drinkfonteinen in de openbare ruimte te plaatsen en de bijenteelt 
en honingproductie aan te moedigen. Het Pie Konijn project wordt verder tot ontwikkeling gebracht 
waarbij meer bepaald wordt gezorgd voor een veilig gebruik van het gebouw. 
 
Ook aan water moet bijzondere aandacht worden besteed via het uitrollen van een proactief en 
creatief beleid. We moeten de aanleg van groendaken en het doordringbaar maken van de bodem 
bevorderen. Het rioleringsnet moet in overleg met Vivaqua worden gerenoveerd en voorzieningen die 
het risico op overstromingen inperken, moeten worden geïmplementeerd. We gaan door met en 
geven het door ons geïnitieerde project rond een stadsrivier vaste vorm. 
 
Op het vlak van duurzaam energiebeheer promoten en organiseren we groepsaankopen voor energie, 
per straat, per wijk. Samen met het Gewest brengen we voorts het principe van de "derde-
investeerder" voor energiebesparende werken tot ontwikkeling (het Gewest schiet de kosten voor de 
werken voor en de burger betaalt met de gerealiseerde besparingen het geïnvesteerde kapitaal terug). 
Het energieloket wordt meer in de kijker gezet om de Berchemnaren te informeren over de 
verschillende beschikbare premies.  
 
De cel Energie van het OCMW blijft wie het moeilijk heeft helpen om het water-, gas- en 
elektriciteitsverbruik beter te beheren en de juiste maatregelen te nemen om energie te besparen. We 
blijven inzetten op schuldbemiddeling met de leveranciers en informeren tegelijk de Berchemnaren 
over bestaande premies en subsidies (Sociaal Verwarmingsfonds, Renovatiepremie). 
 
Gedurende de gehele legislatuur blijft het isoleren van de daken van de gemeentelijke gebouwen en 
het plaatsen van zonnepanelen een prioriteit.  
 
We ontwikkelen lage-emissiezones en zien toe op de effectiviteit ervan. We zetten ook initiatieven in 
de steigers gericht op de strijd tegen andere vormen van vervuiling, luchtbezoedeling, geluidsoverlast, 
... 
 
Op het vlak van veiligheid versterken we het concept proximity policing op het terrein via het 
verhogen van het aantal personeelsleden in onze lokale afdeling (in de mate dat de federale overheid 
de aanwerving van agenten activeert!) om naast de interventiepatrouilles ervoor te zorgen dat er dag 
en nacht een lokale patrouille aanwezig is.  De rol en de zichtbaarheid van de wijkagenten wordt nieuw 
leven ingeblazen, met name door ervoor te zorgen dat onze politieagenten zich meer met de fiets of 
te voet verplaatsen. Maar ook door de nadruk te leggen op het essentiële werk van die politieagenten. 
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We breiden tevens het netwerk van bewakingscamera's in de openbare ruimte uit en zorgen er 
tegelijkertijd voor dat die camera’s niet alleen in de dispatching van de zone maar ook lokaal worden 
gemonitord, evenals de mobiele camera's om vervuilers van de openbare ruimte op heterdaad te 
betrappen.  
 
De nadruk wordt gelegd op de geïntegreerde strijd tegen overlast (preventiecampagnes rond 
openbare netheid, High Impact Operations, opleiden van gemeenschapswachten, aanwerven van een 
tweede straathoekwerker, ...). In het kader van de overlast wordt er een jaaractieplan opgesteld dat 
wordt vertaald naar de wijken. Daarbij wordt de nadruk gelegd op een grotere waakzaamheid en 
doelmatige opvolging van de maatregelen die tegen overlast worden uitgerold (specifieke belastingen 
voor netheid of bezetting van de openbare ruimte, GAS-boetes, ...) en High Impact Operations in 
samenwerking met de politie, de sociale diensten en controlediensten zoals het FAVV. 
 
Het informeren en sensibiliseren van de bevolking met betrekking tot de leefregels rond samenleven 
in de openbare ruimte wordt extra versterkt via de acties van de straathoekwerker die een aanvulling 
vormen op het werk op het terrein van de preventiedienst.   
 
We versterken de opleiding van de gemeenschapswachten en zorgen voor een gepaste opvolging van 
het werk van de gemeenteambtenaren-vaststellers rond overlast. Voorts zorgen we voor een grotere 
aanwezigheid in de openbare ruimten, de parken, tijdens feesten en animaties en voeren lokale 
analyses uit in ‘moeilijke’ wijken waarbij alle betrokken diensten rond de tafel worden gebracht. Die 
analyses worden met de buurtbewoners besproken en vormen het uitgangspunt voor het opstellen 
van een actieplan van het type BIN (buurtinformatienetwerk). We herinneren er hier nog even aan dat 
er momenteel een derde BIN wordt uitgewerkt. 
 
Wat betreft de verkeersveiligheid wordt een diagnose uitgevoerd en plan opgesteld met aandacht voor 
zowel het sensibiliseren rond als het bestrijden van risicovol gedrag. Bovendien wordt bijzondere 
aandacht besteed aan crimineel gedrag achter het stuur.   
 
Wat betreft de openbare ruimte blijven we verder werken aan een veilige en gezellige gemeente.  
Uiteraard worden er acties opgezet zoals het repareren van wegen en veiliger maken van voetpaden, 
verlichting, voetgangersoversteekplaatsen, verkeerslichten en de inrichting van groene ruimten met 
recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.   
 
Het Gemeentelijke Ontwikkelingsplan met het kadaster van wegen, de inventaris van de staat van de 
voetpaden en van de straten wordt geregeld bijgewerkt. Renovatieprojecten voor wegen en 
voetpaden worden vastgelegd en uitgevoerd volgens een nog op te stellen volgorde van prioriteiten. 
We zorgen ervoor dat wegen en voetpaden die niet in goede staat verkeren, snel worden gerepareerd.  
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de verlichting van de gemeente en de 
inrichting van de openbare ruimte, met name door het sensibiliseren van de burgers en hun 
verantwoordelijkheidsgevoel aan te scherpen inzake hun verplichtingen met betrekking tot het 
onderhouden van hun stoep en achteruitbouwstroken. We blijven de inwoners stimuleren om 
problemen die binnen de openbare ruimte worden vastgesteld via de “Fix My Street” app te melden 
en erover waken dat de interventies snel gebeuren. Ter zake wordt een supervisor openbare ruimte 
aangeworven. 
 
Er wordt in samenwerking met de MIVB en het Gewest nagedacht over mogelijke 
verbeteringstrajecten met betrekking tot het verkeer aan het Schweitzerplein (wegmarkeringen, ...). 
 
Het aanbrengen van bloemen die onze straten opvrolijken en het handelsmerk van de gemeente 
vormen, wordt behouden. We gaan ons buigen over de uitgaven voor water, de prijs en de keuze van 
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de soorten.  We waken over de kwaliteit, de esthetiek en het comfort van het stadsmeubilair, waarbij 
de voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke materialen zoals hout.  
 
In het verlengde van de 1000 bomen die in de openbare ruimte zijn geplant, wordt de aanplanting van 
nieuwe bomen in de gemeente verder ontwikkeld. De voordelen zijn legio: een betere luchtkwaliteit, 
een rijkere biodiversiteit, aanleveren van schaduw, warmte of frisheid volgens de seizoenen en een 
positieve impact op de verkeersveiligheid.    
 
De gemeente staat garant voor de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met beperkte 
mobiliteit en van de diensten voor iedereen met een handicap. De openbare ruimte wordt zodanig 
ingericht en, waar nodig, herzien dat ze geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit en 
slechtzienden. Bij die ontwikkeling wordt ook rekening gehouden met het geslacht van de gebruikers.  
 
Wat betreft dierenwelzijn werd een schepen bevoegd voor dit thema aangesteld. We ontwikkelen 
een actieplan voor het steriliseren en identificeren van katten om verwaarlozing en doding te 
voorkomen in combinatie met een bewustmakingscampagne om de kattenpopulatie op een humane 
en effectieve manier onder controle te krijgen, met respect voor dier en mens.   
 
We overwegen om in het kader van een mogelijke subsidie een ‘hondenpretpark’ uit te bouwen. 
Honden kunnen hier in alle vrijheid rennen, spelen, leren en socializen met andere viervoeters. 

 
Ter afsluiting, een uitdaging qua informeren en actief participeren vanwege de 
burger.   
 
Wat betreft communicatie ontwikkelen en updaten we de bestaande informatietools om de burger 
vlot en makkelijk toegang te verschaffen tot het nieuws uit de gemeente in al zijn mogelijke 
vormen. Voorts willen we de toegang tot documenten via het e-loket bevorderen zodat de burger zijn 
administratieve formaliteiten langs die weg vlot kan afhandelen.   
 
Op het vlak van actieve participatie stimuleren we enerzijds projecten die samen met de bewoners in 
de steigers worden gezet, met partnerschappen, uitgaande van de wijken, en willen we anderzijds een 
nieuwe impuls geven aan de werking van het Huis van Participatie als hoofdrolspeler in het stimuleren 
van een actieve participatie van de inwoners (steun aan buurtacties, faciliteren van constructieve 
debatten rond vragen, projecten, realisaties, ...) met als doel een participatief budget op te zetten rond 
concrete projecten.   
 
Projecten die samen met de inwoners in de steigers worden gezet, met partnerschappen, vanuit de 
wijken worden aangemoedigd. De oprichting van wijkcomités wordt vergemakkelijkt en we 
ondersteunen ook de werking ervan. Zo kunnen dergelijke projecten betrekking hebben op het 
gezamenlijk vergroenen van de binnentuinen van stratenblokken, de implementatie van Lokale 
Preventieplannen (partnerschappen burgers-politiediensten op het gebied van de veiligheid binnen 
wijken), actieprogramma's voor de openbare ruimte in de wijken, of nog, campagnes op het gebied 
van collectieve en groepsaankopen. De Raad voor Leefmilieu & Levenskwaliteit (RLLK) wordt een forum 
voor uitwisseling rond de projecten.  
 
Wat betreft festiviteiten geven we voorrang aan activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale 
diversiteit, het versterken van de banden tussen de inwoners, het stimuleren van de 
intergenerationele relaties, .... Daartoe zoeken we naar manieren om die activiteiten nog te 
verbeteren en aantrekkelijker te maken zodat onze gemeente nog aangenamer wordt om in te 
vertoeven. 
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We zorgen voor een betere spreiding van de activiteiten en evenementen over de verschillende 
openbare ruimten zodat een maximaal aantal burgers hier hun voordeel mee kunnen doen.   
 
We bevorderen ook partnerschappen voor de organisatie van liefdadigheidsevenementen.   
 
Animaties worden zo uitgedacht dat ze voor iedereen gratis of tegen democratische prijzen 
toegankelijk zijn. We willen van Sint-Agatha-Berchem immers blijvend een plek maken waar iedereen 
zich goed voelt. 
 
De werking van het Huis van Participatie blazen we nieuw leven in om van het Huis van Participatie 
een hoofdrolspeler te maken wat betreft het stimuleren van de actieve participatie van de inwoners. 
Haar opdracht wordt omgegooid naar het ondersteunen van wijkacties, het activeren van informatie, 
relaties en acties tussen de verschillende wijken, het aanzetten tot burgerinitiatieven en het aansturen 
van constructieve debatten over diverse thema’s, projecten en realisaties. Voor deze specifieke 
opdracht wordt een ambtenaar van het Gemeentebestuur aangesteld. 
 
We moedigen onderlinge hulp tussen burgers aan en brengen hierin structuur door het voorbeeld 
te geven met het leveren van specifieke diensten aan ouders en gezinnen. Zo moet er bijvoorbeeld 
een dienst worden uitgewerkt om senioren of hulpbehoevenden te helpen met kleine, eenvoudige 
elektriciteits- of loodgieterijwerken, die ze niet zelf kunnen uitvoeren. 
 
We ontwikkelen een “burgerplatform” waar de inwoners permanent hun mening kwijt kunnen en 
voorstellen formuleren of suggesties aanreiken. Er worden periodiek tevredenheidsenquêtes opgezet.  
Er wordt nieuw leven geblazen in de raden en commissies zodat die kunnen worden erkend als 
legitieme tussenpersonen tussen burgers/wijken en besluitvormers/overheidsbestuurders.   
 
We ondersteunen de sector van het verenigingsleven die een vaste partner is en een onontbeerlijk 
aanspreekpunt vormt voor het gemeenschapsleven. Vrijwilligerswerk wordt aangemoedigd, 
ondersteund en gevaloriseerd met het opzetten van een vrijwilligersbeurs of een gids van de lokale 
vrijwilliger en met het smeden van banden met de op het gemeentelijke grondgebied aanwezige 
instellingen (Valida, Consultation ONE, Kind & Gezin, Oxfam, homes, …). 
 
We versterken de samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de sector van het 
verenigingsleven binnen de Sociale Coördinatie 1082. 
 
Wat betreft de werking van de gemeente en van het OCMW, moeten deze besturen hun 
inspanningen toespitsen op de competentie van de medewerkers en de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de burger.  Wij zorgen voor een rigoureus en duurzaam beheer, met respect voor 
het algemeen belang en vertegenwoordigers die het algemeen belang dienen.  
 
We handhaven een efficiënt bestuur ten dienste van de burger, waarbij prioriteit wordt geven aan 
handelingen die online, gratis en zonder zich te verplaatsen kunnen worden uitgevoerd. Via een 
proactieve aanpak maken we van Sint-Agatha-Berchem een "smart city", een intelligente gemeente.  
 
De organisatie van de lokale openbare dienst wordt afgestemd op de behoeften en verwachtingen van 
de gebruikers waarbij we een interactieve informatie-uitwisseling met de verschillende diensten van 
de gemeente uitwerken, met name via het ontwikkelen en verspreiden van de "smartphone” app om 
contacten tussen burger en gemeente vlotter te laten verlopen.  
 
Op langere termijn worden alle voor het publiek toegankelijke diensten samengebracht op eenzelfde 
centrale locatie en wordt er kinderopvang georganiseerd voor ouders die wensen deel te nemen aan 
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officiële vergaderingen gericht op de werking van de democratie (gemeenteraden, officiële 
wijkvergaderingen, adviesraden, ...).  
 
We zorgen er ook voor dat we invloed kunnen uitoefenen in het gewest, in ons land en op 
internationaal niveau via de ontwikkeling van een proactief beleid om gehandicapten te helpen. Er 
wordt een diversiteitshandvest uitgewerkt met het oog op het halen van de 2%-norm voor 
gehandicapten binnen het gemeentebestuur of bij voorbehouden overheidsopdrachten. Tevens wordt 
er een lokale “CAP 48” of “Télévie” groep opgericht om mensen te helpen die de handen uit de 
mouwen willen steken.  
 
Een deel van onze middelen en energie wordt besteed aan de ontwikkeling van concrete 
internationale samenwerkingsprojecten ten behoeve van en met lokale bevolkingsgroepen. Sint-
Agatha-Berchem is een gemeente die zich richt op de wereld en in het bijzonder op minder 
begunstigde landen.  In het licht van dit gegeven moet de vzw Noord/Zuid solidariteit verder worden 
ondersteund en versterkt. 
 
Wij nemen de nodige maatregelen om de genderdimensie in ons overheidsbeleid 
(gendermainstreaming) in zijn totaliteit te integreren; vanaf het uitschrijven van dat beleid tot en met 
de evaluatie, met name door het toepassen van het principe van ‘genderbudgeting’ (analyse van het 
effect van de gemeentebegroting op gendergelijkheid). 
 
Vandaar dat er een structureel beleid met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen wordt uitgerold, 
met meer bepaald een schepen bevoegd voor gelijke kansen en een dienst belast met die materie 
binnen de gemeente, wordt er een actieplan opgezet ter bevordering van de diversiteit, emancipatie 
en gendergelijkheid, wordt de strijd aangebonden tegen elke vorm van discriminatie en wordt het 
gemeentepersoneel ter zake gesensibiliseerd en aangespoord om een opleiding rond 
“verscheidenheid” bij de uitvoering van hun taken te volgen.  
 
Wat het gemeente- en het OCMW-personeel betreft, verbindt het gemeentebestuur zich ertoe om, 
met inachtneming van het sociaal overleg en mits er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, 
de arbeidstijd te verkorten en die te compenseren door nieuwe aanwervingen. Die maatregel heeft in 
de eerste plaats betrekking op werknemers ouder dan 60 jaar met een zwaar beroep.   
 
De gemeentelijke overheden en het OCMW bevorderen de statutarisering van het personeel en blijven 
objectieve aanwervings- en bevorderingsprocedures voor de medewerkers toepassen. We investeren 
ook in bijscholingen voor het personeel en erkennen de ervaring die tijdens het proces van "valorisatie 
van de verworven kennis en vaardigheden” werd opgedaan. 
 
We zorgen voor een vlotte werking van de synergieën tussen de gemeente en het OCMW (met behoud 
van het OCMW als aparte entiteit), wat betreft de "ondersteunende" activiteiten zoals IT, 
gebouwenbeheer, personeelsbeheer, overheidsopdrachten, begrotingsdiensten en werken. We 
versterken de complementariteit tussen diensten en stimuleren schaalvoordelen.   
 
Wat betreft transparantie, wordt het mandatenkadaster bijgewerkt en ter beschikking van het publiek 
gesteld. De mandatarissen verbinden zich tot absolute integriteit in de uitvoering van jun taken op alle 
niveaus en er wordt geregeld verslag uitgebracht over de deelnemingen aan en interventies van de 
mandatarissen binnen de Intercommunales/gemeentelijke vzw’s.   
 
Om af te ronden kan worden gesteld dat, ondanks een bijzondere budgettaire context en de beperkte 
financiële speelruimte, we ervan overtuigd zijn dat deze vergadering uitstekend zal samenwerken met 
het College, de OCMW-Raad, het gemeentebestuur, evenals met het OCMW-bestuur - maar evenzeer 
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met de medeburgers binnen de verschillende adviesraden en verenigingen - en dat de meerderheid 
alles in het werk zal stellen om deze doelstellingen te bereiken.   
 
Ze beschikt immers over zes jaar om een antwoord te bieden op deze vier grote uitdagingen, om haar 
beleid te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat Sint-Agatha-Berchem niet alleen een aangename en 
gezellige gemeente is - wat ze overigens nu al is - maar ook uitgroeit tot een gemeente waar sociale 
cohesie en solidariteit heuse menselijke waarden zijn die zowel in het dagelijkse bestuur als in 
grootschalige projecten vaste vorm krijgen. 
 
 
 


