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Perscommuniqué:  

Gemeenteraad van 25 november  
De zitting van de Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem vindt plaats op maandag 25 november om 

20.00 uur. Op de agenda staat onder meer het voorstel van het Schepencollege om de begroting voor 

2020 aan de Raadsleden ter stemming voor te leggen; meteen ook de gelegenheid om even terug te 

blikken op wat al werd verwezenlijkt maar ook om naar de toekomst te kijken en na te gaan hoe aan 

de verwachtingen van de burgers kan worden tegemoetgekomen.  

Het opstellen van de begroting is inderdaad een subtiele evenwichtsoefening. Uiteraard zijn er de 

verplichtingen en de beperkingen ... met onder meer de demografische groei die voor onze diensten 

belastend is en blijft en in die zin ook moeten worden aangepast waarbij uitgekiende antwoorden 

dienen te worden uitgewerkt op de beperktere inbreng van het Gewest. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de paradoxale uitdaging van de groeiende vraag naar diensten 

en de teruglopende financiële steun vanwege de verschillende overheidsniveaus, hebben de 

gemeenten een strategie ontwikkeld om de uitgaven terug te dringen, waarbij gemeente en OCMW 

gemeenschappelijk diensten organiseren, waarbij systematisch wordt gezocht naar subsidies op 

gewestelijk, federaal of zelfs Europees niveau en energie bespaard door renovatie van gebouwen of 

installaties en waarbij nog tal van andere maatregelen worden genomen. 

 In 2020 worden diverse infrastructuurprojecten uitgerold: onder meer de heraanleg van de 

Strijdersstraat, de renovatie van de Groendreef en de vernieuwing van de speelpleinen met 

het oog op een nog grotere veiligheid. 

 

 Dankzij Gewestelijke en Europese subsidies, die 90 tot zelfs 100% van de kosten dekken, 

kunnen tevens een aantal sportinstallaties worden gerenoveerd: de vernieuwing van de 

twee voetbelvelden met kunstgras voor een totaal budget van 600.000 euro waarvan 

slechts 10% ten laste van de gemeentelijke begroting, evenals de renovatie van de sanitaire 

installatie van de sporthal aan de Lusthuizenstraat voor een totaal budget van 450.000 euro 

die voor de volle pond wordt gesubsidieerd. 

 

 Bovendien kon de gemeente met een lening van het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds terreinen aankopen aan de Ferdinand Elbersstraat.  Een lening die, en 

dat mag niet worden vergeten, werd toegestaan met de voorwaarde om er op termijn een 

crèche, een school of een bijhuis voor de muziekacademies uit te bouwen. Het College zal 

voorstellen om een deel van het terrein ter beschikking te stellen voor de oprichting van een 

Nederlandstalige crèche. 

 

 In 2020 wordt, in samenhang met de actualisering van het Gemeentelijke Ontwikkelingsplan, 

ook een Berchems klimaatplan uitgewerkt.  

 

 Het project rond “nieuwe stadsrivieren”, dat in 2019 uit de startblokken kwam, krijgt meer 

en meer vaste vorm en er worden nieuwe stappen gezet voor het opzetten van een project 



rond de aanleg van boomgaarden en moestuinen op het terrein aan Hoogveld. 

 

 Het participatief orgaan van de gemeente, het Huis van Participatie, blijft de vernieuwde 

Adviesraad voor het Leefmilieu en de Levenskwaliteit met een vijftiental wijkcomités, actief 

ondersteunen. 

 

 De implementatie van Good Move, in samenwerking met de buurgemeenten om de druk op 

de wijken verder te verzachten.  Het gebruik van de fiets wordt op scholen verder 

gestimuleerd (met sensibiliseringsdagen) dankzij nieuwe en noodzakelijke inrichtingen en er 

worden extra fietsreparatiezuilen geïnstalleerd. 

   

 De Preventiedienst zet in en met alle scholen van de gemeente een antipestcampagne in de 

steigers.   

 

 De gemeenteschool Openveld krijgt een extra overdekte speelplaats en het sanitair wordt er 

gerenoveerd.  

 

 Ook in 2020 komt er een “Gezondheidsmidweek” met als thema: geestelijke gezondheid; in 

samenwerking met alle partners uit de noordwestzone en het gemeentelijke grondgebied. 

  

 Ook het commerciële en economische ontwikkelingsbeleid wordt verder uitgediept met het 

revitaliseren van wijken, het ondersteunen van handelaars en ondernemers met premies, 

evenals het opzetten van thematische werksessies en workshops voor handelaars en 

ondernemers.  

Sint-Agatha-Berchem haalt alles uit de kast om haar inwoners die levenskwaliteit, die dienstverlening 

en die infrastructuur aan te reiken die een antwoord biedt op hun vragen.  

In de rubriek “Actualiteiten” op onze website  www.berchem.brussels staan alle andere punten 

van de agenda die tijdens de Gemeenteraad aan bod komen, vermeld. 

De video van de zitting van de Gemeenteraad kan uitsluitend live worden gevolg via het 

gemeentelijke YouTube-kanaal: Berchem1082 
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