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Voorwoord
Een Ecolo-burgemeester, dat verandert de manier van aan politiek doen!
Op het vlak van de politieke praktijken hebben de groenen nooit een duimbreed
toegegeven. Onder impuls van Olivier Deleuze wachtte de huidige gemeentelijke
meerderheid de politieke schandalen niet af om maatregelen te nemen die stuk voor stuk
garant staan voor een democratischer en een transparanter bestuur, alsook een zuiniger
beheer. Voor deze initiatieven wordt Watermaal-Bosvoorde nu als voorbeeld aangehaald:
meer rechten voor de oppositie, de beraadslagingsontwerpen van de gemeenteraad die
op de website van de gemeente worden gepubliceerd, de gemeenteraad die door een
gemeenteraadslid wordt voorgezeten en niet meer door de burgemeester, de
ambtswagen van de burgemeester die aan de kant blijft staan, geen representatiekosten
meer voor de burgemeester en de schepenen, de publieke inkomsten van de
gemeentemandatarissen die op de website van de gemeente worden gepubliceerd, enz.
Bijzonder voor Brussel: noch de burgemeester, noch de schepenen cumuleren hun ambt
met een parlementair mandaat.
De schuldenlast van de gemeente werd overigens met een vierde teruggeschroefd (van
23,2 naar 17,6 miljoen euro), zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de
dienstverlening aan de bevolking. Door dit goede financieel beheer komen er middelen
vrij om in nieuwe projecten voor de komende jaren te investeren.
Tot slot is Olivier Deleuze er trots op om de burgemeester te zijn van iedereen,
Franstaligen en Nederlandstaligen: zijn officiële toespraken zijn tweetalig, de
gemeentekrant (1170) huldigt een taalevenwicht tussen het Frans en het Nederlands en
onze burgemeester woont de Nederlandstalige culturele activiteiten bij.
Ethisch, bestuurlijk en beheersgewijs ligt er een nieuwe basis. Nu Watermaal-Bosvoorde
nieuwe uitdagingen tegemoet gaat, wil Ecolo-Groen verder op de weg van een groenere
en meer open gemeente. Verder met u want, om op die uitdagingen in te gaan, kiezen we
ervoor om samen, met alle stuwende krachten in onze gemeente een betere toekomst op
te bouwen!
Een programma dat werd opgebouwd met de inwo(o)n(st)ers
Om zo goed mogelijk in te gaan op de verwachtingen en de verzuchtingen van de
inwo(o)n(st)ers bracht Ecolo-Groen de burgerparticipatie in de praktijk, om zo haar
programma vanuit uw noden, wensen en ideeën op te bouwen. Tussen januari en maart
vonden er aan het station van Watermaal vier publieke ontmoetingen plaats. Met dank
aan iedereen die hieraan deelnam.
Deze ontmoetingen waren erg nuttig om ons programma op te stellen. Het gaf ons
eveneens de kans om in gesprek te gaan met inwoonsters en inwoners die op de bres
staan voor een groenere en meer solidaire gemeente en wereld, vandaag en voor de
toekomstige generaties.
In de volgende pagina’s kunt u kennis maken met ons programma voor de komende zes
jaar. Dit programma draagt de waarden uit die ons dierbaar zijn: verdediging van het
leefmilieu, solidariteit en ethiek.
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1. Een actieve burgerparticipatie en een
efficiëntere communicatie
Sinds haar oprichting hecht Ecolo erg veel belang aan de manier van politiek te bedrijven.
Iedereen moet namelijk bij het gemeenteleven betrokken kunnen worden. Informatie en
burgerparticipatie zijn dus twee essentiële instrumenten om tot een levende democratie te
komen.
De nieuwe meerderheid die door Ecolo werd aangevoerd plaatste de participatie dan ook
centraal in haar werkzaamheden over de afgelopen zes jaar. Op de wijkvergaderingen en
participatieve processen omtrent huisvesting of wegenaanleg heeft de gemeente verzocht om
en geluisterd naar het advies van de inwo(o)n(st)ers. Ecolo-Groen wenst deze
burgerparticipatie evenwel nog verder door te drijven.

ONZE VOORSTELLEN
1.1 Burgerparticipatie
· Een mechanisme rond een participatieve begroting opzetten: een deel van de
gemeentebegroting toewijzen aan projecten die van inwo(o)n(st)ers of wijkcomités uitgaan
en die willen bijdragen tot bijvoorbeeld de verbetering van het leefklimaat, de ecologische
transitie of de sociale cohesie.
· Een recht op burgerinitiatief in het leven roepen: de burgers moeten in de mogelijkheid
verkeren om een welbepaalde tekst ter stemming op de gemeenteraad voor te leggen.
· De mogelijkheid bestuderen om vóór de gemeenteraad een ogenblik te organiseren om te
luisteren naar de vragen en suggesties van de inwo(o)n(st)ers.
· De inwo(o)n(st)ers een computerruimte ter beschikking stellen waarop ze als bewuste
burger hun ideeën kwijt kunnen, erover in debat gaan, waarop ze op de hoogte kunnen
blijven van de plaatselijke actualiteit, peilingen beantwoorden en dingen melden die niet
goed werken in de gemeente.
· Debatworkshops met de burgers organiseren (rond netheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit,
enz.) om samen te kiezen wat beter kan.
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· Verder gaan met de informatie-/participatieavonden rond projecten die op stapel staan en
een mogelijke impact hebben op de desbetreffende wijk.
· Gemengde commissies met verkozenen en burgers opzetten en zo een plaats creëren voor
dialoog omtrent gemeentelijke issues.
· Informatie-/participatieavonden organiseren over langere-termijnprojecten en niet enkel
over projecten die reeds van start zijn gegaan.

1.2 Informeren van de inwoonsters en inwoners
· De gemeenteraad uitzenden op de website van de gemeente.
· Via de website van de gemeente of enig ander communicatiemiddel (huis-aan-huis,
affiches, ter plekke), de bevolking betere voorlichting geven over de werken in hun wijk, de
voortgang van de projecten van de gemeente en over de lokale initiatieven.
· De website van de gemeente moderniseren en interactief maken.
· In een mobiliteitsrubriek op de website van de gemeente of een digitaal platform informatie
bezorgen over wat de burgers op het vlak van mobiliteit ondernemen. Ook informatie
doorspelen over de carsharinginitiatieven.
· Op de gemeentelijke website een overzicht geven van alles wat de gemeente, de
verenigingen, enz. ter beschikking stellen om de ecologische voetafdruk te verminderen.
· Werken aan de administratieve vereenvoudiging, de administratieve stappen minder duur
en begrijpelijker maken.
· Rationalisering overwegen van de verscheidene papieren informatiemiddelen rond
(para)gemeentelijke activiteiten.
· Het gemeenteblad openstellen voor verenigingen.
· Een ruimte op de markt openstellen voor de Bosvoordse verenigingen, zodat ze er op
gezette tijdstippen hun activiteiten kunnen voorstellen.
· Zorgen voor instrumenten die meer bekendheid geven rond de werking, de
besluitvormingsprocessen en de bevoegdheden van de gemeente en van het OCMW.
· De gunningsprocedures omtrent de subsidies van de gemeente voor de paragemeentelijke
vzw’s en verenigingen kenbaar maken.
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2. Een gemeente
waar het voor iedereen gezellig is
Watermaal-Bosvoorde mag prat gaan op een bijzondere sfeer en op een “dorpsgeest” die ons
zeer dierbaar is. Ecolo-Groen wil de wijkhuizen, de jeugdhuizen en de culturele centra meer
armslag geven. We willen eveneens zorgen voor meer ontmoetingsplekken, plekken waar men
met elkaar kan delen: gemeenschapshuizen, wijkmoestuinen en -boomgaarden, speeltuinen
en open sportterreinen.
De bevolking van onze gemeente evolueert en is steeds meer gediversifieerd. Om het “samenleven” te garanderen is sociale cohesie dus de inzet. In dit hoofdstuk staan dan ook
verscheidene concrete voorstellen hieromtrent die de inwo(o)n(st)ers aanmoedigen zich meer
in het leven van hun wijk te engageren. Daarnaast zijn er de verschillende voorstellen uit de
motie “gastvrije gemeente”, die unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad op initiatief
van de burgers van februari 2018.

ONZE VOORSTELLEN
2.1 Wijkleven
· Burgerinitiatieven die ertoe bijdragen de kunst om samen te leven opnieuw aanlokkelijk te
maken (openluchtbioscoop, kunstenaarsparcoursen, wijkhuizen, enz.) aanmoedigen,
vergemakkelijken en ondersteunen.
· Zorgen voor nog meer gezellige plekjes: speeltuinen, wijkfeesten, openbare zitbanken.
· Lokalen ter beschikking stellen voor wijkinitiatieven, huiswerkbegeleiding, speelruimten,
coworking, fablab, door buiten de schooltijden klassen en speelplaatsen te gebruiken.
· De haalbaarheid nagaan van autoloze zondagen in bepaalde wijken tijdens de zomer.
· In elke wijk lokalen voor welbepaalde gemeenschapsprojecten ter beschikking van de
inwo(o)n(st)ers stellen en hen de sleutel ervan toevertrouwen.
· Zorgen voor computerruimten in de wijken.

2.2 Sociale cohesie
· De coördinatie en de ondersteuning van de actoren op het terrein verbeteren
(Preventiedienst en Wijkhuizen, maatschappelijk werkers van de OVM’s).
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· Met het oog op sociale cohesie, op ieders welzijn in de gemeente, op creativiteit, expressie
en reflectie, de activiteiten van de culturele centra decentraliseren naar alle inwo(o)n(st)ers.
· Cohesie in de hand werken door alle vormen van solidariteit tussen de inwo(o)n(st)ers te
ondersteunen (bijv. inwo(o)n(st)ers die peter of meter zijn van nieuwe inwo(o)n(st)ers,
groep “hulpmama’s” om jonge gezinnen uit de nood te helpen, enz.).
· Burgerinitiatieven rond composteren, boomgaarden, moestuinen, plukweides,
kippenhokken voor groepen of wijken bevorderen (aan de hand van opleidingen en
begeleidingen; logistieke steun en terbeschikkingstelling van gemeentegronden).
· Plekken in speelgereedheid brengen: speelkoffers, speeltuinen en natuur, enz.
· Meer voorzien in mogelijkheden om vrij te sporten: infrastructuur aanleggen, vrij gebruik
van de terreinen van het Drie Lindenstadium, buiten de cluburen, enz.
· Een “programmaovereenkomst” opmaken, voor een betere follow-up van de sport-vzw’s.
· Voor sportcheques voor de kinderen van de gemeente zorgen, aan bepaalde voorwaarden.
· Huiswerkbegeleiding uitbouwen, daarbij personen betrekken die meerdere talen kunnen
spreken en ze helpen zoeken naar lokalen.
· De opleidingen in de OCR’s (openbare computerruimten) ondersteunen, er een netwerk
rond opbouwen met als doel de “digitale kloof” tussen personen die onderlegd zijn in
informatica en zij die er geen toegang toe hebben minder groot te maken. Eveneens
voorzien in leerplekken voor alle generaties.
· Zorgen voor culturele uitwisselingen met andere Brusselse gemeenten.
· De mogelijkheid nagaan of mensen overeenkomstig hun geloof en tradities ter aarde
besteld kunnen worden.

2.3 Gastvrije en gezellige gemeente
· Voor de nieuwe inwo(o)n(st)ers een leaflet over de gemeente uitgeven in meerdere talen.
· Taalcursussen voor kinderen en volwassenen organiseren.
· Zorgen voor nog meer alfabetiseringscursussen.
· Structureel met de inwo(o)n(st)ers actie ondernemen ten aanzien van de politieke,
economische en klimaatvluchtelingen: onthaalplekken, informeren over de mogelijkheden
tot hulpverlening, enz.
· Nieuwe inwo(o)n(st)ers op vrijwillige basis, met de steun van een fietsvereniging, een
rondrit per fiets aanbieden in de gemeente, langs de voornaamste diensten (scholen,
gemeentediensten, sport, winkelcentra).

2.4 Een gemeente waar iedereen overal geraakt
· Bij aanleg van de openbare ruimte en van gemeentegebouwen telkens rekening houden
met de bereikbaarheid voor personen met beperkte mobiliteit.
· Op de mobiliteit van deze personen letten bij het herleggen van de stoepen en deze
voldoende breed maken.
·

Geen belemmering van de
parkeerverbodsborden, enz.).

stoepen

(werken,

uitstekende
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· De activiteiten voortzetten en versterken van de Minder Mobielen Centrale (MMC),
vrijwillige vervoerdienst voor personen met een verminderde mobiliteit en/of een laag
inkomen.
· Woningen creëren die geschikt zijn en in nieuwbouw helemaal aanpasbaar zijn voor
personen met beperkte mobiliteit, alsook de noodzakelijke werkzaamheden ondersteunen
om bestaande woningen voor hen toegankelijk te maken.
· Opleidingen voor politiemensen en gemeentediensten (stedenbouw, openbare werken)
rond de ondervonden realiteit van personen met beperkte mobiliteit.
· Bij de gemeentediensten een contactpersoon aanstellen voor personen met beperkte
mobiliteit.
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3. Een kwaliteitsvol leefklimaat
De gemeente vervult een essentiële rol in de invulling en het onderhoud van ons leefklimaat.
Beschermen van het milieu als leefklimaat en onvervangbare hulpbron, dat zit in het DNA van
de groenen. Onze groene gemeente heeft het geluk over een aanmerkelijk en rijk natuurlijk
erfgoed te beschikken en aan de rand van het Zoniënwoud te liggen. Men dient dit in stand te
houden, naar waarde te schatten en te delen. Behoud van de biodiversiteit is eveneens van
fundamenteel belang.
Het gebruik en de aanleg van de openbare ruimte draagt ook voor een groot stuk bij tot een
kwaliteitsvol leefklimaat. We willen dat deze ruimte aangenaam en gezellig is, zodat iedereen
een maximum aan welzijn kan genieten. Onze doelstelling is een harmonieuze en
milieuvriendelijke ruimtelijke ordening, waar de kwaliteit van de groene ruimten, de
levenskwaliteit en de gezelligheid in de wijken behouden blijft.
De gemeente heeft tot slot een essentiële rol te vervullen op het vlak van openbare netheid,
zelfs al dient iedereen hiertoe zijn steentje bij te dragen. Ze dient eveneens kordaat op te
treden om milieuhinder terug te dringen.

ONZE VOORSTELLEN
3.1 Groene ruimte en natuur
· Erop toezien dat er voor elke boom die in de openbare ruimte wordt geveld een nieuwe
wordt aangeplant.
· Een nieuw plan voor aanplantingen in de openbare ruimte lanceren en daarbij de voorkeur
geven aan bloemdragende en fruitbomen.
· De methodes voor het beheer van groene ruimten nastreven die het meest oog hebben
voor de natuur: zero pesticiden, bij- en insectvriendelijke bloemenweides, laattijdig maaien,
enz.
· Informatieen
sensibiliseringscampagnes
rond
milieuvriendelijke
tuinonderhoudstechnieken, in het bijzonder om het gebruik van pesticiden te bestrijden.
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· Met de betrokken verenigingen collectieve en wijkcomposteerinstallaties, -boomgaarden en
-moestuinen uit de grond stampen, door logistieke ondersteuning en de
terbeschikkingstelling van gemeentegronden.
· Toezien op het onderhoud van de ruimten met bloemen, hierbij vooral soorten kiezen die
de biodiversiteit ten goede komen.
· Voor gemeentelijke aanplantingen en in milieuvergunningen de voorkeur geven aan
inheemse en biodiversiteitbevorderende soorten.
· De biodiversiteitsbevorderlijke capaciteiten in de gemeente versterken (insecten-,
vogelkastjes, complexer-maken van de milieus, enz.) en het werk van de verenigingen die
in dit gebied actief zijn aanmoedigen.
· Sensibiliseringsacties uitwerken om de burgers ertoe aan te zetten concrete beschermende
maatregelen te nemen: goedkeuring op gemeentelijk niveau van een lokale, symbolische
soort om te beschermen, peterschap over bomen, zaden, bijenkorven, nestkastjes, enz.
· Informatieborden plaatsen aan de voet van opmerkelijke bomen (natuurlijk erfgoed).
· De landschappelijke aspecten van de gemeente inventariseren en in kaart brengen.
· Het verbruik van leidingwater aanmoedigen, thuis, als op de gemeentediensten, in de
openbare ruimten of scholen, meer bepaald met drinkfonteinen.
· Het water terug naar de stad brengen en alternatieven naar voren schuiven: groendaken,
plaveisel, watertanks. Goede praktijken voor het gebruik van regen- en oppervlaktewater
bevorderen.
· Informatiecampagnes opzetten rond de risico's die gepaard gaan met het voederen van
vossen en bepaalde boventallige vogelsoorten, zodat ze niet kunnen woekeren. Hetzelfde
geldt voor ratten.

3.2 Openbare ruimte
· De stoepen verder en nog meer renoveren.
· Verder aanleggen van een voor alle weggebruikers veilige openbare weg (zebrapaden,
markeringen, verkeersdrempels, verlichting, enz.).
· Een betere coördinatie van de werken aan de ondergrondse leidingen (water, gas,
elektriciteit, telefonie) en de gemeentelijke bouwplaatsen.
· Betere voorlichting van de inwo(o)n(st)ers over de programmering en de follow-up van de
werken van de gemeente en aan de ondergrondse leidingen (op openbare vergaderingen,
de website, het gemeenteblad en affiches ter plaatse).
· Het renovatieproject van het Keymplein met een veiligere bestrating en een aantal gezellige
toetsen (nieuwe zitbanken en nieuwe aanplantingen) afmaken.
· De projecten omtrent het inzetten van de openbare ruimte om meer gezelligheid te creëren
in de wijken (buurtetentjes, speelstraten, rommelmarkten, ...) ondersteunen, indien nodig
verkeersvrij maken.
· De gemeentelijke speeltuinen onderhouden en uitbreiden, alsook zorgen voor spelen die
de ontwikkeling van de vaardigheden van het kind bevorderen.
· Een overleg organiseren met Logis-Floréal en de directie van Monumenten en
Landschappen voor de aanleg van een nieuwe speeltuin op het Jules Messineplein.
· Sportmodules in de parken of speeltuinen (gezondheidsparcours, trainingstoestellen,
trekstangen, basketmanden, enz.).
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· Kwaliteitsvol stadsmeubilair installeren in de openbare ruimte (zitbanken, vuilnisbakken,
fietsenrekken, picknicktafels, enz.).
· Kunstwerken laten tentoonstellen en zorgen voor plekken voor vrije meningsuiting op
openbare plaatsen.
· Geen reclame meer in de ruimten in beheer van de gemeente.

3.3 Een veilige gemeente
· Een buurtpolitie organiseren en de rol van de wijkagenten opwaarderen.
· De technisch-preventieve diensten die door de lokale politie worden geboden meer kenbaar
maken en ontwikkelen (huisbezoeken tijdens de afwezigheden, fietsen graveren, enz.).
· Toezien op de naleving van de DBDMH-geboden, voor alle voor het publieksplaatsen.
· Doeltreffend ingaan tegen elke vorm van belemmering van de stoepen en voetpaden, met
in het bijzonder aandacht voor wild parkeren.
· Alle weggebruikers sensibiliseren voor de naleving van het verkeersreglement (bijv.: gevaar
van ontbrekende nachtlichten of handelingen die voetgangers in gevaar brengen).
· De openbare verlichting vernieuwen en verbeteren (in het bijzonder aan het begin van de
steegjes, zebrapaden, enz.). Ook vermijden dat de lampen verdoezeld geraken achter het
gebladerte van de bomen.

3.4 Bestrijding van milieuhinder
· Gezonde producten en materialen (schoonmaak, onderhoud groene ruimten, schilderwerk,
gerecycleerd papier, ...) gebruiken in alle gemeentediensten en -gebouwen (duurzame
aankopen).
· Zendmasten in woonwijken vermijden.
· Liever aansluitingen met draad dan wifi in de gemeentegebouwen en vooral in crèches en
scholen.
· Bij de vervanging van voertuigen van de gemeente en van het OCMW de milieuprestatie
verbeteren door de aankoop van nieuwe voertuigen met een goede ecoscore.
· Meer fietsen ter beschikking van het gemeentepersoneel voor hun beroepsverplaatsingen.
· Verdere uitvoering van het “Lichtplan” dat voorziet in een vernieuwing van de openbare
verlichting. Hierbij gebruikmaken van installaties die veel minder energie verbruiken en
tegelijk een goede zichtbaarheid garanderen, evenwel met beperking van de lichtvervuiling.
· De inwo(o)n(st)ers sensibiliseren voor lichthinder in de tuinen ‘s nachts (en/of voor de
weldaden van de duisternis ‘s nachts voor de natuur en de nachtrust).
· Zich blijven verzetten tegen het overvliegen van Brussel: de rechtsvorderingen voortzetten
en er desgevallend nieuwe indienen.
· De inwo(o)n(st)ers informeren omtrent de risico’s en de maatregelen die men in het geval
van verontreinigingspieken dient te nemen.

3.5 Openbare netheid
· De voor netheid verantwoordelijke gemeentedienst versterken.
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· In overleg met de inwo(o)n(st)ers de zwarte punten voor de openbare netheid in kaart
brengen en zo achterhalen waarop men het toezicht en het werk van de
gemeentemedewerkers moet toespitsen.
· Een gemeentedienst oprichten voor reiniging van graffiti op privé-eigendom.
· In sommige wijken het gebruik van harde vuilnisbakken rondom de vuilniszakken
veralgemenen. Ze zo beschermen tegen vossen en kraaien.
· Het netwerk van openbare vuilnisbakken uitbouwen, in het bijzonder in de buurt van
handelszaken, scholen en sportaccommodaties.
· Bij nieuwbouw of bij opsplitsingen van bestaande woningen telkens voorzien in
vuilnisbakruimten.
· (In het landschap geïntegreerde) stadsasbakken plaatsen.
· De installatie uittesten van openbare droge toiletten in de groene ruimten en speeltuinen.
· De voorkeur geven aan ondergrondse glasbollen, om geluidshinder te vermijden. Erop
toezien dat ze goed bereikbaar zijn voor oudere personen en personen met beperkte
mobiliteit.
· Ogenblikken voor gezamenlijke schoonmaak organiseren in de wijken.
· Sensibiliseringsacties voor kinderen in verband met “propere straten“.
· Preventieve en responsabiliserende acties opzetten omtrent nefaste gedragingen (blikjes
en papier achterlaten op straat, sluikstorten, vuilnisbakken buiten op niet-toegestane
tijdstippen).
· De strijd tegen hondenuitwerpselen voortzetten (borden, boetes, verplicht gebruik van
zakjes, enz.).
· In overleg met Le Logis en Floréal zorgen dat de medewerkers van de dienst Netheid in de
steegjes langs kunnen.

3.6 Stedenbouw en ruimtelijke ordening
· Het gebruik van natuurlijke materialen aanmoedigen (vergroende platte daken, houten
ramen, natuurlijke isolatiematerialen, enz.).
· Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen of rusthuizen faciliteren.
· Opdelingen van grote woningen toelaten. Daarbij wel letten op het naleven van de
bewoonbaarheidsnormen en op het behoud van de architecturale kenmerken.
· Bij aanvragen voor het vellen van bomen voorzien in heraanplantingsmaatregelen.
· De impermeabilisatie van bodems beperken en goede praktijken omtrent het gebruik van
regenwater bevorderen: plaatsing van retentie- en recuperatietanks en bestaande
regentanks weer in ere herstellen.
· De projecten die op het grondgebied van aangrenzende gemeenten worden ontwikkeld en
een mogelijke impact hebben in Watermaal-Bosvoorde laten vooruitgaan (e.g. Delta,
Solvay Sports, Hippodroom, Boondael-Ernotte) om ze sociaal gezien, in milieu- en
stedenbouwkundig opzicht aanvaardbaar te maken.
· Zich verzetten tegen het project van de Gewestregering om het Plateau van de Vorsterie te
verstedelijken.
·

Inschrijving op de bewaarlijst van het gebouwenerfgoed van het “Royale Belge”-gebouw
(Vorstlaan 25) en zich verzetten tegen stedenbouwkundige projecten die niet aan de site
zijn aangepast.
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· Niet-bebouwde terreinen vrijwaren en er moestuinen, speeltuinen, composteerinstallaties,
boomgaarden onderbrengen, alsook het project rond stadslandbouw op de
Kwartelzanghoeve verdedigen.
· Verder werken aan een bijzonder bestemmingsplan voor de wijk “Aartshertogen”.
· Een kwaliteitsvol onthaal blijven verzorgen aan het loket van de dienst StedenbouwLeefmilieu, indien mogelijk de openingsuren uitbreiden: zorgen voor een infostek
stedenbouw/architectuur/openbare onderzoeken, alsook voor een schaalmodel van de
gemeente met daarop de voornaamste ontwikkelingen.
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4. Een mobiliteitsbeleid dat
respecteert

iedereen

De straat met alle gebruikers delen, is ons leidmotief. Onder andere door de aanleg van een
begaanbare en veilige openbare ruimte, alsook actieve ondersteuning van alternatieve
verplaatsingsmiddelen voor de wagen.
Bovenop de specifieke voorstellen voor elk verplaatsingsmiddel wenst Ecolo-Groen dat de
gemeente de bevolking peilt naar haar mobiliteitsbehoeften om zo tot een consequent,
coherent mobiliteitsbeleid te komen dat iedereen respecteert.

ONZE VOORSTELLEN
4.1 Voetgangers
· Toezien op voldoende en meer zichtbare zebrapaden.
· In overleg gaan met het Gewest en de MIVB voor meer zichtbaarheid van de
oversteekplaatsen voor voetgangers op de plekken waar trams doorkomen.
· Beter onderhoud, verlichting en bewegwijzering van de voetgangersdoorsteken (steegjes).
· Stoepen zo herleggen dat personen met beperkte mobiliteit er nog steeds langs kunnen en
dat ze voldoende breed zijn.
· Belemmering van de stoepen tegengaan (werken, uitstekende hagen, tijdelijke
parkeerverbodsborden, enz.).
· Projecten rond fiets- en wandelrijen van en naar school ondersteunen.

4.2 Fietsen
· Fietsen moeten veilig op straat kunnen staan. Dat kan door in nog meer fietsboxen te
voorzien en door fietsrekken te plaatsen.
· Bewegwijzerde fietsroutes uitwerken.
· Aandacht hebben voor de kwaliteit van de aanleg (markeringen, kwaliteit van de bestrating,
verlichting, enz.).
· Openbare fietsherstelpalen (pomp en verschillend klein gereedschap) plaatsen op
verschillende plaatsen in de gemeente.
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· De opleidingen voor het fietsbrevet in het lager onderwijs verder blijven organiseren, net als
de opleidingen voor volwassenen, zodat iedereen op zijn of haar gemak is op de fiets in het
verkeer.
· Fluohesjes uitdelen op mobiliteitsevenementen en het gebruik ervan aanmoedigen.
· Het concept ontwikkelen van “fietsstraten”, waarin de fiets voorrang heeft.
· In de onmiddellijke omgeving van scholen prioriteit geven aan de veiligheid van de fietsers.
· Bij het Gewest verzoeken om de renovatie van de gewestelijke fietspaden langs de
Delleurlaan en de Terhulpensesteenweg, evenals om meer veiligheid voor de fietsers op
de kruispunten van de Vorstlaan, zodat de risico's op botsing met omkerende auto's beperkt
blijven.

4.3 Openbaar vervoer
· De uitvoering ondersteunen van het MIVB-busplan, dat voorziet in nieuwe lijnen en nieuwe
haltes in de gemeente. Evenwel in het noodzakelijke voorzien om de bussen elkaar te laten
kruisen in de straten die op de nieuwe routes liggen.
· De ontwikkeling ondersteunen van alternatieve vervoermiddelen voor verplaatsingen ‘s
avonds en ‘s nachts (Noctis-lijnen van de MIVB en het Collecto-systeem voor groepstaxi’s).
· Er actief op toezien dat Infrabel zijn engagementen en verplichtingen inzake het beheer en
de impact van de GEN-werken nakomt: vragen dat er prioriteit gaat naar de renovatie van
het station van Bosvoorde, zodat de omstandigheden voor het reizigersonthaal verbeteren;
de aanleg verdedigen van het openbaar park op de afdekplaten boven de overdekte gleuf
en het beheer ervan door Leefmilieu Brussel.
· Zorgen voor grondige voorlichting van de inwo(o)n(st)ers omtrent de verschillende stadia
van de GEN-werken.

4.4 Verplaatsingen met de wagen
· Zones 30 verder blijven invoeren in woonwijken en zo de snelheid matigen, vervuiling en
lawaai verminderen en de veiligheid verhogen.
· De vloot carsharingwagens in de gemeente verder blijven ontwikkelen (CAMBIO, Ubeequo,
Zencar, Zipcar, DriveNow, enz.).
· De initiatieven voor het delen van eenzelfde voertuig met verschillende huisgezinnen
(voorbeeld: Cozycar) en voor carpooling aanmoedigen.
· Sensibiliseringscampagnes over mobiliteit organiseren om het gebruik van alternatieven
voor de individuele wagen (per fiets, openbaar vervoer, te voet, enz.) aan te moedigen,
meer bepaald aan de hand van bereikbaarheidsfiches die in de gemeente zouden worden
verdeeld (scholen, administratieve centra, sportcentra, winkelcentra, markt, enz.).
· Aanzetten tot het gebruik van alternatieve vervoermiddelen
werkverplaatsingen van het gemeentepersoneel en van het OCMW.

voor

de

woon-

· Zich inschrijven in het openbare laadpalennet voor elektrische voertuigen dat op gewestelijk
niveau in ontwikkeling is.
· Het gemeentelijk parkeeractieplan wijzigen in de zin dat personen met verblijfplaats op de
grens van een blauwe zone in aangrenzende zones kunnen parkeren.
· Zorgen voor mogelijkheden tot kort parkeren (30 minuten) in de nabije omgeving van
handelszaken.
· Sensibiliseringsinitiatieven rond wegveiligheid (BOB, go for zero, enz.) overnemen.
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· Bij het Gewest pleiten voor een herinrichting van het kruispunt Delleur/Solvay, voor meer
veiligheid en een beter beheer van de stromen doorgaand verkeer.
· De belangen van Watermaal-Bosvoorde verdedigen in het gewestelijke project omtrent de
sloop van het Hermann-Debroux-viaduct, met bijzondere aandacht voor de maatregelen
die moeten worden genomen om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de
Vorsterielaan en een deel van het verkeer zich verspreidt over de woonwijken van de
gemeente.
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5. Een gemeente in transitie
Sinds de invoering van de Agenda 21-dynamiek die werd gelanceerd op initiatief van Ecolo
heeft onze gemeente tal van initiatieven ten gunste van duurzame ontwikkeling genomen of
ondersteund. Ecolo-Groen staat een transitie voor naar productie- en consumptiewijzen die
rekening houden met de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en met de impact van onze
leefwijzen op de kwaliteit van lucht, klimaat, bodem en biodiversiteit. Een transitie die erom
vraagt onze manieren van consumeren en produceren ingrijpend te veranderen, maar ook om
samen te werken en te leven.
Reeds verscheidene initiatieven zijn erop gericht het energieverbruik terug te dringen
(zwembaden en gemeentelijke infrastructuur, informeren en begeleiden van de
inwo(o)n(st)ers), lokale, bio- en seizoensvoeding voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk
te maken (moestuinen, schoolrestaurants, opleidingen), het hergebruik of delen van
hulpbronnen, voorwerpen of knowhow mogelijk te maken (geverijen, repair cafés, lokale
ruildiensten, buurtborden).
Nu willen we nog verder gaan en van Watermaal-Bosvoorde een gemeente in transitie maken.
Daarvoor komen we met onderstaande voorstellen.

ONZE VOORSTELLEN
5.1 De transitie bevorderen
· Watermaal-Bosvoorde tonen als gemeente in transitie.
· De lokale initiatieven die de transitie bevorderen inventariseren, in kaart brengen en
promoten en ze in de onthaalbrochure voor nieuwe inwo(o)n(st)ers vermelden.
· Een analyserooster voor gemeentebeslissingen vanuit de insteek van de transitie opmaken
en de gemeentebedienden wegwijs maken in het transitieconcept.
· Zorgen voor beurzen en ontmoetingsplekken voor hen die beroepsmatig of als burger van
start willen gaan met een project dat een transitie-economie bevordert.
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· Gronden en lokalen beschikbaar stellen voor activiteiten die verband houden met de
transitie.
· Vervoer en levering met de fiets in plaats van met gemotoriseerde voertuigen bij de lokale
actoren ondersteunen met premies en stimuli.
· Van de transitie een instrument voor integratie in het arbeidsproces maken.
· De commerciële actoren die goede praktijken hanteren inzake leefmilieu en transitie
hiervoor op waarde schatten.
· De voorkeur geven aan het gebruik van open software in het gemeentediensten.
· De mogelijkheid nagaan van voor het leefmilieu minder belastende begrafenispraktijken,
met name humusatie.
· School- en naschoolse activiteiten aanmoedigen die kennis laten maken met de natuur,
duurzame voeding en consumptie: actieve boerderijbezoeken, op school gekweekte
groenten koken, “zero-afval”-workshops, enz.

5.2 Voeding
· De ontwikkeling van solidaire aankoopgroepen voor artisanale landbouw (SAGAL)
promoten en ondersteunen.
· Synergie tussen alle actoren van duurzame voeding in de gemeente aanmoedigen.
· Sensibiliserende en educatieve acties rond duurzame en kwaliteitsvolle voeding opzetten,
net als activiteiten die smaak en voedseldiversiteit leren appreciëren.
· Kwaliteitsvolle voeding in de eetzalen op school toegankelijk blijven houden, de voorkeur
geven aan deze voeding op evenementen van de gemeente (korte circuits en
seizoensgroente en -fruit, voorrang aan bio) en zorgen voor voortdurend beschikbaar
drinkwater in waterkruiken.
· Duurzame voeding opnemen in de overheidsopdrachten en er de norm van maken: zo veel
mogelijk lokale, biologische of eerlijke seizoensproducten in de eetzalen in scholen,
crèches, buitenschoolse opvang, sociale restaurants, maaltijden aan huis, rusthuizen, op
gemeente-evenementen en lokale feesten.
· De openbare moestuinen en boomgaarden inventariseren en nagaan waar er nog kunnen
aangelegd worden.
· De voedselproductie stimuleren door de aanplanting van fruitbomen, kleine fruitbomen of
aromatische kruiden.
· De installatie van kippenhokken stimuleren in scholen, parken en openbare ruimten. De
inwo(o)n(st)ers ertoe aanzetten in hun tuinen, op hun terrassen en gevels te telen.
· Pluk en oogst organiseren en bevorderen.

5.3 Anders consumeren
· Een deel van de participatieve begroting besteden aan initiatieven omtrent anders
consumeren.
· In het verlengde van de Repair Cafés en de geverijen een gemeentelijk kringloopcentrum
oprichten dat in samenwerking met de inwo(o)n(st)ers de mogelijkheid biedt tot delen,
herstellen, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van hulpbronnen. Tegelijk kan er
een project voor socioprofessionele integratie plaatsvinden.
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· Burgerinitiatieven rond het delen van hulpbronnen, voorwerpen of knowhow opzetten of
ondersteunen.
· Opleidingen/workshops organiseren om een andere manier van consumeren aan te
moedigen: zich ontdoen van overbodige spullen, zero afval, recuperatie, delen,
transformatie.
· De kwalitatieve lokale voedsel- en artisanale productie aanzwengelen en de aanwezigheid
ervan in handelszaken en op markten steunen.
· De invoering van een lokaal uitwisselings- en ruilsysteem (LETS) promoten, evenals
aanzetten tot nieuwe manieren van uitwisseling en tot het creëren van gemeenschappelijke
goederen.
· Criteria omtrent koolstofvoetafdruk opnemen in de overheidsopdrachten voor leveringen
(papier, uitrusting, verf, enz.).
· Een mobiele pers naar Bosvoorde laten komen om appelsap te maken en de initiatieven
steunen die de verwerking van lokale voedselvoorziening mogelijk maken.

5.4 Afvalbeheer
· Een zero-afvalbeleid toepassen (dat de productie van afval en verpakkingen beperkt)
binnen de gemeentediensten, het OCMW, gemeentelijke en paragemeentelijke vzw’s,
scholen, alsook tijdens de evenementen die ze organiseren.
· De bevolking sensibiliseren voor de “zero-afvalproblematiek”, de lokale actoren
ondersteunen die initiatieven in deze zin opzetten en de inwo(o)n(st)ers aanzetten tot het
gebruik van minder verpakkingen en van herbruikbare voorwerpen.
· Voorzien in sorteervuilnisbakken op openbare plaatsen en bij grote toestroom van mensen
(concerten, volksfeesten, markten) en er de voorkeur geven aan herbruikbare materialen,
met statiegeld of biologisch afbreekbaar.
· Winkels en supermarkten ertoe aanzetten bakken te plaatsen waarin men herbruikbare
tassen kan deponeren of van kan meenemen.
· Een gemeentelijke premie toekennen aan het gebruik van wasbare luiers, crèches en
rusthuizen ertoe aansporen ze te gebruiken.
· Mechanismen in het leven roepen waarmee groenafval (haksel/dorre bladeren) van op
gemeentelijke diensten of van bij particulieren/bedrijven) lokaal kan worden aangewend, in
partnerschap met de burgerinitiatieven.
· Compostering aanmoedigen. Daarvoor de compostmeesters inroepen en het netwerk van
collectieve composteerinstallaties verder uitbouwen.
·

Het sorteren van organische stoffen in elke gemeentelijke of paragemeentelijke
infrastructuur aanzwengelen.

5.5 Energie
Op energie besparen, van levensbelang voor de planeet, maar ook voor de portefeuille! Dat
geldt voor de gemeente, als voor de individuele mensen. Omdat ze mee onze
energieonafhankelijkheid bewerkstelligen, dragen energiebesparingen ook actief bij tot de
bestrijding van de opwarming van de aarde.
De gemeente hoort dus het voorbeeld te geven. Sinds 2004 zorgden de werkzaamheden van
de Ecolo-Groenmandatarissen die elkaar hebben opgevolgd in de gebouwen onder beheer
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van de gemeente, met inbegrip van het zwembad, voor een verminderd energieverbruik van
nagenoeg 40 %. Onze doelstelling is 50 % van de energiebesparingen te halen.
De gemeente heeft een motie goedgekeurd waarmee ze het Burgemeestersconvenant
onderschrijft. Hierin komen de energievraagstukken op bredere schaal aan bod dan in het
Kyoto-protocol, dat gefocust was op de gemeentegebouwen. Als een gevolg van de stemming
van deze motie keurde de door Ecolo aangevoerde meerderheid een “Actieplan Duurzame
Energie” goed, met twee onderdelen: enerzijds acties in de openbare sfeer
(energiebesparingen in de gemeentediensten en de paragemeentelijke vzw’s, in de
gemeentescholen, op het OCMW, enz.) en anderzijds sensibiliserings- en begeleidende acties
voor de inwo(o)n(st)ers en verschillende privéactoren. Onderstaande voorstellen zijn
ingegeven door dit Actieplan Duurzame Energie.

ONZE VOORSTELLEN
· Elk op energievlak innoverend project gunstig ontvangen (burgercoöperatieves voor
energieproductie, kleine biogascentrale met compost, geothermie met rioleringen, enz.).
Duurzaam energiebeheer in de gebouwen van de gemeente en haar entiteiten:
· Het energiebeheer continu verbeteren in de volledige gemeentelijke en paragemeentelijke
infrastructuur: scholen, gemeentelijke vzw’s, enz.
· Systematisch toezien op de energieprestaties in alle gemeentegebouwen (energieaudit,
energiekadaster) en de interventies prioriteren in functie van de begrotingsmiddelen en de
mogelijkheden in subsidies.
· Voor elk gemeentegebouw een energieaanspreekpunt dat instaat voor het bestrijden van
verspilling, afwijkingen opspoort, regelmatig wijst op het water- en energieverbruik, de
gebruikers sensibiliseert, enz.
· In elk gemeentelijk domein van energiegebruik, daar waar mogelijk kwantificeerbare
doelstellingen vastleggen.
· De koolstofvoetafdruk van de gemeente berekenen en aan de vermindering ervan werken.
· Met andere publieke structuren deelnemen aan gezamenlijke opdrachten voor levering van
energie en 100 % groene elektriciteit eisen.
· Een energiekadaster voor woningen van de gemeente invoeren, de woningen met risico op
energiearmoede identificeren en voortgaan met de energierenovatie van woningen.
· De energie-impact van de gebouwen tot een minimum terugvoeren, zowel wat de
bouwmaterialen en de uitrusting betreft, als op het vlak van verbruik.
· Monitoring van alle hernieuwbare energiebronnen die op de gemeentegebouwen en -sites
van toepassing zijn en deze bij voorkeur gebruiken, telkens wanneer dat technisch mogelijk
en relevant is. Hierbij eventueel een beroep doen op burgercoöperatieves voor
energieproductie.
Sensibilisering en begeleiding van de inwoners en actoren:
· Acties ondernemen om de inwo(o)n(st)ers, verenigingen en bedrijven van de gemeente die
bijdragen tot energiebesparingen, de reductie van uitstoot van broeikasgassen en het
gebruik van hernieuwbare energiebronnen te informeren, te sensibiliseren, hun ervaringen
te laten delen en ze te begeleiden (energierendez-vous, energiemonitoring van de
tuinwijken, acties grote gebouwen, ervaringen delen met actoren, verschaffen van
informatie over gegroepeerde aankopen, ...).
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· De bevolking informeren over de mogelijkheden tot privé-installaties voor de productie van
hernieuwbare energie, meer bepaald langs coöperatieve energievennootschappen met
sociaal oogmerk.
· Betere hulpverlening voor burgers in energiearmoede door ze naar het OCMW door te
verwijzen.
· Kenbaarheid geven aan elk initiatief dat toelaat overheidssteun te verkrijgen om de
energieprestatie van gebouwen te verhogen of dat de inwo(o)n(st)ers een begeleiding
inzake energie wil bieden: energieaudit, diensten van “Homegrade” (voorheen “Huis van de
Energie en de Ecoconstructie”).
· Ertoe bijdragen dat de bevolking en de professionals in de bouwsector degelijke voorlichting
inzake energie krijgen. De inwo(o)n(st)ers aanmoedigen om alle werkzaamheden in huis te
baat te nemen om de energieprestatie te verhogen en op alternatieve energie over te
schakelen.
· Voortgaan met de “energiemonitoring” van de tuinwijken, in partnerschap met Logis Floréal,
de energiecel van het OCMW en de Wijkhuizen van de Tuinwijken.
· Aandacht hebben voor de impact van slimme meters, vooral wat de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer betreft.
· Sensibiliseren voor
schoorsteenvegen.

de

milieu-impact
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een
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6. Een daadkrachtig en solidair
huisvestingsbeleid

Watermaal-Bosvoorde is een groene gemeente op mensenmaat, waar het goed om te leven
is. Toch wordt wonen er steeds moeilijker. De huren zijn er duur en de woningen zijn vaak
weinig aangepast aan de huidige levensomstandigheden. Er staan overigens 44.000
Brusselse huisgezinnen op de wachtlijsten voor sociale woningen en voor nieuwe kandidaten
wordt de wachttijd geraamd op 10 jaar1. De vraag naar woningen in Brussel groeit dus
voortdurend.
Onze gemeente beschikt over een sociale-woningenpark dat 18,5 % van de woningen in de
gemeente vertegenwoordigt. Voor steeds meer jonge huisgezinnen, gezinnen met een
bescheiden of gemiddeld inkomen, alsook minder jonge mensen wiens inkomen daalt
(pensioen, tegenslagen) is de prijs van het vastgoed jammer genoeg een struikelblok. Voor
Ecolo-Groen heeft de gemeente een essentiële rol te vervullen in het aanbod openbare, vanuit
milieustandpunt hoogwaardige huisvesting. Ze moet vermijden dat er een huizenmarkt aan
twee snelheden komt, enerzijds privéwoningen aan de marktprijs, die voor steeds meer
mensen buiten bereik liggen, en anderzijds sociale woningen. Om te beantwoorden aan de
stijgende noden hieraan, is de terbeschikkingstelling van nieuwe, financieel toegankelijke
woningen dus onontbeerlijk. Dit kan echter alleen gebeuren op een goed te volgen ritme en
mits een evenwicht tussen de noodzakelijke creatie van nieuwe woningen, het behoud van het
groene karakter dat de charme van onze gemeente uitmaakt en de verbetering van collectieve
infrastructuur en uitrusting.
Om sociale cohesie en solidariteit in de hand te werken wenst Ecolo-Groen projecten op te
starten
rond
gemengde
woningen,
“samen-leefplekken”
voor
verschillende
bevolkingsgroepen, alsook vormen te promoten van gegroepeerd en intergenerationeel
wonen.

ONZE VOORSTELLEN
6.1 Woningen voor iedereen
· De middelen van de Grondregie versterken om woningbouwprojecten te begeleiden, de
capaciteit hebben om een groter aantal woningen optimaal te beheren en een beleid voor
betaalbare huurprijzen steunen.

1

Bron: Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (2015)
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· In het gemeentelijke woningenpark 20 % begeleide/gesuperviseerde
voorbehouden voor bijzondere kwetsbare doelgroepen.
· De mogelijkheid nagaan om lichte woningen
bestaansonzekerheid (daklozen/illegalen).

te

zetten

voor

woningen

personen

in

· Woningen creëren die geschikt zijn en in nieuwbouw helemaal aanpasbaar zijn voor
personen met beperkte mobiliteit, alsook de noodzakelijke werkzaamheden ondersteunen
om een zo groot mogelijk aantal bestaande woningen toegankelijk te maken.

6.2 Een huisvestingsplan voor de lange termijn
· Een huisvestingsbeleid nastreven dat strookt met een langetermijnvisie voor het
Aartshertogensquare: 1) het Aartshertogen-project doorvoeren (59 woningen + 1
gemeentelijke crèche met 42 bedden + 1 medisch centrum); 2) de eerste fase uitvoeren
van het project Aartshertogen Noord-Giervalken (40 middelgrote woningen waaronder
intergenerationeel wonen over 9 woningen, gemeenschapswonen voor licht gehandicapten
over 16 woningen, alsook 15 klassieke woningen); 3) de mogelijkheid nagaan tot
bijkomende ontwikkeling van huisvesting in de Aartshertogenwijk die kadert binnen een uit
te werken bijzonder bestemmingsplan (BBP), in overleg met de inwo(o)n(st)ers, de
toekomstige bewoners en Logis-Floréal.
· De mogelijkheid nagaan om middelgrote woningen te bouwen op de parking van het station
van Bosvoorde, terwijl er parking blijft onder de gebouwen. Ook meer werk maken van de
biodiversiteit op de site (tuinen, omringende bomen, groendaken en groene gevels).
· Daar waar er reeds concentraties van woningen zijn en tijdens de bouw van nieuwe
woningen (bijv. Aartshertogen) zorgen voor winkels en diensten.
· Een nieuw project doen rond middelgrote koopwoningen zoals in de Ottervangerstraat.
· Het project omtrent de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk naar woningen afmaken.

6.3 Bestaande gebouwen beter gebruiken
· De bestaande gebouwen van de Grondregie verder blijven renoveren.
· De herbestemming van kantoorgebouwen naar woningen, gegroepeerd wonen en
infrastructuur die kan leiden tot meer sociale cohesie vergemakkelijken.
· Gezamenlijk huren van een woning (appartement, niet opgedeelde eengezinswoning)
toestaan en naar andere bevoegde instanties toe promoten, bijvoorbeeld bij de sociale
woningen.
· Opdelingen van grote woningen toelaten. Daarbij wel letten op het naleven van de
bewoonbaarheidsnormen en op het behoud van de architecturale kenmerken.
· De inwo(o)n(st)ers samenbrengen en ondersteunen en zo tot doeltreffende en aan elke
woning aangepaste oplossingen komen die de energiefacturen doen dalen.
· De doorvoering ondersteunen van de gewestelijke huurtoelage en eventuele andere
steunmaatregelen van de overheid.
· Het beleid ter bestrijding van leegstaande woningen in samenwerking met het Gewest
voortzetten.
· De mogelijkheden nagaan van openbare inbeheername van leegstaande goederen
(woningen of kantoren) door met een bestaand Sociaal Immobiliënkantoor (SIKB) samen
te werken of door een nieuwe structuur te creëren.
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· Met het oog op efficiëntere samenwerking regelmatig ontmoetingen rond huisvesting
organiseren tussen alle actoren op het grondgebied: de gemeente, het OCMW, de sociale
huisvestingsmaatschappijen, de Adviesraden van Huurders (ARHUU), het SIKB Delta.

7. Een circulaire en buurteconomie
Onder impuls van de groenen heeft de gemeente een reeks acties ondernomen om anders te
consumeren en om voorwerpen een tweede leven te geven (geverijen, Repair Café, enz.).
Ecolo-Groen wenst de lokale actoren, bedrijven en verenigingen actiever te ondersteunen, in
het bijzonder wanneer ze goederen en diensten lokaal en duurzaam verwerken of produceren.
Ecolo-Groen wenst eveneens de buurtwinkel te ondersteunen die ingaat op de noden van de
inwo(o)n(st)ers en onze wijken verlevendigt.
Het doel van onderstaande voorstellen is een circulaire en buurteconomie te bevorderen, die
duurzaam is, banen creëert en integratie in het arbeidsproces bewerkstelligt.

ONZE VOORSTELLEN
7.1 De actoren opwaarderen
· Een register opmaken van de handelaars, de vaklui en de economische actoren van
Watermaal-Bosvoorde.
· Een internetruimte openen voor de economische en sociale actoren (bedrijven en
zelfstandigen, verenigingen, handelaars, vaklui, ...) waarop ze zich kunnen voorstellen en
jobaanbiedingen op het gemeentelijke grondgebied kunnen verspreiden.
· De lokale initiatieven rond lokaal consumeren in kaart brengen.
· De lokale voedsel- en artisanale productie aanzwengelen en de aanwezigheid ervan in de
winkels en markten van de gemeente steunen.
· Lokale herstellers en verwerkers opwaarderen.
· Zorgen voor borden naar lokale handelszaken.

7.2 Gunstige omstandigheden creëren
· Initiatieven ondersteunen die de kwaliteit willen verbeteren van de handelsruimten en hun
omgeving (architectuur, netheid, verlichting, enz.)
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· Ervoor zorgen dat de buurtwinkels in de verschillende wijken blijven bestaan of dat er
nieuwe komen.
· Leegstaande kantoorgebouwen omvormen voor kleine ondernemingen of gedeelde
werkruimten stimuleren.
· Coworking-ruimten ontwikkelen en steunen.
· In de buurt van de winkels zorgen voor 30 min.-parkeerplaatsen.
· Het behoud en de ontwikkeling van activiteiten in oude werkplaatsen of garages
aanmoedigen.
· Sociale-economieondernemingen promoten in de bestekken van de gemeente.
· De ontwikkeling in de hand werken van groeperingen van werkgevers die gezamenlijk
werknemers inzetten.
· Stimuli creëren voor de actoren op het grondgebied van de gemeente die afgedankt textiel
of meubilair willen opknappen.
· Met de handelaars samenwerken (ook met de marktkramers) en hun alternatieven voor
verpakkingen aan de hand doen (zero afval).
· Handelaars en ondernemers sensibiliseren voor duurzame financiële producten.
· De horecasector voor duurzame voeding sensibiliseren en de initiatieven in deze zin van
de actoren naar waarde schatten.
· Zorgen voor beurzen en ontmoetingsplekken voor hen die beroepsmatig of als burger van
start willen gaan met een professioneel project dat een circulaire economie bevordert.
· De economische actoren voorlichten omtrent duurzame overheidsopdrachten.

7.3 Innoveren
· In het kader van een project rond socioprofessionele inschakeling een gemeentelijk
“kringloopcentrum” oprichten waar activiteiten worden ontwikkeld die hergebruik, recyclage
en nuttige toepassing van de lokale hulpbronnen toelaten.
· Een beheersysteem opzetten voor organisch afval dat specifiek is voor collectiviteiten
(scholen, rusthuizen) en handelszaken, in het bijzonder in de horeca.
· De inspanningen rond socioprofessionele inschakeling opvoeren, meer bepaald door de
artikel-60-overeenkomsten, door in partnerschap met publieke actoren en actoren uit het
verenigingsleven te werken, in het bijzonder wanneer ze actief zijn op het vlak van de
circulaire economie en de nuttige aanwending van hulpbronnen.
· De haalbaarheid nagaan van een fietsleveringssysteem met bijbehorend afleverpunt op het
gemeentelijke grondgebied, alsook van mogelijkheid om kwaliteitsvolle werkgelegenheid te
creëren hieromtrent.
· Een markt laten komen op Logis Floréal.
· Een ontmoetingsruimte creëren voor de economische actoren van de gemeente en de
mogelijke synergie tussen kmo’s, zelfstandigen, handelaars en actoren uit het
verenigingsleven van de gemeente maximaliseren.
· Instrumenten uitwerken om gemakkelijker spaargeld te investeren in productie- of
consumptieprojecten die ten goede komen aan een circulaire of buurteconomie.
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8. Het pad effenen voor de burgers van
morgen

Onze kinderen komen in een veranderende wereld terecht! De gemeente is de eerste plek in
het leven van onze jongeren waar ze zich vormen en ontwikkelen. Ze speelt dus een erg
belangrijke rol in hun fysieke, relationele en intellectuele ontplooiing en dat in harmonie met
de natuur en hun leefomgeving. Daarom moet de gemeente aan de ouders geschikte opvang
en aan de kinderen sportieve, culturele en sociaal bewuste activiteiten aanbieden, zowel
binnen als buiten de schooluren. Ecolo-Groen heeft een hele rist voorstellen veil voor baby’s
en peuters, kinderen, jongeren én het onderwijs.
Om de nieuwe uitdagingen aan te gaan, moeten de inspanningen zich in de eerste plaats
richten op de scholen. Wij wensen een welwillende en stimulerende school, die kinderen zin
geeft om te leren, aandacht heeft voor gelijke kansen, een open venster heeft op de wereld en
zich inzet voor belangrijke maatschappelijke kwesties. Een school die een beter gebruik van
de hulpbronnen op onze planeet aanmoedigt, die jongeren de middelen geeft om hun
autonomie te ontwikkelen en die ze voorbereidt op een verstandig gebruik van de nieuwe
technologieën.

ONZE VOORSTELLEN
8.1 Baby’s en peuters
· Een enig loket maken voor inschrijvingen in de gemeentelijke crèches.
· De nieuwe gemeentelijke crèche op Aartshertogen voltooien.
· Het netwerk van gesubsidieerde onthaalmoeders ontwikkelen, door het stimuleren van

nieuwe ruimten waar verschillende onthaalmoeders samenwerken, de ontwikkeling van
structuren voor kortere opvang en een “open huis” (voor jonge ouders en hun baby’s).
· De activiteiten voor de allerkleinsten van La Vénerie en de bibliotheken promoten.
· Verenigingen ondersteunen zoals de Gezinsbond en het Centrum voor geboortebeperking,

die activiteiten voor gezinnen organiseren: kledingbeurzen, ontmoetingen met ouders, enz.
· Jaarlijks een baby- en peuterdagje organiseren om alle activiteiten die door de gemeente, Kind
en Gezin en de verenigingen worden opgezet te promoten.
· Een overleg organiseren met Logis-Floréal en de directie van Monumenten en Landschappen
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voor de aanleg op het Jules Messineplein van een nieuwe speeltuin die geschikt is voor de
allerkleinsten.

8.2 Kinderen
· Luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben, op kinder- of jongerenconsulten, reeds
bestaand dan wel te organiseren, meer bepaald bij het aanleggen of renoveren van
recreatieve ruimten.
· Nieuwe initiatieven voor huiswerkbegeleiding in het leven roepen, in partnerschap met de
bibliotheken, de wijkhuizen of het jeugdhuis.
· Activiteiten organiseren in andere talen om talen op een andere manier aan te leren (kunst,
sport).
· Activiteiten in verband met de moestuin en de natuur (composteren, kippenhokken, enz.)
toegankelijker maken voor kinderen.
· Meer buitenschoolse activiteiten die de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen bevorderen
(bijvoorbeeld: knutselen, toneel, schilderen, enz.).
· Ondersteuning bieden aan sport- en creatieve vakantiekampjes door de gemeentelijke
infrastructuur beschikbaar te stellen.
· Verplaatsingen tussen de scholen en de academies organiseren.

8.3 Onderwijs
Gunstige omstandigheden creëren voor een inclusief en kwaliteitsvol onderwijs
· Het onderwijs aanpassen aan de uitdagingen van een evoluerende bevolking met nieuwe
behoeften, meer bepaald wat het leren van de onderwijstaal aangaat.
· Op scholen teamwerk tussen leerkrachten én kinderen aanmoedigen, aan de hand van de
stuurplannen.
· De relaties tussen de school en de ouders beter onderhouden door projecten als praatcafés
en schoolcomités op te zetten.
· Een opleiding voorstellen voor de volledige onderwijsgemeenschap, met inbegrip van de
ouders, om de sociale en affectieve vaardigheden van de kinderen te versterken en meer
in het algemeen het samen-leven op school en in de gemeente te verbeteren.
· Een solidariteitsfonds in het leven roepen zodat iedereen toegang heeft tot school- en
buitenschoolse activiteiten.
· Het gezondheidsplan in de scholen finaliseren (renovatie toiletten, drinkfonteinen, enz.).
· Een project aanmoedigen voor een taalbad in het Nederlands in een gemeentelijke school,
in navolging van het taalbadproject dat reeds bestaat in het Franstalige koninklijk atheneum
van Watermaal-Bosvoorde (“La Brise”).
· Meer sportactiviteiten op school, in het verlengde van het voetbalproject in de
Karrenbergschool.
· Het zwemuurtje optimaler organiseren.
· De mobiliteit van de kinderen naar hun scholen verbeteren: begeleiding van de kinderen
met fiets- en staprijen, schoolbus, enz. en zorgen voor een veilige weg naar school op de
spitsuren (fietsstraten).
· Verder blijven investeren in de permanente opleiding van leerkrachten en ander
onderwijspersoneel. Hierbij vooral de klemtoon leggen op conflictbeheer en geweldloze
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communicatie (tussen kinderen, tussen volwassenen, tussen de school en de ouders),
bestrijding van pesten, samenwerken, creativiteit, enz.
· De functie van zorgcoördinator bestendigen, meer bepaald om de directies te
ondersteunen.
· De mogelijkheid nagaan om een conciërgefunctie te creëren in de scholen waar er nog
geen is, om zo het gebruik van de schoollokalen buiten de schooluren te vergemakkelijken.
· De activiteiten rond moestuinen, composteren en het houden van kippen voortzetten, in de
school dan wel erbuiten.
· Schoolprojecten met het oog op beter energiebeheer aanmoedigen.
Een school met een luisterend oor voor de kinderen
· Nog meer luisterbereidheid naar de kinderen toe aan de dag leggen en de democratische
praktijken op school versterken (e.g. schoolraad, kinderraad, enz.).
· Een proefschool kiezen voor een actief-zorgproject waardoor elke leerling centraal staat in
zijn of haar leerproces, zijn of haar kennis kan opbouwen en zijn of haar creativiteit,
groepsgeest en gerichtheid op de ander kan ontwikkelen.
Een school met open venster op de wereld
· Culturele projecten, reeds succesvol beproefd, de plaats geven die ze verdienen en er
nieuwe ontwikkelen, met de bibliotheken, La Vénerie, de academies voor muziek en
schone kunsten, eventueel ook met andere culturele actoren.
· De openheid van de school stimuleren door culturele en interculturele projecten, relaties
over de generaties heen en door in interactie te gaan met de wijk.
· Het muziek-schoolproject naar alle scholen uitbreiden om alle kinderen van de
gemeentelijke scholen een uur muziek te kunnen aanbieden (momenteel op Najaden en
Karrenberg).
· Interculturele uitwisselingen binnen het Brussels Gewest promoten, aan de hand van
partnerschappen tussen scholen: culturele projecten, welsprekendheidstornooien,
gemeenschappelijke reizen, enz.
· Synergie tussen kinderen en senioren ontwikkelen, bijvoorbeeld met activiteiten in de
scholen en in de rusthuizen.
· Synergie tussen de lagere en de secundaire scholen aanmoedigen.
· School- (en buitenschoolse) activiteiten aanmoedigen om de natuur te laten ontdekken en
ermee in contact te komen.
· Blijven op excursie gaan met alle klassen vanaf de 3de kleuterklas.
Een school op de bres voor de belangrijke thema’s in onze maatschappij
· Het programma voortzetten rond gezond en duurzaam eten in de gemeentelijke scholen
(gebruik van de drinkbus, water binnen handbereik, gezonde tussendoortjes en “zero afval”,
eerlijke, lokale en seizoensproducten, geen zoete drankjes meer, enz.).
· De leerkrachten en de onderwijsgemeenschap in opleidingen sensibiliseren voor de
thema’s duurzame consumptie en transitie.
· Projecten opzetten rond het herkennen van de verscheidene culturen rondom ons en het
opbouwen, vanuit onze burgerwaarden, van interculturaliteit.
· Kinderen aanmoedigen om zich uit te drukken, in het bijzonder journalistiek te bedrijven op
school (niet enkel in verband met het leren, maar ook wat het reilen en zeilen op school
aangaat: aanpak van geweld, projecten leiden, omgaan met maatschappelijke problemen,
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enz.).
· Het leren omgaan met digitale tools op de gemeentelijke scholen. Hierbij tegelijk kritisch
leren staan tegenover het gebruik ervan (kosten, milieuhinder en maatschappelijke
risico's) en sensibiliseren voor de noodzaak om zijn of haar digitale identiteit te
beschermen.
· De voorkeur geven aan het gebruik van open software in de gemeentelijke scholen.

8.4 Jeugd
· Jongereninitiatieven ondersteunen door materiaal en/of lokalen uit te lenen.
· Activiteiten “door en voor jongeren” inventariseren en er zo de aandacht op vestigen.
· Jaarlijks “Place aux Enfants” (gericht op 6- tot 12-jarigen) blijven organiseren en zich
inschrijven voor het project “Place aux jeunes” (is men mee bezig, gericht op 12- tot 15jarigen).
· Het skatepark heraanleggen.
· De activiteiten van het jeugdhuis uitwerken en de lokalen renoveren.
· De banden tussen de generaties ontwikkelen door gemeenschappelijke activiteiten met de
Wijkhuizen, het jeugdhuis, de residentie voor senioren, de bibliotheken, culturele centra,
scholen, enz.
· Blijven activiteiten organiseren tussen jongeren uit de verschillende Brusselse gemeenten,
zodat ze andere bevolkingsgroepen kunnen ontmoeten en andere gemeenten ontdekken.
· Werk maken van de ondersteuning van scoutseenheden (subsidies, vervoer van het
kampmateriaal, enz.).
· Het project rond sportvoorzieningen aan de Georges Benoidtstraat afmaken en toezien op
het onderhoud van de openbare, voor iedereen toegankelijke sportinfrastructuur.
· Nog meer naar jongeren luisteren, op raadplegingen met betrekking tot alle projecten die
hen rechtstreeks aangaan (voorbeelden: aanleg van het skatepark en sportplekjes,
beheer van het jeugdhuis, ondersteuning jeugdbewegingen).
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9. Een plaats voor ouderen

Een vierde van de bevolking van onze gemeente is meer dan 60 jaar oud2. Het
gemeentebeleid moet kaderen binnen deze sociologische realiteit, is het nu met de aanleg
van de openbare ruimte, dan wel met initiatieven ter ondersteuning van de sociale cohesie.
Heel wat senioren wensen overigens hun beschikbaarheid en hun kennis ten dienste van
anderen stellen. Ecolo-Groen moedigt dan ook met graagte de activiteiten en de initiatieven
aan die hun betrokkenheid en welzijn in het leven in onze gemeente bevorderen.

ONZE VOORSTELLEN
· De deelname bevorderen van ouderen aan sport-, culturele en verenigingsactiviteiten.
· Met de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren (GAVS) werken aan kwesties als
mobiliteit, opleiding in de nieuwe technologieën, enz.
· Intergenerationele initiatieven aanmoedigen (1 dak 2 leeftijden, kangoeroehuis,
huiswerkbegeleiding, enz.).
· Een collectieve moestuin voor verschillende generaties aanleggen aan het rusthuis van
het OCMW.
· Het delen van kennis en vaardigheden aanmoedigen met uitwisselingen, mentorschap,
buitenschoolse hulp, enz.
· Mogelijkheden ontwikkelen voor senioren om vrijwilligerswerk te doen binnen de sociale
activiteiten van de gemeente (carpooling, geverij, ...).
· Senioren aanmoedigen om deel te nemen aan de wijkcomités en aan de activiteiten in de
wijk.
· Plaats maken voor personen op leeftijd bij de aanleg van de openbare ruimte: zitbanken
(vooral in straten die omhoog gaan/lange trajecten), petanquebanen, enz.
· De activiteiten die stimulerend werken voor het geheugen en de psychomotoriek van
ouderen voortzetten en versterken.
2

http://bisa.brussels/themas/bevolking
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· De activiteit ontwikkelen van de Minder Mobielen Centrale die dankzij het inzetten van
vrijwilligers mogelijkheden tot vervoer kan bieden aan personen met een laag inkomen
en/of met een verminderde mobiliteit.
· De renovatie en uitbreiding van de seniorenresidentie van het OCMW voortzetten en
afronden.
· Activiteiten ondersteunen - van bijvoorbeeld vzw Vivre chez soi- die ervoor zorgen dat
oudere personen thuis kunnen blijven.
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10. Een cultuurbeleid en een erfgoed dat voor
iedereen toegankelijk is
Het cultuurbeleid is een sterk punt in onze gemeente. In de wijken evenwel heeft nog niet
iedereen voldoende toegang tot cultuur. Ecolo-Groen wenst dat zo veel mogelijk personen het
vermogen hebben zich uit te drukken en dat ze hun culturele creativiteit kunnen ontplooien.
We wensen eveneens blijvend werk te maken van de opwaardering van het erfgoed in onze
gemeente en haar geschiedenis, meer bepaald in het centrum voor lokale geschiedenis dat
in 2003 op initiatief van Ecolo werd opgericht.

ONZE VOORSTELLEN
10.1 Cultuur
· De culturele actoren verder blijven ondersteunen (culturele centra, Frans- en

Nederlandstalige openbare-bibliotheeknetten, enz.).
· Het beleid van multiculturele openheid van La Vénerie voortzetten en versterken.
· Initiatieven van het netwerk

van kunstenaars en inwo(o)n(st)ers verder blijven
ondersteunen en ontwikkelen: tentoonstellingen, artiestenparcoursen (Art à l’air, Jazz op
de markt, enz.).

· Een cultuurcommissie in het leven roepen met daarin vertegenwoordigers uit het

verenigingsleven en geïnteresseerde inwo(o)n(st)ers, die advies uitbrengt aan het college
en aan de gemeenteraad over het cultuurbeleid en de verdeling van de subsidies die over
de verenigingen en projecten te verdelen zijn.
· Jaarlijks naar aanleiding van de feesten van de Federatie Wallonië-Brussel en van de

Vlaamse-Gemeenschapsfeesten een kunstenaar of een vereniging in het zonnetje zetten.
· Voortgaan met het tentoonstellen van lokale kunstenaars in de gemeentezalen, meer
bepaald in het station van Watermaal, aan een voorkeurstarief.
· De partnerschappen voortzetten tussen de gemeente, La Vénerie, de bibliotheken,
spelotheken, verenigingen en scholen uit alle netten.
· De samenwerking met WABO versterken.
· Het leesbeleid verder ontwikkelen via de twee, Nederlands- en Franstalige netten van
openbare bibliotheken.
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· De culturele actoren van de gemeente en de bibliotheken aanzetten tot extra-murosactiviteiten om personen tegemoet te komen die het minst de gewoonte hebben om naar
culturele plekken te gaan.
· In partnerschap met andere socioculturele krachten (wijkhuizen, Espace Mosaïque,
jeugdhuis) personen tegemoetkomen die niet vanuit zichzelf naar culturele plekken zoals
bibliotheken en culturele centra toestappen.
· Ondersteuning bieden aan alle socioculturele initiatieven in de tuinwijken en in zaal “Le
Logis”.
· Logistieke ondersteuning (transport, materiaal) bieden voor de organisatie van wijkfeesten.
· Het volksbal en het bloemenfeest verder, in samenwerking met de lokale verenigingen,
blijven organiseren.
· De steun aan La Vénerie opdrijven en de infrastructuur ervan renoveren
(benedenverdieping van de Espace Delvaux en aanbrengen van een terras op het
Keymplein, renovatie van de Stallen van het Hooghuis en van de zaal van het Hooghuis).
· Meer zichtbaarheid geven aan de culturele activiteiten van de gemeente en van de culturele
centra, meer bepaald op de gemeentelijke website. Zorgen voor samenwerking en het
omgaan van informatie tussen de lokale spelers, via het culturele platform.
· Participatieve kunstprojecten opzetten in overleg met de socioculturele krachten van de
gemeente, waaronder het OCMW.
· Projecten doen rond de verschillende culturele spelers, meer bepaald in plastische
kunsten (Vénerie, Academies, galerijen, Kasba-workshops, ...).
· In samenspraak met de verschillende spelers (cultuurdienst, culturele centra, bibliotheken,
spelotheken, centrum voor lokale geschiedenis) een optimaal gebruik van de lokalen
bestuderen.
· Lokalen beschikbaar stellen voor verenigingen, kunstenaars, inwo(o)n(st)ers (station van
Watermaal, Bosvoorde centrum, scholen, enz.).

10.2 Erfgoed
· Verder kunstwerken blijven integreren in de stedelijke ruimte, in het bijzonder bij de
renovatie van het Keymplein.
· Culturele activiteiten (muziek, toneel, enz.) bevorderen in de parken en op de pleinen.
· Ingebruikneming aanmoedigen van openbare plaatsen en van de kiosk voor muzikale
activiteiten.
· De architecturale rijkdommen, de openbare uitrusting, de opmerkelijke bomen en de
bijzonderheden van de gemeente in de kijker zetten met hiertoe geëigende borden.
· Erop toezien dat de procedure die de gemeente opstartte tot inschrijving op de bewaarlijst
van het gebouwenerfgoed van het “AXA-Royale Belge”-gebouw op de Vorstlaan 25 bij het
Gewest tot een goed einde komt.
· Het centrum voor lokale geschiedenis uitbouwen en een beleid opzetten omtrent het
digitaliseren van de historische documenten.
· Binnen het centrum voor lokale geschiedenis een denkoefening opstarten over de
kolonisatiegeschiedenis.
· Een toeristische wandeling en fietsroute uitwerken die de bezoekers naar de belangrijkste
trekpleisters van de gemeente brengt.
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· Het doek van Paul Delvaux “Watermaal-Bosvoorde 1906”, in het bezit van de gemeente, in
een voor het publiek geopende ruimte onderbrengen en het zo zichtbaarheid geven.

11. Voor solidariteit, hier en ginder
Watermaal-Bosvoorde is geen eiland dat losstaat van de rest van de wereld. Voor EcoloGroen moet solidariteit tot uitdrukking komen in onze gemeente en in ons land, maar ook ten
aanzien van de landen in het Zuiden.
Daarom werd er in 2001, op initiatief van Ecolo, een schepenambt van de Internationale
Solidariteit in het leven geroepen. De gemeente vormt immers een uiterst geschikt
machtsniveau om lokale ontwikkelingsprojecten in gang te zetten en te ondersteunen.

ONZE VOORSTELLEN
· Het werk voortzetten van het Steuncomité voor de Internationale Solidariteit dat wordt
beheerd door lokale actoren en verkozenen (begeleiding en advies over de ondersteuning
van de projecten).
· De burgerinitiatieven ondersteunen die de gemeente willen positioneren in de grote
maatschappelijke debatten die onze grenzen overstijgen (zoals dat het geval was bij de
TTIP en bij de vluchtelingenopvang): Noord-Zuid, klimaat ...
· De dynamiek rond de “eerlijke-handel-gemeente” gaande houden, door eerlijke producten
te promoten in alle gemeentelijke diensten en infrastructuur.
· Het sensibiliserings- en bewustmakingswerk in de gemeente door lokale verenigingen en
culturele centra faciliteren en ondersteunen.
· Het partnerschap met de Congolese gemeente Limete voortzetten.
· Het onthaalbeleid met het OCMW versterken, de LOI en burgerinitiatieven rond
vluchtelingenopvang verder ondersteunen (doorvoering van de “Gastvrije gemeente”motie).
· Met het oog op ontwikkelingseducatie verder interculturele acties voeren, in samenwerking
met La Vénerie, WABO, het jeugdhuis, de lokale verenigingen (Oxfam-wereldwinkels, Ken
be Fem, Tisuka, 11.11.11, enz.).
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· Streven naar een jaarlijkse budget voor Internationale Solidariteit, aan 1 euro per
inwo(o)n(st)er, terwijl dat momenteel 0,3 per inwo(o)n(st)er is.
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12. Gezonde en ethische
gemeentefinanciën

Onder impuls van de Ecolo-GMH-MR-meerderheid slonk de schuldenlast van de gemeente
op zes jaar tijd met een vierde (van 23,3 naar 17,6 miljoen euro), zonder afbreuk te doen aan
de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking. Dat is het resultaat van voorzichtige en
oordeelkundige financiële keuzes, van een systematische zoektocht naar subsidies en van
energiebesparingen in de gemeentegebouwen.
Ecolo-Groen wil voortgaan met dit gezonde beheer waardoor er middelen kunnen vrijkomen
om in de volgende jaren in nieuwe projecten te investeren.

ONZE VOORSTELLEN
· De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing verminderen voor
woningeigenaars die in een inkomenscategorie zitten die in aanmerking komt voor een
sociale of middelgrote woning.
· Een taks heffen op bedrijfsparkings met meer dan 10 plaatsen, zoals reeds doorgevoerd in
Elsene, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe.
· De verschillende taksreglementen oplijsten, nagaan in welke mate ze geschikt en
doeltreffend zijn, hierbij vergelijken met de praktijken in de andere Brusselse gemeenten.
· Synergie met het Brussels Gewest en de aangrenzende gemeenten ontwikkelen en zo
gemeenschappelijke diensten opzetten die de inwo(o)n(st)ers ten goede komen (naar het
voorbeeld van het containerpark).
· Investeren in de lokale productie van hernieuwbare energiebronnen en een lokaal
investeringsproject hieromtrent van de grond helpen komen.
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