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Gemeente Ganshoren 

Programma-akkoord van de meerderheid tussen LB en MR 

voor de legislatuur 2013 – 2018 

Solidariteit en levenskwaliteit met de klemtoon op de kwaliteit van de diensten 

en de infrastructuren (woningen) en het levenskader 

- de interregionale solidariteit met de ouderen, de jongeren, de families enz zijn 

een prioriteit. De nieuwe meerderheid zal er bijgevolg voor zorgen dat de toegang tot 

de diensten, infrastructuren en sociale, culturele en sportieve activiteiten voor allen 

wordt bevorderd, met een bijzondere aandacht voor minderbedeelde families. Zij zal 

de sociale coördinatie georganiseerd door het OCMW tussen de verschillende 

sociale partners versterken. Om zo goed mogelijk te antwoorden aan de noden van 

de Ganshorenaren, dienen de uitwisselingen en partnerschappen tussen de 

verschillende diensten van de gemeente versterkt en ontwikkeld te worden, maar 

ook tussen de verschillende actoren in eerste lijn, of zij nu uit de sociale sector dan 

wel uit de publieke sector komen. 

- De gemeente zal in eerste instantie de sociale cohesie versterken. Samen met alle 

betrokken actoren, zal de maatschappelijke preventie worden verdergezet en 

versterkt om te strijden tegen de sociale uitsluiting, de schoolmoeheid, de 

verslavingen en misdadig gedrag. 

- Op het vlak van het familie- en jeugdonthaal, zal de nieuwe legislatuur er zorg voor 

dragen te antwoorden op de demografische uitdagingen door de mogelijkheden om 

het verhoogde plaatsaanbod in haar kleuterscholen en de kinderopvang verder te 

zetten en dit in overeenstemming met de toename van de door andere 

beleidsniveaus (Gewest en Gemeenschappen) gecreëerde opvangplaatsen. 

Ten einde deze doelstellingen te bereiken:  

-De nieuwe meerderheid zal alles in het werk stellen om met voorrang de 

werkzaamheden tot renovatie/wederopbouw van het rusthuis te 

bewerkstelligen ten einde aan de kwaliteits- en comfortnormen te 

beantwoorden alsook naar de toekomst toe andere woningen te voorzien, 

zoals serviceflats, intergenerationele huisvesting, enz.  

-De gemeente zal de renovatie van de sociale woningen verder zetten om op 

die manier aan de zwaksten een menswaardig levenskader en een veilige en 

kwalitatieve gemeentelijke omgeving te bieden. 

-De gemeente zal op korte termijn de vier in 2011 geprogrammeerde 

bijkomende kleuterklassen realiseren en de nieuwe meerderheid zal, op 

middellange termijn, de mogelijkheid onderzoeken om het plaatsaanbod te 

verhogen; 



-In functie van haar mogelijkheden, zal de gemeente zich inzetten om, samen 

met de privé sector, middelgrote woningen te ontwikkelen, dit door bouwrijpe 

gemeentelijke ruimtes vrij te geven. Samenwerkingen met de GOMB en het 

Gewestelijk woonplan zullen worden onderzocht. 

Bij de voorziening van mogelijke nieuwe woongelegenheden, zal voorrang 

worden verleend aan gedeeld wonen (kangoeroe woningen, 

intergeneratiewoningen,...) die ondermeer door de Gewestelijke Wooncode en 

de recente ordonnanties in deze aangelegenheid worden ondersteund. 

- Er zal aandacht worden verleend aan de kwaliteit van de dienstverlening en 

activiteiten georganiseerd ten behoeve van senioren, ten einde hun eenzaamheid te 

vermijden en hun een menswaardig leven te waarborgen: luisterbereidheid, familiale 

en huishoudhulp, ontdekkings- en ontmoetingsactiviteiten (informatica, uitstappen, 

diverse animaties, enz.) 

-Op het gebied van werkgelegenheid, zullen de samenwerkingen met PWA en 

ACTIRIS worden ondersteund door de nadruk te leggen op informatie bij de 

werkzoekenden en door hen naar de diverse gemeentelijke en gewestelijke 

tewerkstellingsmiddelen te loodsen. 

-De Noord/Zuid solidariteitsacties zullen worden verdergezet, onder meer de steun 

aan het Jumelagecomité Ganshoren/Rusatira. Een bijzondere aandacht zal verleend 

worden door de lokale overheden aan de herinnering en nagedachtenis van de 

slachtoffers van de genocide gepleegd in Rwanda, met name ter gelegenheid van de 

20
ste

 verjaardag die herdacht zal worden in 2014. 

 

Veiligheid en Preventie 

De veiligheid is een belangrijke doelstelling van de gemeente Ganshoren. Het is 

hoognodig om de openbare rust op het ganse grondgebied op elk moment van de 

dag en de nacht te waarborgen. Het niet eerbiedigen van dit grondrecht hindert elke 

burger en de zwaksten in het bijzonder. 

In de strijd tegen misdadig en antisociaal gedrag, dienen de door onze gemeente, 

met de hulp van de federale en gewestelijke instanties, te voorziene instrumenten 

een juist evenwicht tussen preventie en repressie te behouden. 

Het preventiewerk moet tot een vermindering van misdrijven en wangedrag leiden. 

Dit omhelst alle op het territorium van de gemeente Ganshoren zichtbare 

aanwezigheidstekenen, zoals de gemeentewachten en straathoekwerkers, maar 

ook, in samenwerking met de politiezone, de ontwikkeling van cameranetwerken, 

preventietechnische middelen, bevolkingsinformatie. Bijzondere aandacht zal aan de 

diefstal met braak (inbraak) worden gewijd. De gemeente Ganshoren ondersteunt 

het in de wijk Park Albert/Sorbeboom/BAM geïnstalleerde Lokaal Preventie Netwerk 
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(LPN) en moedigt zo nodig elk gelijkaardig initiatief aan, zonder afbreuk te doen om 

de veiligheid op het gehele grondgebied te waarborgen. 

De actie van de gemeentewachten en de straathoekwerkers op het terrein zal 

worden versterkt en geoptimaliseerd: verderzetting van gerichte scholing, coördinatie 

met de lokale politie, toepassing van GAS-boetes,…  

De zichtbare en geruststellende aanwezigheid op het openbare domein, de strijd 

tegen het asociaal gedrag, tegen onaangepast gedrag op het openbaar domein, 

inbraken, de ontwikkeling van preventietechnische middelen zijn zoveel acties die 

dienen te worden verder gezet en versterkt. De dagelijkse aanwezige 

gemeentewachten dienen de bevolking gevoelig te maken voor de veiligheid en de 

misdaadpreventie, de burgers te informeren, de communicatienetwerken en de 

openbare activiteiten te beveiligen. 

Ten einde de veiligheid van allen te waarborgen, zullen onze prioriteiten dus concreet 

de volgende zijn: 

De versterking van de buurtpolitie, dicht bij de mensen, de wijken en de 

handelaars (ondermeer te voet en per fiets); 

Herwaardering van de rol van de wijkagent en het aanmoedigen van de 

wisselwerking tussen deze laatste en de burgers; 

Het versterken van het gemeentelijk reglement van de GAS-boetes voor 

specifieke misdrijven (onder andere: sluikstorten, graffiti, lawaai, 

beledigingen), door versterkte acties tussen politie en gemeente, om zo beter 

tegen de daders te kunnen optreden; 

In overeenstemming met de projecten van de politiezone/CIBG, het 

actualiseren en moderniseren van het cameranetwerk met als doelstelling het 

toezicht en de preventie; 

Het organiseren van informatiecampagnes op het gebied van preventie tegen 

wangedrag en het voeren van een transversaal beleid met de medewerking 

van de politie, de gemeentewachten, de schoolbemiddelaars, de 

jeugdopvoeders en de bewonersverenigingen ten einde de leefbaarheid van 

de wijken te verbeteren; 

De samenhang te verzekeren van de inspectie en het gevolg van de 

vaststellingen van wangedrag inzake de openbare netheid, stedenbouw, 

milieu, hygiëne en de toepassing van gemeentelijke reglementen. 

Culturele activiteiten, handel en stedenbouw, imago van de gemeente 

Onze prioriteiten zullen zich richten tot de kwaliteit van onze culturele activiteiten en 

stedelijke animaties, de ontplooiing van handel en stedenbouw, hetgeen de 



aantrekkingskracht van onze gemeente zal versterken om zo ook haar imago te 

verbeteren. 

Wat betreft cultuur, deze is een essentiële onplooiings- en socialiseringsfactor. Men 

dient derhalve alles in het werk te stellen om een werkelijke toegang van allen tot de 

cultuur te waarborgen middels culturele kernen van de gemeente (culturele diensten 

van de gemeente, cultureel centrum “La Villa”, De Zeyp, de bibliotheek enz.). 

Om dit objectief te bereiken, zal de gemeente op het volgende toezien: 

De samenwerking tussen de communicatienetwerken verbeteren 

(gemeentelijke en culturele activiteiten) bij de inwoners (website, krant); 

Het sociale culturele leven ondersteunen; 

De samenwerking tussen de culturele actoren en de Nederlandstalige en 

Franstalige culturele diensten versterken; 

Het gemeentelijk patrimonium en de lokale artiesten, in allerlei disciplines, in 

de verf zetten; 

 De ecologische impact van festiviteiten beperken. 

Wat betreft de gemeentelijke activiteiten, zullen verschillende activiteiten worden 

herbekeken om meer afwisseling te bieden aan inhet aanbod van de voorgestelde 

activiteiten (in het bijzonder wat betreft de braderieën en de bijhorende 

randanimaties). Wij zullen de mogelijkheid bestuderen om een wekelijkse 

voedingsmarkt van kwaliteit te ontwikkelen, evenals een wekelijkse gemeentelijke 

activiteit. In de mate dat de nieuwe meerderheid bezorgd is om het milieu, zal zij in 

het kader van de wekelijkse markt, marktkramers verkiezen die natuurlijke of lokale 

producten aanbieden. 

Het economische beleid dat de gemeente tijdens deze legislatuur voert, zal geleid 

worden door de zorg om de commerciële verscheidenheid van de gemeente in de 

wijken te ontwikkelen en de economische aantrekkelijkheid  van de gemeente en de 

bestaande handelszaken te versterken. De inwoners en de handelaren zullen 

worden geraadpleegd om de handelszaken en activiteiten te beoordelen, waarvan de 

ontwikkeling zal worden aangemoedigd. 

In de mate van haar mogelijkheden, zal de gemeente lokale initiatieven valoriseren 

teneinde haar wil om een economische en sociale duurzame ontwikkeling te 

versterken door lokale initiatieven te ondersteunen. 

De gemeente heeft een bijzondere aansprakelijkheid als dichtst bijzijnde overheid. 

De gemeentelijke overheid dient te kunnen antwoorden aan de noden van nieuwe 

ondernemers door hun stappen te vergemakkelijken en door hen te leiden naar de 

verschillende publieke of private actoren en door hen zelfs te helpen om hun 

projecten te dragen. 
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Daarom zal de verspreiding van informatie ter attentie van de ondernemers, 

zelfstandigen en handelaren via het internet verder gezet worden. 

Teneinde het lokale leven dynamisch te maken en de naburige handelszaken aan te 

moedigen, zal de gemeente nadenken over de ontwikkeling van een gemeentelijk 

centrum in de wijken in het hart van de gemeente. De gemeente zal wat dit betreft 

de opportuniteit onderzoeken om deze te ontwikkelen in de buurt van het zwembad 

Nereus. Wij zullen erop toezien om de gastvrijheid te verbeteren op het gebied van 

ruimtelijke ordening, teneinde het lokale leven op economisch, cultureel en 

commercieel vlak te dynamiseren. Geleidelijk aan zal de gemeente het 

straatmeubilair harmoniseren (signalisatie, paaltjes, materialen, enz.). 

De stedenbouw en de ruimtelijke ordering spelen een belangrijke rol om de 

gemeente aan te passen aan de huidige realiteit, maar ook aan de toekomstige 

uitdagingen die zich aan de gemeente opdringen. Zij dient in overeenstemming te 

zijn met de demografische uitdaging zonder de kwaliteit van het milieu uit het oog te 

verliezen, gelet op esthetiek en levenskwaliteit. De strijd tegen de onaangepaste 

onderverdeling van woningen, de illegale bouwwerken en de verlaten terreinen en 

gebouwen zullen worden verdergezet. De nieuwe meerderheid wil de coherentie 

tussen de visuele kwaliteit van de openbare ruimte (geen paraboolantennes aan de 

voorgevel, letten op de kwaliteit van de lichtreclames van de handelaren, enz.) 

bevoordelen, zonder de hedendaagse architecturale durf en het gebruik van 

duurzame materialen in de bouw en renovatie te vergeten. 

Verschillende grote stedenbouwkundige projecten zijn gepland in de volgende 

legislatuur: de ontwikkeling van een tramlijn tussen het Simonisplein en UZ Brussel 

(Brussel-Mobiliteit), de afschaffing van spoorovergangen (Infrabel), de 

ontwikkelingen van de terreinen van de GOMB in het dal van de Molenbeek 

(stormbekken, stratennet, ontwikkeling van bedrijven) enz. De nieuwe meerderheid 

zal zorgen voor de verdediging van de belangen van de inwoners van de gemeente 

in het kader van deze onderscheiden projecten, om alzo te zorgen dat hun 

levenskwaliteit en hun welzijn niet worden ingeperkt en zij, integendeel, al het 

mogelijke voordeel kunnen putten uit deze infrastructuren. 

In het bijzonder is de nieuwe meerderheid formeel tegen de bouw van de GEN-halte 

in de Wereldtentoonstellingslaan die blijkt ingepland door de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering Parlement en/of Infrabel en/of Brussel-Mobiliteit en/of 

iedere andere overheid die de leiding zou hebben over dit officieel hypothetisch 

project. 

De nieuwe meerderheid zal bijzonder aandachtig zijn om haar standpunt kenbaar te 

maken bij de verschillende betrokken overheden. 

  

Openbare netheid 



De nieuwe meerderheid plaatst de openbare netheid in het midden van haar 

bekommernissen, vermits deze essentieel is om het gevoel van welbehagen en 

veiligheid bij de inwoners te verbeteren. De strijd tegen zwerfvuil zal worden 

opgevoerd. 

 

In een samenwerkingskader en per wijk, zal de gemeente met de aangestelden voor 

de openbare netheid en de inwoners, verenigingen en wijkcomités de specifieke 

netheidsproblemen in iedere wijk nagaan, teneinde een zo gedetailleerd mogelijke 

lokale diagnostiek op te stellen en de meest gepaste oplossingen voor te stellen voor 

iedere wijk in het bijzonder. In het algemeen zal de medewerking met de inwoners en 

de aangestelden van de gemeente geraadpleegd worden om de vragen in verband 

met het gebrek aan netheid op te lossen (de handelaren, de wijkcomités,...). De 

informatie over de plichten en diensten gelinkt aan de openbare netheid zal 

ontwikkeld worden middels bestaande communicatienetwerken (website, 

gemeentelijke krant enz.), evenals via nieuwe kanalen (signalisatieborden op de 

plaatsen waar regelmatig clandestien wordt gestort, signalisatieborden op de 

vuilnisbakken, iedere ander vorm van communicatie die mondeling rechtstreeks aan 

de inwoner wordt meegedeeld, en eventueel huis aan huis bezoeken per wijk, enz.). 

Het is eveneens noodzakelijk om de samenwerking tussen de gemeente en het 

Agentschap Net Brussel (hierna “ANB”) te versterken, in het bijzonder rekening 

houdende met de aangekondigde overheveling van bevoegdheden. De financiële 

belangen van de gemeente (onder andere op het niveau van de bezetting van het 

personeel en de infrastructuur) zullen krachtig moeten worden verdedigd in het 

vooruitzicht van de aangekondigde overheveling. 

Een netheidsplan zal in werking worden gesteld voor de gevoelige wijken – in het 

bijzonder wat betreft het “regionale” wegennet in samenwerking met de gemeente, 
de Preventie en het Gewest om zo de wantoestanden op het gebied van netheid te 

voorkomen en te bestraffen. 

Wat betreft het sluikstorten, heeft de gemeente de bedoeling dit ernstig probleem 

van vuilheid op te lossen: 

Door ervoor te zorgen dat een snelle interventieploeg kan zorgen voor het weghalen 

van het vuil bovenop de gebruikelijke ophalingen; 

Door naar de bewoners te gaan voor het ophalen van vuil, aanvullend op het 

nemen van een afspraak, door het blijven ter beschikking stellen van containers per 

wijk gedurende een korte periode, zodat alle omwonenden er hun vuil kunnen komen 

afgeven. 

Door samen te werken met ANB zal de gemeente erop toezien om geleidelijk alle 

glasbakken ondergronds te plaatsen. 

Mobiliteit en Milieu 
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Het beleid inzake mobiliteit strekt ertoe om de levens- en woningkwaliteit in alle 

wijken te behouden en te verbeteren, om rekening te houden met de gewestelijke 

functies van sommige grote assen, om, met respect voor de autonomie van 

iedereen, alternatieve verplaatsingsmogelijkheden voor het voertuig voor te stellen 

(en dus het bevorderen van verplaatsingen per fiets, te voet of met openbare 

transporten of autodelen) en dit in een perspectief van duurzame ontwikkeling. Het is 

noodzakelijk om een vrijwillig beleid te ontwikkelen met als doel het behouden van 

de mobiliteit, de evenwichtige verdeling van de publieke ruimten tussen sterke 

gebruikers en zwakke gebruikers. Dit beleid houdt de actieve medewerking in tussen 

de actoren en verenigingen op het terrein om het beheer van de openbare ruimte te 

verbeteren. Een actieve samenwerking met het Gewest en de naburige gemeentes 

is eveneens noodzakelijk. 

Een belangrijke tool om deze politiek te voeren is het gemeentelijk mobiliteitsplan 

(hierna “GMP”). In samenwerking met Brussel-Mobiliteit, zal de gemeente erop 

toezien om het GMP te evalueren en zal de gemeente bepalen welke prioriteiten in 

werking moeten worden gesteld (of het nu gaat om bepaalde delen van de GMP te 

herzien, rekening houdende met de evolutie van de gemeente of om bepaalde 

maatregelen in werking te stellen die tot op heden nog niet konden worden 

geconcretiseerd). 

Wat betreft het openbaar vervoer, zal de gemeente alert blijven en luisteren naar de 

herstructureringsplannen voor het openbaar vervoer. Zij zal van dichtbij de 

ontwikkeling van de netwerken en hun eventuele problemen opvolgen, in het 

bijzonder voor grote projecten zoals het tramproject dat het Simonisplein zal 

verbinden met UZ Brussel. De gemeente zal ook nauw contact houden met de 

vervoersmaatschappijen om verbeteringen en aanpassingen voor te stellen in het 

voordeel van de Ganshorenaren. 

De gemeente zal een sensibiliseringspolitiek voeren voor de alternatieven voor het 

voertuig door het organiseren van evenementen en informatieve acties. 

Omtrent het parkeerbeleid, werd een parkeerplan van het Gewest onderworpen 

aan een openbaar onderzoek. De gemeente zal erop toezien om de belangen van 

de Ganshorenaren in dit kader te laten horen: het parkeerbeleid dient te worden 

ontwikkeld in overeenstemming met de geografie en de sociologie van de gemeente. 

Een gemeentelijk parkeerbeleid zal worden gerealiseerd op basis van de 

aanwijzingen van het regionaal plan. De gemeente zal de noodzaak om het aantal 

blauwe zones uit te breiden onderzoeken en/of parkeermeters installeren in 

bepaalde wijken. 

Omtrent het milieu zal de nieuwe meerderheid toezien op de evenwichtige 

ontwikkeling tussen openbare ruimten en groene ruimtes. Zij zal erop toezien om de 

mogelijkheid tot toegang tot alternatieve energiebronnen te voorzien bij iedere 

renovatie of iedere wederopbouw van gemeentelijke gebouwen. Behoudens het 

onderhoud van de bestaande ruimtes op kwalitatieve wijze, zal de gemeente toezien 



op het vergroenen van de wijken (groene daken en nieuwe gelijkaardige initiatieven 

zoals “mijn gemeente in de bloemen”). De gemeente zal onderzoeken in welke mate 
de behandeling van de gegevens en procedures op elektronische wijze op 

substantiële wijze het gebruik van het papier zal doen verminderen en de hieraan 

verbonden kosten zal doen verminderen. 

De gemeente zal de initiatieven ondersteunen die de zwakke mobiliteit bevorderen, 

zij zal een beleid strekkende tot het verminderen van de omvang van het afval 

steunen en recyclage aanmoedigen. Zij zal het collectief composteren blijven 

ondersteunen en zal toezien op een bestraffing van alle milieuovertredingen. 

Ondersteunde inspanningen zullen worden gerealiseerd om herhaald zwerfvuil in 

bepaalde wijken tegen te gaan met een bijzondere aandacht voor de 

Eeuwfeestsquare. 

 

Sociaal, cultureel, sportief een jeugdig leven 

De nieuwe meerderheid wenst zoveel mogelijk de samenwerking te bevorderen 

tussen alle structuren die deelnemen aan het dynamisme van de gemeente. De 

gemeente zal toezien op het voortzetten van de transparantie en de gelijkheid in het 

kader van het toekennen van subsidies aan culturele, sociale en sportieve 

organisaties. 

Een bijzondere aandacht zal verleend worden aan het gebruik van de gemeentelijke 

infrastructuur, toegankelijk aan alle Ganshorenaren zonder onderscheid, en prioritair 

ten dienste van deze. 

De nieuwe meerderheid zal toezien op het ontwikkelen van een divers cultureel 

beleid, toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen, en op het ontwikkelen van 

samenwerkingsverbanden op cultureel vlak tussen de Nederlandstalige en de 

Franstalige Gemeenschap. 

Wat betreft het jeugdbeleid, wenst de nieuwe meerderheid het welzijn en de 

emancipatie van alle jongeren te bevoordelen door hen middelen te geven opdat 

eenieder de kans zou hebben om zijn weg, de weg van het slagen te vinden en de 

toekomst terug rooskleurig tegemoet te zien. Zij zal toezien op het verder 

ontwikkelen van de bestemmingsactiviteiten van alle jonge Ganshorenaren en op het 

kwalitatieve beleid in het lader van de buitenschoolse opvang. De gemeente zal er 

namelijk op toezien om de toegang van de ouders tot de informatie omtrent de 

bestaande activiteiten te verbeteren. De intensivering van de nauwe 

samenwerkingen tussen de sportdiensten en deze van de jeugd (Nederlandstalig en 

Franstalig) zal eveneens toelaten om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Inderdaad, 

de sportieve opvoeding versterkt de sportwaarden en geeft de jeugd de mogelijkheid 

te communiceren, uit te wisselen en zich loyaal en zonder discriminatie te meten. Zij 

is daarvoor een echt preventiemiddel en een strijd tegen geweld. 
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Wat betreft het sportaanbod, speelt de gemeente een essentiële rol om de sport 

toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk van haar inwoners. Teneinde de fysieke 

activiteiten, een echte methode voor socialisering, opvoeding en openbare 

gezondheid te bevoordelen en te vergemakkelijken, zal de nieuwe meerderheid erop 

toezien dat, in samenwerking met de sociale sector en de sportclubs, een 

sportbeoefening door de Ganshorenaren van alle leeftijden wordt ontwikkelen. 

 

Wat betreft de sportinfrastructuren, zal de nieuwe meerderheid creatieve pistes 

onderzoeken met het oog op het rentabiliseren van deze infrastructuren door hun 

toegang te verzekeren aan een democratische prijs. Deze doelt namelijk op de 

administratie en het beheer van het zwembad Nereus, thans door Beliris 

gerenoveerd. Verschillende partnermogelijkheden zullen worden onderzocht door de 

nieuwe meerderheid, onder andere met de naburige gemeentes, het Gewest, de 

Gemeenschapscommissies en de private sector. 

De gefaseerde renovatie van de sporthal zal voorzien worden in functie van de 

beschikbare middelen. 

 

Transversale prioriteiten 

Gemeentelijke financiën en begroting 

De economische en financiële situatie van de gemeente, in deze financiële crisis die 

Europa en de verschillende staatsmachten treft, heeft ook negatieve gevolgen voor 

de gemeentelijke financiën. De nieuwe meerderheid zal zich inspannen om het 

budgettaire evenwicht te bereiken door alles in het werk te stellen om de belastingen 

niet te verhogen (PB et OV).  

Ondanks de huidige economische conjunctuur, zal de gemeentelijke begroting 

evenwicht en versterking van de actiemiddelen moeten verzoenen ten voordele van 

de materies waarover de inwoners zich het meeste zorgen maken. Het zoeken naar 

subsidies zal worden versterkt. 

Om dat te doen, zullen verschillende maatregelen genomen door de vorige 

legislatuur worden verdergezet en versterkt: doeltreffend beheer van de 

gemeentelijke schuld, doeltreffendheid van de invorderingsprocedures van de 

verschillende ontvangsten, evenals het opstellen van een kadaster van de 

gemeentelijke belastingen. De gemeente zal, indien mogelijk en in relatie met de 

regionale groep gespecialiseerd in deze materie, de ontwikkeling van gegroepeerde 

openbare aanbestedingen ontwikkelen met verschillende partners, zoals 

paracommunale structuren (politiezone, OCMW,…), maar ook met andere 
gemeentes in het Gewest, dit met het oog op het herleiden van de kosten en alzo 

besparingen te realiseren in bepaalde uitgavenposten in de gemeentelijke begroting. 

 



 

Gemeenschappelijke vrede 

De nieuwe meerderheid staat erop de vrede tussen alle gemeenschappen te 

bewaren. Zij zal in alle omstandigheden weigeren om gevolg te geven aan iedere 

gemeenschappelijke polemiek die niet onmiddellijk Ganshoren zou treffen. 

Zij zal eveneens zorgen dat de communicatiemiddelen in de twee officiële talen 

worden gedaan. 

Lokale Democratie  

De nieuwe meerderheid zal onderzoeken in welke mate het reglement van inwendige 

orde van de raad kan worden aangepast, teneinde de kwaliteit van de debatten en 

de antwoorden op de vragen en interpellaties van de raadsleden te verbeteren. 

 

 

10 april 2013    

 


