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Voor-
woord
De opstelling van het meerderheidsakkoord is 
een essentieel moment die het mogelijk maakt 
om de gemeentelijke politieke actie te markeren 
door enerzijds een aantal sociaaleconomische 
en infrastructurele maatregelen uit te lichten, 
maar ook om punctuele acties ter verbetering 
van het dagdagelijks leven van de inwoners aan 
te kaarten. Dit meerderheidsakkoord is ambitieus, 
realistisch en evalueerbaar.

Voor een betere leesbaarheid en voor een grotere 
transparantie voor de bevolking, wordt dit akkoord 
onderverdeeld op basis van de bevoegdheden 
van de leden van het College.

Deze opdeling belet evenwel geen transversale 
lezing van de politieke actie die de meerderheid 
ProGanshoren, MR en Défi wenst te voeren 
tijdens haar legislatuur en de grote assen uit 
te lichten middels haar oriëntatienota’s die 
de twee driejarenplannen zullen begeleiden, 
zoals voorzien in artikel 242bis van de Nieuwe 
Gemeentewet. Er zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan de promotie en goede communicatie 
van deze gebeurtenissen.

Alle leden van de meerderheid wensen u een 
goede lezing van het meerderheidsakkoord van 
de legislatuur 2019-2024 en is uiteraard te uwer 
beschikking voor alle mogelijke vragen.
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Transversaal project 
van deze legislatuur

Met het oog op de geografische centralisatie van de verschillende gemeentelijke diensten (politie, OCMW, 
gemeentelijke administratie en polyvalente zaal), samen met de bepaling van een economische strategie in het 
historische hart van de gemeente die kadert in de integratie in de vergroening van de gemeentelijke identiteit, 
verbindt de gemeente Ganshoren zich ertoe een studie op te starten voor de oprichting van een passief 
administratief centrum.

Dit project heeft als eerste doelstelling een betere lokale dienstverlening aan de bevolking aan te bieden en om 
de werkomgeving van de gemeentelijke ambtenaren te verbeteren. Bovendien zal het project ervoor zorgen om 
een zekere cohesie te waarborgen om de efficiëntie van de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren. 
Op basis van de financieringsmechanismen bewezen in andere gemeenten voor soortgelijke projecten, zullen de 
fiscale houdbaarheid en een transparante communicatie aan de bewoners de maat vormen van dit prestigieuze 
project dat een antwoord zal bieden aan de verschillende uitdagingen die in het meerderheidsakkoord worden 
opgenomen.

Reeds vanaf 2019, zal het College een adviesbureau gelasten om de financiële en operationele haalbaarheid van 
dit project te onderzoeken.

TRANSVERSAAL PROJECT VAN DEZE LEGISLATUUR
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Veiligheid  
en preventie
Een gemeente die haar inwoners beschermt.

De gemeente streeft naar een actief beleid inzake preventie en veiligheid. Veiligheid is een prioriteit waarop elke 
inwoner van Ganshoren recht moet kunnen hebben.  

•	 De Burgemeester, lid van het Politiecollege, zal in het kader van het nieuwe Cameraplan het standpunt 
van de gemeente Ganshoren laten gelden inzake de noodzaak om voor deze laatste een belangrijk en 
doeltreffend cameranetwerk te voorzien. Daarnaast zal de gemeente ook met eigen fondsen beleggen 
in een aantal vaste bewakingscamera’s. Verder zal de gemeente ook investeren in tijdelijke waterdichte 
camera’s, teneinde sluikafval tegen te gaan.

•	 Teneinde te voorzien in een betere ontvangst van de slachtoffers en in een betere dienstverlening aan 
de bevolking, en tegelijk om het werkkader van onze veiligheidstroepen te verbeteren, zal een gebouw 
dat aan de huidige milieunormen voldoet, worden gebouwd en gefinancierd door de Politiezone (in 
overeenstemming met het PV van het Politiecollege van 01/02/2017).

•	 In het kader van het toekomstige Zonaal Veiligheidsplan , zal de gemeente Ganshoren pleiten voor een 
bijzondere aandacht voor het nachtlawaai, voor de illegale verkoop van verdovende middelen, en voor 
snelheidscontroles.

•	 Teneinde de particuliere problemen of asociaal gedrag te identificeren, zullen we jaarlijks wijkbijeenkomsten 
organiseren met de buurtbewoners, de wijkagenten en de gemeenschapswachten. Dit terreinwerk zal het 
mogelijk maken om relevante oplossingen voor elke wijk te vinden, maar ook om passende maatregelen 
te nemen die de sociale cohesie ten goede zullen komen, terwijl de veiligheid van onze bewoners wordt 
versterkt.

•	 Het College van Burgemeester en Schepenen zal de capaciteit van onze agenten verhogen om de 
onwellevendheden vast te stellen teneinde iedere inbreuk op de wettelijke voorschriften te beteugelen.

•	 Het is noodzakelijk om de BIN-projecten (Buurtinformatienetwerk) te ondersteunen, zoals het BIN 
BAMALBERT. Het College van Burgemeester en Schepenen zal ook de mogelijkheid onderzoeken om dit 
succesverhaal in andere wijken op te starten.

Op basis van de criminaliteitsstatistieken per wijk, en in overleg met de Politiezone en de Preventiedienst, zal het 
College van Burgemeester en Schepenen een openbaar verlichtingsplan opstellen dat het mogelijke zal maken 
om het gevoel van onveiligheid in de gemeente te verminderen. Gezien de noodzaak van een verantwoord 
energieverbruik, zal in overleg met de Schepen van Smart City worden overwogen om slimme straatverlichting te 
plaatsen die de doorgang (beweging) van een bewoner zal kunnen detecteren.

7Accord de majorité GANSHOREN



Toerisme 
Ganshoren doen blinken over haar grenzen heen. 

Zich bewust van het regionaal beleid in deze materie, is de meerderheid in de gemeente van plan om haar 
historische en culturele erfgoed te benutten ten voordele van de bewoners en de toeristen. Om dit te doen, 
zal het College van Burgemeester en Schepenen synergiën met de aanpalende gemeenten ontwikkelen om 
een aantrekkelijke zakelijke en toeristische bestemming te ontwikkelen, met een regionale of zelfs nationale 
zichtbaarheid rond de Heilig Hartbasiliek.

Gezien het gemeenschappelijke gemeentelijke patrimonium tussen de gemeenten Jette en Ganshoren, zal 
eveneens een verlenging van de historische markt van Jette op het grondgebied van de gemeente worden 
overwogen.
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Communicatie 
De toegang tot informatie en de dialoog met de inwoners bevorderen. 

Bewust van het belang van goede communicatie en informatie aan de inwoners over de activiteiten en de 
diensten aan de bevolking, is het College van Burgemeester en Schepenen vastbesloten om een kwalitatieve 
institutionele communicatie te ontwikkelen die voldoet aan de vragen over deelname van de Ganshorenaren. 
Hiertoe zullen verschillende communicatiekanalen worden gebruikt.

Op korte termijn: 

•	 De gemeentelijke verouderde panelen zullen worden vervangen door meer ergonomische panelen die 
een eenvoudige en kwalitatieve aankondiging mogelijk zullen maken ;

•	 Welkomstborden met de naam van de gemeente, evenals haar blazoen, zullen aan de gemeentelijke 
grenzen aangebracht worden teneinde aan de bezoekers aan te geven dat zij het grondgebied van de 
gemeente betreden;

•	 Een kadaster en rationalisatie van de reclameborden zal zonder uitstel worden opgesteld;

•	 De website, de app en de Facebook-pagina van de gemeente zullen continu worden ge-update door de 
verantwoordelijke van de communicatie;

•	 Alle openbare werken op de wegen, geleid door institutionele operatoren of niet, zullen een 
communicatiebeleid moeten voeren dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen op dat gebied;

•	 Er zal speciale aandacht worden besteed aan de nieuwe bewoners via een ontmoetingsavond die één of 
twee keer per jaar zal worden georganiseerd, samen met de vertegenwoordigers van alle diensten;

•	 Er zal een nieuwe video worden gemaakt die aandacht zal besteden aan het erfgoed, aan de geschiedenis 
en aan de dienstverlening aan de bevolking. Een bijgewerkte administratieve gids zal hen ook worden 
bezorgd.
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Internationale 
relaties en solidariteit
Een proactieve en toegewijde gemeente. 

De jumelage tussen Ganshoren en Rusatira (Rwanda) viert zijn 50ste verjaardag met verschillende culturele 
activiteiten. Het College van Burgemeester en Schepenen zal ter zelfder tijd de Noord-Zuid solidariteitsactiviteiten 
versterken. De meerderheid zal eveneens het beleid in het kader van de jumelage met de stad Rusatira 
evalueren en we zullen, zonder budgettaire impact voor Rusatira, andere mogelijkheden voor solidariteitsacties 
en jumelages met andere landen bestuderen.

We willen van Ganshoren een “gemeente van eerlijke handel” maken. Daarom zullen wij ieder initiatief en iedere 
actie ondersteunen teneinde van onze gemeente een model van solidariteit te maken (11.11.11, Televie, sociale 
kruidenierswinkel, enz).
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Sociale zaken / 
sociale cohesie / 
openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn
Een kwalitatieve dienstverlening en aangepast aan de noden van de bevolking.

Wij willen efficiënter samenwerken om een antwoord te bieden aan op de noden van elkeen. Daarom zullen 
de sociale diensten (van het OCMW, de dienst Gezins-en Bejaardenhulp, de sport-en cultuurcheques) 
gecentraliseerd worden onder de verantwoordelijkheid van het OCMW. 

Er zal een sociale coördinatie opgericht worden tussen de private en openbare sociale actoren van de gemeente 
om een kwaliteitsvolle sociale en medische dienst te verzekeren voor al onze medeburgers.

We wensen dat de oudere mensen zo lang mogelijk thuis zouden kunnen blijven, door het opstellen van een 
gecoördineerd zorgplan en een duidelijke communicatie.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de burger zijn eigen leven moet bepalen, willen we onze aandacht vooral richten 
op de sociale integratie door de tewerkstelling van of de mogelijkheid om verder te studeren voor de jongeren. 

Ook willen de partners de politiek van solidariteit versterken, in het bijzonder voor de jongeren en de personen met een 
handicap, door een speciaal loket in te richten, waar men naar hen luistert, hen goede raad geeft en hen begeleidt . 

We willen investeren in taalcursussen, maar ook in projecten van sociale cohesie, waar onze inwoners mekaar 
kunnen ontmoeten rond sportieve en culturele activiteiten.

In het kader van de renovatie van ‘home Heydeken’ en de lokalen van het OCMW, zal snel werk gemaakt 
worden van de bouw van de eerste fase. Zo zullen we onze bewoners kunnen onthalen in een respectvolle 
infrastructuur, die beter aangepast is aan hun behoeften. Tegelijkertijd zullen we, vol ambitie, nadenken over 
de tweede fase van de renovatie. De oprichting van polyvalente zalen zou moeten voorzien worden voor het 
onthaal van verenigingen, een Gezinsplanning, lokalen voor het Rode Kruis of een sociaal restaurant.

We zullen nieuwe initiatieven van thuishulp overwegen voor de oudere personen (collectieve boodschappen, 
oprichten van een centrale voor minder-mobiele personen,...), maar ook plaatselijke initiatieven die de mantelzorgers 
een adempauze bezorgen (inrichten van kortverblijf voor senioren in het rusthuis).

In maart 2018 heeft de Gemeenteraad van Ganshoren unaniem een motie gestemd over de opvang en de inclusie 
van de migranten. De partners van de meerderheid engageren zich om deze tekst concreet te maken tijdens deze 
legislatuur.
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Begroting 

De strikte naleving van het begrotingsevenwicht. 

In overeenstemming met de wil van de toezichthoudende autoriteit, zal het College van Burgemeester en 
Schepenen ervoor zorgen om haar uitgaven te controleren of althans enkele ervan te verminderen. Wij zullen 
hiervoor een inspanning moeten doen, in het bijzonder op de inkomsten en gewone uitgaven opdat, met een 
tweeledig doel, een sluitende begroting kan worden opgesteld, maar ook om tegemoet te komen aan de 
grote structurele uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, met behoud van de kwalitatieve 
dienstverlening aan de bevolking.

De vertaling van de politieke wil. 

De gemeentelijke begroting, voorbij het administratieve document dat hij vertegenwoordigt, is de vertaling 
van een sterke politieke wil. In dit verband zal het College van Burgemeester en Schepenen ervoor zorgen dat 
de gemeentelijke begroting een weerspiegeling is van dit meerderheidsakkoord en dat deze, op elk moment, 
de structurele prioriteiten vertaalt die hier worden uiteengezet. Het is inderdaad het algemeen belang dat het 
ondernomen fiscale beleid zal bepalen, teneinde de bewoners te verzekeren van de realisatie van de wettelijke 
taken, namelijk: 

•	  De handhaving van de orde;

•	  Het beheer en de netheid van de gemeentelijke wegen;

•	  Bijhouden van de bevolkingsregisters en deze van de burgerlijke stand;

•	  De organisatie van het gemeentelijk basisonderwijs;

•	  De afgifte van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen;

•	  De organisatie en de financiering van het OCMW;

•	  De registratie van kieslijsten;

•	  Planificatie (gemeentelijk ontwikkelingsplan);

Een genderbegroting 

Net als andere Brussels gemeenten, zal het College van Burgemeester en Schepenen ervoor zorgen dat het 
fiscale beleid rekening houdt met, met 2022 in het vooruitzicht, de genderdimensie voor de vzw Sport, Cultuur en 
Vrijetijd. Er zal met deze dimensie rekening worden gehouden, zowel bij de gemeentelijke begroting als bij deze 
van het OCMW.
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Fiscaliteit 
Een betere koopkracht voor de bewoners. 

De beheersing van de gemeentelijke fiscaliteit is een fundamentele hefboom die ook de gemeentelijke 
constitutionele autonomie weerspiegelt. In dit verband blijven de percentages van de opcentiemen in de 
personenbelasting en de opcentiemen voor de onroerende voorheffing hoger in vergelijking met het regionaal 
gemiddelde en de regionale mediaan. 

Het College van Burgemeester en Schepenen zal vanaf het jaar 2020, de opcentiemen in de personenbelasting 
Natuurlijke Personen doen verminderen teneinde tegen 2024 op het regionale gemiddelde te komen. Dit 
beleid zal de koopkracht van de bevolking in onze stad verhogen.

De budgettaire gevolgen van de geleidelijke vermindering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en 
dit tot op niveau van de regionale mediaan, zodat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor mensen die eigenaar 
willen worden, zullen ook worden onderzocht en zouden kunnen worden gefaseerd vanaf 2024. Ten slotte zal het 
College van Burgemeester en Schepenen de doeltreffendheid van de invordering van de bestaande gemeentelijke 
belastingen beoordelen en de nodige personele middelen toewijzen voor deze terugvorderingen.
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Netheid van de 
openbare ruimte en 
beheer van het afval
Nultolerantie voor vervuiling: Preventie en sanctie.  

In het algemeen moet het concept van “nultolerantie voor vervuiling” de regel zijn op alle betrokken niveaus, te 
weten de regionale diensten, de gemeentelijke diensten en de burgers.

De vervolgingen, de repressie en de sancties van de daden van onwellevendheden zullen worden versterkt. 
Daartoe zal het College van Burgemeester en Schepenen de capaciteit van onze agenten verhogen teneinde de 
onwellevendheden vast te stellen teneinde iedere schending van de wettelijke voorschriften te beteugelen.

Bovendien past het, op bestraffingsgebied, en gezien het nut van een werkstraf heeft om de beklaagde te 
sensibiliseren, deze in het kader van de GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) te verkiezen boven 
het opleggen van een administrative boete. 
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In dit kader zal het College prioriteit geven aan:

• De zwarte punten van vervuiling vaststellen die een snelle en gecoördineerde reactie van de wegenwerkers 
vereisen en de aanwezigheid op het terrein van de netheidsagenten versterken;

• Versterking van repressieve cellen gewijd aan het opsporen van daden van vervuiling;

• De dienstverlening als een alternatieve straf: Het gaat om het straffen van vervuiling door het opleggen van 
een burgerlijke prestatie. In plaats van het betalen van een boete, zullen de auteurs van deze handelingen 
een dienstverlening moeten verrichten aan de gemeenschap in verband met de openbare netheid, zoals het 
reinigen van wegen en het verzamelen van afval;

• “Netheidsbrigades” inrichten: samen met het Gewest zullen “netheidsbrigades” worden opgericht, 
samengesteld uit auteurs, die administratief gesanctioneerd werden voor het plegen van handelingen van 
onwellevendheden, vrijwilligers, regionale en gemeentelijke ambtenaren, alsmede particuliere verenigingen. 
Deze brigades, omlijst door de gemeentelijke en regionale overheden, zullen worden gelast met grote 
campagnes gericht op het reinigen van de wegen; 

• Herziening van het bedrag van de administratieve boetes teneinde deze op dezelfde hoogte als 
de overtredingen te plaatsen. In het algemeen moeten we administratieve sancties en de daden van 
onzindelijkheid harmoniseren;

• Versterking van de strijd tegen sluikstorten door gezamenlijke operaties te systematiseren, met 
schuilplaatsen en de installatie van mobiele camera’s. Deze doelstelling zal worden gerealiseerd in 
samenwerking met het Agentschap Net Brussel en de betrokken politiezone;

• Ontwikkelen van gerichte en terugkerende acties om doeltreffend tags en graffiti te bestrijden: het gaat 
om het creëren van anti-tag brigades, het verwerven van de juiste schoonmaakmiddelen en organisatie van 
acties samen met de politie en gemeenschapswachten;

• Systematiseren van de organisatie van gezamenlijke operaties voor het schoonmaken, samen met de 
burgers en verenigingen, voeren van specifieke campagnes (“peuken”, “hondenpoep”, “tags en graffiti” enz) 
inzake preventie en bewustwording; 

• Aanmoedigen van de ontwikkeling van en het betrekken van de gemeente Ganshoren bij participatieve 
platformen (zoals Fix My Street, Allo Pro-Net en Fluicity), die mensen in staat stellen om in “real time” te 
communiceren met de administratie over vragen in verband met de netheid; 

Terugvallen op publiek-private samenwerkingen teneinde taken van 
openbare netheid te realiseren. 

Op operationeel niveau, zal de gemeente, onder andere gelast met de reiniging en het ophalen van afval 
in de openbare bakken op de gemeentelijke wegen, een beroep doen op de privé-sector om haar taken te 
optimaliseren teneinde ook een dienst in het weekend en buiten de kantooruren te kunnen verlenen. Zo zal 
een grotere beschikbaarheid van de dienst worden aangeboden aan de burger.

Op het gebied van netheid en afvalbeheer, zal het College de ontwikkeling van particuliere initiatieven ondersteunen 
en, middels voorafgaande evaluatie van de mogelijkheden, publiek-private samenwerkingen versterken om 
slimme oplossingen te vinden voor het reinigen van de wegen en het beheer van het afval.
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Slimme oplossingen toepassen op het reinigen van de wegen en het 
beheer van het afval.

Een reeks van intelligente technologieën werden ontwikkeld om de doeltreffendheid van het reinigen van de 
stedelijke ruimte te verhogen, samen met het optimaliseren van de kosten, werden ontwikkeld. Deze intelligente 
oplossingen, zoals de invoering van elektronische sensoren en de geleidelijke automatisering van materialen en 
werkwijzen zijn echter niet voldoende toegepast en gebruikt.

Ze bieden nochtans veel voordelen in termen van logistiek (routeoptimalisatie, locatie-gebaseerde apparaten, 
real-time visualisatie van de capaciteit van de bakken), op milieugebied (geluidsvermindering, uitdunnen van 
het stadsverkeer, het gebruik van energiezuinige voertuigen) als op sociaal-economisch niveau (oprichting 
van richtprijzen voor de gebruikers, bevoorrechte toevlucht voor lokale arbeidskrachten [artikel 60], eventuele 
blootstelling van de exploitanten aan ongevallenrisico’s, de versterking van de aanwezigheid van straathoekwerkers 
en het creëren van lokale nieuwe banen).

Het College zal de innovatie, de investeringen en de inzet van nieuwe technologieën op het gebied van netheid 
en afvalbeheer ondersteunen om de werking van de stedelijke diensten efficiënter en intelligenter te maken. 
De aanschaf van verbonden vuilnisbakken is één van vele voorbeelden van deze uitdaging.

Het overleg Gemeente-Gewest versterken. 

Een van de belangrijkste uitdagingen is om het gebrek aan samenwerking en coördinatie tussen alle actoren 
inzake netheid aan te pakken. De verdeling van de bevoegdheden tussen het Gewest en de gemeenten leidt tot 
complexe situaties met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het werk als dit niet wordt uitgevoerd.

Met de intra-Brusselse akkoorden van de 6de staatshervorming, heeft een kleine stap voorwaarts plaatsgevonden 
in de samenwerking en coördinatie tussen alle actoren van de netheid plaatsgevonden. Hoewel de volledige 
overdracht van de bevoegdheid “netheid” als zodanig niet is gebeurd (het Agentschap blijft verantwoordelijk voor 
het schoonmaken), worden de schoonmaakactiviteiten van het regionale wegennet thans georganiseerd in het 
kader van een overeenkomst1.

Deze overeenkomsten, onderhandeld met het Gewest, zijn een manier om deze coördinatie en samenwerking 
doeltreffender te maken. In deze context zal het College het initiatief nemen om te onderhandelen met het Gewest 
en voor de versterking en optimale inzet van gemeentelijke ambtenaren pleiten en, in voorkomend geval, van 
gezamenlijke ploegen in de prioritaire werkgebieden die eerder werden bepaald (zoals de Keizer Karellaan).

Een reorganisatie van de gemeentelijke stortplaats 

Thans heeft de gemeente een stortplaats die grofvuil verzamelt. Deze is alleen toegankelijk de week van de eerste 
en derde maandag van de maand, van maandag tot en met vrijdag van 7u45 tot 11u-45 en van 12u45 tot 15u15 en 
op zaterdag van 9u00 tot 12u00.

Het ophalen van grofvuil is cruciaal voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Inderdaad, de collecte is 
de eerste stap voor de het recupereren van afval voor hergebruik en recyclage. Het College zal er dan ook voor 
zorgen dat het selectief ingezamelde afval via de stortplaats maximaal opnieuw in de schakeling worden gezet 
volgens de logica van de circulaire economie waardoor het afval effectief wordt gerecycleerd.

•	 Eerst zal het College erop toezien dat de stortplaats aantrekkelijker wordt, teneinde de omvang van 
gedumpt afval te verhogen en door de openingsuren te herbekijken;

•	 Vervolgens zal het College de mogelijkheid onderzoeken om een gemeenschappelijke stortplaats met de 
buurgemeenten te openen, niettegenstaande ook andere pistes zullen worden onderzocht.

1   Dit akkoord dient namelijk de gemeenschappelijke doelstellingen inzake openbare netheid te bepalen, evenals de beschrijving van de manier van werken 
door het Agentschap om deze te behalen. Een evaluatiemechanjsme van deze doelstellingen zal bepaald worden in samenspraak met de twee betrokken 
partijen. Dit akkoord bepaalt de middelen die het Agentschap zal gebruiken om dit doel te bereiken.
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Lokale en duurzame 
economie
Een strategie bepalen inzake economische en handelsontwikkeling.

De noodzaak om een strategie en een visie in termen van economische en commerciële ontwikkeling van de 
gemeente Ganshoren te definiëren, werd een aantal malen herhaald door verschillende institutionele actoren, 
waaronder HUB. Brussels. In dit verband zal het College van Burgemeester en Schepenen, zich bewust van de 
dringende noodzaak om een strategie voor verschillende commerciële centra in de gemeente te ontwikkelen, de 
acties identificeren die nodig zijn om op middellange en lange termijn tot een economisch beleid te komen in het 
kader  van een “duurzame aanpak voor het milieu en het bevorderen van de beste acties voor circulaire economie”. 
Deze strategie zal worden ontwikkeld op participatieve wijze in overeenstemming met alle belanghebbenden en 
met de bijdrage van de Schepen die verantwoordelijk is voor Burgerparticipatie. . 

Op de korte termijn zal het College van Burgemeester en Schepenen ook nagaan of de premies en de financiële en 
technische bijstand kunnen worden ingevoerd om de veiligheid van winkels, hun aantrekkelijkheid (winkelcheques), 
de verfraaiing en de inrichting van specifieke acties te versterken, in verband met de betrokken diensten, 
teneinde een aanpak te integreren die duurzaam zal zijn. Op de korte termijn zal het College van Burgemeester 
en Schepenen ook de implementatie van de markt op zondag bevorderen via de uitbreiding van de markt van 
Jette, niettegenstaande de oprichting van een toeristisch-economisch centrum in de buurt van de Basiliek van 
Koekelberg in samenwerking met de omliggende gemeenten, die reeds geïnteresseerd zijn in het idee.

Een omkadering aangepast aan ondernemers en zelfstandigen. 

In Ganshoren wonen meer dan 2000 onafhankelijken. Het is de wil van het College om rekening te houden met 
de stijging van het aantal ondernemers die wonen of een bedrijf willen starten in de gemeente. Zij moeten bij de 
lokale overheid ondersteuning vinden die gericht is op de oriëntatie van de potentiële en actieve ondernemers 
bij de verschillende organisaties en instellingen enerzijds en op informatie over bestaande steun anderzijds. 
Daarom heeft het College van Burgemeester en Schepenen de wil om een permanentie in te richten die  lokale 
ondernemers en werkzoekenden, die willen beginnen als zelfstandige, al dan niet in bijberoep, individueel zal 
begeleiden. Elk jaar zal het College van Burgemeester en Schepenen een sessie organiseren, voor de inwoners 
die zelfstandig zijn of een vrij beroep uitoefenen. Dat zal de gelegenheid zijn om een persoonlijkheid uit te 
nodigen uit het bedrijfsleven of uit de academische wereld om de nieuwste beleidsbepalingen voor te stellen aan 
zelfstandigen en vrije beroepers.. 
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Smart city  
en digitale zaken
Ganshoren omschakelen in Smart City. 

De inschrijving van de gemeente in een perspectief van duurzame ontwikkeling en veerkracht en het vermogen 
om op intelligente wijze gebruik te maken van de instrumenten en technologieën om dit te bereiken, zijn 
belangrijke kwesties. Om dit te doen, is het omtoveren van de gemeente in een echte Smart City een essentieel 
aandachtspunt. 

In dit verband zal de nieuwe meerderheid zorgen voor het ontwikkelen en implementeren van een transversale 
Smart City-strategie, met als doel alle dimensies omvatten waarin de gemeentelijke actie kan worden afgestemd 
op duurzaamheid en veerkracht: mobiliteitsinfrastructuur, afvalbeheer, energie, gemeentelijke gebouwen, 
administratie, scholen, wijkleven en handelszaken.

Een fundamenteel principe van deze strategie is dat deze een deel van een eenvoudige technologische 
implementatie zal overschrijden. Ze wil multidisciplinair zijn, realistisch en duurzaam op financieel vlak. In 
aanvulling op de reflectie over de uitvoering van innovatieve mogelijkheden, zal het de destillatie van een culturele 
verandering binnen elke genoemde gemeentelijke actie met zich meebrengen. Tot slot zal, om een degelijke 
methodologie te waarborgen, de implementatie worden opgevolgd en geëvalueerd.

Hiertoe en bij wijze van voorbeeld, zal worden geïnvesteerd in de verbonden bakken, in intelligente straatverlichting, 
in de totstandbrenging van gratis openbare WiFi, in wegsensoren teneinde real-time verkeersopstopping te 
evalueren, evenals digitale borden om de bevolking in real-time verkeersinformatie te geven en te informeren over 
alternatieven voor de eigen auto. Minuut-parkeerplaatsen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de nabijgelegen 
winkels voorzien  of digitale hulpmiddelen aan handelaren geven om het lokale commerciële aanbod te bevorderen 
zijn eveneens bijkomende initiatieven die we van plan zijn uit te voeren.
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Leefmilieu en energie
Een actieve gemeente, begaan met het energiebeleid..

De energie die wij verbruiken produceert luchtpollutie die gevolgen heeft op de gezondheid van de mens, vanwege 
de luchtkwaliteit die we inademen. Ook is bewezen dat er gevolgen zijn voor het leefmilieu – vooral door de 
uitstoot van gassen met serre-effect, die bijdraagt tot de klimaatsverandering. Deze verschijnselen, gecombineerd 
met het zeldzaam worden van de niet-hernieuwbare bronnen van energie, maken het slagen van de energetische 
overgang noodzakelijk.   

Het is omwille van deze reden dat het College van Burgemeester en Schepenen voorstelt aan de Gemeenteraad 
voorstelt om van Ganshoren een gemeente te maken in overgang, een veerkrachtige gemeente, een 
vernieuwende gemeente. De mogelijkheid, bijvoorbeeld om een meetstation te plaatsen op haar gebouw om 
de luchtkwaliteit te meten om voortdurend over metingen te beschikken op één van de belangrijkste assen in het 
Noord-Westen van Brussel, wordt daarom onderzocht.

De openbare gebouwen aanpakken. 

In het Brussels Gewest is 70% van het energieverbruik afkomstig van de gebouwen. De voornaamste bron van gas 
met serre-effect is de verwarming, die 70% van de CO² uitstoot en 84% van de Sox (zwaveloxyde) veroorzaakt. Het 
College van Burgemeester en Schepenen gaat bijgevolg het enerhgiebeheer van de gemeentelijke gebouwen 
duidelijker aanpakken.

Opstellen van een verplicht ActiePlan voor Energiebeheer.

Een lokaal actieplan voor het beheer van de energie heeft tot doel het energetisch beleid van de gebouwen 
en de installaties in de instellingen te integreren. Hiervoor dient een persoon, verantwoordelijk voor de 
energie, aangesteld te worden en wiens voornaamste taak erin bestaat te coördineren en de band tussen de 
methodologische etappes op te volgen. 

Het gaat over de essentiële hefboom die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal toelaten om zijn internationale 
verplichtingen na te komen, met name de Europese doelen voor 2030 met betrekking tot klimaat en energie.

Door het opstellen van een lokaal plan voor het energiebeleid kunnen we onze acties ter bevordering van de 
energie-efficiëntie van de gebouwen formaliseren, het effect van de werking nauwkeurig evalueren en, in fine, 
de energiefacturen verlagen. Dit maakt deel uit van een arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van 14 juni 2018. Hiervoor zal het College van Burgemeester en Schepenen de Gemeenteraad reeds in 
2019 verzoeken om een verplicht Actieplan voor Energiebeheer op te leggen voor het gemeentelijk immobiliënpark 
alsook voor dat van het OCMW van Ganshoren..
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Een energie-audit starten in de openbare gebouwen.

De gemeente moet de noodzakelijke investeringen in kaart brengen om het rationeel energiegebruik en de 
energetische performantie van de gebouwen te verbeteren, om een gunstig evenwicht te ontwikkelen tussen 
de besparing aan energie en de vermindering van de kosten. Aanzienlijke financiële en milieu-winsten zijn in 
het vooruitzicht. Alvorens de werken die energie bezuinigen aan te pakken, is het eerst en vooral noodzakelijk 
een inventaris op te maken van de bestaande situatie om een zicht te krijgen over het geheel van de mogelijke 
verbeteringen. 

Na het opstellen van een energiekadaster door de energieverantwoordelijke, zal het College van Burgemeester 
en Schepenen een openbare dienst-aanbesteding lanceren in 2019 voor de uitvoering van energie-audits voor 
de rest van het gemeentelijk patrimonium. Het College van Burgemeester en Schepenen zal het initiatief steunen 
voor een gezamenlijke aanbesteding met het OCMW, als het interesse heeft voor de realisatie van energie-audits 
door een door Leefmilieu Brussel officieel erkende auditeur.

Een beter waterbeheer. 

Voor de gemeentelijke gebouwen zal het College van Burgemeester en Schepenen voorrang geven aan:

•	 De installatie van vergaarbakken voor het hergebruik van regenwater, voor o.a. het besproeien van de 
beplantingen, de reiniging van de openbare ruimten of voor de toiletten.

•	 Het beheer van afvalwater. Het water van de stortbaden en de lavabo’s zal opgevangen worden, behandeld 
en weer gebruikt worden voor de toiletten;
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Dienst 3de leeftijd
Een gemeente die zorgt voor het welzijn van de senioren.  

Wij willen van Ganshoren een senior-vriendelijke gemeente maken. Volgens de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en rekening houdend met onze zwakke en sterke punten, zullen we dus de 
activiteiten zoals de uitstap naar zee, het 4-uurtje, het Kerstdiner, de feestelijke namiddagen alsook de uitstappen 
en reizen voor de senioren voortzetten. Om de sociale banden te versterken en de kennis van de ouderen op 
te waarderen, wenst de gemeente eveneens het aanbod aan intergenerationele activiteiten uit te breiden en 
de uitwisselingen tussen verschillende gemeentelijke diensten te steunen (Baby- en Peuterzorg, Franstalige en 
Nederlandstalige Jeugd, het OCMW), door het inrichten van ateliers Jeugd-Senioren. De nieuwe meerderheid wil 
ook een Generationele Raad oprichten waarin onze ouderen vertegenwoordigd zijn om actief deel te nemen aan 
het leven van de gemeente.
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Demografie
Een doeltreffende dienst voor de burgers. 

De demografische diensten zijn zeer belangrijk voor de gemeente. Daar worden de belangrijke gebeurtenissen in 
het leven van de burgers geregistreerd in wettelijke administratieve akten: geboorte, huwelijk, verhuis maar ook 
scheiding of overlijden.

Daar overhandigt men ook alle administratieve documenten die door de burgers gevraagd worden, zoals 
getuigschriften van wonen, leven of gezinssamenstelling en eveneens de afgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen, 
reispaspoorten, verblijfsvergunningen en identiteitsdocumenten. Zo zijn zij de eersten met wie de bevolking in 
contact komt. Het imago van deze dienst is dus van groot belang omdat hij de kwaliteit van het bestuur weerspiegelt. 
De gemeente zal zorgen voor een maximale digitale toegang tot verschillende administratieve documenten. 
De nieuwe meerderheid zal bijzondere aandacht besteden aan het onthaal van de nieuwe inwoners.
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Sport 
Een gemeente in beweging en aangepast aan de noden van iedereen. 

Het beoefenen van sport biedt persoonlijke ontspanning maar bevordert ook de gezondheid en de sociale 
integratie. Wij zijn overtuigd van de heilzame werking van de sport, zowel lichamelijk al geestelijk. Vandaar dat we 
gaan voor onze politiek om van Ganshoren een sportieve en dynamische gemeente te maken die de waarden 
van de sport versterkt en mensen verbindt, hoffelijk en zonder discriminatie. Ondanks de reeds aanzienlijke 
inspanningen van de voorbije jaren, wenst de nieuwe meerderheid de infrastructuur verder uit te breiden om 
aan de groeiende vraag te kunnen antwoorden. Zo willen we, om het aanbod te vergroten, op zoek gaan naar 
verschillende manieren van mogelijke subsidiëring.  

Naast de wil om de individuele en gezinssport te ontwikkelen in de gemeentelijke groene ruimten, willen we ook 
ingaan op het aanbod van nieuwe sportdisciplines en de buiteninfrastructuur uitbreiden, kosteloze installaties 
en open voor iedereen. We willen de clubs begeleiden bij hun projecten, pleinen vernieuwen of grootscheepse 
evenementen verwezenlijken opdat de sport in Ganshoren “de sport voor allen” zou worden! 

Ten slotte zal het College van Burgemeester en Schepenen synergiëen ontwikkelen met de sportinfrastructuren 
van de scholen om zo het sportaanbod te Ganshoren te verhogen, na de lestijden. 
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Huisvesting
Een waardige huisvesting voor iedereen. 

Wonen is een fundamenteel mensenrecht. Beschikken over een kwaliteitsvolle woning is primordiaal voor ons. Het 
College van Burgemeester en Schepenen wil fatsoenlijke woningen verzekeren en de “huisjesmelkers” bestrijden, 
door het inrichten van taksen of afschrikkende geldboetes.

Het College is van plan de samenwerking met het Gewest verder te zetten en te intensifiëren, een actieve politiek 
te voeren tegenover de leegstaande woningen, door ze aan te passen en weer op de huurmarkt te brengen. 
De gemeente zal de renovatie van de sociale woningen verderzetten teneinde de huurders een veilige en 
kwaliteitsvolle stedelijke woon- en leefomgeving te bieden. De gemeente zal eveneens aandacht besteden aan 
de ontwikkeling van de huisvesting voor de middenklasse door, in partnerschap met de private sector, alsook in 
samenwerking met de Brusselse Huisvestingsmaatschappij en/of Citydev en/of het Woningfonds, bouwgronden 
van de gemeente ter beschikking te stellen. De nieuwe meerderheid zal alles in het werk stellen om de oprichting 
van een Sociaal verhuurkantoor te steunen alsook de ontwikkeling van intergenerationele “kangoeroe”-woningen.
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Gezondheid
Méér welzijn door betere luchtkwaliteit. 

Wij willen meebouwen aan een gezonde leefomgeving, samen met de inwoners. Luchtkwaliteit is een belangrijke 
voorwaarde voor levenskwaliteit. Daarom ijveren wij voor propere lucht, vooral voor onze kinderen en willen wij  
elke vorm van luchtvervuiling bestrijden en sonometers en detectoren van fijne stofdeeltjes installeren tegen de 
pollutie door de voertuigen.

Méér preventie.  

De preventie is zeer belangrijk. Wij menen dat informatie bieden over overdraagbare geslachtsziekten, verslaving 
en/of depressie een prioriteit moet zijn. Wij wensen ook samen te werken met een antenne Gezinsplanning, waar 
bekwame personen dagelijks een luisterend oor bieden aan jongeren en gezinnen.

De bevolking sensibiliseren voor de eerste hulp.  

We zouden ook een cultuur van solidariteit tussen de mensen van eenzelfde wijk willen ontwikkelen en 
tegelijkertijd het vervoer van personen naar de zorginstellingen, samen met de professionele diensten, maar ook 
met de vrijwilligers. We willen bovendien de bevolking sensibiliseren voor het toedienen van eerste hulp en voor 
het gebruik van een defibrillator.
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Nederlandse cultuur
Een betere coördinatie van de culturele diensten. 

De dienst Nederlandse Cultuur wenst de dynamiek en de samenwerking tussen alle actoren van de plaatselijke 
culturele Nederlandstalige politiek, zoals het Gemeenschapscentrum “de Zeyp”, de Nederlandstalige 
gemeentelijke bibliotheek, de Nederlandstalige scholen en verenigingen te faciliteren. Bovendien zullen de 
banden met de partners van de Franstalige dienst cultuur, het cultureel centrum “la Villa” en de gemeentelijke 
Franstalige bibliotheek versterkt worden.

Wij verbinden ons ertoe om de openbare ruimte te gebruiken voor onze werking, met activiteiten die complementair 
zijn aan die van “de Zeyp” en twee gezamenlijke wijkfeesten  organiseren in minder gekende buurten van 
Ganshoren.   

Naast het aanbod van een kwaliteitsvolle collectie, zal de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek haar 
diensten (samenwerking met de scholen, voorlezen, Nederlands leren...) versterken. De werkgroep patrimonium 
zal zijn activiteiten verderzetten met een uitbreiding van de werking van de “Erfgoedbank Ganshoren”.

Aangezien Cultuur de individuele ontplooiing en de sociale cohesie bevordert, wil de meerderheid de extra-
murosactiviteiten (thematische uitstappen, toneel...) verderzetten en een jaarlijkse kunsttentoonstelling inrichten 
in de zaal van de Gemeenteraad, opdat alle inwoners de gelegenheid zouden kunnen hebben om deel te nemen 
aan culturele activiteiten op het grondgebied van de gemeente.  
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Nederlandstalige 
jeugd
Een grote keuze voor onze jeugd. 

Wij willen de jongeren vormen tot verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers. 

Daarom is het heel belangrijk om de activiteiten van onze jeugddienst, zoals de sport- en gitaarlessen, de 
speelpleinwerking en de tweetalige sportkampen (een halve dag in het Nederlands en een halve dag in het Frans) 
verder te zetten. Het organiseren van nieuwe stages rond hedendaagse thema’s zoals het milieu en “good food” 
behoort ook tot onze prioriteiten. Het regelmatig onderhoud van de speelpleinen wordt voorzien.   

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst eveneens andere initiatieven te verruimen zoals activiteiten 
voor 12-plussers, waarbij de jongeren zelf de actoren zijn, het verder uitbouwen van IBO “de Rivieren” (Initiatief 
Buitenschoolse Opvang), het bestuderen van de mogelijkheid om een “Kindergemeenteraad” in te richten of ook 
het realiseren van een “Brede-schoolproject” in samenwerking met de scholen en het gemeenschapscentrum De 
Zeyp.

De steun aan de jeugdbewegingen zoals Chiro en Scouts zal uiteraard behouden blijven. De gemeente zal tevens 
de goede werking van jeugdhuis Tongeluk verder ondersteunen. 

Het College blijft intergenerationele activiteiten aanmoedigen en zal initiatieven voor jongeren creëren in 
samenwerking met andere organisaties.

Ten slotte, gezien de gezondheid en de veiligheid van onze jongeren een prioriteit zijn, zullen we het inrichten 
van “schoolstraten”, met de aanwezigheid van de gemeenschapswacht aan de schoolpoort bij de aanvang en het 
einde van de lessen, voortzetten en optimaliseren.
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Goed bestuur, 
transparantie, 
burgerparticipatie, 
gelijke kansen en 
buurtcomite
De burger staat centraal.  

Deze nieuwe meerderheid wil dat de Ganshorenaars een betere toegang zouden hebben tot de informatie over 
hun gemeente. Bovendien willen we de burger meer betrekken bij de belangrijke beslissingen.

Onze prioriteit zal zijn om alles in het werk te stellen opdat onze gemeente een voorbeeld zou worden op het 
vlak van transparantie. Om dat te bereiken, hebben we een schepenambt van Goed Bestuur, Transparantie en 
Burgerparticipatie opgericht dat, met de steun van het ganse College:

•	 volksraadplegingen zal organiseren voor de beslissingen met een financiële impact over een legislatuur 
heen, te weten 6 jaar, of die beroep doen op meer dan 50% van de inkomsten, verbonden aan de 
Personenbelasting in de gemeente.;

•	 ideeënbussen zal implementeren, aanvullend aan de participatieve begrotingen die de burgers de kans 
bieden projecten voor te stellen aan de gemeentelijke uitvoerende macht;

•	 de communicatie met de burger over de gemeentelijke projecten en de beslissingen van het College met 
de bestaande media zal versterken;

•	 de internetsite van de gemeente zal moderniseren en actualiseren om alle administratieve documenten 
on-line toegankelijk te maken;

•	 audio of video-opname zal toelaten tijdens de zittingen van de Gemeenteraad ( met uitzondering van de 
gesloten zitting), nadat het Reglement van inwendige orde gewijzigd is. Deze kunnen ook rechtstreeks 
doorgezonden worden op de Facebookpagina van de gemeente. Er zal eveneens een digitaal stemsysteem 
geplaatst worden bij het begin van de legislatuur.

•	 een totale transparantie van de mandaten zal gebeuren via een geactualiseerd kadaster (aanwezigheden 
en zitpenningen), beschikbaar op de internetsite van de gemeente. 
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•	 in het kader van de oprichting van een Generationele Raad die de leeftijdspyramide trouw weergeeft, een 
participatief budget ter beschikking zal stellen, dat toelaat projecten voor te stellen die de levenskwaliteit 
in Ganshoren verbeteren;

•	 de dagorde van de Gemeenteraad toegankelijk zal maken, evenals de bijlagen op de internetsite van de 
gemeente en de Facebookpagina.

•	 tijdens de laatste Gemeenteraad van het jaar , overeenkomstig de huidige wetgeving, een transparant up 
to date verslag zal voorleggen aan de Gemeenteraad. Dit verslag zal ook doorgestuurd worden naar het 
platform “Transparencia”.

•	 een charter van de verkozenen zal tekenen teneinde eventuele belangenconflicten kenbaar te maken;

•	 eén keer per jaar de burgers zal toelaten rechtstreeks hun vragen te stellen tijdens een Gemeenteraad. De 
modaliteiten zullen bepaald worden in het Reglement van inwendige orde.

•	 zorgen dat de vraag naar de mening van de lokale bevolking systematisch on-line zal geplaatst worden, 
voorafgaand aan grote werven van infrastructuur, veranderingen die gepaard gaan met mobiliteit en met 
parking.

•	 jaarlijks een opendeurdag zal organiseren van de gemeentelijke administratie en de verschillende diensten 
aan de bevolking.

•	 een logistieke steun en raad zal geven aan alle initiatieven ( Feest van de buren,...). 
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Werk 
Perspectieven voor elke burger. 

Tegenover de moeilijkheden die de werkzoekenden en de ondernemingen van onze gemeente kunnen 
tegenkomen, stellen we voor om jaarlijks een salon van de tewerkstelling in Ganshoren in te richten met diverse 
bekwame actoren, in samenwerking met de lokale ondernemingen, alsook de inrichting van een “Jobbeurs 
voor studenten en een stage in een onderneming”. Dit om, in samenwerking met de lokale actoren, een reële 
strategie van tewerkstelling te ontwikkelen. De jongeren en de werkzoekenden toelaten om ervaringen op te 
doen van duurzaam en kwaliteitsvol werk. 

Het College is ook van plan het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) te dynamiseren en tegelijkertijd 
te streven naar een betere taakomschrijving
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Human ressources 
Efficiëntie en transparantie. 

Een administratie die over bekwame mensen beschikt, op de juiste plaats, is essentieel voor een optimale 
dienstverlening aan de burger. In dit opzicht, willen wij een transparant en dynamisch beleid voor de dienst Human 
Ressources.

- Werk maken van een politiek van welbevinden op het werk;

- De politiek van aanwerving verbeteren voor een betere dienstverlening aan de burger door een transparant 
en efficiënt procedurekader op te stellen. Om dit te realiseren, zal een lid van de oppositie aangeduid worden 
als observator voor de aanwerving van de leidinggevende functies;

- De aanvragen van aanwerving maximaal objectiveren op basis van een budgettaire analyse, om na te 
gaan of een bijkomende aanwerving nuttig is;

- Vaststellen van een begrotingstraject voor de personeelsuitgaven en de benoemingen tegen 2024 

- De functioneringsgesprekken en de evaluatie van het personeel veralgemenen met SMART-doelen;

- Geleidelijk aan een functioneringsprofiel opstellen voor alle bedienden van de gemeentelijke administratie 
(contractuelen en vastbenoemden);

- Opmaken van een waardencharter waaraan alle personeelsleden actief kunnen meewerken;

- Het systeem van interne controle ontwikkelen.
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Feestelijkheden
Een ruim aanbod van activiteiten voor allen. 

Tegenwoordig tellen we in onze gemeente vier braderijen en rommelmarkten die elkaar opvolgen en ook nog een 
Jaarmarkt en een Kerstmarkt. Door de toename van samenhangende activiteiten, georganiseerd door het College 
van Burgemeester en Schepenen, konden de inwoners niet meer volgen. Daarom zal er een efficiënte spreiding 
van de feestelijkheden en een nieuwe reglementering bepaald worden vanaf 2020.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal de openbare/private samenwerking aanmoedigen om zo een 
breder aanbod van nieuwe en up to date activiteiten te kunnen aanbieden en zij overweegt feestelijkheden voor 
alle leeftijden in te richten. .  
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Franstalige jeugd
Luisteren naar de verwachtingen van de jongeren 

De leeftijdspiramide van Ganshoren is aan het veranderen. Het deel van jonge gezinnen met kinderen en het grote 
aantal éénoudergezinnen is de laatste jaren gevoelig toegenomen.

Het College van Burgemeester en Schepenen is zich bewust van deze socio-demografische werkelijkheid en 
wil, naast de activiteiten die reeds een groot succes kennen (huiswerk school, gezinsuitstappen, strand reinigen, 
vakantiespeelpleinen, buitenschoolse en intergenerationele activiteiten):

•	 de activiteiten voor de pre-volwassenen en volwassenen uitbreiden;

•	 nieuwe partnerships creëren teneinde de opvangcapaciteit en het aanbod van activiteiten te verhogen;

•	 samen met de Schepen van Burgerparticipatie een enquête voeren over de verwachtingen van de jonge 
Ganshorenaars;

•	 de synergiëen met de Preventiedienst verhogen;

•	 samen met de Schepen van de Derde leeftijd en de Schepen van de Burgerparticipatie een Generationele 
gemeenteraad oprichten;

De intergenerationele activiteiten bevorderen de sociale band. Ze zorgen ervoor dat elke leeftijdsgroep 
gewaardeerd wordt en dat elkeen iets kan bijbrengen en ontvangen. Daarom zal het College van Burgemeester 
en Schepenen de intergenerationele activiteiten aanmoedigen.

Tenslotte zal de nieuwe meerderheid aandacht hebben voor zowel de sensibilisering als de responsabilisering van 
onze jongeren rond vragen over de leefomgeving.
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Dierenwelzijn
Een toegewijde, attente en beschermende cel. 

We stellen vast dat het dier meer en meer een belangrijke plaats inneemt in onze samenleving. De gewestelijke 
politici, verantwoordelijk voor het dierenwelzijn, moeten kunnen rekenen op de dagelijkse medewerking van de 
gemeenten. Zij staan immers op de eerste lijn en beleven dagelijks wat er gebeurt op het terrein, vooral wat betreft 
de huisdieren.. 

Het College van Burgemeester en Schepenen is gevoelig voor de bescherming van de dieren en waakt erover dat 
dit gebeurt op actieve, concrete en efficiënte wijze. Het College heeft ervoor gekozen om een Schepenambt van 
Dierenwelzijn in te richten om de link met de gewestelijke politiek te leggen en de nodige initiatieven te nemen 
voor de bescherming van de dieren op gemeentelijk niveau. 

Het College zal ook een politie van dierenwelzijn voorzien in Ganshoren, via een reorganisatie en zonder meerkost, 
omdat het een inspecteur betreft die nu reeds belast is met de problematiek van de mishandeling van de dieren. 
Dit voorstel toont de wil om een grotere synergie te creëren tussen de gemeente en de politie voor het beheer van 
de mishandelingen en de verwaarlozingen van dieren.

Om de taken zo goed als mogelijk te kunnen opnemen, zal het College van Burgemeester en Schepenen 
zorgen voor het tot stand komen van deze cel waar vertegenwoordigers van de Preventie, Politie, verenigingen, 
dierenartsen en de vertegenwoordiger van de gemeente zich zullen inzetten voor het welzijn van de dieren. 
De cel zal zich specialiseren in deze problematiek en waken over de toepassing van de wetten. Deze ploeg zal 
het bevoorrecht contactpunt zijn voor de inwoners van Ganshoren voor alles wat te maken heeft met verloren, 
gestolen, mishandelde dieren of ook de stoffelijke resten.

Het College zal ook aandacht schenken aan elk initiatief dat leidt tot een grotere responsabilisering van de 
toekomstige eigenaars van huisdieren. Een huisdier nemen vergt een verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien 
van het dier maar ook voor de personen in de omgeving. Dit moet nog beter benadrukt worden bij de “nieuwe 
gezelschapsdieren”. 

De verbetering van het samenleven van mens en dier in de openbare ruimten is eveneens een prioriteit. Het ter 
beschikking stellen van plaatsen die voorbehouden zijn voor honden biedt een duidelijk antwoord op de praktische 
problemen die zich soms stellen. Het College zal de sterilisatie van de zwerf- en huiskatten blijven aanmoedigen 
via overeenkomsten met de plaatselijke dierenartsen of de lokale verenigingen voor dierenbescherming en de 
toekenning van een subsidie in de mate van het mogelijke.

Het College overweegt ook een overeenkomst te sluiten voor de hoge punten en klokkentorens die toelaat deze 
plaatsen in te richten voor de vleermuizen en roofvogels en het potentieel aan eco-diversiteit van de kerkhoven 
beter te beheren.  

Ten slotte oveerweegt het College om de Europese wetgeving over de vochtige zones en de programma’s LIFE 
over de “animaux parapluie” (vlinders en zwarte ooievaars) aan te wenden.
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Groene ruimten / 
biodiversiteit
Een gemeente met eerbied voor haar leefomgeving. 

Hoewel de gemeente Ganshoren talrijke groene ruimten telt, waaronder een zone Natura 2000, een moeras, 
boomgaarden en rivieren, worden deze onvoldoende naar waarde geschat. Het College zal er dus voor zorgen dat:

•	 de parken in eer hersteld worden en de speelpleinen in overeenstemming zijn met de normen;

•	 de groene ruimten opgefrist worden, zodat het meer aantrekkelijke en recreatieve plaatsen worden en waar 
het publiek het nut kan ervaren van het behoud en de bescherming van de groene ruimten in de stad;

•	 het water weer ingevoerd wordt in de openbare ruimte; ( openleggen): de groeiende stedenbouw heeft 
bijgedragen tot het veranderen van ons natuurlijk landschap door asfaltering, bestrating en overwelving. 
Deze artificiële ingreep op het grondgebied wijzigt aanzienlijk de natuurlijke evenwichten en verstoort ook 
de natuurlijke cyclus van het water. Door het weer open maken van de rivieren kunnen vier functies vervuld 
worden: hydraulische, ecologische, landschaps- en socio-recreatieve functies..

•	 het eco-toerisme en het agri-toerisme ontwikkeld wordt, de teelt van de groenteboeren geherwaardeerd 
en ondersteund wordt, de consumptie van verse producten, die vers geoogst onmiddellijk naar de 
consument gaan, door het ter beschikking stellen van bio-manden. De gemeente beschikt over bebouwbare 
zones die het mogelijk maken bestaansmiddelen aan te bieden die afkomstig zijn van de ontwikkeling van 
de stedelijke landbouw en de plaatselijke groenteteelt.
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Baby- en peuterzorg
Meer ruimten en het aanbod aan specifieke activiteiten uitbreiden. 

In 2015 waren er in Ganshoren 1125 kinderen onder de 3 jaar en de opvangcapaciteit was ongeveer 35%. Wij willen 
het aantal opvangplaatsen vermeerderen. Hiervoor moeten alle pistes parallel onderzocht worden: Franstalige 
of Nederlandstalige kinderdagverblijven, openbaar of privaat, onthaalouders. Het is evident dat het College moet 
trachten zo goed mogelijk een antwoord te bieden op de uitdaging van de demografische groei in het Brussels 
Gewest en in het bijzonder in onze gemeente. 

De dienst Baby- en Peuterzorg houdt het echter niet bij het vermeerderen van het aantal plaatsen in de kribbe. Wij 
zorgen ook voor het inrichten van activiteiten die zich specifiek richten tot de allerkleinsten. Deze activiteiten 
zijn dan bij voorbeeld mogelijk via een samenwerking met het cultureel centrum “la Villa” voor de allerkleinsten of 
ook voor conferenties bestemd voor jonge ouders.

Wij willen ruimte voorzien op de speelpleinen voor de -3 jarigen, infrastructuren plaatsen, gescheiden voor de 
(jong)volwassenen, of ook nog het planten van een fruitboom bij de geboorte van een kind, in samenwerking met 
de dienst leefmilieu. 
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Onderwijs  
Ondersteunen en antwoorden op de vraag. 

Volgens de projecties van de IBSA, gaat de gemeente Ganshoren een demografische groei kennen van 10% tussen 
2015 en 2025 en van 24.066 inwoners naar bij de 26.400 overgaan. De structuur per leeftijd van Ganshoren zou 
de verjonging naar beneden moeten volgen, wat betekent dat de aangroei van de bevolking vooral uit jongeren 
bestaat, wat bijna de vorm van een driehoek aangeeft bij de leeftijdspiramide. De belangrijkste bevolkingsaangroei 
betreft de adolescenten (12 tot 17 jaar), van wie het aantal verhoogt met méér dan 430 eenheden, hetzij 28% in tien 
jaar en de allerkleinsten (0 tot 2 jaar), met 19%. Zoals in het hele Gewest, is de evolutie van de groep kinderen die op 
de leeftijd van de kleuterschool komen (3-5 jaar) en de lagere school (6-11) vol tegenstellingen, met een duidelijke 
groei (+14%) van de 6-11 jaar tussen 2015 en 2020, gevolgd door een belangrijke groei (+12%) van de 3-5-jarigen 
tussen 2020 en 2025..

In feite gaat Ganshoren het aantal inwoners dat naar school gaat in het kleuter- en lager onderwijs, zien groeien 
met 21% en overgaan van 5.872 naar 7.084 (+1.212 leerlingen). Het aantal schoolgaande inwoners in het secundair 
onderwijs gaat stijgen met 36% vergeleken met 2015 en overgaan van 1.566 naar 2.127 leerlingen (+561 leerlingen).

Als we weten dat Ganshoren één van de enige gemeenten is in Brussel zonder gemeentelijke lagere school en 
gezien de demografische boom in het Noord-Westen van Brussel, wensen wij een (gemeentelijke) lagere school 
op te richten, die een antwoord biedt op de vraag van vandaag, maar evenzeer van morgen. We zullen de 
mogelijkheid onderzoeken om in deze school immersieklassen in te richten voor de kinderen. We wensen bij 
voorkeur deze school te bouwen op een beschikbare grond in de gemeente.

Het College overweegt ook om elk jaar projecten te ontwikkelen rond een specifiek thema met alle leerlingen 
van Ganshoren. Zoals bij voorbeeld een project in verband met de democratie (bezoek aan de instellingen), het 
burgerschap of ook het samen leven. Bovendien, wensen we het vrijwilligerswerk in de scholen te ontwikkelen 
(hulp in de bibliotheek, de huiswerkklassen of in de buitenschoolse opvang), door het toekennen van een 
vergoeding of een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten. Het is van groot belang dat we ook op school de 
kinderen opvoeden met respect voor hun leefomgeving en de duurzame ontwikkeling. Eveneens willen we de 
school betrekken bij specifieke acties rond energieverbruik en het sorteren van afval, in samenwerking met het 
schepenambt van Onderwijs.

Het inschrijvingsdecreet is bijzonder nadelig voor de Ganshorenaars, dit doordat de voorrang gegeven wordt 
aan de kinderen die schoollopen in Sint-Agatha-Berchem. Daarom willen we ons verzetten tegen dat decreet dat 
zijn doel voor onze gemeente niet bereikt.

Het College wenst een geschikte ad hoc studieruimte ter beschikking te stellen aan de studenten, tijdens de 
examenperiode.
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Werken en openbare 
aanbestedingen
Kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid. 

De diensten Openbare werken en -aanbestedingen zijn voortdurend in contact met de andere diensten en met het 
dagelijks beheer van de gemeente om zo de talrijke projecten die op stapel staan tot een goed einde te brengen. 
Hiervan getuigen een aantal projecten die opgenomen zijn in de oriëntatienota. Desalniettemin, is de belangrijkste 
taak van de Dienst “werken” te zorgen voor de kwaliteit, de veiligheid en de toegankelijkheid van de wegen voor 
alle inwoners, de personen met beperkte mobiliteit inbegrepen.
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Franse cultuur
De culturele diversiteit met ambitie aanmoedigen. 

Wegens gebrek aan infrastructuur kunnen we onmogelijk een groter aanbod aan kwaliteitsvolle culturele 
activiteiten aanbieden. Er is immers te weinig plaats in het cultureel centrum “la Villa”. Het is ook een dringende 
vraag van de inwoners tijdens de diagnosefase van Agenda 21 en eveneens de wens van het OCMW om het 
paviljoen “Van Leeuw” af te breken. Daarom heeft de meerderheid plannen om een polyvalente zaal op te richten 
waar men een breed cultureel spectrum kan aanbieden en waar de verenigingen welkom zijn.

Wegens de bouwvallige staat van het koertje van de Franstalige bibliotheek en de nood aan nieuwe leesruimte, 
zal de meerderheid deze ‘cour’ inrichten zoals voorzien in het project van 2018. 

De meerderheid zal de evolutie van het cultureel centrum “la Villa” verder blijven ondersteunen, zowel op het vlak 
van de erkenningsprocedure als in het kader van de versterkte samenwerking met de culturele centra van het 
noord-westen. 

Ze wenst de samenwerkingen tussen de verschillende culturele actoren aan te moedigen, de verschillende 
culturele verenigingen te laten deelnemen om de bevolking de kans te geven de rijkdom van de diversiteit te 
ontdekken en alle burgers aan te zetten om zich de culturele plaatsen eigen te maken, door er activiteiten en 
culturele spelen in te richten en het gebruik van de zalen te bevorderen, waar kleine concerten en tijdelijke 
tentoonstellingen zouden kunnen plaats hebben.

De meerderheid zal de promotie van toneelstukken die toegankelijk zijn voor het grote publiek voortzetten, de 
plaatselijke schrijvers en amateurschrijvers aanmoedigen door schrijfateliers in te richten, de interculturele dialoog 
te bevorderen om zo toe te laten de verschillende culturele gevoeligheden die leven in de gemeente uit te drukken.

De meerderheid zet zich eveneens in om het kunstaanbod aan nieuwe expressievormen te diversifiëren door een 
politiek van stedelijke kunst te ontwikkelen, zoals het domein van de Street Art en projectoproepen te doen om de 
verwaarloosde muren te verfraaien. Er zullen pistes bestudeerd worden om het gemeentelijk patrimonium tot zijn 
recht te laten komen, door het organiseren van een begeleid parcours en met de deelname van culturele actoren.
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Mobiliteit 
Naar een slimmer en properder model.

In het kader van het toekomstig Gewestelijk MobiliteitsPlan dat een reglementair luik bevat, past het dat we een 
nieuw Gemeentelijk MobiliteitsPlan ontwikkelen. Het doel is overeen te komen over de evolutie op gebied van 
verplaatsing en het gedrag van de gebruikers en rekening te houden met de hiërarchie van de wegen en een juist 
evenwicht te vinden tussen de manieren waarop men zich verplaatst. 

We zijn vast van plan het aantal zones 30 uit te breiden in de woonwijken, zodat de rust er verzekerd wordt.

De initiatieven die reeds gestart zijn rond het fietsen (plaatsing van fietsboxen, uitbreiding van fietsnet, ludieke 
acties van het type “Ganshoren Dorp”) moeten voortgezet worden.

De opportuniteit om op strategische plaatsen meer omgekeerde U-bogen te plaatsen om fietsen vast te maken 
moet bestudeerd worden, rekening houdend met het aantal fietsdiefstallen. De meerderheid engageert zich 
om na te gaan hoeveel het kost om gekleurde fietspaden en zebrapaden in 3D te installeren, zodat de zwakke 
weggebruik-st-ers beter zichtbaar zijn voor de autobestuur-d-st-ers.

We willen ook de preventie-acties aanmoedigen (specifieke aanleg, preventieve radarapparaten, afreminstallaties,...) 
om de zwakke weggebruikers te beschermen en sensibiliseringscampagnes voor verkeersveiligheid en ‘eco-
verantwoordelijke’ mobiliteit te voeren vanaf jonge leeftijd, in samenwerking met de actoren van de mobiliteit, 
en in het bijzonder door fietsvormingen te geven. 

Het gebruik van gedeelde verplaatsingsmiddelen met systemen die soepeler zijn dan de vaste stations 
(via operatoren van het type DriveNow, Scooty, Billy Bike en Trotty) en ook het gebruik van de intelligente 
mobiliteitsvormen en/of niet-polluerende vormen moeten verhoogd worden. 

De uitbreiding van de gereglementeerde parking moet geanalyseerd worden in het kader van de evaluatie van het 
Gemeentelijk Parkeer Actie Plan en de pistes die leiden naar oplossingen voor de parkings die buiten de straten 
gelegen zijn (zwembad, gemeentehuis, private ondernemingen,...) moeten bestudeerd worden.

Tenslotte moeten we zorgen voor rustige wijken, door het plaatsen van E9b-panelen. Het versterken van de 
politiecontroles zal toelaten daadwerkelijk op te treden tegen het parkeren van bestelwagens. Hiervoor zullen 
aangepaste parkeerplaatsen moeten voorbehouden worden. 

De veiligheid in de omgeving van de scholen en de openbare plaatsen moet onvermijdelijk verzekerd worden, 
niet alleen met het oog op de veiligheid van de gebruikers, maar ook omwille van de luchtkwaliteit. Hiervoor zal 
het nut van de inrichting van schoolstraten overwogen worden. 

De meerderheid zal verder aandringen bij het Gewest om de Keizer Karellaan volledig opnieuw aan te leggen, met name 
door een parking “Park & Ride” te voorzien aan de ingang van Brussel en de inter-mobiliteit van daaruit te begunstigen. 

De meerderheid bevestigt opnieuw de oppositie van de gemeente Ganshoren tegen een halte GEN (Gewestelijk 
Expres Net) ter hoogte van de brug van de Wereldtentoonstellingslaan. Mocht het blijken dat een halte op het 
gemeentelijk grondgebied nuttig zou zijn, zal de meerderheid aandringen dat deze halte voorzien wordt ter hoogte 
van de Negen Provincieslaan en de Van Overbekelaan (“Het Verlost”).

De meerderheid zal er ook voor zorgen dat de gemeente betrokken wordt bij de besprekingen over de verbreding 
van de Noord Ring, voorzien door het Vlaams Gewest, teneinde de belangen van de Ganshorenaars en de 
Brusselaars veilig te stellen.

Ze zal ook pleiten voor een vervoersnet dat aangepast is aan de noden van de Ganshorenaars en voor het 
ophangen in de bushokjes van een spreidingsplan van de straten van Ganshoren waarin het MIVB-net, de Lijn 
en de NMBS opgenomen worden.

Ook zal de plaatselijke handel aangemoedigd worden door de studie van de inrichting van ‘minuut’parking in de 
nabijheid van handelszaken en de openbare infrastructuur, en deze leveringszones te doen respecteren door de politie.

Ten slotte zal de gemeente eveneens aandacht schenken aan de herwaardering van de wandelpaden van Ganshoren.
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Stedenbouw 
De procedure op harmonische wijze doen toepassen. 

De meerderheid engageert zich om de stedenbouwkundige voorschriften te versoepelen, rekening houdend 
met de gewestelijk reglementering, teneinde de uitbreiding van woningen in bepaalde wijken toe te laten, steeds 
door harmonische en kwalitatieve criteria te voorzien. In het algemeen moeten duidelijke gedragslijnen opgesteld 
worden in de schoot van de gemeente in verband met de politiek voor de aflevering van stedenbouwkundige 
vergunningen, met name wat betreft de onderverdeling van grotere gebouwen in kleinere entiteiten.

De strijd tegen de leegstaande woningen moet verdergezet worden, in samenwerking met het Gewest, door druk 
uit te oefenen op de eigenaars van de leegstaande panden met de bedoeling deze aan te passen en opnieuw 
op de huurmarkt te plaatsen.

De meerderheid zal doorgaan met het vaststellen en opvolgen van stedenbouwkundige overtredingen, met 
name de paraboolantennes aan de voorgevel en de onderverdelingen zonder stedenbouwkundige vergunning. 
De heraanleg van verschillende openbare ruimten moet in overleg met de burger onderzocht worden, om het er 
gezelliger te maken.

Bij elke nieuwbouw zal men bijzondere aandacht schenken aan de harmonie van het project met het groene karakter 
van de gemeente. Bovendien blijft de opportuniteit van de studie met betrekking tot een aanplantingsvergunning 
actueel. 
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Agenda 21 
Concrete acties voor een betere levenskwaliteit.

De plaatselijke agenda 21 is een actieplan dat de strategieën bepaalt voor de lokale overheid. Dankzij dit document, 
kunnen de gemeenten en de OCMW’s zich op lange termijn verbinden voor de duurzame ontwikkeling, in overleg 
met alle diensten van de administratie en de betrokken actoren.

De plaatselijke agenda 21 is een project dat gestimuleerd wordt door de openbare overheid, die alle mogelijke 
lokale krachten (inwoners en ondernemingen) moet betrekken. De deelname van de bevolking aan de plaatselijke 
Agenda 21, zowel bij de voorbereiding als bij de opvolging en evaluatie, is onmisbaar voor de ontwikkeling en de 
kans op succes.

Een project voor duurzame ontwikkeling kan de motor zijn voor een nieuwe territoriale dynamiek, door beroep 
te doen op de lokale middelen en de deelname van verschillende plaatselijke actoren (administratief, cultureel, 
eredienst, OCMW, LoJeGa, jeugdhuis, jeugdbeweging...). 

De gemeente Ganshoren heeft zich geëngageerd in dit proces, door in te stemmen met de Keure van Aalborg 
in december 2017. Het doel van de Agenda 21 is de ecologische overgang te integreren in de Gemeente 
en concrete acties te ondernemen voor de duurzame ontwikkeling, door te steunen op de transversale 
competenties van de verschillende krachten die aanwezig zijn op het plaatselijk terrein.

De dienst Agenda 21 speelt binnen de administratie de rol van begeleider en facilitator bij nieuwe initiatieven die 
genomen worden binnen eenzelfde ecologische visie. Hij zal een rol spelen vanaf de aanzet van nieuwe projecten 
die een effect hebben op onze leefomgeving om er een strategische visie te implementeren die de huidige en 
toekomstige inzet voor ons grondgebied, ons algemeen belang en dat van de komende generaties integreert.

Het gaat erover dat we deze stap vereeuwigen en de gemeente, haar burgers en haar openbare en private actoren 
blijvend inschrijven. 
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Orientatienota  
2019-2021
Begroting en Financiën

De dienst financiën zal zich inzetten voor:

•	 Het verzekeren van een evenwichtige begroting, rekening houdend met de grote structurele uitdagingen 
waarmee de gemeente te kampen heeft en het behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de 
bevolking.

Voor de periode 2019-2021 zal het voornamelijk gaan over volgende punten: 

•	 Vanaf het jaar 2020 de opdeciemen in de personenbelasting verlagen om te streven naar het Gewestelijk 
gemiddelde tegen 2024;

•	 De progressieve vermindering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing onderzoeken om 
vanaf 2024 tot het niveau van de gewestelijke mediaan te komen voor de inwonende eigenaars.

Om dat te doen, zal de dienst waken over:

•	 De identificatie van de middelen en de posten voor de rationalisering van de begroting;

•	 De verbetering van de doeltreffendheid waarmee de bestaande gemeentelijke taksen worden geïnd en 
uitbreiding van de noodzakelijke mankracht hiervoor.

Dienst Preventie

De dienst Preventie zal volgende prioriteiten stellen tegen 2021:

•	 Preventie en strijd tegen radicalisering, 

•	 De zichtbare en geruststellende aanwezigheid van de preventie-ambtenaren in de openbare ruimten en 
op het openbaar vervoer,

•	 De conflictbemiddeling in de openbare ruimten,

•	 De strijd tegen het schoolverlaten,

•	 De preventie en de strijd tegen de verslavingen.

Er zullen activiteiten en projecten rond deze 5 prioriteiten gecreëerd worden.
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Openbare netheid en afvalbeheer

De dienst Openbare Netheid zal de eerste drie jaren van de legislatuur volgende klemtonen leggen:

•	 Performante middelen aanwenden om de vervuiling te bestrijden en te bestraffen (schuilplaatsen, vaste en 
mobiele camera’s, aanwezige agenten op het terrein), zodat de notie “nultolerantie tegen vervuiling” de 
regel wordt;

•	 De zwarte punten van de vervuiling identificeren waar een snelle en gecoördineerde tussenkomst van de 
agenten noodzakelijk is;

•	 Het inrichten van de burgerprestatie, als alternatieve straf voor het vervuilen;

•	 De oprichting van netheidsbrigades met als doel grote doelgerichte ophaal-en netheidscampagnes voor 
de wegen te voeren; 

•	 De organisatie van poetscampagnes, niet enkel in samenwerking met het Gewest, de buurgemeenten, 
maar ook met de burgers en de verenigingen en specifieke sensibiliserings- en preventiecampagnes 
voeren (zoals “peuken”, “hondenpoep”, “tags en graffitis”, enz.);

•	 De ontwikkeling en het samenwerken van de gemeente Ganshoren aan participatieplatformen;

•	 Het implementeren van intelligente oplossingen voor het reinigen van de wegen en voor het beheer van het 
afval (plaatsing van verbonden vuilnisbakken, introductie van elektronische sensoren en de progressieve 
automatisering van de materialen en de processen);

•	 De vorming van het personeel;

•	 De verbetering en de rationalisatie van de toegankelijkheid tot de gemeentelijke stortplaats;

•	 Het invoeren van een clausule van recyclage in de lastenboeken met betrekking tot de afvalverwerking;

•	 La mise en place d’un système de récupération des déchets organiques auprès de restaurateurs volontaires. 
Het invoeren van een systeem om organisch afval te recupereren bij de vrijwillige restaurantuitbaters.

Onderwijs

De eerste concrete actie die zal gevoerd worden, is het opstellen van een beleidsplan voor onze kleuterscholen. 
Er zullen nieuwe objectieven worden bepaald door de pedagogische ploegen om de werking te verbeteren, hun 
opdracht te vervullen en bij te dragen tot een verbetering van het schoolsysteem. Dit is waarschijnlijk de grootste 
actie en vraagt veel tijd en energie. 

Onze wens is om het schoolaanbod in Ganshoren te vergroten door de oprichting van een gemeentelijke 
basisschool. Wij zullen een haalbaarheidsstudie in die richting starten.

Wij willen onze scholen ook “groener” maken, dichter bij de natuur, verantwoordelijker voor de omgeving en zich 
meer bewust van het afval dat ze produceren. 

Sinds september 2018, moeten alle kinderen naar school komen met een drinkbus en een brooddoos, alle niet 
herbruikbare plastic wordt verbannen. 

We hebben ook ingeschreven op het project “durf het groen, herschik je speelplaats”, waarvoor we een subsidie 
ontvangen hebben. Het project laat de herbegroeiing van onze speelplaats toe, waardoor de kinderen kunnen 
opgroeien in groenere ruimten. Dit project is lopend en zou voor juni 2019 moeten klaar zijn. 

Elke school zal ook starten met een groentetuin en de school “Nos Bambins” zal binnenkort vier kippen verwelkomen. 

Onze scholen zijn ook, in samenwerking met de Dienst Preventie, bezig met de ontwikkeling van een 
opleidingsproject voor alle pedagogische ploegen van onze scholen. Deze opleiding heeft als doel de nodige 
tools te bieden aan de pedagogische ploegen om de relationele en sociale vaardigheden te ontwikkelen die nodig 
zijn om positief om te gaan met conflicten in de scholen. 

De school “Nos Bambins” wenst de speelplaats in te delen in meerdere zones in kleur. Dit project, ontwikkeld door de 
universiteit van Mons, laat toe het geweld op de speelplaats te verminderen. Elke zone in kleur is bestemd voor een 
bepaalde activiteit (balspel, rustig spel, lopen maar zonder bal,...). Dit project bestaat reeds in de school “Les Bruyères”.
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Baby- en Peuterzorg 

Wij willen tegen 2021 onze voorstellingen voor de 0 tot 6-jarigen behouden, zelfs vermeerderen, in samenwerking 
met het Cultureel Centrum “La Villa”. We zullen werken binnen de kinderdagverblijven en de onthaalhuizen op 
pedagogisch niveau door opleidingen aan te bieden die beantwoorden aan de noden van de verzorgers.

We zullen samenwerken met het ONE enerzijds wat betreft het inschrijvingssysteem in de kinderdagverblijven en 
anderzijds wat betreft het reglement van inwendige orde bij de onthaalmoeders.

We zullen eveneens alle pistes onderzoeken om het aantal opvangplaatsen in onze gemeente te verhogen.

Lokale en duurzame economie

De dienst lokale en duurzame economie zal zich vanaf 2019 voornamelijk richten op de:

•	 Herdynamisering van de handelskernen. Het betreft de:

•	 Ontwikkeling van een strategie voor het Guido Gezelleplein in overleg met alle betrokken actoren en de 
inbreng van de dienst van de Burgerparticipatie.

•	 Identificatie van de te voeren acties op middenlange en lange termijn om een economische politiek te 
ontwikkelen die past in een duurzame voortgang op het vlak van leefomgeving en de acties rond 
circulaire economie zo goed mogelijk te bevorderen. 

•	 Ondersteuning van plaatselijke handelsactiviteiten door het ontwikkelen van: hulp bij hun installatie, 
handelscheques, telepolitie-premie om de veiligheid van de handelszaken te verbeteren. We zullen ernaar 
streven om de handelspraktijken op intelligente wijze te reguleren via reglementering van de openingstijden 
van de horeca en terrassen, ...,...

•	 Oprichting van een toeristisch-economische pool rondom de Basiliek van Koekelberg in samenwerking 
met de buurgemeenten.

•	 Organisatie van een jaarlijks informatief en feestelijk evenement dat alle ondernemers en vrije beroepers 
van de gemeente zal verenigen.

•	 De oprichting van een collecte van organisch afval afkomstig van de OCMW-keukens en de vrijwillig 
aangesloten restaurants, teneinde een innovatief vermicompostproject in Ganshoren te starten, zodat de 
kosten voor de aankoop van compost door de plantsoendienst zullen verminderen.

Tewerkstelling

We stellen voor om, via “la Maison de l’Emploi », vormingen aan te bieden die bestemd zijn voor de werkzoekenden 
en ook voor het personeel belast met de socio-professionele integratie.

Een jaarlijks informatie-evenement zal georganiseerd worden voor de jongeren als doelpubliek en met als 
belangrijkste doelstelling de knelpuntberoepen in het Brussels Gewest en de bijhorende vormingen, voor te 
stellen.

Energie

Er zal een energetische audit plaatsvinden van de verschillende gebouwen, die zal starten in 2019 in het kader van 
het gewestelijk plan ‘PLAGE’. Een studie met betrekking tot het afvalwater zal eveneens worden aangevat.
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Smart city

Vanaf 2020 zullen er op het gemeentelijk grondgebied aangesloten vuilnisbakken geplaatst worden, teneinde een 
beter zicht te hebben op de gevulde openbare vuilnisbakken, hetgeen het mogelijk zal maken om de rondes van 
de ophalingsdiensten aan te passen. Vanaf 2021 zal er slimme openbare verlichting geplaatst worden.

Ten slotte zal de gemeente samen met het CIBG overwegen om vóór eind 2021 een digitale openbare ruimte te 
starten, in plaats van het huidige lokale arbeidsbureau dat naar een ander gebouw zou worden overgebracht.

Sport

De dienst Sport zal de klemtoon leggen op de gezondheidsopvoeding via de sport door de bestaande activiteiten 
te bestendigen en uit te breiden (sportstages, zwembadfeest, sportdag tijdens de autoloze zondag,...) en nieuwe 
activiteiten aan te bieden (nordic walking, “met het gezin naar het zwembad”...) in synergie met andere sportactoren 
(de sportclubs, de scholen, de gemeenten en het Gewest).

De dienst wenst eveneens de toegang tot de sport te vergemakkelijken door de bestaande infrastructuur te 
renoveren en nieuwe infrastructuren op te richten, om het sportaanbod te verruimen:

•	 Aanleg van een tweede synthetisch terrein;

•	 Inrichting van een omheind multi-sportplein;

•	 Plaatsing van een padel;

•	 Renovatie van een polyvalent lokaal.

•	 Dit doel zal kunnen worden bereikt door zoveel mogelijk beroep te doen op beschikbare subsidies. Via haar 
activiteiten wil de sportdienst de waarden als het mekaar helpen, de solidariteit en de fair-play promoten.

Derde leeftijd

Naast de bestaande activiteiten, wensen we intergenerationele initiatieven te ontwikkelen om mensen uit hun 
isolement te halen, door onder andere de oprichting van een Gemeentelijke Generationele Adviesraad.

De meer dynamische senioren zullen kunnen genieten van nieuwe sportactiviteiten, terwijl de eerder “smart”-
liefhebbers initiatie kunnen krijgen of zich kunnen vervolmaken tijdens de informaticacursussen.

Bevolking en Burgerlijke Stand

Voor wat betreft de eerste dienstverlening aan de bevolking, heeft de meerderheid het volgende voorzien in de 
begroting:

•	 verderzetten van de modernisering van de diensten en de informatisering;

•	 Plaatsing van een digitale terminal om de burger efficiënter en sneller zelf verschillende documenten te 
laten afhalen;

•	 Het comfort van de bezoekers bevorderen en de informatie verbeteren door schermen te plaatsen, waarop, 
tijdens de wachttijd, de” gemeentelijke actualiteit” doorlopend worden weergegeven;

•	 Een presentatierek plaatsen om de gemeentelijke activiteiten te centraliseren;

•	 Ontmoetingen organiseren met de nieuwe inwoners, zodat ze onze gemeente en haar verschillende 
diensten en hun werking kunnen leren kennen; 

•	 Moderniseren door een nieuwe applicatie, waardoor de burgers de akte van hun keuze kunnen bekomen 
vanuit hun gemeente, met de bedoeling een makkelijkere en bijkomende dienstverlening aan te bieden, 
zonder zich te moeten verplaatsen naar andere gemeenten.
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Huisvesting

Niettegenstaande de huisvestingspolitiek gewestelijk geregeld is, zal de meerderheid volgende prioriteiten stellen 
gedurende de eerste 3 jaren:

•	 Oprichting van een Sociaal Immobiliënkantoor;

•	 De toegankelijkheid voor Personen met Beperkte Mobiliteit begunstigen;

•	 Woningen oprichten voor de middenklasse;

•	 De strijd tegen de “huisjesmelkers” opdrijven;

•	 Ontwikkelen en promoten van intergenerationele woningen.

Gezondheid

We willen jaarlijks een bepaald thema belichten. De luchtkwaliteit blijft een belangrijke voorwaarde voor een 
gezonde leefomgeving en een gezonde gemeente. We wensen samen te werken met andere diensten en zullen 
samen informatie- en sensibiliseringscampagnes ontwikkelen rond bepaalde thema’s zoals: mentaal welbevinden, 
gezonde voeding, beweging, rookvrije generatie... Hiertoe zullen conferenties worden georganiseerd.

We zullen de opportuniteit onderzoeken en, desgevallend, de oprichting van een nieuw Medisch Huis evenals een 
Gezinsplanning ondersteunen.

Nederlandse Cultuur

De dienst Nederlandse Cultuur wil de dynamiek en de samenwerking tussen alle actoren van de plaatselijke 
culturele politiek vergemakkelijken. Naast het aanbod van een kwaliteitsvolle collectie, zal de gemeentelijke 
nederlandstalige bibliotheek haar diensten versterken. Aangezien de Cultuur de individuele ontplooiing verhoogt 
en de sociale cohesie bevordert, wil de meerderheid de extra-murosactiviteiten verderzetten, een jaarlijkse 
kunsttentoonstelling inrichten en de werking van de “Erfgoedbank” van Ganshoren uitbreiden.

Nederlandstalige Jeugd

De jeugddienst wil de sport- en gitaarlessen, de speelpleinwerking en de tweetalige sportkampen behouden. 
Hij wil meer aandacht schenken aan hedendaagse thema’s zoals leefmilieu en gezondheid. De activiteiten voor 
12-plussers zullen uitgebreid worden en de jeugdbewegingen en het jeugdhuis worden verder ondersteund. 
Intergenerationele activiteiten, in samenwerking met andere diensten, zullen aangemoedigd worden

Dierenwelzijn

Deze nieuwe bevoegdheid, die zijn basis vindt in de “Dag van het dierenwelzijn”, zal een multidisciplinaire cel ontwikkelen 
die alle procedures zal opstellen om te antwoorden aan de vragen en de vaststellingen in verband met deze materie;

Er zullen nieuwe hondenzones ingericht worden in samenwerking met de dienst leefmilieu.

De dienst beheert de problematiek van de groei van de kattenbevolking.

Feestelijkheden - stadsanimatie 

De wekelijkse markt zal nieuw leven ingeblazen worden.

Het programma met de jaarlijkse activiteiten zal herzien worden door het aantal braderijen-rommelmarkten te 
herorganiseren en hergroeperen met een ruimte voor de kermis en opnieuw een echte jaarmarkt te bewerkstelligen.

Andere belangrijke evenementen zullen worden georganiseerd: “garden party”, een activiteit rond 21 juli met de 
burgers,... 
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Stedenbouw

Gedurende de eerste 3 jaar van deze legislatuur zal de dienst Stedenbouw de nadruk leggen op:

•	 De verbetering van de toegang tot informatie en documenten die te maken hebben met vragen rond 
stedenbouwkundige vergunningen (formulieren, bijzondere plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, 
gemeentereglementen, enz...).

•	 De uitwerking van de gemeentelijke reglementen, na het in voege treden van een nieuw gewestelijk 
stedenbouwkundig reglement;

•	 De evaluatie van de relevantie van het behoud van de bestaande Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA);

•	 De intrekking, wijziging en /of de uitwerking van de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA);

•	 Het opstellen van hoofdlijnen die de oprichting van nieuwe woonmodellen bevorderen (co-housing, 
intergenerationele woningen, kangoeroewoningen, enz...);

•	 Een eventuele uitwerking van een Gemeentelijk OntwikkelingsPlan (GeWOP)

•	 De herinrichting van de koer van de Bibliotheek.

Leefmilieu, groene ruimtes, biodiversiteit

De dienst Leefmilieu stelt volgende prioriteiten:

•	 De bestaande groene ruimten tot hun recht laten komen en de biodiversiteit verbeteren (6x maaien wordt 
1 late jaarlijkse maaibeurt);

•	 De uitwerking van de gedifferentieerde beheersplannen; 

•	 Het behoud van de groene mazen en de versterking van de ecologische corridors; 

•	 De verbetering van de communicatie betreffende al zijn ruimten en in het bijzonder op het niveau van de 
Zone Natura 2000 (het Moeras van Ganshoren) en de Vallei van de Molenbeek;

•	 Een hydrologische studie van het openen van bepaalde waterlopen te Ganshoren;

•	 Een beheersplan van de Sijsjesvijver;

•	 De opstelling van didactische borden:

•	 De opwaardering van de gemeenschappelijke tuin van aromatische planten;

•	 De ontwikkeling van het eco-toerisme en het agro-toerisme, de herwaardering en de ondersteuning van de 
groentetelers (project van de Zavelenberg);

•	 De aanplanting van een openbare boomgaard en van verjaardagsbomen voor de kinderen, enz...

Jeugd

Op basis van de demografische gegevens van de gemeente en de opdrachten van de jeugddienst, voorziet de 
meerderheid een verhoging van de onthaalcapaciteiten van de bestaande buitenschoolse activiteiten. Wij willen 
partnerschappen ontwikkelen met de aanwezige operatoren op het terrein. Het College van Burgemeester en 
Schepenen zal zich ook inzetten om activiteiten aan te bieden die speciaal gericht zijn naar de pre- en adolescenten. 
Ten slotte willen we ook projecten ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s die de nadruk leggen op het 
intergenerationele en het samen leven, een sensibilisering voor het respect van het leefmilieu, het dierenwelzijn 
en het cyberpesten.

Dienst Vreemdelingen 

De modernisering en een betere informatie aan de burgers over de openingsuren, de inschrijvingsprocedures, de 
afgifte van administratieve documenten en van de materie die door onze Dienst beheerd wordt, in het bijzonder via 
de verbetering van de communicatie van onze internetpagina (invoegen van een link “Vreemdelingen”).

Wij blijven het onthaal van de burger verbeteren en zorgen voor een betere wegwijzer naar de dienst Vreemdelingen.
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Sociale zaken / OCMW / Sociale Cohesie

We willen de doeltreffendheid van de sociale politiek zo groot mogelijk krijgen. 

Teneinde zo goed mogelijk te kunnen antwoorden aan de noden van eenieder, zal een groot deel van de sociale 
diensten gereorganiseerd en gecentraliseerd worden onder de verantwoordelijkheid van het OCMW. 

Er zal een sociaal overleg ingericht worden tussen de verschillende actoren, om een kwaliteitsvolle medische en 
sociale hulp te verzekeren. In het kader van de renovatie van de “home Heydeken” en de lokalen van het OCMW, 
zal de start van de eerste fase van de nieuwbouw een prioriteit zijn. Zo zullen de bewoners kunnen genieten van 
een hedendaagse en aangepaste infrastructuur. 

Wat betreft de Sociale Cohesie, willen we nieuwe projecten voorstellen, in samenwerking met andere diensten 
en verenigingen, met aandacht voor de minst bedeelden onder ons, en ook nieuwe banden creëren tussen de 
inwoners van alle leeftijden.

Agenda 21 

Agenda 21 bestaat erin een diagnostiek op te stellen en het grote belang aan te tonen van de duurzaamheid van 
het grondgebied via overleg en participatie. Dit proces zal verdergezet worden met de burgers, administraties, 
scholen, handelszaken, culturele centra, verenigingen, enz. De komende twee jaar zullen dienen om de werkassen 
en eigen actiefiches op te stellen aangepast aan het straatbeeld, om tegen 2021 een voorbeeldig en ambitieus 
actieplan op te stellen. Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad zullen dit plan 
goedkeuren en er werk van maken.

Goed bestuur en transparantie

De transparantie is één van de grote prioriteiten van deze meerderheid. Om deze te bereiken willen we vooreerst 
dat onze gemeente een voorbeeld wordt van transparantie. Om dat te bereiken, zal onze internetsite nieuwe 
linken hebben waaronder “transparantie” waar het geheel van de lonen en mandaten beschikbaar zullen zijn. 
Daarenboven wensen wij de communicatie met de burger te versterken, via de bestaande media, over de projecten 
van de gemeente en de beslissingen genomen door het College van Burgemeester en Schepenen. We zullen de 
internetsite van de gemeente moderniseren en actualiseren om de toegang tot administratieve documenten on-
line mogelijk te maken.

Om de Ganshorenaars kwaliteitsvolle informatie aan te bieden over de beslissingen van hun verkozenen, zal een 
maximum aan genomen beslissingen on-line geplaatst worden. Het is belangrijk te onderlijnen dat de impact op 
de begroting nihil zal zijn voor wat betreft het on-line plaatsen van de documenten over de transparantie.

Ten slotte willen we audio- en video-opnames toelaten tijdens de gemeenteraad. Hiervoor werd een bedrag van 
80.000 EUR voorzien in de buitengewone begroting.

Buurtcomité en burgerparticipatie 

Tijdens deze eerste 3 jaar, zullen we ervoor zorgen dat de burger zelf meewerkt aan en in zijn gemeente. Daarvoor 
willen we een intergenerationele raad oprichten waar de verschillende leeftijdsgroepen en ook de verschillende 
wijken vertegenwoordigd zullen zijn . De oprichting van deze toekomstige raad zal gebeuren in overleg met de 
schepenambten van de jeugd en de derde leeftijd. Deze intergenerationele raad, die samengesteld zal zijn uit 
minstens één lid van de verschillende wijken, zal ook een participatief budget ontvangen om kleine burgerprojecten 
uit te werken.

Bovendien willen we werken met een platform, zoals “Flucity”, zodat de burger kan beschikken over een praktisch 
communicatiemiddel en zo snel kan communiceren met hun verkozenen.

Er zullen eveneens ideeënbussen geplaatst worden in de gemeente, zodat elke inwoner suggesties kan doen aan 
de verkozenen.

We zullen één maal per jaar de gelegenheid bieden aan de burgers om onmiddellijk hun vragen te stellen tijdens 
een speciale Gemeenteraad. De modaliteiten zullen weergegeven worden in het Reglement van Inwendige Orde.
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Gendergelijkheid

Wij zullen waken over volgende punten:

•	 de Gendermainstreaming zien toegepast worden in alle politieke domeinen;

•	 om de 2 jaar, de indicatoren van het actieplan voor de gelijkheid van vrouwen en mannen evalueren en we 
ons verder inspannen om de gestelde doelen in alle domeinen te bereiken;

•	 een globale politiek voeren tegen echtelijk geweld (preventie, begeleiding en bescherming van de 
slachtoffers, sensibilisering van het publiek, sancties voor de daders...), door te werken met de verenigingen 
op het terrein en met onze politiediensten;

•	 we een grotere waakzaamheid van onze Politiezone vragen voor elk gebrek aan respect tegenover de 
gebruikers, in het bijzonder de vrouwen en de LGBTQI; 

•	 samenwerkingsverbanden stimuleren met de verenigingen die elke vorm van discriminatie bestrijden;

•	 verder ijveren voor de vervrouwelijking straat- en openbare pleinnamen van Ganshoren;

•	 ons gemeentepersoneel opleiden inzake de te vervullen administratieve stappen voor een 
geslachtsverandering en de identiteitsdocumenten die de nieuwe federale wet inzake voorschrijft;

•	 een meer inclusieve aanwervingspolitiek voeren, door het HR-personeel van onze gemeente opleidingen 
aan te bieden over deze genderproblematiek.

Human Ressources

Het is essentieel te beschikken over kwaliteitsvolle ambtenaren, zodat de politieke visie van een gemeente kan 
uitgevoerd worden en een kwaliteitsvolle dienst kan worden aangeboden aan de burger.

Om dat te bereiken, willen we voornamelijk:

•	 het personeelskader aanvullen en ervoor zorgen dat het personeelsgebrek in sommige diensten bijgestuurd 
wordt;

•	 over een officiële en door de CODIR en de Gemeenteraad goedgekeurde organigram beschikken;

•	 een aanwervingspolitiek voeren die aan iedereen dezelfde kansen biedt tijdens een sollicitatiegesprek. Een 
pro-actiever en transparanter aanwervingspolitiek voeren;

•	 de gemeente een evaluatiebeleid aanbieden voor al haar agenten met SMART-doelstellingen. In dit verband 
zullen ook evaluatiegesprekken voor iedereen worden gevoerd;

•	 zorgen voor het welbevinden op het werk

•	 een kalender met promotie-examens opstellen;

•	 de vormingen voor het personeel efficiënter beheren en het delen van ervaringen onder collega’s toelaten

•	 een intranet inrichten, zodat de communicatie tussen de medewerkers optimaal verloopt;

•	 een politiek van interne mobiliteit toelaten binnen onze administratie
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Noord-Zuid solidariteit

De dienst heeft de constante steun van het Jumelagecomité Ganshoren-Rusatira.

Het doel van het dit Jumelagecomité en de dienst is om Rusatira te helpen bij zijn sociaaleconomische ontwikkeling 
en om culturele en vriendelijke uitwisselingen tussen de bevolkingen van de 2 gemeenten mogelijk te maken.

Verschillende activiteiten zullen worden georganiseerd om fondsen te werven om deze doelstelling te blijven 
realiseren: show-diner, ontbijt, enz.

We bereiden ons eveneens voor om 50 jaar jumelage te vieren en kijken uit naar aanwezigen uit Rusatira.

De deelname van Ganshoren aan het “LIVE”-project (Geïntegreerde Strijd tegen Kwetsbaarheid en Uitsluiting) blijft 
een prioriteit om duizenden mensen in 3 Rwandese gemeenten te helpen.

Franse Cultuur

De meerderheid zet zich in:

• voor de ontwikkeling van een polyvalente ruimte die de organisatie van een meervoudig cultureel aanbod en 
de ontvangst van een vereniging mogelijk maakt, 

• om de binnenplaats van de bibliotheek op te knappen en 

• om de ontwikkeling van het cultureel centrum “la Villa” te ondersteunen.

Zij zal de samenwerking bevorderen tussen de verschillende culturele actoren, toneelstukken die toegankelijk zijn 
voor het grote publiek, de promotie van lokale schrijvers en de interculturele dialoog bevorderen. 

De meerderheid zet zich in om het artistieke aanbod, inclusief nieuwe vormen van expressie, te diversifiëren door 
een beleid van stedelijke kunst te ontwikkelen, met name op het gebied van Street Art, en projectenoproepen te 
starten om de achtergelaten muren te verfraaien.

Mobiliteit 

De meerderheid verbindt zich ertoe een nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan te ontwikkelen zodra het GoodMove-
plan van het Gewest is goedgekeurd en om het aantal zones 30 in woonwijken te vergroten teneinde te zorgen 
voor meer vreedzame buurten.

Initiatieven die op het gebied van fietsbeleid zijn geïnitieerd (plaatsing van fietsboxen, intensivering van het 
fietsnetwerk, bewustmakingsacties van het type “Ganshoren Village”) zullen worden voortgezet en creatieve 
oplossingen voor preventie zullen worden overwogen.

De uitbreiding van de gereglementeerde parking zal worden bestudeerd in het kader van de evaluatie van het 
Gemeenlijk parkeeractieplan en parking-oplossingen buiten de openbare weg (zwembad, gemeente, particuliere 
bedrijven, ...) zullen worden onderzocht.

Het beveiligen van de omgeving van scholen en openbare plaatsen moet in aanmerking worden genomen, niet 
alleen met betrekking tot de veiligheid van gebruikers, maar ook voor de kwaliteit van de lucht. In dit verband zal 
de mogelijkheid worden bestudeerd om schoolstraten te creëren.

De meerderheid zal blijven ijveren voor een volledige herontwikkeling van de Keizer Karellaan en bevestigt 
opnieuw haar verzet tegen een RER-halte bij de brug van de Wereldtentoonstellingslaan.
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