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1. Algemene inleiding 

De essentie van dit meerderheidsakkoord zit hem vooral in het feit dat de uitdagingen 
waar we voor staan niet los van elkaar zullen worden opgelost, maar wel door alle 
gemeentelijke middelen en bevoegdheden te bundelen. Een gemeente zoals Sint-Gillis 
wil haar inwoners gedurende hun hele leven begeleiden, zodat ze steeds hun plaats 
kunnen vinden en zich kunnen ontwikkelen, ongeacht hun beginsituatie in het leven. 
Het beleid en de projecten van de gemeente hebben des te meer invloed op het 
dagelijks leven van iedereen als ze aan elkaar gekoppeld zijn. Onze jongeren opleiden 
als actoren in onze samenleving, kwetsbare mensen helpen, de luchtkwaliteit 
verbeteren of senioren begeleiden zijn allemaal uitdagingen die niet binnen één enkele 
bevoegdheid passen. 

Een van de assen die als leidraad diende voor het denkwerk van de 
meerderheidspartners was het leggen van verbanden en het coördineren van de 
verschillende gemeentelijke projecten. Sint-Gillis moet streven naar steeds meer 
solidariteit, met name op vlak van intensieve opvolging van de meest kwetsbaren via 
de vele solidariteitsmechanismen zoals gepersonaliseerde sociale bijstand, steun bij 
huisvesting, energiebegeleiding, schuldbemiddeling, ouderschapsondersteuning... 

Het is geen toeval dat het eerste hoofdstuk van het meerderheidsakkoord aan 
onderwijs is gewijd. De nieuwe meerderheid is immers van mening dat de 
gemeenteschool het meest geschikte instrument is om de sociale ongelijkheden aan 
te pakken. De school is ook een prachtige factor van sociale cohesie omdat ouders en 
kinderen met soms zeer verschillende achtergronden elkaar er dagelijks beter leren 
kennen. Investeren in de school betekent investeren in de toekomst. In dit 
meerderheidsakkoord staan dan ook maatregelen die de komende maanden reeds een 
zeer concrete impact zullen hebben op leerlingen en hun ouders. Zo krijgen alle 
leerlingen die in het gemeentelijke basisonderwijs zijn ingeschreven vanaf begin 
volgend schooljaar een schoolpakket met lesmateriaal. Dit volstaat uiteraard niet maar 
deze maatregel is het begin van een proces dat uiteindelijk naar gratis onderwijs moet 
leiden. We moeten daar eerlijk in zijn. De gemeente Sint-Gillis zal gratis onderwijs nooit 
op haar eentje kunnen financieren. 

Het is dan ook essentieel dat de verschillende bevoegdheidsniveaus een bijdrage 
leveren, willen we een kwaliteitsvolle ondersteuning en dienstverlening bieden. Dit 
geldt niet alleen voor het onderwijs en de kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook op vlak 
van veiligheid en maatschappelijk welzijn. De nieuwe meerderheid wil sowieso alles in 
het werk stellen om te vermijden dat gezinnen met lage en middeninkomens moeten 
opdraaien voor het compenseren van de onderinvestering van andere 
overheidsniveaus. 

Dit meerderheidsakkoord is ambitieus maar zeker niet onrealistisch. Opvallend is ook 
dat verschillende projecten die de nieuwe meerderheid tijdens deze legislatuur wil 
realiseren, vooral een kwestie zijn van sterke wil en minder van budgettaire 
beperkingen. Dit is met name het geval als het over gendergelijkheid, burgerparticipatie 
en goed bestuur gaat. Uiteraard zullen andere maatregelen een budgettaire impact 
hebben. Elk jaar bij de opstelling van de begroting zullen de financiële vooruitzichten 
prioriteiten en keuzes vereisen. 

Een andere ambitie van het meerderheidsakkoord is om het levenskader in de wijken 
te verbeteren, waarbij we de klemtoon op milieu en volksgezondheid leggen. De 
volksgezondheid in al haar aspecten moet worden gezien als een factor van gelijkheid. 
Meer dan ooit zijn gemeenten actoren inzake sociale rechtvaardigheid door hun 
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aanbod van diensten die ongelijkheden en tekortkomingen van andere 
bevoegdheidsniveaus moeten corrigeren. Het is o.a. door voorwaarden voor een 
goede gezondheid voor iedereen te scheppen dat de ongelijkheden zullen afnemen. 
Daarom zal de gemeente een deel van de financiering van het ziekenhuis Molière voor 
haar rekening blijven nemen. De nieuwe meerderheid heeft zich er ook toe verbonden 
synergieën te ontwikkelen met de medische huizen die in de wijken actief zijn. 

Wat de verbetering van het levenskwaliteit betreft, zet de nieuwe meerderheid zich 
resoluut in voor het promoten van de zachte mobiliteit in onze gemeente. Enkel op die 
manier zal Sint-Gillis de sfeer van een dorp in de stad kunnen blijven ademen, waar 
het voor haar inwoners aangenaam toeven is in een rustige leefomgeving met propere 
lucht. Deze doelstellingen vereisen ook dat we ons mobiliteitsgedrag aanpassen, en 
veel van onze bewoners hebben dit intussen ook begrepen. Ter illustratie: in de 
komende jaren zal de nieuwe meerderheid nieuwe gedeelde zones 20 inrichten en het 
aantal fietsenstallingen met 4 vermenigvuldigen. De nieuwe meerderheid verbindt zich 
er ook toe al het mogelijke te doen om het openbaarvervoers aanbod verder te 
verbeteren. 

We zullen ook preventiemaatregelen treffen en de nabijheidspolitie versterken, dit is 
immers een gedragslijn waar Sint-Gillis nooit is van afgeweken. Een gulden 
middenweg tussen sancties en preventie op vlak van openbare veiligheid is een fragiel 
evenwicht dat het samenleven moet bevorderen. Dit zal gebeuren door efficiënt met 
de politiediensten samen te werken. 

Het meerderheidsakkoord bestaat uit 17 hoofdstukken die die telkens rond een thema 
zijn opgebouwd. Dit document is een echte routekaart die als leidraad zal dienen voor 
het beleid dat de nieuwe meerderheid tijdens deze legislatuur 2018 - 2024 zal voeren. 
In dit verband is het belangrijk erop te wijzen dat de nieuwe meerderheid niet vanaf 
een leeg blad begint. De lopende projecten waarover een consensus bestond zullen 
worden uitgevoerd, naast uiteraard nieuwe en talrijke initiatieven die voortvloeien uit 
de onderhandelingen tussen de meerderheidspartners na de verkiezingen van 14 
oktober 2018.  
.    
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2. Onderwijs 

De gemeenteschool is niet alleen een plaats om kennis te verwerven maar ook een 
fundamentele hefboom inzake sociale cohesie, persoonlijke emancipatie en strijd tegen 
ongelijkheid. Tal van redenen waarom de nieuwe meerderheid zich ertoe verbindt aanzienlijke 
middelen voor het gemeentelijk onderwijs vrij te maken. We mogen niet vergeten dat de laatste 
jaren de nodige investeringen zijn gedaan om de opvangcapaciteit van de gemeentescholen 
uit te breiden en zo aan de grote vraag te voldoen. 

De nieuwe meerderheid verbindt er zich toe een ambitieus pedagogisch project te verdedigen, 
dat rekening houdt met de intellectuele, sociale, emotionele en lichamelijke dimensies van de 
leerling. Om de leerlingen in staat te stellen de vaardigheden in te zetten die nodig zijn om 
kennis, "attitudes" en knowhow op te bouwen, moet de gemeenteschool zin geven aan het 
leerproces door te kiezen voor actieve methodes.   

Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024:       

● Geleidelijk evolueren naar gratis toegang tot onderwijs. In overleg met de 
Federatie Wallonië-Brussel wordt gestreefd naar een verlaging van het 
schoolgeld, dat momenteel door de ouders wordt betaald. Bij het begin van 
de legislatuur moet een inventaris van alle schoolkosten worden 
geactualiseerd en moeten prioriteiten worden bepaald, rekening houdend 
met de wetgeving inzake sociale voordelen (en de impact ervan op de 
gemeentefinanciën) en de financiële steun van de Federatie Wallonië-
Brussel. Op basis hiervan en afhankelijk van de beschikbaarheid van 
financiële middelen zullen in de loop van de legislatuur concrete 
maatregelen worden genomen. Vooraf dient nog op het volgende te 
worden gewezen:  
 

o vanaf het begin van het schooljaar 2019 wordt aan alle leerlingen in 
het basisonderwijs een gratis schoolkit uitgedeeld 

o het door de Federatie Wallonië-Brussel gefinancierde pilootproject, 
dat sinds september 2018 loopt en waarbij in 2 kleuterscholen gratis 
warme maaltijden worden aangeboden, wordt in 2019 geëvalueerd. 
Op basis van deze evaluatie en met de steun van de Federatie 
Wallonië-Brussel zouden ook in andere scholen (met voorrang voor 
kleuterscholen) geleidelijk aan gratis warme maaltijden kunnen 
worden aangeboden. 

o de informatie over de financiële steun van de OCMW's aan ouders 
in sociaaleconomische moeilijkheden zal vanaf 2019 worden 
verbeterd.      
 

● De buitenschoolse opvang tegen een kortingstarief uitbreiden: aan het 
begin van de legislatuur zullen een kadaster van het bestaande aanbod en 
een actieplan worden opgesteld  

● Het aantal biologische, lokale en fairtrade producten uitbreiden, verspilling 
aanpakken, de hoeveelheid vlees beperken en in de mate van het 
mogelijke, dagelijks ook een vegetarisch aanbod voorzien, waarbij de 
maaltijden voor iedereen betaalbaar moeten blijven. Daarom komt er in de 
loop van 2019 een nieuwe overheidsopdracht (om vanaf 2020 een nieuw 
aanbod te kunnen voorstellen). De kinderen zullen bij het opstellen van de 
menu’s worden betrokken   

● De mogelijkheid onderzoeken om een gemeentelijke keuken op te starten, 
die maaltijden voor alle scholen in Sint-Gillis moet bereiden 
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● De leeromstandigheden van studenten en de arbeidsomstandigheden van 
het onderwijzend personeel verbeteren door middel van de volgende 
maatregelen (niet-limitatieve lijst):    

o de verdere digitalisering van gemeentelijke scholen (opleiding van 
onderwijsteams, pedagogie en uitrusting)  

o het aantal leerlingen per klas verder beperkt houden (momenteel: 
kleuteronderwijs: 20,75 leerlingen per klas; lager onderwijs: 19,09 
leerlingen per klas)  

o jonge leerkrachten nog meer omkaderen (tutoraat…) 
o als pilootproject 15 minuten lezen per dag invoeren 
o het onderwijzend personeel pedagogische innovaties aanbieden 

(zoals cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschappen in het 
kleuteronderwijs, bijvoorbeeld)  

o verdere integratie van leerlingen uit het type 8 in het gewone 
onderwijs  

● Kinderen met een handicap de mogelijkheid geven in optimale 
omstandigheden school te kunnen lopen, door de banden tussen het 
gespecialiseerd onderwijs type 8 en het gewone onderwijs te versterken 

● De schoolbemiddeling verder ontwikkelen 
● Huiswerkscholen ontwikkelen op basis van een evaluatie van de huidige 

situatie en rekening houdend met de inwerkingtreding van het nieuwe 
decreet "maatschappelijke cohesie". Het gaat er ook om de banden tussen 
huiswerkscholen en gemeentelijk onderwijs te ontwikkelen 

● De taalimmersielessen in de gemeenteschool Les 4 Saisons evalueren en 
die eventueel uitbreiden naar een andere school 

● Het principe van de openstelling van scholen verder ontwikkelen, om er 
echte scholen van te maken waar burgerschap centraal staat, die 
toegankelijk zijn voor de ouders en de buurt, naar het voorbeeld van de 
"brede scholen" 

● De samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen in Sint-
Gillis aanmoedigen 

● De betrokkenheid van de ouders stimuleren en daarbij inspiratie halen uit 
voorbeelden die in een aantal scholen goed werken, en tegelijk ook 
sociaaleconomische kwetsbare ouders erbij betrekken (participatieraad, 
enz.) 

● De renovatie van schoolgebouwen voortzetten, geleidelijk aan ruimtes 
inrichten om de leer autonomie van de leerlingen te bevorderen en ook 
meer collectieve ruimtes voor ontmoetingen inrichten. Bijzondere aandacht 
zal uitgaan naar de gebouwen die onderdak bieden aan de twee 
academies, die aan een grondige renovatie toe zijn 

● Inspiratie halen uit de bestaande voorbeelden inzake vergroening 
(moestuinbakken in de gemeenteschool Les 4 Saisons, minimoestuin in 
J.J. Michel...) om duurzame projecten te ontwikkelen in alle scholen 

● Voor alle klassen van het 5e en 6de leerjaar het "Fietsbrevet" invoeren 
● Vóór en in elke school voldoende fietsstallingen voorzien 
● Op elke speelplaats waterfonteintjes installeren. 

 

3. Jonge kind  

De eerste stap is de voortzetting van het programma voor de opening van nieuwe 
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kinderdagverblijven, met aandacht voor zowel een homogene spreiding over het hele 
grondgebied van de gemeente, als de integratie van alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun 
sociale en professionele situatie. We wijzen er graag op dat er de afgelopen jaren zo'n 200 
extra plaatsen zijn bijgekomen. De nieuwe meerderheid is van plan om de komende jaren 300 
extra plaatsen te creëren. De bedoeling is de ouders te ondersteunen en hen het dagdagelijkse 
leven er makkelijker op te maken, vooral dan dat van de eenoudergezinnen.       

Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024:       

● 300 extra plaatsen creëren om beter tegemoet te komen aan de nog steeds 
grote vraag 

● De "halte-garderie"-structuren, of crèches voor korte opvang uitbreiden, in 
samenwerking met Actiris 

● Het aantal bio- en lokale producten verhogen bij de bereiding van 
maaltijden. In dit verband komt er op de Ecam-site een 
gemeenschappelijke keuken, die in 2021 operationeel moet zijn 

● De sector van de ouderondersteuning ontwikkelen: geneeskundige 
verzorging, gynaecologie en vroedvrouwen... 

● De communicatie met de ouders verbeteren, met name over de 
inschrijvingen en over het aanbod inzake kinderopvang en 
ouderondersteuning.  

4. Projecten die het jonge kind en het onderwijs overlappen 

● De strijd tegen de kinderarmoede opvoeren 
● De luchtkwaliteit in en rond kleuterscholen en scholen verbeteren, door met 

name volgende maatregelen te nemen: regelmatige meting van de 
luchtkwaliteit, veralgemening van schoolvervoersplannen, het principe van 
de schoolstraat uittesten... (zie ook het hoofdstuk "duurzame ontwikkeling 
en gemeentelijke eigendommen") 

● Van jongs af aan de gelijkheid tussen meisjes en jongens bevorderen, met 
name door bewustmaking en opleiding van educatieve en 
toezichthoudende teams, het gemengd spelen op speelplaatsen .... (zie 
ook hoofdstuk "Gelijke kansen")    

● Het aantal speelruimtes en -voorzieningen in de wijken uitbreiden, met 
bijzondere aandacht voor de allerkleinsten. 
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5. Jeugd 

De bevolking van Sint-Gillis is één van de jongste van het land. Behalve de fundamentele 
uitdagingen zoals kinderopvang en onderwijs is het voor de nieuwe meerderheid essentieel, 
een vernieuwend jeugdbeleid te voeren. 
Tijdens deze legislatuur zullen verschillende projecten worden geconcretiseerd: opening van 
een nieuwe expressiepool (de CUBE), nieuwe ruimtes voor jongeren op de ECAM-site … Meer 
fundamenteel zal de nieuwe meerderheid er alles aan doen om jongeren (kinderen, 
adolescenten, jongvolwassenen) te erkennen als volwaardige actoren binnen de samenleving, 
door hen de kans te geven de uitdagingen te begrijpen, te leren hoe ze zich moeten 
informeren, hoe ze een kritische ingesteldheid kunnen ontwikkelen en zich ontplooien door 
voor locaties te zorgen waar ze zich kunnen uiten. Uiteraard is dit een werk van lange adem, 
dat binnen een breder kader past ter ondersteuning van de initiatieven van de verschillende 
overheidsniveaus die bevoegd zijn voor jeugdzaken.  
  

Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 
 Een actieplan opmaken voor de Jeugddienst (behoeftenkadaster, 

ondersteuning van de verenigingssector, generatieoverschrijdend); dat 
aansluit bij het Jongerenhandvest 

 Het Jongerenhandvest (wederzijdse verbintenissen) toepassen en daarbij 
de nadruk leggen op zaken zoals mobiliteit, sport en socio-professionele 
inschakeling via opleiding, tewerkstelling en ondernemerschap 

 Jongeren een nieuwe locatie ter beschikking stellen, waar diversiteit 
centraal staat: de CUBE, een centrum voor expressie met een evenwicht 
tussen vrije en georganiseerde activiteiten 

 Tijdens de schoolvakanties nog meer gratis activiteiten voor kinderen en 
jongeren in de openbare ruimte organiseren 

 Het project MADO (Maison de l'adolescent) ontwikkelen, om efficiënter de 
strijd aan te binden tegen kansarmoede en jongeren die zich isoleren, door 
hun aangepaste ondersteuning aan te bieden 

 Projecten blijven ontwikkelen om jongeren die door diensten voor 
hulpverlening worden begeleid zelfstandiger te maken 

 Een efficiënte communicatie ontwikkelen over alle 
ontspanningsmogelijkheden in de gemeente 

 Meer studentenjobs aanbieden binnen de gemeentediensten (ook tijdens 
het jaar) 

 Studenten in de blokperiode studieruimte ter beschikking stellen waar ze 
hun examens kunnen voorbereiden 

 Starten met proefprojecten waarbij jongeren worden opgeleid door 
leeftijdsgenoten (een methode die uitgaat van het idee dat een boodschap 
die door een jongere aan een andere jongere wordt overgebracht vaak 
geloofwaardiger en efficiënter is dan wanneer die wordt overgebracht door 
personen die het gezag vertegenwoordigen) 

 Franstalige en Nederlandstalige jeugdbewegingen ondersteunen. 
 

Focus: meer en modernere speelpleinen 
 

 Het aantal speelpleinen en speelinfrastructuur uitbreiden en evenwichtig 
verdelen tussen de wijken 

 De speeltuigen diversifiëren om tegemoet te komen aan eenieders 
verwachtingen (gezinnen, meisjes, kinderen met een handicap,...) 

 Het soort speelpleinen diversifiëren (acrobatische parcours, natuur, sport, 
thematisch, minigolf, klimmuur, ...) 
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 Bij voorkeur wordt gekozen voor hout en andere duurzame materialen 
 Tijdens de zomervakantie meer activiteiten in de dichtbevolkte wijken 

aanbieden (ganzenspelletjes, schaakspelletjes, hinkelen, mini-
klimwanden....) en in overleg met de bewoners, bepaalde straten voor 
kinderanimaties afsluiten. 
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6. Solidariteit 

Het gemeentelijk niveau is voor veel burgers die het moeilijk hebben een bevoorrechte 
gesprekspartner. De voornaamste taak voor het gemeentebestuur is dan ook hen te 
ondersteunen en te begeleiden. De nieuwe meerderheid wil acties die de ongelijkheden 
verminderen uitbreiden en een proactief overheidsbeleid dat op de meest kwetsbare 
inwoners is gericht verder ontwikkelen. Sint-Gillis moet er steeds naar streven een meer 
sociale, solidaire en gastvrije gemeente te worden, ook met het oog op de sociale cohesie. 

Belangrijk is om beroep te doen op de expertise van de vele actoren die onze meest 
kwetsbare inwoners dagelijks ondersteunen, zoals het OCMW van Sint-Gillis. Voor elke 
gebruiker moet het OCMW een gepersonaliseerd herinschakelingsprogramma kunnen 
aanbieden.   

Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 

● De meest kwetsbare groepen van heel nabij opvolgen (gepersonaliseerde sociale 
bijstand, opleiding, werkgelegenheid, huisvesting, energie- en voedingsbegeleiding, 
ouderschap, schuldbemiddeling, enz.) 

● De voedselhulp uitbreiden met de opening van een gloednieuw gebouw voor een 
sociale kruideniers en uitbreiding van het resto du cœur 

● Het werk van de sociale coördinatie voortzetten. De sociale werkers van het OCMW, 
het verenigingsleven en de gemeentelijke diensten samenbrengen om de 
behoeftendiagnose van de inwoners van Sint-Gillis te verrijken en de acties van elk 
van hen te coördineren 

● De communicatie verbeteren en, net als andere OCMW's zoals dat van Gent 
bijvoorbeeld, een eenvoudig en volledig document opstellen, een soort 
gebruikershandleiding, met daarin een overzicht van alle steunmaatregelen die het 
OCMW van Sint-Gillis te bieden heeft 

● Het onthaal en de informatie voor de gebruikers van het OCMW moderniseren en 
vereenvoudigen (in begrijpelijke taal omzetten): 
 

o aan het onthaal een e-government-zuil plaatsen 
o het systeem van medische kaart en dringende medische hulp informatiseren; 
o een eenvoudig en volledig document opstellen, een soort 

gebruikershandleiding, met daarin een overzicht van alle steunmaatregelen 
die het OCMW van Sint-Gillis te bieden heeft 

o de website verder ontwikkelen tot een echt interactief instrument voor 
communicatie met burgers en OCMW-partners 
 

● Het initiatief rond de mobiele OCMW-antenne ontwikkelen 
● Projecten ontwikkelen die burgerinitiatieven en de sector van de sociale economie 

aan elkaar koppelen door een kwetsbaar publiek erbij te betrekken: gedeelde 
koelkast, gedeelde vestiaire, kringloopwinkel, enz. 

● De ondersteuning van gezinnen voortzetten en versterken, met bijzondere aandacht 
voor alleenstaande ouders met kinderen. Hen informeren en helpen bij het indienen 
van hun dossier bij DAVO in geval de ex-partner de alimentatievorderingen voor de 
kinderen niet betaalt 

● Het project van een burgerplatform ontwikkelen, waarmee OCMW-gebruikers mee 
kunnen nadenken en aanbevelingen formuleren over het OCMW-beleid 

● De strijd tegen overmatige schuldenlast voortzetten 
● Opleidings- en informatievoorzieningen ontwikkelen ter bestrijding van 

kansarmoede door aan te leren hoe men anders kan consumeren en door 
gebruikers te blijven sensibiliseren rond rationeel energiegebruik 
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● Verder werk maken van bemiddeling tussen eigenaars en huurders met het oog op 
de uitvoering van werken of aanpassingen om de energiefactuur van de gezinnen te 
verlagen 

● Door de gezamenlijke inspanningen van de straathoekwerkers en actoren uit het 
verenigingsleven, mobiele hulpteams op pad sturen en daklozen een 
gepersonaliseerde begeleiding bieden om hen van de straat te helpen 

● Het experiment Housing first verder ontwikkelen (een sociaal programma dat daklozen 
moet helpen door hen bij voorrang stabiele huisvesting te bieden) 

● Een nieuw lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers openen en het opvangbeleid op 
lokaal niveau versterken 

● Het burgerplatform ondersteunen en een gebouw, in de vorm van een tijdelijke 
bezetting, ter beschikking stellen voor de opvang van vluchtelingen 

● Blijven investeren in het onthaal en de begeleiding van nieuwkomers om onze 
ambitie "als gastvrije gemeente" te kunnen waarmaken 

● De medische huizen in de wijken ondersteunen en streven naar synergieën met ons 
ziekenhuis (ziekenhuis Molière, waarvan de gemeente een deel van de financiering 
voor haar rekening neemt) 

● De middelen voor het preventiebeleid (gezondheidsbeleid) uitbreiden en bij de 
sensibiliseringcampagnes (met name) gezonde voeding, vaccinatie, bloeddonatie, 
enz. centraal stellen 

● Preventiecampagnes voeren tegen hiv/aids, diabetes, enz. 
● Rekening houden met de eigenheden van elk individu en elke vorm van discriminatie 

op grond van o.a. afkomst, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging 
of handicap vermijden; dit geldt voor de door de gemeente aangeboden activiteiten 
maar ook voor de contacten binnen de rusthuizen. 
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7. Senioren 
 
De vergrijzing van de bevolking, gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting, is een 
uitdaging waarmee de overheden rekening moeten houden. De nieuwe meerderheid wil het 
aanbod van diensten (vervoer, bijstand en zorgverlening aan personen .....) en activiteiten 
(sport, cultuur, enz.) voor senioren uitbreiden, en tegelijkertijd werk maken van een betere 
leefomgeving (veiligheid, mobiliteit, openbare ruimten). Op die manier moeten ze zo lang 
mogelijk hun autonomie behouden en volop kunnen deelnemen aan het leven in hun 
gemeente.  
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 

● Ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, door 
initiatieven te ondersteunen zoals vrijwilligerswerk voor ouderen of bezoekjes brengen 
aan geïsoleerde ouderen 

● Renovatie van de residentie Les Tilleuls, met de inrichting van nieuwe plaatsen in 
kamers maar ook in flats 

● Het rusthuis aanpassen om het beter af te stemmen op de groeiende uitdagingen van 
een vergrijzende bevolking binnen het rusthuis zelf: problemen met mobiliteit, met het 
zicht (LMD), Alzheimer, enz. Initiatieven rond welzijn en stimulering versterken en 
aanmoedigen zoals bijvoorbeeld de "snoezel"-ruimtes, waarbij ouderen in rusthuizen 
de kans krijgen hun seksualiteit te beleven met respect voor anderen 

● Verdere ontwikkeling van het aanbod van het type serviceresidentie, in samenwerking 
met het SVK van Sint-Gillis.  Dit project zou ook een intergenerationeel luik omvatten 
met de inrichting van sociale studentenflats 

● De digitale inclusie van senioren bevorderen 
● Iedereen gebruik laten maken van de kennis van de senioren in de gemeente, via de 

huiswerkklassen bijvoorbeeld of via hulp aan verenigingen voor de opvang van 
vluchtelingen 

● De coördinatie en synergie verbeteren tussen de diensten voor senioren die door de 
gemeente worden georganiseerd en die die door het OCMW worden aangeboden; 

● De "Bewonersraad" in Les Tilleuls versterken en stimuleren, en die een actieve en 
besluitvormende rol geven 

● Een filosofie van duurzame voeding ingang doen vinden bij de dienst maaltijden aan 
huis en de keukens van de rusthuizen (het Good Food Kantine-label met 3 vorken 
nastreven) 

● Op een gecoördineerde manier een gids met leuke ideetjes voor 60+ in Sint-Gillis 
uitbrengen. 
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8. Sociale samenhang, gendergelijkheid en burgerparticipatie 
 
Voor velen is Sint-Gillis een referentie op vlak van sociale en culturele mixiteit. Meer dan de 
helft van haar inwoners heeft een buitenlandse nationaliteit. Deze rijkdom is een buitengewone 
opportuniteit. De nieuwe meerderheid wil ontmoetingen tussen inwoners aanmoedigen, 
diversiteit in de schijnwerpers plaatsen en uitsluiting en het op zichzelf terugplooien bestrijden.  
De bedoeling is om specifieke en innovatieve acties te voeren op het gebied van sociale 
samenhang en gelijke kansen, gericht op alle doelgroepen, waarbij uitwisseling wordt 
bevorderd.  
 
De nieuwe meerderheid wil ook meer participatie van de inwoners, door hun projecten te 
ondersteunen, door hen de kans te geven de uitdagingen waar hun gemeente voor staat beter 
te begrijpen en door rekening te houden met hun mening bij het uitstippelen van het 
gemeentelijke beleid.  
 
De prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024 inzake sociale samenhang:  
 
Samenleven in Sint-Gillis staat voor tal van activiteiten die de banden aanhalen tussen 
burgers van verschillende generaties, afkomst en geslacht. De nieuwe meerderheid verbindt 
zich tot het volgende:  
 

● Een nieuw en ambitieus gemeentelijk plan voor sociale samenhang 
opstellen, gericht op acties ter bevordering van mixiteit: gender, generatie, 
afkomst, sociaal, rekening houdend met het nieuwe decreet inzake sociale 
samenhang (perspectief 2021) 

● Initiatieven in en tussen wijken stimuleren die de sociale en culturele 
diversiteit en ontmoetingen tussen inwoners bevorderen  

● Het beleid voortzetten ter ondersteuning van de verenigingssector 
(rekening houdend met het toekomstige decreet inzake sociale 
samenhang) 

● De oprichting van een Onthaalbureau voor nieuwkomers in Sint-Gillis of in 
de buurt van onze gemeente ondersteunen 

● Het programma gemeentelijke internationale samenwerking voortzetten in 
samenwerking met Brulocalis en de Directie-generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGD) 

● De diversiteit promoten. In dit verband heeft het gemeentebestuur een 
voorbeeldfunctie op het vlak van promoten van diversiteit en gelijke 
kansen. Om deze redenen wenst de nieuwe meerderheid: 
 

o een opleidingsplan te ontwikkelen voor het gemeente- en 
politiepersoneel rond thema's zoals de bestrijding van racisme en 
discriminatie, de strijd tegen stereotypes, om het respect voor 
diversiteit te bevorderen: gender, handicap, etnische of sociale 
afkomst, seksuele geaardheid; en ook de interculturele bemiddeling   

o de diversiteit binnen het gemeente- en politiepersoneel nog verder 
bevorderen 

o de werkgelegenheid voor vrouwen in traditioneel mannelijke 
sectoren bevorderen en ook omgekeerd 

o een actief diversiteitsbeleid ondersteunen door gelijke kansen op 
het werk te bevorderen. 

 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024 op vlak van gelijke kansen en 
vrouwenrechten:  
 
Gelijke kansen is een zeer breed actieterrein dat de nieuwe meerderheid wil gebruiken om 
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gelijke rechten voor iedereen (M/V) te waarborgen en om uitsluiting en alle vormen van 
discriminatie te bestrijden. Gendergelijkheid zal bij alle gemeentelijke beleidsinitiatieven 
transversaal worden gepromoot. Belangrijk is ook om de gelijkheid tussen meisjes en jongens 
van jongs af aan te bevorderen (zie ook het hoofdstuk over "onderwijs en jonge kind"). De 
nieuwe meerderheid verbindt zich er in het bijzonder toe: 
    

● Aan het begin van de legislatuur een actieplan te ontwikkelen voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, inclusief het bepalen van indicatoren, 
die betrekking hebben op alle beleidsdomeinen 

● De begroting vanuit een genderperspectief op te stellen ("gender 
budgeting"). Deze aanpak moet deel uitmaken van het beheersplan 2019 - 
2021, om deze op het einde van deze drie jaar te kunnen toepassen 

● Geleidelijk het beleid ter ondersteuning van verenigingen die gelijke kansen 
promoten, te versterken 

● Een actief diversiteitsbeleid te ondersteunen door gelijke kansen op het 
werk te bevorderen. 
 

Focus: openbare ruimtes voor iedereen (M/V) 

Vele kleine aanpassingen en de integratie van het "gender"-criterium in het beheer van de 
openbare ruimtes moeten een snel antwoord bieden op het onveiligheidsgevoel dat heel wat 
vrouwen in de openbare ruimte hebben. Dit impliceert ook dat het aantal speeltuinen voor 
kinderen, van peuters tot de al wat grotere kinderen, wordt uitgebreid, dat er meer 
voorzieningen komen voor de vrije sportbeoefening en dat gemengde sporten worden 
gepromoot. De nieuwe meerderheid verbindt zich er ook toe de openbare ruimte verder aan 
te passen om die toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit en voor 
senioren. Actiepunten zijn dus:  
 

● Pariteit vrouwen-mannen invoeren in de jury's voor de aanleg van groene 
ruimten en in besluitvormingsinstanties 

● Meer vrouwelijke tuiniers, parkwachters, enz. aanwerven 
● Verkenningswandelingen organiseren voor vrouwen, jongeren, senioren, 

mensen met een handicap, enz. om beter te bepalen welke stedelijke 
inrichtingen nodig zijn en/of welke plaatsen moeten worden heraangelegd; 

● Samenwerken met wijkverenigingen en omwonenden 
● Zorgen voor een efficiënte straatverlichting in en rond parken, zones met 

weinig licht worden als gevaarlijk beschouwd 
● Het aantal banken, de kwaliteit ervan, de locaties en oriëntaties ervan 

uitbreiden, picknickplaatsen inrichten, ..... waardoor personen de ruimte op 
verschillende manieren kunnen gebruiken 

● Zorgen voor transparantere ruimtes om een betere sociale controle op 
afstand te garanderen 

● Toegankelijke, propere en gratis openbare toiletten met drinkbaar water en 
voorzieningen om luiers te verversen en drinkwater te installeren 

● Bewegwijzeringsborden plaatsen (toiletten, waterfontein, openbaar 
vervoer, uitgangen.....) 

● Afvalprobleem aanpakken, dat bijdraagt tot een gevoel van onveiligheid 
(zie ook het hoofdstuk "openbare netheid"). 
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De prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024 inzake participatie:  
 
De nieuwe meerderheid verbindt zich tot het volgende:  

• Een nieuw permanent participatie- en overlegplatform oprichten (naar het 
voorbeeld van de stad Toronto), bestaande uit willekeurige gekozen 
bewoners die representatief zijn voor de diversiteit van Sint-Gillis: een 
permanent burgerpanel. De leiding ervan is in handen van de voorzitter van 
de gemeenteraad 

• De door de gemeenteraad in het kader van de G1060 geselecteerde 
projecten uitvoeren en de bewoners regelmatig de mogelijkheid bieden om 
projecten voor te stellen in het kader van experimenten die vergelijkbaar 
zijn met dat van de G1060, waarbij een specifiek budget, het zogenaamde 
"participatieve budget" met enveloppen per wijk, ter beschikking wordt 
gesteld 

• Regelmatig wijkvergaderingen organiseren met het College van 
Burgemeester en Schepenen 

• Een Jeugdraad oprichten. Die moet adviezen en/of voorstellen aan het 
College formuleren over uitdagingen die de jongeren rechtstreeks of 
onrechtstreeks aanbelangen. 
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9. Stadsrenovatie en stedenbouw 
 
Als Sint-Gillis er de laatste jaren zo sterk op vooruit is gegaan, is dat grotendeels te danken 
aan stadsvernieuwingsprogramma's zoals de wijkcontracten, dankzij dewelke oude gebouwen 
en openbare ruimten konden worden gerenoveerd, sociale woningen worden ingericht en 
collectieve infrastructuur aangelegd. Nogal wat projecten zullen zichtbaar worden tijdens de 
huidige legislatuur, zoals de heropwaardering van de Ecam-site bijvoorbeeld in de Bethlehem-
wijk. Ook het stadsvernieuwingscontract 'Koningslaan', op de grens tussen Sint-Gillis en Vorst, 
zal een aanzienlijke impact hebben in termen van stedelijke herwaardering in de Zuidwijk. 
Twee projecten in het kader van dat contract worden binnenkort concreet: het project rond een 
voedingshal in de Théodore Verhaegenstraat en dat van een kringloopwinkel in de 
Belgradostraat. De nieuwe meerderheid verbindt er zich uiteraard toe deze projecten tot een 
goed einde te brengen. 
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 

● In samenwerking met de gemeente Vorst, het gewest en de inwoners, het 
stadsvernieuwingscontract "Koningslaan" realiseren 

● Tijdens de volgende legislatuur bij het gewest een wijkcontract aanvragen 
waar huisvesting centraal moet staan en dat op innovatieve projecten is 
gericht; de kandidatuursdossiers zullen in die zin worden ingediend, nadat 
de actieperimeters zijn bepaald. Het College zal met het gewest ook de 
opportuniteit onderzoeken van een nieuw stadsvernieuwingscontract 

● Twee nieuwe stadsparken aanleggen, op de Ecam-site en op het Marie 
Jansonplein 

● Heraanleg van het Pierre Pauluspark 
● Het erfgoed en de architecturale elementen, met inbegrip van het 

zogenaamde "kleine erfgoed" van onze gemeente verfraaien via 
investeringen in overheidsgebouwen en steun aan private eigenaars 

● Verdere investeringen ter verbetering van de kwaliteit van gebouwen en 
openbare ruimtes. 

 
Focus op de wijk rond het Zuidstation en de gevangenissite: 
 
Het bepalen van een nieuw kader voor de ontwikkeling van de Zuidwijk door het gewest is een 
essentiële uitdaging voor onze gemeente in het algemeen en voor de inwoners van de wijken 
die aan het station grenzen in het bijzonder. In het debat over dit nieuwe kader zal de 
gemeente dus de belangen van de bewoners moeten verdedigen.  
Voor de nieuwe meerderheid gaat het er in de eerste plaats om de relatie tussen het station 
en de omwonenden te wijzigen, zodat zij de nabijheid van het station als een kans zien en niet 
langer als een overlast ervaren.  

Daarom moeten de bewoners beter gebruik kunnen maken van de stationsgerelateerde 
diensten (openbare diensten, winkels, enz.), moeten de verkeersstromen anders worden 
georganiseerd om het doorgaand verkeer te beperken en moet de openbare ruimte rondom 
het station worden gerenoveerd en nieuw leven ingeblazen, zodat het een leef- en 
ontmoetingsruimte wordt. Het vastgoedpark van de actoren uit de spoorwegsector moet 
anders worden ingevuld, om de architectonische kwaliteit, de energieprestaties en de 
openheid naar de openbare ruimte (vooral dan het postsorteercentrum) toe te verbeteren. Tot 
slot moet de verdichting van het gebied verenigbaar zijn met de kwalitatieve doelstelling die 
we onszelf hebben gesteld, met het noodzakelijk terugdringen van het autoverkeer, een betere 
kwaliteit van de openbare ruimte en een vergroening van het gebied, dat te mineraal is. Van 
deze verdichting moet gebruik worden gemaakt om voor de bewoners financieel toegankelijke 
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woningen in te richten, in plaats van nieuwe kantoren. De nieuwe meerderheid zal in het 
bijzonder toezien op de bouwhoogten van de nieuwe gebouwen die er mogelijk komen, om 
overlast voor de naburige woonwijken te vermijden en om vanuit de hoger gelegen wijken, de 
kwalitatieve uitzichten naar het westen en op de lager gelegen wijken van de gemeente te 
behouden.  
De gemeente zal er bij het gewest op aandringen dat de werkzaamheden voor de herinrichting 
van de openbare ruimte zo snel mogelijk opstarten. Voor tramlijnen zal de gemeente de 
voorkeur blijven geven aan bovengrondse lijnen.  

Wat de gevangenissite betreft maakt de federale overheid niet snel genoeg werk van het 
vrijmaken van de site en de verkoop van het terrein aan de gewestelijke overheden. Ongeacht 
het ogenblik waarop de ontwikkeling van de site mogelijk zal zijn, zal de nieuwe meerderheid 
pleiten voor de ontwikkeling van betaalbare woningen (sociale huurwoningen voor bescheiden 
inkomens en sociale koopwoningen voor bescheiden en gemiddelde inkomens) en openbare 
voorzieningen voor de bewoners.  

Deze nieuwe ecowijk moet een voorbeeldfunctie krijgen op het gebied van milieu en zachte 
mobiliteit, sociale cohesie en sociaaleconomische aspecten. De parkgebieden, speel- en 
ontmoetingsplaatsen krijgen een prominente plaats op de site. Wat de bebouwing betreft moet 
naar een mix van functies worden gestreefd: huisvesting, collectieve uitrusting, handel, 
ambachten en kleine economische activiteiten... De elementen van de huidige site die 
beschermd zijn, zullen uiteraard worden bewaard en door de toekomstige voorzieningen 
worden opgewaardeerd. Over deze verschillende elementen zal zo snel mogelijk een dialoog 
worden opgestart met de gemeente Vorst en het gewest.  

 
Stedenbouw 
 
In welk soort Sint-Gillis willen we in 2030 wonen? Dat is wat we ons altijd moeten afvragen als 
het om stedelijke ontwikkeling gaat. De bevolking in Sint-Gillis groeit. Dit betekent dat we 
moeten zorgen voor voldoende huisvesting en gemeenschapsinfrastructuur (scholen, 
kinderdagverblijven, sporthallen, rusthuizen....). Tegelijkertijd moeten we erop toezien dat er 
voldoende kwaliteitsvolle groene en openbare ruimtes zijn om de stad aangenaam te houden. 
De inwoners en gebruikers van de gemeente moeten zich ook kunnen verplaatsen, wat een 
belangrijke impact heeft op de manier waarop de stad ruimtelijk wordt ingedeeld. 
  
De toekomst voorbereiden betekent ook een stad opbouwen die rekening houdt met de 
klimaatopwarming. Met milieuvriendelijke methoden om energie te produceren. Met gezonde 
lucht voor iedereen. Met zo min mogelijk afval. Met de bevordering van zachte mobiliteit. En 
met een geresponsabiliseerde bevolking die zich wil inzetten en gehoord wil worden. 
  
Het gaat dus niet alleen om wat we bouwen, maar ook om waar en hoe we dat doen, met 
bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, architectuur en collectieve ruimtes. De 
gemeente heeft een schitterend historisch erfgoed, dat we moeten koesteren en beschermen, 
maar dat we ook moeten verzoenen met de noden van een moderne stad. 
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 

● Een grondige analyse uitvoeren van het huidige vergunningsbeleid van 
Sint-Gillis, in overleg met alle betrokken administratieve diensten en 
vergunningsaanvragers (architecten, projectontwikkelaars, bewoners, ...) 
om het vergunningsbeleid van Sint-Gillis zo transparant, doeltreffend en 
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De bedoeling is om zoveel mogelijk 
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documenten te digitaliseren, de procedure zo eenvoudig en overzichtelijk 
mogelijk te maken, de vergunningsaanvragers in elke fase zo duidelijk 
mogelijk te informeren en de behandelingstermijnen te verkorten 

● Duidelijke en expliciete stedenbouwkundige regels bepalen voor de 
opdeling van huizen in verschillende eenheden en een pragmatisch en 
ondersteunend standpunt innemen, als wordt aangetoond dat de opdeling 
al zeer oud is 

● Streven naar optimaal overleg en nauwe samenwerking tussen de 
gemeente en het gewest op het gebied van stedelijke ontwikkeling, maar 
ook tussen gemeenten onderling, met de goedkeuring van 
gemeenschappelijke richtlijnen voor openbare ruimtes die langs de 
gemeentegrenzen liggen 

● De samenwerking met de bouwmeester en de Kwaliteitskamer voortzetten 
voor openbare en private projecten van meer dan 2000 m²; In het geval van 
kleinere - relevante - projecten zal de initiatiefnemer worden aangemoedigd 
om de Kwaliteitskamer te raadplegen 

● Duidelijke lijnen bepalen en er een pragmatische en stimulerende aanpak 
op nahouden om energiebesparingen te bevorderen en die met het behoud 
van het erfgoed te verzoenen (de isolatie van de achtergevels van buitenaf 
en voorgevels van binnenuit vergemakkelijken, installatie van 
zonnepanelen of andere systemen (micro-windmolens), enz.) 

● Proactief deelnemen aan de nieuwe versie van de Nova-programma's, met 
inbegrip van de Nova-Burger, die openstaat voor het publiek (voor 
projecten die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek ervoor zorgen 
dat de documenten in de loop van het onderzoek publiek toegankelijk zijn, 
in overeenstemming met de wettelijke vereisten) 

● Binnen de grenzen van het wettelijke kader van het openbaar onderzoek, 
de omwonenden beter informeren, hen de mogelijkheid bieden de plannen 
online in te kijken, gemakkelijker te reageren en beter op de hoogte te zijn 
van de uiteindelijke beslissing en de motivatie van de overlegcommissie 

● Vanaf de programmeringsfase van het project aanvullende maatregelen 
nemen om de betrokkenheid en medewerking van de omwonenden in de 
grote stedenbouwkundige dossiers van de gemeente te vergroten 

● Interactieve en dynamische reclameborden (schermen) die veel energie 
verbruiken, te veel aandacht trekken (problemen met de 
verkeersveiligheid) en belangrijke vragen opwerpen over hoe ze werken in 
termen van privacy en visuele vervuiling, bannen.  
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10. Huisvesting 
 
In Sint-Gillis kwaliteitsvol wonen tegen een betaalbare prijs is voor al te veel gezinnen een 
groot probleem. Het is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om zich in de samenleving te 
verankeren, een opleiding te volgen, te werken of werk te zoeken, een gezin te stichten of uit 
te breiden ....... De nieuwe meerderheid verbindt er zich toe een proactief huisvestingsbeleid 
te voeren. Dit impliceert uiteraard het consolideren van de bestaande steunmaatregelen en 
het uitbreiden van het aantal publieke woningen (inclusief sociale woningen) maar ook het 
opstarten van nieuwe innovatieve huisvestingsprojecten. Daartoe zal het gemeentebestuur op 
middellange termijn beschikken over een volwaardige huisvestingsdienst, die verantwoordelijk 
zal zijn voor de coördinatie van het volledige huisvestingsbeleid.     
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024:  
 

● De bouw van sociale woningen voortzetten (sociaal, voor bescheiden en 
gemiddelde inkomens) via de Regie voor Grondbeleid, de Zuiderhaard en 
andere actoren die bevoegd zijn voor de bouw en/of het beheer van sociale 
woningen (zoals de SVK, het Community Land Trust Brussels...) 

● De stedenbouwkundige lasten uit grote projecten bij voorrang gebruiken 
voor de ontwikkeling van toegankelijke woningen (sociale huurwoningen 
voor bescheiden inkomens) 

● Het aantal sociale woningen uitbreiden door privé-eigenaars die de verhuur 
van hun woning toevertrouwen aan een SVK financieel te ondersteunen 

● Het verwerven van een woning vergemakkelijken door Sint-Gillenaren die 
eigenaar willen worden van een woning, concrete en betaalbare 
oplossingen aan te bieden. In samenwerking met Citydev heeft de 
gemeente locaties geïdentificeerd die bestemd zijn voor de bouw van 
zogenaamde "middelgrote" woningen: Munthofstraat, Jamarlaan, de 
Mérodestraat en Belgradostraat. Ook een samenwerking overwegen met 
Community Land Trust Brussels 

● Aanzienlijke middelen besteden aan de renovatie en de verbetering van de 
energieprestaties van sociale en gemeentelijke woningen. Er zullen 
specifieke doelstellingen voor de verbetering van de energieprestaties 
worden bepaald, met operationele doelstellingen 

● Van de gewestelijke overheden eisen dat bij de herontwikkeling van de wijk 
rond het Zuidstation een groot aantal sociale woningen (sociale 
huurwoningen voor bescheiden inkomens) wordt voorzien, die betaalbaar 
zijn voor de inwoners van Sint-Gillis. Een samenwerking overwegen met 
Community Land Trust Brussels 

● De strijd voortzetten tegen leegstaande woningen en onwillige eigenaars 
verplichten om hun woningen te verhuren (via het recht van openbaar 
beheer.....). De samenwerking versterken met de gewestelijke dienst belast 
met de bestrijding van de leegstand. Een "Observatorium Sint-Gillis 
Huisvesting" oprichten, een platform dat zich met die problematiek 
bezighoudt en hiervoor gewestelijke financiering ontvangt 

● Operaties op touw zetten om huisjesmelkers hard aan te pakken en de 
strijd voortzetten tegen ongezonde woningen, in samenwerking met de 
Directie Huisvesting 

● Initiatieven op vlak van cohousing en solidair wonen concreet 
ondersteunen via een  stadsplanning- en stadsvernieuwingsbeleid; 

● De initiatieven "Housing first" (sociaal programma dat daklozen helpt door 
hen bij voorrang stabiele huisvesting aan te bieden), ontwikkelen en 
ondersteunen, met name via het SVK van Sint-Gillis en de Zuiderhaard 
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● Minstens één generatieoverschrijdend huisvestingsproject ontwikkelen, 
van het type "kangoeroewoning" bijvoorbeeld (woningen waar zowel jonge 
als oudere huurders onderdak vinden en elkaar helpen).  
Ondersteunen van de diensten voor bemiddeling bij huurgeschillen (in 
overleg met de vrederechter en de dienst die hulp verleent aan de 
rechtzoekenden) en ook van de huurders die huurherzieningen proberen 
te verkrijgen, als op basis van het rooster van indicatieve huurprijzen blijkt 
dat het om woekerhuren gaat. De gemeente zal het rooster van 
gewestelijke huurprijzen, dat de huur aan de kenmerken van de 
huurwoning koppelt, kenbaar maken  

● Het aantal transitwoningen voor personen in noodsituaties uitbreiden 
● Zo snel mogelijk projecten van tijdelijke bezetting (sociale samenhang, 

artistiek, enz.) ontwikkelen, om de strijd aan te binden tegen leegstaande 
panden, of in afwachting van een renovatieproject 

● Het reglement inzake toewijzing van gemeentelijke woningen herzien om 
de innovatieve projecten te kunnen implementeren, zoals solidaire 
huisvesting, "kangoeroe-" woningen... en de toewijzingscommissie 
openstellen voor actoren die actief zijn op het gebied van huisvesting 

● Aan het begin van de legislatuur een studie uitvoeren om een deel van het 
park van de Regie voor Grondbeleid over te dragen naar de Zuiderhaard, 
en ervoor zorgen dat zo'n overdracht de huurders niet benadeelt 

● Het premiesysteem voor de renovatie van woningen boven winkels 
uitbreiden en bestendigen 

● In overleg met het gewest toezien op een evenwicht tussen het aanbod van 
toeristische accommodatie en de behoefte aan toegankelijke woningen. 
Het College zal zich na overleg met alle betrokkenen laten inspireren door 
goede voorbeelden van regelgeving in andere steden. De 
beleidsdoelstelling is dubbel: (1) vermijden dat panden die normaal worden 
verhuurd tot toeristische accommodatie worden omgevormd, wat de druk 
op de woningmarkt en de prijzen doet stijgen; het is niet de bedoeling dat 
de woongebieden plots zones worden voor toeristische accommodatie (2); 
particulieren steunen die volgens de regels van de kunst en 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften, toeristische accommodatie in 
het pand waar ze zelf wonen inrichten (kamers die in hun eigen woning 
leeg staan, een woning die een paar weken per jaar leeg staat, enz.). 
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11. Openbare ruimte, mobiliteit en openbare netheid 
 
De aanpassing van de openbare ruimte aan een meer milieu- en gezondheidsvriendelijke 
mobiliteit zal worden geïntensiveerd. De bedoeling is om tot een efficiënt multimodaal aanbod 
te komen, met specifieke maatregelen voor de bewoners en alle gebruikers 
(sociaaleconomische sector, enz.). 
De nieuwe meerderheid wil ook de initiatieven om de gemeente te vergroenen voortzetten en 
de openbare ruimte aanpassen zodat iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of 
seksuele geaardheid) er zijn of haar plaats vindt en zich veilig voelt. 
De inrichting van de openbare ruimte moet een instrument zijn ten dienste van de 
volksgezondheid en de sociale cohesie.  
Belangrijk is ook dat de volledige bevolking zich de uitdagingen rond de inrichting van de 
openbare ruimtes eigen maakt, dat de inwoners worden betrokken en dat ze mee nadenken 
over de inrichting van de openbare ruimtes. 
 
Naar een nog groenere gemeente 
 
De nieuwe meerderheid zal zich verder inzetten voor de vergroening van de gemeente en de 
bevordering van de biodiversiteit door acties te ondernemen in de openbare ruimte en op 
gemeentelijke gebouwen, maar ook door initiatieven van inwoners en de sociaaleconomische 
actoren die in de gemeente actief zijn te ondersteunen. Naast de aanleg van twee nieuwe 
stadsparken (op de ECAM-site en op het Marie Jansonplein) en de renovatie van het Pierre 
Pauluspark, worden ook volgende initiatieven genomen: 
 

● Een Charter van bomen in Sint-Gillis opstellen om het bomenerfgoed in stand te 
houden 

● Onbenutte oppervlakten identificeren en gebruiken (binnenkoeren, platte daken, 
"verloren hoeken" in de openbare ruimte...) om natuurlijke ruimtes (stedelijke 
moestuinen, hangtuinen...) aan te leggen voor de bewoners  

● De bomen langs de openbare weg beschermen en boomkuilen aanleggen om 
sluikafval te voorkomen 

● Groenmuren aanleggen op openbare gebouwen 
● De biodiversiteit bevorderen bij het onderhoud en de inrichting van groene ruimtes 
● Meer aanplantingen in volle grond en op daken, bij voorrang in de dichtstbevolkte 

gebieden en in de openbare ruimte 
● Waterfonteinen in parken en openbare ruimten installeren  
● Bewoners steunen die hun buurt willen verfraaien en vergroenen (klimplanten, 

boomvoeten aanleggen, enz.) en een participatief budget ter beschikking stellen voor 
bewoners voor de aanleg van collectieve tuinen, boomgaarden, moestuinen, 
hangtuinen, muurplanten aan de gevel, balkons, binnenhuizenblokken...  
 + Steun voor burgerinitiatieven voor groene wijken = projecten Eco-burgers (DO) en 
de Cel Stedelijk Groen (Stadsbeleid) 

● Openbare instellingen, bedrijven en winkels aanmoedigen om groen aan te brengen in 
parkings, op muren, op daken, in binnenkoeren…  

● Een groene wandeling aanleggen (project in het kader van het wijkcontract Voorplein - 
Morichar).   

 
Een mobiele gemeente, rustige ruimte 
 
Alles in het werk stellen om de openbare ruimte aan te passen aan een meer milieuvriendelijke 
en gezondheidsvriendelijke mobiliteit. De nieuwe meerderheid verbindt er zich toe de 
verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te bevorderen. Het doel is de 
inwoners en de verschillende gebruikers aan te moedigen om te kiezen voor een zachtere 
mobiliteit door hen een verbeterd intermodaal aanbod aan te bieden.  
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De algemene prioriteiten inzake mobiliteit voor de legislatuur 2018 – 2024 zijn:  
  

● Zorgen voor een evenwichtige verdeling van infrastructuur en diensten over het hele 
grondgebied, zodat de inwoners alles wat ze nodig hebben vlakbij hun woonst vinden; 

● Nieuwe inwoners bij hun inschrijving in de gemeente beter informeren over het gebruik 
van alternatieve vervoersmiddelen: openbaar vervoer, deelauto's, deelfietsen, parkings 
en fietspremies 

● In overleg met het gewest en met de naburige gemeenten, het sluipverkeer aan banden 
leggen in het kader van het toekomstige gewestelijke mobiliteitsplan (Goodmove) 

● De verdere uitvoering van het door de gemeente in het kader van de fietsaudit (BYPAD) 
goedgekeurde fietsactieplan 

● Gedeelde zones 20 invoeren (voorrang voor voetgangers) in overleg met de bewoners 
van de betrokken straten (zoals in de Lissabonstraat). Net zoals op het Voorplein, en 
in overleg met de omwonenden, het gedeeltelijk of volledig autovrij maken van het Van 
Meenenplein bestuderen 

● Verdere optimalisering van de lijnen van het openbaar vervoer, via de heraanleg van 
de Bareel en de as  Bréart ‐ Moris ‐ Drievuldigheidskerk. Het gewest en de MIVB zullen 
overigens worden aangesproken over een heraanleg van de Charleroisesteenweg 

● Het autodeelsysteem verder uitbouwen met extra stations 
● Residentieel parkeren buiten de openbare weg tegen betaalbare tarieven 

ondersteunen via het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen door de Regie voor 
Grondbeleid en de Zuiderhaard; Private eigenaars (supermarkten, bedrijven, enz.) 
aanmoedigen om hun parkings 's avonds en in het weekend ter beschikking te stellen 
van de omwonenden 

● De openbare ruimte verder inrichten om de snelheid van de auto's te beperken, de 
naleving van de zones 30 af te dwingen en de strijd tegen de verkeerscriminaliteit op 
te voeren (straatraces, overdreven snelheid, parkeren op fietspaden, enz.), met name 
door de oprichting van een fietsbrigade binnen de politiezone die overtreders moet 
beboeten 

● Op kruispunten nog meer trottoir"-oren" aanleggen, voor veilige 
voetgangersoversteekplaatsen zorgen en de openbare verlichting verbeteren, met 
bijzondere aandacht voor personen met beperkte mobiliteit 

● In een eerste fase via een pilootproject het systeem van schoolstraten uittesten 
(principe waarbij de schoolomgeving aan het begin en einde van de lessen autovrij 
wordt gemaakt) en dit na evaluatie eventueel uitbreiden; 

● Het concept van "super blocks" uittesten (het systeem dat in Barcelona is opgezet om 
de autodruk drastisch te verminderen en het gevoel van een "dorpssfeer" terug te 
brengen) in de Zuidwijk, een initiatief dat is voorgesteld in het kader van de G1060; dit 
na evaluatie eventueel uitbreiden; 

● In overleg met Brussel Mobiliteit en Infrabel een oplossing vinden om het voetgangers- 
en fietsverkeer in de tunnel langs de Veeartsenstraat snel te herstellen, om de 
veiligheid van alle gebruikers te garanderen.   

 
Fietsverplaatsingen aanmoedigen  
 
De nieuwe meerderheid wil de inspanningen verdubbelen om inwoners te ondersteunen 
en aan te moedigen zich vaker met de fiets te verplaatsen. Concreet gaat het om 
volgende initiatieven (zie ook "bypad audit en fietsactieplan"): 
 
● De aankoop van elektrische fietsen aanmoedigen via de invoering van een premie 

(waarvan de modaliteiten en voorwaarden aan het begin van de legislatuur worden 
bepaald) 

● Gemeentelijke fietsroutes (GFR) aanleggen in overleg met de naburige gemeenten en 
met het gewest. Op alle gemeentelijke wegen dienen dan ook technische 
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verbeteringen te worden aangebracht om het fietsverkeer te vergemakkelijken en te 
beveiligen: veralgemening van het beperkte eenrichtingsverkeer (BEV) door het 
identificeren van ontbrekende borden, het BEV invoeren in straten waar dit nog niet het 
geval is en die daarvoor in aanmerking komen; B22-B23-borden; herinrichting en 
beveiliging van kruispunten, aanleg van opstelvakken voor fietsers aan kruispunten 
met verkeerslichten en fietslogos 

● In overleg met de omwonenden zones met beperkt verkeer en fietsstraten (zoals een 
deel van de Sint-Bernardusstraat) ontwikkelen, waarbij zoveel mogelijk wordt gekozen 
voor de meest natuurlijke fietsroutes 

● Stallen van fietsen faciliteren en beveiligen: Een jaarlijkse inventaris van het aantal 
fietsenstallingen maken. Op basis van deze telling kan de bezettingsgraad van de 
beschikbare uitrustingen worden gemeten en kunnen de plaatsen in kaart worden 
gebracht waar aan "wildparkeren" wordt gedaan, wat meer dan waarschijnlijk wijst op 
een te laag aanbod op deze locaties of op een ligging die slecht op de behoeften is 
afgestemd. Er wordt ook voorzien in fietsenstalling in de buurt van openbare 
voorzieningen, scholen en andere voor het publiek toegankelijke gebouwen, en in de 
buurt van winkels en restaurants 

● Alle wijken voorzien van beveiligde fietsenstallingen voor de bewoners, door fietsboxen 
te plaatsen maar ook door waar mogelijk, benedenverdiepingen ter beschikking te 
stellen. Er zal ook aandacht worden besteed aan parkeergelegenheid voor de steeds 
talrijker wordende vrachtfietsen en elektrische tweewielers. De doelstelling is om te 
voorzien in beveiligde parkeergelegenheid voor minstens 1500 fietsers. Een eerste 
project buiten de openbare weg komt er naast het metrostation Horta 

● Een fietsuitleenatelier organiseren voor fietsopleidingen voor kinderen en 
volwassenen.  

 
 

Openbare netheid 
 

De strijd tegen het vuil in een dichtbevolkte en centraal gelegen gemeente met veel 
economische en culturele activiteiten houdt nooit op. Momenteel maakt een team van bijna 
100 medewerkers dagelijks de gemeentelijke wegen schoon. De nieuwe meerderheid is van 
plan de diensten te versterken die het leven van de inwoners er makkelijker op maken en die 
tegelijk helpen om het probleem van het sluikafval efficiënter te bestrijden.     
 
Essentieel in een gemeente zoals Sint-Gillis, waar zich elk jaar enkele duizenden nieuwe 
inwoners vestigen, is het voeren van preventieve acties. Maar ook asociaal gedrag moet 
effectiever worden bestraft.    
 
De nieuwe meerderheid is overigens ook van plan werk te maken van een langetermijnaanpak 
om de hoeveelheid afval drastisch te verminderen en te recycleren. De komende jaren zullen 
dan ook verschillende projecten in die richting worden opgestart, om de inwoners efficiënte 
diensten aan te bieden waarmee ze hun hoeveelheid afval kunnen verminderen en het 
makkelijk kunnen recycleren. In dit verband komt er een “Recyclerie” of kringloopwinkel in de 
Belgradostraat, vlakbij het Huis van Culturen.   

 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 

● Op het terrein meer netheidsmedewerkers op pad sturen, ook buiten de gebruikelijke 
kantooruren, en drukbezochte plaatsen regelmatiger schoonmaken 

● Specifieke sensibiliseringsacties en vervolgens sanctioneringsacties plannen om het 
gevoel van straffeloosheid te verminderen en het netheidsprobleem (sluikstorten, 
sigarettenpeuken, enz.) efficiënt te bestrijden. De samenwerking met de politie 
versterken en meer in het algemeen, vaker verbaliseren 

● Een plan ontwikkelen voor het beperken en de recyclage van afval  
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● Een kringloopwinkel openen, die onderdak zal vinden in een gebouw in de 
Belgradostraat (waar vroeger "vds food" gevestigd was). Dat gebouw wordt volledig 
gerenoveerd in het kader van het stadsvernieuwingscontract "Koningslaan" 

● Op zoek gaan naar een locatie voor een mini-containerpark waar de inwoners van Sint-
Gillis ook buiten de gebruikelijke kantooruren terechtkunnen om er hun oude batterijen, 
spaarlampen, gebruikte batterijen, frituurolie, kleine elektro-apparaten, leds, kleding 
die niet meer gedragen wordt, enz. te deponeren 

● Het personeel van de dienst Openbare Netheid moderner materiaal ter beschikking 
stellen, zoals schrob- en veegmachines om de autovrije ruimtes schoon te maken 

● Op basis van een kadaster van straatmeubilair en van voorzieningen voor openbare 
netheid, evalueren in hoeverre het noodzakelijk is die te verhuizen, te versterken, her 
in te richten, enz. Daar een participatieve dimensie aan toevoegen door de bewoners 
te consulteren om hun bevindingen en ideeën te verzamelen 

● Een systeem uittesten waarbij vlakbij het nieuwe stadspark aan het Voorplein 
ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst (toegang met badge) 

● Verder gaan met de plaatsing van ondergrondse glascontainers, ook ondergrondse 
kledijcontainers plaatsen en boxen om afvalolie te recupereren (samenwerking met de 
sector van de supermarktketens) 

● In de openbare ruimte asbakken installeren en sigarettenpeuken recycleren 
● Muren ter beschikking stellen voor vrije expressie met graffitikunst 
● Bewoners ondersteunen die zich willen inzetten voor de verbetering van de netheid in 

hun buurt (clean up, enz.) en acties rond netheid (grote lenteschoonmaak gevolgd door 
een gezellig samenzijn...) organiseren 

● Via de projecten voor eco-burgers, de inwoners de middelen geven om hun projecten 
rond netheid te kunnen verwezenlijken 

● Sensibiliseringscampagnes voeren, vooral dan in scholen en voor nieuwe inwoners; 
● De sensibilisering en samenwerking met de horecasector ontwikkelen om de netheid 

rond de horecazaken te verbeteren (responsabilisering, ondersteuning) 
● Pilootprojecten met de plaatsing van openbare toiletten 
● Binnen de gemeentelijke infrastructuur en tijdens gemeentelijke evenementen, het 

sorteren verder ontwikkelen - sorteren verplicht maken wanneer vergunningen worden 
verleend voor evenementen op de openbare weg, en daarbij sorteerbakken ter 
beschikking stellen en "zero waste-" evenementen aanmoedigen. Op sommige locaties 
afvalsorteerbakken plaatsen voor de recyclage van afval. 

 



25 
 

12. Veiligheid en preventie 
 

Hoewel de criminaliteit in een paar jaar tijd met 30% is afgenomen, blijven er nog steeds enkele 
hardnekkige onveiligheidsproblemen bestaan. Iedereen moet zich altijd en overal veilig 
kunnen voelen. De overheid heeft de plicht efficiënt op te treden om de veiligheid van de 
bewoners te garanderen en om de openbare rust en het samenleven te bevorderen. De nieuwe 
meerderheid zal hiervoor verschillende hefbomen inzetten, zoals het beleid op vlak van sociale 
samenhang of ruimtelijke ordening maar indien nodig ook repressie. 

  
Wanneer we het over veiligheid hebben, denken we meestal in de eerste plaats aan de politie. 
In een stedelijke omgeving is het uiteraard essentieel op een politieaanwezigheid te kunnen 
rekenen maar Sint-Gillis neemt ook tal van preventieve maatregelen waardoor heel wat 
voorbereidend werk kan worden geleverd. Zo zijn er op vlak van preventie en veiligheid 
verschillende maatregelen getroffen (Lokaal preventie- en buurtplan, Strategisch veiligheids- 
en preventieplan, Dienst omkadering alternatieve gerechtelijke maatregelen, UNEUS...), 
waarvoor zo'n 100 gemeentelijke functionarissen worden ingezet. De nieuwe meerderheid zal 
deze maatregelen niet alleen uitbreiden maar ook op een onafhankelijke manier academisch 
laten analyseren, om na te gaan of de resultaten ervan, rekening houdend met het ingezette 
personeel en materiaal, aan de doelstellingen voldoen. Daarbij aansluitend zullen de bewoners 
meer betrokken worden bij de ontwikkeling van het preventiebeleid.   

Meer algemeen is de nieuwe meerderheid het eens over de volgende aandachtspunten (niet-
exhaustieve lijst): 

● Versterking van de nabijheidspolitie om de delinquentie efficiënter te 
bestrijden  

● Zorgen voor een regelmatige aanwezigheid op straat tot 2 uur 's ochtends 
van gemeentelijke ambtenaren die belast zijn met preventie en veiligheid 

● Strijd aanbinden tegen de verkeerscriminaliteit (straatraces, wildparkeren, 
niet-naleven zones 30, enz.), o.a. via de oprichting van een fietsbrigade; 

● Efficiënter optreden tegen intimidatieop straat 
● Efficiënter optreden tegen dagelijks asociaal gedrag (netheidsprobleem…) 

en geluidsoverlast. In dit verband zal naar Parijs model, een Nachtraad 
worden opgericht om na te denken over de nachtproblematieken en om 
heel concreet het nachtgebeuren in goede banen te leiden. Daarom zal 
binnen het gemeentebestuur ook een referentiepersoon worden 
aangesteld 

● Bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid van vrouwen. 

De nieuwe meerderheid zal er bij de federale regering ook op aandringen de politiezones in 
het algemeen te herfinancieren en ervoor te zorgen dat de federale politie verantwoordelijk 
wordt voor taken die niet onder de bevoegdheid van de lokale politie vallen (overbrenging van 
gevangenen, bewaking van gedetineerden in geval van staking, veiligheid in het Zuidstation, 
enz.). 

Op vlak van delinquentie zal overigens ook worden gestreefd naar een betere preventie van 
recidive bij jongeren die de gevangenis en de IPPJ (Institutions Publiques de Protection de la 
Jeunesse, of overheidsinstellingen voor jeugdbescherming) verlaten. In overleg met de andere 
betroffen bevoegdheidsniveaus wil de nieuwe meerderheid een werkgroep oprichten, 
bestaande uit alle preventie-actoren. Die krijgt de opdracht jongeren die een risico op recidive 
lopen, beter op te volgen (sociaal-professionele reïntegratie, schoolondersteuning, 
ondersteuning van gezinnen, enz.). 
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Helemaal aan het begin van de nieuwe legislatuur tenslotte zal de nieuwe meerderheid het 
gesprek aangaan met de politiezone "Zuid" en de betrokken gemeenten (Vorst en Anderlecht) 
om gemeenschappelijke prioriteiten vast te stellen, rekening houdend met de onderinvestering 
van de federale regering en de daaruit voortvloeiende werkoverlast voor de politieagenten. De 
nieuwe meerderheid zal o.a. de volgende punten op tafel leggen: implementatie van een 
concreet actieplan ter bestrijding van verkeerscriminaliteit; versterking van patrouilles te voet 
en oprichting van een fietsbrigade; positieve acties lanceren in contact met de bevolking; 
aanstelling van een "LBGTQ+"-referentiepersoon in de politiekantoren; opvoeren van de strijd 
tegen pesterijen op straat; promoten van diversiteit en meer vrouwen in het politiekorps; 
opwaardering van wijkagenten die beter geïdentificeerd kunnen worden door de bevolking, 
betere opvang in de commissariaten en langere openingstijden, ontwikkeling van het 
opleidingsbeleid (geweldloze communicatie, opvang van slachtoffers, enz.); veralgemening 
van de bodycam en het voorleggen van een ontvangstbewijs tijdens identiteitscontroles, 
nauwere samenwerking tussen de gemeente en Net Brussel om sluikstorters op te sporen, 
aanstelling van een politieagent die belast is met de toepassing van de wetgeving inzake 
dierenwelzijn. 
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13. Cultuur, Nederlandstalige aangelegenheden en sport 
 
Cultuur 
 
Sint-Gillis staat bekend als een trekpleistervoor kunstenaars en cultuur. Door haar 
geschiedenis, door haar vele creatieve ruimtes en dankzij de honderden kunstenaars die er 
wonen, krijgt cultuur in onze gemeente een centrale plaats. Om deze vitaliteit verder te 
ontwikkelen, wil de nieuwe meerderheid cultuur toegankelijker maken, creatie ondersteunen, 
kunst in de openbare ruimte ontwikkelen, culturele instellingen begeleiden en de culturele 
uitstraling van de gemeente versterken. In Sint-Gillis is cultuur ook een essentiële hefboom op 
vlak van sociale samenhang, die de ontmoeting tussen inwoners moet bevorderen.    
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 
Aandachtspunten uit het Gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2018-2023 zijn o.a.: 
 

● De culturele instellingen, hun infrastructuur, hun integratie in het 
grondgebied en hun band met de verenigingssector versterken 

● De samenwerking tussen cultuur en onderwijs versterken, door 
verspreiding, bewustmaking en opleiding, zodat alle leerlingen in Sint-Gillis 
hun artistieke potentieel kunnen ontwikkelen 

● Het culturele aanbod van Sint-Gillis zichtbaar maken - in een logica van 
wisselwerking - door het vernieuwen van de communicatiemiddelen, en 
met name via de ontwikkeling van een website voor het "brede publiek" en 
door kunstenaars uit Sint-Gillis in de kijker te plaatsen 

● In de mate van het mogelijke, kunstenaarsateliers - ongeacht hun 
disciplines - betrekken bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten of 
projecten voor de inrichting van sociale woningen 

● Gebruik maken van leegstaande of half leegstaande etalages voor 
kunsttentoonstellingen, en meer in het algemeen, cultuur en kunst als 
hefboom gebruiken voor territoriale heropwaardering 

● Jaarlijks een projectoproep doen voor artistieke projecten in samenwerking 
met de dienst Nederlandstalige aangelegenheden en, meer in het 
algemeen, de samenwerking tussen de twee gemeenschappen op 
cultureel gebied versterken 

● Artistieke extra muros projecten bevorderen, en meer in het bijzonder 
tijdelijke artistieke interventies in de openbare ruimte en de leefruimtes 

● Op de gevangenissite van Sint-Gillis (na de ontruiming) een nieuwe 
culturele trekpleister ontwikkelen, met bijvoorbeeld een museum gewijd 
aan beroemde kunstenaars uit Sint-Gillis, tentoonstellingsruimtes, een 
podium en "artists in residence"-programma's 

● Een ruimte ter beschikking stellen voor artistieke projecten 
(tentoonstellingen, "artists in residence"-programma's, workshops, enz.) in 
het kader van de bezetting van het postsorteercentrum van de NMBS 

● Herziening van het reglement inzake filmopnames met het oog op het 
opnemen van kleinere projecten 

● Streetart en levende kunstvormen ondersteunen door het promoten van 
lokale en opkomende kunstenaars. Concreet gaat het erom, om na overleg 
met de bewoners, kunstenaars de opdracht te geven om blinde muren, 
elektriciteitskasten, glascontainers, straatmeubilair, 
voetgangersoversteekplaatsen, enz. artistiek aan te pakken.  
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Nederlandstalige aangelegenheden 
 
Het aantal Nederlandstalige Brusselaars dat ervoor kiest om zich in Sint-Gillis te vestigen, is 
de afgelopen jaren met bijna 30% gestegen. Dat is de grootste stijging in het hele gewest. 
Daarom is het belangrijk het Nederlandstalige sociale leven in de gemeente te versterken en 
enkele belangrijke uitdagingen aan te pakken. Vandaag loopt één op de twee Nederlandstalige 
leerlingen in Sint-Gillis school buiten de gemeente. Daarom verbindt de nieuwe meerderheid 
er zich toe de mogelijkheid te bestuderen om een nieuwe Nederlandstalige school op te 
richten.  
 
Een andere belangrijke uitdaging is de strijd tegen ongelijkheiden armoede. In laag Sint-Gillis 
groeit één kind op twee op in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Het concept ‘Brede School’ 
is een belangrijke hefboom om de sociale mobiliteit te promoten: de kinderen hun wereld 
verbreden, de ouders meer betrekken en de scholen openstellen voor de wijk en de burgers.  
Het cultuurbeleid is een belangrijke hefboom om communautaire grenzen te overstijgen en de 
verschillende binnen de gemeente aanwezige nationaliteiten te verenigen. Het culturele 
aanbod in Sint-Gillis moet nog meer zichtbaar worden. Daarom verbindt de meerderheid er 
zich toe werk te maken van een nieuw “Cultuurbeleid”.  
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 
● In 2019 een Nederlandstalige huiswerkschool - Initiatief Buitenschoolse 

Opvang - op de ECAM-site openen, die toegankelijk zal zijn voor alle kinderen 
in de gemeente 

● Het aanbod van de Brede School (buitenschoolse activiteiten) voortzetten en 
verdiepen via proefprojecten rond digitalisering, meertaligheid en 
ondersteuning in de scholen van de thuistaal, en via het openstellen van 
speelpleinen tijdens de schoolvakantie 

● De samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen in Sint-Gillis 
aanmoedigen en vergemakkelijken 

● In functie van de financiële haalbaarheid en de noden de mogelijkheid 
onderzoeken om op de gevangenissite een Nederlandstalige gemeenteschool 
(basisonderwijs) op te richten 

● Samen met de Nederlandstalige cultuuractoren een nieuw 'Cultuurbeleidsplan 
2018-2024' opstellen en daarbij burgerparticipatie aanmoedigen 

● Gemengde Frans- en Nederlandstalige projecten ontwikkelen 
● De Nederlandstalige cultuuractoren verder ondersteunen.  

 
Sport 
 

Sport is uiteraard fundamenteel in de bevordering van de gezondheid.  

Het is een instrument op vlak van sociale samenhang, maar ook een levensschool waar je 
leert omgaan met diversiteit en waar je teamgeest en fair-play aanleert. Het gemeentelijk 
sportbeleid moet iedereen de mogelijkheid bieden aan zoveel mogelijk sportactiviteiten deel 
te nemen. Het moet ook deel uitmaken van het beleid op vlak van volksgezondheid, jeugd en 
interculturaliteit, en preventie, en ook van het sociale en intergenerationele beleid. 

De gemeente beschikt momenteel over 6 volwaardige sportinfrastructuren. En ook de 
gemeentescholen stellen hun sportuitrusting ter beschikking van de sportclubs. 
  
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024:  
 

 Werk maken van meer genderdiversiteit in sportinfrastructuren, gendervooroordelen in 
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de sport bestrijden en gemengde en vrouwelijke sporten aanmoedigen 
● Een nieuw sportcentrum op de ECAM-site openen 
● Het project rond sportcoaching in de openbare ruimte ontwikkelen en in de 

wijken stadsmeubilair plaatsen waar je sport kan beoefenen 
● Jongeren ertoe aanzetten aan sport te doen en daarbij, onder bepaalde 

voorwaarden, het jaarlijkse abonnementsgeld voor een club en de aankoop 
van sportuitrusting voor kansarme jongeren financieren 

● De sportinfrastructuren toegankelijker maken voor mensen met een 
handicap 

● Intergenerationele en interculturele activiteiten ontwikkelen 
● Activiteiten voor senioren organiseren 
● De renovatiewerken aan het gemeentelijke zwembad opstarten en een 

uitbreiding van de openingstijden overwegen 
● Ruimtes inrichten om te skateboarden, rollerbladen en met steps te rijden, 

zonder daarbij overlast voor de omgeving te veroorzaken 
● Sportevenementen die mensen bijeenbrengen organiseren en 

ondersteunen (zoals "24 uur sport" of "de 10 KM van Sint-Gillis/Vorst") 
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14. Economische ontwikkeling, werkgelegenheid en opleiding 
 
Hoewel het werkloosheidscijfer de afgelopen jaren is gedaald (-6% sinds 2012), blijft het 
vinden van een stabiele baan voor vele Sint-Gillenaren een hoofdbekommernis. Het doel is de 
initiatieven van alle actoren, zowel publieke als private, te mobiliseren en stroomlijnen, om 
deze belangrijke uitdaging aan te gaan. Daarom is Sint-Gillis ook de eerste van de 19 
Brusselse gemeenten die werk heeft gemaakt van een "Lokaal pact voor werkgelegenheid".  
 
De nieuwe meerderheid wil deze dynamiek versterken door beroep te doen op de expertise 
van de actoren op het gebied van opleiding en werkgelegenheid, waaronder het OCMW, "Les 
Ateliers du Midi" (opleidingscentrum), de school voor sociale promotie, de vzw CAFA, de 
Mission locale, het PWA en het Jobhuis. 
 
Wat de lokale economische ontwikkeling betreft, zal de nieuwe meerderheid bij haar actie 
uitgaan van 4 pijlers: ondersteuning van lokale handelaars en het lokale ondernemerschap; 
promoten van actoren in de duurzame en lokale economie; implementeren van lokale 
strategieën om de handel nieuw leven in te blazen; ondersteuning van innovatie en begeleiding 
van handelaars naar de economie van morgen.  
 
De prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024 inzake werkgelegenheid en opleiding:  
 

● Het tempo van de herinschakeling (één van de hoogste van het gewest) van de 
gebruikers van het OCMW op peil houden 

● Het opleidingsaanbod uitbreiden, via o.a. lessen sociale promotie en de "Ateliers du 
Midi" en het aanbod aan lessen Nederlands toegankelijker maken in samenwerking 
met "Het Huis van Het Nederlands – La Maison du Néerlandais" 

● Meer jobdagen organiseren om werkzoekenden en lokale werkgevers met elkaar in 
contact te brengen 

● De zichtbaarheid van het jobaanbod op het gemeentelijke grondgebied optimaliseren 
door alle actoren uit de socio-professionele inschakeling bijeen te brengen 

● Samenwerken met de verschillende operatoren en met de ondernemingen, om ervoor 
te zorgen dat de begunstigden van maatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid achteraf een stabiele baan vinden 

● In overleg met de instellingen voor socio-professionele inschakeling die binnen de 
gemeente actief zijn, een kadaster opstellen op basis van de verworvenheden en 
vaardigheden van de beroepsbevolking en van de plaatselijke en gewestelijke 
opportuniteiten, om opleidingsprogramma's te ondersteunen die op de vraag zijn 
afgestemd, en het vervolgens bij de jonge Sint-Gillenaars en bij voorrang de vrouwen, 
te promoten 

● De opleidingen van de werkzoekenden afstemmen op de beroepen die door de lokale 
ondernemingen worden aangeboden 

● Verregaande contacten onderhouden met de verschillende ondernemingen om ervoor 
te zorgen dat jongeren zich gaan inzetten en om zoveel mogelijke ondernemingen uit 
Sint-Gillis aan te moedigen een werkzoekende een eerste beroepservaring te bieden. 

 
De prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024 inzake economische ontwikkeling:   

● Lokale bedrijven en ondernemerschap ondersteunen, onder meer via 
volgende acties:  
 

o de betrekkingen tussen de gemeente en de handelaars vlotter laten verlopen, 
ook op vlak van administratieve vereenvoudiging 
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o tijdens werken kleine bedrijven ondersteunen (voorafgaand(e) informatie en 
overleg, tijdelijke vrijstellingen van gemeentebelastingen, inrichten van de werf, 
handelsdynamiek nieuw leven inblazen, ....) 

o het ondernemerschap stimuleren met bijzondere aandacht voor vrouwelijke en 
jonge ondernemers 

o onder strikte naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, de 
voorkeur geven aan ondernemingen uit Sint-Gillis bij de keuze van leveranciers 
van het gemeentebestuur 

o initiatieven promoten waarbij ruimtes en materiaal (coworking, Fab‐Lab …) 
worden gedeeld die de opstart van nieuwe handelsactiviteiten 
vergemakkelijken.  

● De actoren van de duurzame en lokale economie promoten onder meer via 
volgende acties: 
 

o ondernemingen in de kijker plaatsen die bij hun activiteiten rekening houden 
met het respect voor het milieu 

o synergieën aanmoedigen tussen KMO's en zelfstandigen op het gebied van 
energie en milieu, in het bijzonder voor het vermijden en de recyclage van afval 

o de informatie over overheidsopdrachten van de gemeente toegankelijker 
maken 

o sociale, ethische en milieucriteria in de gemeentelijke overheidsopdrachten 
opnemen en deelname van KMO's bevorderen. 

● Lokale strategieën implementeren om de handel nieuw leven in te blazen, 
onder meer via volgende acties: 
 

o in de verschillende wijken van de gemeente het instandhouden of de vestiging 
van buurtwinkels bevorderen 

o de ingebruikname van leegstaande commerciële benedenverdiepingen 
stimuleren;  

o het overleg met omwonenden en handelaars verbeteren bij het bepalen van 
lokale strategieën om de handel te ontwikkelen; 

● Innovatie ondersteunen en handelaars begeleiden in hun inspanningen om 
de economie van morgen op te bouwen, in het bijzonder door:  
 

o initiatieven aan te moedigen gericht op digitale innovatie, kringloopeconomie, 
stadslandbouw en korte circuits, en op de samenwerkingseconomie 

o instrumenten voor handelaars en ambachtslieden te ontwikkelen en 
verspreiden die hen voorbereiden op toekomstige veranderingen (digitale en 
technologische innovaties, veranderingen in industriële praktijken, milieu-
uitdagingen, opkomst van nieuwe diensten, enz.). 
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15. Duurzame ontwikkeling en gemeentelijke eigendommen 
 
Het is geen geheim dat de opwarming van de aarde versnelt. Volgens een recent rapport van 
het VN-Milieuprogramma (UNEP) zullen de inspanningen met een factor vijf moeten worden 
opgevoerd om de drempel van 1,5°C tegen 2030 niet te overschrijden. Met het oog op deze 
onvermijdelijke ramp kan het lokale niveau een belangrijke rol spelen.  
 
De nieuwe meerderheid verbindt er zich toe werk te maken van een echt "Lucht"-plan, de 
zachte mobiliteit te bevorderen en onder andere het concept van de schoolstraat uit te testen. 
De gemeente zal ook haar inspanningen op vlak van duurzame ontwikkeling voortzetten: 
invoering van "duurzame" clausules in het aankoopbeleid, vermindering van het 
energieverbruik, lancering van proefprojecten in de kringloopeconomie en, op langere termijn, 
de ontwikkeling van een ecowijk op de gevangenissite. De nieuwe meerderheid zal zich via 
een investeringsplan ook inzetten voor de verdere renovatie van het gemeentelijk erfgoed.   
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 
Klimaat 

 
● De luchtkwaliteit verbeteren. Aan het begin van de legislatuur moet een "LUCHT"-plan 

worden opgesteld, dat minstens volgende maatregelen omvat: 
 

o Regelmatig de luchtkwaliteit meten, vooral in de nabijheid van scholen en 
kinderdagverblijven 

o Kinderen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan 
(schoolvervoersplannen, meer fietsenstallingen in scholen, voetgangersrijen, 
fietsdelen....) 

o De autodruk in de nabijheid van scholen en kinderdagverblijven beperken door 
meer gedeelde zones in te voeren en het principe van de schoolstraten uit te testen; 

o Verdere inspanningen leveren om het energieverbruik van gemeentelijke 
gebouwen terug te dringen 

o Zorgen voor meer groen op speelplaatsen, in de onmiddellijke omgeving van 
kinderdagverblijven en scholen en langs wegen waar geen bomen kunnen worden 
geplant; 

Duurzame ontwikkeling 
 
● Het actieplan Agenda 21 (2019-2020) ontwikkelen 
● De projectoproepen Eco-burgers voortzetten 
● De acties voortzetten in het kader van "Sint-Gillis, FairTradeGemeente" 
● In alle bestekken voor werken, leveringen of diensten, afhankelijk van de specifieke 

kenmerken ervan, duurzame clausules opnemen: 
 

o sociaal, vooral dan met het oog op de bestrijding van sociale dumping en op het 
bieden van fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden. Maar ook door voorrang te 
geven aan eerlijke handel en Noord-Zuidsamenwerking, en door sectoren van de 
sociale en solidaire economie te ondersteunen (beschutte werkplaatsen, 
inschakelingsbedrijven enz.) 

o op vlak van milieu, in het bijzonder gericht op de bescherming van lucht, water, 
bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn, enz. 

o gezondheid, met een verbod op giftige stoffen en hormoonontregelaars, rekening 
houdend met de luchtkwaliteit (ecologische verfsoorten, milieuvriendelijke 
schoonmaakproducten, enz.) 
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o Ethisch, met bijzondere aandacht voor de gemeentelijke fondsen 
o Economisch: bevordering van de kringloopeconomie, korte circuits. 

 
● Vernieuwende energieprojecten uittesten en vergemakkelijken, zoals gedecentraliseerde 

co-productie van elektriciteit (bijv. EnerGent) of  circulaire verlichting 
● Inwoners aanmoedigen en helpen om hun woning beter te isoleren en hun energieverbruik 

te verminderen, o.a. via groepsaankopen 
● Binnen het bestuur toezien op een milieuvriendelijk en hulpbronnenbewust verbruik: water, 

gas, elektriciteit, papier, enz.  
 
Gemeentelijke eigendommen 

 
● Werk maken van een globale audit van de gemeentelijke infrastructuren en van een 

renovatieplan op lange termijn 
● Initiatieven nemen om de inwoners de kans te geven de gemeentelijke eigendommen te 

ontdekken 
● Strategieën ontwikkelen om de afvalproductie binnen het gemeentebestuur te verminderen 
● De inspanningen voortzetten om energie te besparen in de gemeentebouwen en die van 

het OCMW, en daarbij resoluut kiezen voor hernieuwbare energie. Waar mogelijk 
zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen plaatsen 

● Bij de renovatie van gemeentelijke gebouwen de strengste energienormen respecteren, 
met name via innovatieve financieringsformules zoals bijvoorbeeld Energiris, een 
burgercoöperatie die de werken financiert en die dankzij de verkregen energiebesparingen 
wordt terugbetaald, waardoor projecten snel kunnen worden gerealiseerd 

● Het wagenpark van de gemeente geleidelijk aan vervangen door elektrische voertuigen.  
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16. Bestuur en diensten aan de bevolking 
 
Tijdens de legislatuur 2012-2018 heeft de gemeenteraad unaniem een aantal moties op vlak 
van bestuur aangenomen. De bedoeling was te anticiperen op de inwerkingtreding van de 
gewestelijke wetgeving, of zelfs verder te gaan dan de gewestelijke wetgever had bepaald. 
Het spreekt vanzelf dat de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie 
van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen nauwgezet zal 
worden nageleefd. Maar de nieuwe meerderheid wil ook specifieke initiatieven nemen om de 
transparantie, democratische controle en burgerparticipatie te verbeteren (zie ook het ad hoc 
hoofdstuk). 
 
Inzake bestuur, prioriteiten voor de legislatuur 2018-2024:     

● In overleg met de oppositiepartijen het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
aan het begin van de legislatuur aanpassen om de kwaliteit van de debatten en de 
democratische controle te verbeteren (snellere publicatie van antwoorden op vragen 
van gemeenteraadsleden en interpellaties van burgers, van de presentielijst en de 
uitslag van de stemmingen, webcasting van debatten, enz.) 

● Het interpellatierecht van burgers binnen de gemeenteraad vergemakkelijken en de 
bevolking beter informeren over de mogelijkheid om op verzoek van inwoners, 
volksraadplegingen te organiseren  

● De oppositiepartijen bij het beheer van de para-gemeentelijke verenigingen betrekken 
● Zorgen voor gendergelijkheid in de raden van bestuur van de para-gemeentelijke 

verenigingen 
● De gegevensbescherming garanderen en de toegang tot informatie en het hergebruik 

van overheidsgegevens in het kader van de Open data en de transparantie van 
administratieve documenten vergemakkelijken 

● Met prioriteit de publicatie verbeteren van documenten met betrekking tot de besluiten 
van de gemeenteraad (en de begrotingsdocumenten voor iedereen in begrijpbare taal 
opstellen om een betere controle door de burger mogelijk te maken) 

● De publiciteit verbeteren rond het indienen van gemeentelijke projectoproepen, 
openbare aanbestedingen, culturele evenementen, enz. (met name via gemeentelijke 
aanplakkingsborden verspreid over het grondgebied) 

● Voorrang geven aan de verenigingssector bijde oproepen tot het indienen van 
kandidaturen voor de toewijzing van lokalen van de Regie voor Grondbeleid 

● Het recht van buitenlanders om tijdens de gewestverkiezingen te stemmen verdedigen 
(op basis van dezelfde criteria als bij de gemeenteraadsverkiezingen) en de inschrijving 
van buitenlanders bij gemeenteraadsverkiezingen vergemakkelijken 

● De opkomst bij de verkiezingen vergroten door de toegang tot de stembureaus te 
verbeteren met een systeem van aangepaste voertuigen of openbaar vervoer, of door 
een stembureau in rusthuizen te installeren 

● De bronnen van inkomsten (ook privé-inkomsten) van de gemeenteraadsleden online 
publiceren, zoals reeds het geval is voor de leden van het college 

● De publicatie van de debatten binnen de Politieraad verbeteren en de bevolking 
informeren over de mogelijkheid om als burger de raad te interpelleren.   
 

Inzake diensten aan de bevolking, prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 

● Het lokale openbaar ambt verdedigen, ook op het gebied van de kwaliteit van de 
werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden, om alle burgers kwalitatief 
hoogstaande diensten te kunnen verlenen 
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● De wijkconciërges uitbreiden tot het hele grondgebied van de gemeente 
● De uitbouw van het netwerk van gratis wifi-terminals op openbare plaatsen 

ondersteunen 
● Een ambitieus nieuw gemeentelijk plan inzake administratieve vereenvoudiging  

goedkeuren voor een sneller, zuiniger en milieuvriendelijker bestuur 
● In het stadhuis en in de wijkconciërgerieën een snelloket openen om documenten op 

te halen en individuele afspraken te maken 
● De behandelingstijd van de dossiers verkorten, overschakelen op een papierloze 

administratie en online betalingen via de website van de gemeente mogelijk maken 
voor de uitreiking van administratieve aktes en voor de betaling van diverse diensten 

● De informatie- en communicatiemethoden in het Frans en Nederlands voor de burgers 
uitbreiden en via interne controlemechanismen, toezien op de opvolging van de 
klachten van de inwoners en de eerbiediging van de rechten van de gebruikers 

● De openingstijden van de administratieve diensten zoveel mogelijk uitbreiden 
● Geleidelijk aan de gratis uitreiking van administratieve documenten uitbreiden in functie 

van de beschikbare begrotingsmiddelen en de technologische vooruitgang.  

In het algemeen maakt de nieuwe meerderheid werk van het behoud van een kwalitatief 
hoogstaande dienstverlening, die financieel toegankelijk is voor de hele bevolking, en waarbij 
inwoners zonder internet niet worden benadeeld. 
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17. Human resources management 
 
In de relatie die het nieuwe college er met zijn administratie wil op nahouden, moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan het opstellen van een ambitieuze opdrachtbrief om die te 
mobiliseren en dit meerderheidsakkoord uit te voeren.  
 
De nieuwe meerderheid hecht veel belang aan het bestaan van een dynamisch en functioneel 
organigram om de administratie en haar middelen zo goed mogelijk te organiseren. 
Belangrijk is ook een nieuwe dynamiek te geven aan het beheerscomité, dat mee 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het transversale beleid en ook voor de gezamenlijke 
opbouw van een innovatieve en adaptieve administratie. 
 
De evolutie van het personeelskader wordt voortgezet en moet aansluiten bij de evolutie van 
een moderne administratie. Belangrijk is de besparingen op vlak van middelen te verzoenen 
met de inzet van personeel dat nodig is voor de uitvoering van de essentiële taken van de 
gemeente, om de bevolking een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. 
 
De invoering van een interne controle gericht op een continu verbeteringsproces om de 
efficiëntie ervan te verbeteren, is in dit verband ook van essentieel belang.  
In een gemeente met een saneringsplan vormt de uitgavepost "personeel" een aanzienlijke 
last, maar de nieuwe meerderheid wil die in de eerste plaats als een hulpbron beschouwen, 
zodat die op ons een zo efficiënt mogelijk impact heeft. 
 
We moeten dus een echt evaluatiebeleid voeren om het profiel van onze werknemers te doen 
evolueren en hun ontplooiing te garanderen binnen een duidelijk kader met duidelijke 
functiebeschrijvingen. 
 
De wettelijke graden "primus inter pares" zullen om de 3 jaar door een evaluatiecommissie 
worden beoordeeld, zoals bepaald in art. 70 van de nieuwe gemeentewet. Daarnaast zal de 
directiefunctie human resources worden ingesteld en ondersteund, met het oog op het 
opzetten van een toekomstgericht project voor personeelsbeheer en –ontwikkeling: 
 

● Een beleid van statutarisering voortzetten en regelmatig examens 
organiseren om onze ambtenaren te stabiliseren en te binden; promoties 
verzekeren om zij die zich inzetten voor hun medeburgers, te belonen 

● Een evolutief loopbaanbeleid organiseren om mutaties mogelijk te maken 
binnen het kader van een goed doordachte interne mobiliteit 

● Een ambitieus beleid inzake beroepsopleiding ontwikkelen en ook 
studieprojecten voortzetten waarmee onze medewerkers nieuwe 
vaardigheden kunnen opdoen. 

 
De nieuwe meerderheid zal er ook op toezien dat de administratie als voorbeeld fungeert op 
het gebied van gelijke kansen, bevordering van diversiteit en duurzame ontwikkeling (link 
naar de ad hoc hoofdstukken): 
 

● Een Diversiteitsplan opstellen, waarin een inclusief aanwervingsbeleid 
wordt opgenomen op vlak van personeel, dat een weerspiegeling moet zijn 
van de bevolking, met bijzondere nadruk op een inclusieve dimensie van 
het personeel met een handicap. 

● Een beleid van professionele inschakeling voortzetten en studentenjobs 
openstellen voor jongeren uit onze wijken, om zoveel mogelijk mensen de 
kans te geven een beroepservaring op te doen; 

● Een beleid voortzetten om het gesubsidieerde personeel stabiliteit te 
bieden, met het oog op de uitbouw van een loopbaan; 
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● Werk maken van een ambitieus nieuw bedrijfsvervoerplanvoor de 
gemeente en het gemeentepersoneel aanmoedigen gebruik te maken van 
zachte vervoersmiddelen (fietsen, te voet, openbaar vervoer). De 
gemeente stelt het personeel fietsen en elektrische fietsen ter beschikking 
voor professionele verplaatsingen; de uitbouw van dit aanbod zal worden 
bestudeerd. Het gemeentepersoneel krijgt een fietsopleiding aangeboden;  

● Binnen het gemeentepersoneel een systeem van tutorschap en 
mentorschap invoeren, met name binnen het kader van de professionele 
inschakeling.  
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18. Dierenwelzijn 
 
De inwoners van Sint-Gillis tonen een groeiende belangstelling voor dierenrechten. Steeds 
vaker komen ze bijeen, mobiliseren ze zich, sluiten ze zich aan bij verenigingen die zich 
inzetten voor de bescherming van dieren en gaan ze in debat met het publiek. De nieuwe 
gemeentelijke meerderheid deelt hun ambitie om op te komen voor de belangen van dieren.   
 
Prioriteiten voor de legislatuur 2018 – 2024: 
 

● Een Raad voor dierenaangelegenheden oprichten, bestaande uit burgers 
op vrijwillige basis, gespecialiseerde verenigingen en de bevoegde 
schepenen 

● Scholen voorstellen momenten te organiseren om leerlingen bewust te 
maken van de onderlinge afhankelijkheid van levende wezens 

● Minstens één nieuwe zone invoeren waar honden zonder leiband mogen 
rondlopen 

● Onderzoeken of het budgettair haalbaar is sociale consultaties bij 
dierenartsen te organiseren, via een conventie OCMW/Dierenartsen 

● Een campagne voeren om zwerfkatten te steriliseren, via een 
samenwerkingsovereenkomst met de dierenartsen van de gemeente; een 
groep vrijwillige "kattenvangers" oprichten, die de katten tijdens de 
herstelperiode en vooraleer ze opnieuw worden vrijgelaten, opvolgen 

● Een einde maken aan attracties die gebaseerd zijn op dieren in 
gevangenschap en de gemeentescholen vragen om dat soort attracties 
voortaan niet langer tijdens schooluitstapjes aan te bieden en 
kwaliteitsvolle en creatieve alternatieven voor te stellen 

● Behoud van groene ruimten, bermen, moestuinen en groene 
binnenhuizenblokken om de biodiversiteit, bestuivers en de leefomgeving 
van kleine wilde dieren in stand te houden. 

 


