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Voor een transparant bestuur, dicht bij de burger
We zorgen voor aantrekkelijke gemeentelijke communicatie, versterken de transparantie en 
maken alle publieke informatie toegankelijk voor burgers.
We versterken de burgerparticipatie en de democratische controle op de beslissingen 
van de gemeentelijke instellingen. We organiseren hiervoor burgerpanels waarin alle wijken en 
lokale organisaties vertegenwoordigd zijn. 

Voor een groene en aangename gemeente
We verhogen en beschermen de groene ruimtes en de biodiversiteit van onze gemeente. 
Bij de aanleg van groene ruimte gaan we bij voorkeur participatief aan de slag met 
buurtbewoners.
We gaan de strijd aan tegen luchtvervuiling en geluidsoverlast, prioritair in de buurt van scholen.

Voor een solidaire en warme gemeente
We zetten in op buurtcomités om het sociaal weefsel te versterken. We onthalen nieuwe 
bewoners en organiseren welkomsevenementen.
We bouwen een cultureel en sportief aanbod uit en verzekeren betaalbare toegang tot de 
infrastructuur en activiteiten.
We bouwen de collectieve voorzieningen uit, zoals crèches, scholen, woonzorgcentra, 
transitwoningen, etc.
We binden de strijd aan tegen leegstand en huisjesmelkerij. 

Voor een gemeente waar jong en oud samen leven 
We zorgen dat alle kinderen terecht kunnen in een goede school of kwaliteitsvolle kinderopvang 
en voorzien in extra buitenschoolse activiteiten.
We zetten intergenerationele activiteiten op waarbij kinderen, jongeren en ouderen uit de 
gemeente samen komen. Zeker in het kader van crèches, scholen en jeugdhuizen.
We hebben aandacht voor de versterking van thuiszorg en thuisbegeleiding voor ouderen.

Voor een gemeente waar culturele diversiteit gevaloriseerd wordt
We pakken de uitdagingen omtrent culturele diversiteit aan met educatieve projecten en 
burgerprojecten. We leggen het accent daarbij op bewustmaking rond samenleven, de strijd 
tegen discriminatie en racisme en de solidariteit met nieuwkomers. 
We installeren een kader waarbinnen lokale verenigingen in alle sereniteit en zonder taboes 
interculturele vraagstukken kunnen bespreken. 

Voor duurzame mobiliteit en vlotter verkeer
We creëren �ets- en wandelrijen, waarbij kinderen onder begeleiding van en naar school gaan. 
We zorgen dat de gemeente actief inzet op duurzame mobiliteit en herzien het mobiliteitsplan 
dat intussen al dateert uit 2007.

Voor een dynamische lokale politiek.
We ontwikkelen gemeentelijke communicatie ter ondersteuning van de lokale economie.
We organiseren jaarlijks een “jobs day” en een netwerkmoment voor de ondernemers, winkeliers, 
ambachtslui etc.
We dynamiseren de vrijdagmarkt. We bevorderen de lokale en/of biologische producenten, met 
oog voor de toegankelijkheid aanbod voor zoveel mogelijk mensen.

Voor een veilige en propere gemeente 
We bevorderen een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van de politie door regelmatige 
patrouilles, vooral te voet of per �ets. 
We vergroten het aantal vuilbakken en afvalpunten en verhogen de controle op en sanctionering 
van sluikstorten.
We werken een afvalplan uit dat moet zorgen voor minder afval van de gemeentelijke 
administratie, de winkels en de particulieren.

Voor gezondheid en welzijn voor alle inwoners 
We openen gezondheidshuizen en pakken het tekort aan huisartsen in Ganshoren aan.
We maken van gezondheid een transversaal beleidsdomein en zetten samenwerkingen  op 
tussen de gemeentelijke diensten, de diensten van het OCMW en de actoren op het terrein.
We strijden actief tegen alle vormen van luchtvervuiling, pakken ongezonde en slecht 
geïsoleerde woningen aan en beschermen onze groene ruimtes. 

Voor een energietransitie in Ganshoren
We zetten in op de bewustmaking van inwoners met betrekking tot de energieproblemen en 
zetten in om een energietranstie in de gemeentelijke infrastructuren. 
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