
 

 

Samen gaan voor Schaarbeek 
Menselijker, eerlijker, gezonder 

 

We bouwen aan een gemeente die durft, die onze kinderen de ruimte geeft om in alle 
veiligheid te spelen en zich te verplaatsen. Waar gezinnen, voetgangers en fietsers hun 
plek hebben. Waar de lucht gezond is.  

We vormen een gulle, ruimhartige gemeente, die de zwaksten onder ons steunt. Een 
gemeente met kwaliteitsvolle woningen en jobs, waar niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten. 

Ecolo-Groen heeft onze gemeente de voorbije jaren fel verbeterd. We gaan graag verder 
op de ingeslagen weg. Met politieke moed en inventiviteit maken we samen een 
Schaarbeek dat ademt en solidair is.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#zuurstof #solidariteit 
#1030respire #1030partage  

#samensemble1030 
 

  



 
Programma EcProgramma Ecolo-Groen Schaarbeek 2018-2024       2 

 
 

Zuurstof voor Schaarbeek 

1. Verkeersveiligheid 

1.A. Het verkeer en de snelheid verder beperken 

1.B. De straten aanleggen als zone 30 

1.C. De verkeersregels handhaven 

2. Investeren in zachte mobiliteit 

2.A. Stappen en fietsen 

2.B. Meer plaats voor het openbaar vervoer 

2.C. Meer plaats voor deelauto’s en elektrische voertuigen 

2.D. Een duurzaam parkeerbeleid 

3. Straten, pleinen en groene ruimten waar het fijn leven is 

3.A. Meer ruimte 

3.B. Meer groen 

4. Netheid 

5. Steun voor lokale ondernemers en lokale handel 

 

Solidariteit voor Schaarbeek 

1. Sociaal beleid 

1.A. Een solidaire gemeente 

1.B. Betaalbaar wonen voor iedereen 

2. Een kind- en jongerenvriendelijke gemeente 

3. Het onderwijs van morgen  

4. Een thuis voor ouderen 

5. Een sterk wijknetwerk 

6. Vrije tijd 

6.A. Cultuur 

6.B. Sport 

7. Diversiteit 

8. Burgerparticipatie 

9. Veiligheid 



 
Programma EcProgramma Ecolo-Groen Schaarbeek 2018-2024       3 

Zuurstof voor Schaarbeek 

Onze visie 

Ecolo en Groen kiezen voor een Schaarbeek waar het aangenaam leven is. Onze straten en 
pleinen zijn in de eerste plaats plekken waar Schaarbekenaren elkaar ontmoeten. Waar 
kinderen zonder zorgen kunnen rondlopen en ravotten. Waar je schone lucht inademt. En 
waar je je snel, veilig en goedkoop kan verplaatsen. 

Vandaag staat Schaarbeek nog ver van deze droom. In de eerste plaats is er een groot 
probleem met de verkeersveiligheid. Het aller-, allerbelangrijkste is garanderen dat élke 
Schaarbekenaar zich veilig in onze gemeente kan verplaatsen. 

Om de luchtvervuiling, stress, lawaai en verkeersongevallen aan te pakken, willen we fors 
investeren in andere vervoersmiddelen: de fiets, het openbaar vervoer en deelwagens. 
We zorgen ervoor dat het openbaar vervoer en gedeelde auto’s de eerste keuze worden 
van de Schaarbekenaren.  

Tegelijkertijd passen we onze straten en pleinen grondig aan. Daarbij denken we aan de 
toekomst: we bouwen straten voor de mobiliteit die we willen, niet voor de mobiliteit 
die we al hebben. We gaan altijd uit van de meest kwetsbare weggebruikers. Wat op maat 
is van kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, personen met een 
handicap, is voor alle weggebruikers en buurtbewoners veiliger en aangenamer. We 
zorgen voor nette straten met veel groen. 

 

1. We maken van verkeersveiligheid een topprioriteit  

De tragische verkeersongevallen van de afgelopen maanden zijn onaanvaardbaar. We 
zorgen ervoor dat iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen in onze stad. Nul doden en 
nul gewonden in het verkeer zijn onze doelstelling. Maar we kijken nog verder. Voor Ecolo-
Groen zal het werk pas af zijn wanneer iedere Schaarbekenaar, jong en oud, zich volledig 
veilig voelt in het verkeer. Wanneer een kind van tien met een gerust hart naar school kan 
fietsen. Wanneer verkeer geen reden meer is om kinderen binnen te laten spelen. 
Wanneer je zowat met gesloten ogen over het zebrapad kan lopen. 
 
Velen onder ons voelen zich onveilig, vooral te voet en met de fiets. Terwijl er een gevoel 
van straffeloosheid heerst in onze straten. Elke Schaarbekenaar is dagelijks getuige van 
niet gecontroleerde verkeersovertredingen. Dat sommigen zich niet aan de regels houden, 
knaagt aan onze veiligheid op straat, maar ook aan het samenleven in onze stad. 
 
Om ervoor te zorgen dat elke Schaarbekenaar veilig is én zich veilig voelt in het verkeer, 
doen we het volgende: 
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1.A. Het verkeer en de snelheid nog verder beperken 

Minder autoverkeer betekent minder verkeersongevallen. En als iedereen trager rijdt, 
hebben de verkeersongevallen die toch nog gebeuren, minder zware gevolgen. 

De zone 30 moet nog verder worden uitgebreid: tot de Vooruitgangsstraat, de 
Paleizenstraat en de Rogierlaan. Enkel op de invalswegen tot op de middenring zou 50 
km/u gereden mogen worden. 

Schoolstraten. De straten voor scholen maken we autovrij aan het begin en het einde van 
de schooldag. Zo bereiken kinderen hun school veilig en in propere lucht. We beginnen 
met pilootprojecten aan de scholen met de gevaarlijkste verkeerssituatie. 

In bepaalde straten en op bepaalde momenten beperken we de snelheid nog meer of 
weren we het autoverkeer volledig. 

 

1.B. De straten aanleggen als zone 30 

Het volstaat niet om ‘zone 30’-borden te plaatsen om de snelheidslimiet te doen naleven. 
We richten de straten zo in dat automobilisten zich houden aan de toegelaten snelheid. Zo 
voelt traag rijden vanzelfsprekend, is de kans op ongevallen minimaal en zijn de gevolgen 
ervan zo licht mogelijk. 

Zo’n herinrichting kan bestaan uit: snelheidsremmers, smallere rijbanen (Sleeckxlaan), 
versmallingen in lange rechte straten (Koninklijke Sint-Maria-straat), of afwisselend links 
en rechts parkeren (de straten tussen de Haachtsesteenweg en de Josaphatstraat). 

De gevaarlijkste plaatsen krijgen voorrang bij de heraanleg: Liedtsplein, Robiano, Meiser … 
Als het Gewest niet of niet snel genoeg ingrijpt op de gewestwegen, moet de gemeente er 
alles aan doen om dat te veranderen. 

 

1.C. De verkeersregels handhaven 

Zelfs met aangepaste wegen zal het verkeer maar veilig genoeg zijn als iedereen zich aan 
de verkeersregels houdt. Dit vereist dat weggebruikers de regels kennen en naleven. 

Ecolo-Groen wil het aantal verkeersagenten minstens verdubbelen. De verkeerspolitie is 
momenteel zwaar onderbemand. Extra verkeersagenten moeten de controles opvoeren op 
overdreven snelheid, agressief rijden, bellen achter het stuur… Dubbelparkeerders en 
wildparkeerders moeten zo snel mogelijk worden weggesleept. Zo pakken we de 
straffeloosheid aan. We richten een fietsbrigade op van 50 agenten. Fietsende 
politieagenten kunnen vlotter stoppen om weggebruikers aan te spreken en 
verkeersovertredingen te verbaliseren. Ze ondervinden ook aan den lijve de problemen 
waarmee kwetsbare weggebruikers kampen. 

Ecolo-Groen wil minstens 5 keer meer snelheidscontroles dan vandaag, via vaste en 
mobiele radars. In Leuven worden jaarlijks 54 miljoen auto’s gecontroleerd. In de 
Politiezone Brussel-Noord, die twee keer zoveel inwoners telt, is dit slechts 5 miljoen. Dat 
kan anders. 

Tegelijkertijd blijven de gemeente en de politie de weggebruikers sensibiliseren via 
gerichte campagnes, zeker in scholen. 
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2. We investeren in zachte mobiliteit 

Verkeer dat rustig en veilig is, dat niet vervuilt en dat zo weinig mogelijk kostbare 
openbare ruimte inneemt: het is voor iedereen een verademing. Dus gaan we volop 
inzetten op stappen, fietsen, openbaar vervoer en deelwagens. Steeds minder 
Schaarbekenaren hebben een wagen. Dat komt omdat privéwagens geen slim 
vervoermiddel meer zijn. Een auto kopen en gebruiken is duur, en er gaat enorm veel tijd 
verloren in de files en op zoek naar een parkeerplaats. Om nog meer Schaarbekenaren te 
helpen de omslag te maken, bouwen we de alternatieven voor de privéwagen verder uit. 

2.A. Stappen en fietsen 

Van alle manieren om je te verplaatsen, belasten stappen en fietsen de omgeving niet. 
Integendeel, beweging is zelfs goed voor de gezondheid. Daarom komen voetgangers en 
fietsers voor ons op de eerste plaats. 

De ruimte die niet door de auto wordt ingenomen, geven we terug aan de voetgangers. 
Aan iedereen dus: elke Schaarbekenaar gaat wel eens te voet. 

We breiden het aantal straten zonder niveauverschil fors uit (zoals vandaag in de Terdelt-
wijk of in een stuk van de Poststraat). Dit is veel aangenamer voor voetgangers en geeft 
het signaal dat de weg van iedereen is. 

Fietsstraten, waar fietsers de volledige breedte van de rijbaan kunnen gebruiken, voeren 
we in op strategische assen met weinig helling (bijvoorbeeld Groenstraat, Poststraat, 
Josaphatstraat …). In zones 30 zijn aanliggende fietspaden niet nodig. Fietsers mengen 
zich met het gemotoriseerd verkeer en automobilisten passen hun rijgedrag aan. In zones 
50 is een afgescheiden fietspad noodzakelijk (zoals in de Lambermontlaan). 

We veralgemenen de maatregelen die het fietsen nog vlotter maken, zoals: rood rechtsaf 
of rechtdoor, vierkant groen … 

We zetten in op voldoende fietsenstallingen. Dat gaat zowel over fietsboxen als over al 
dan niet overdekte fietsbogen. De wachtlijst voor fietsboxen wordt zo snel mogelijk en ten 
laatste tegen het einde van de legislatuur weggewerkt. 

Eigenaars van garages of parkings kunnen een fietsparking inrichten tegen een minimale 
huur (minder dan een fietsbox) en we plaatsen op alle mogelijke plaatsen fietsbogen.  

2.B. Meer plaats voor het openbaar vervoer, voor meer gebruikers 

Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker zijn dan de auto. Daarom verdienen bussen en 
trams een flinke boost. Voor Ecolo-Groen is de komst van Metro Noord geen argument om 
investeringen in andere vormen van openbaar vervoer te vertragen. We willen nu al een 
uitstekend openbaar vervoer voor de hele gemeente. 

We oefenen druk uit op de MIVB en het Gewest om de frequentie van het openbaar 
vervoer te verhogen, met name tijdens weekends en feestdagen, en om twee extra lijnen 
van NOCTIS te creëren die de routes van trams 92 en 55 hernemen (met de bedoeling het 
tekort aan nachtelijk openbaar vervoer in de gemeente te verhelpen). De NMBS sporen we 
aan om meer treinen vanuit station Schaarbeek te doen vertrekken. Tram 55 moet 
behouden blijven en zo snel mogelijk verbeteren. 

We zetten pilootprojecten op, eventueel samen met het Gewest, om bepaalde straten van 
een eigen bedding voor openbaar vervoer te voorzien (in een eerste fase tijdens de 
spitsuren – bijvoorbeeld op de Haachtsesteenweg).  
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Metro 3. Het is onduidelijk wanneer de metro er zal komen. Maar voor Ecolo-Groen is één 
zaak helder: buurtbewoners moeten op een volwaardige manier betrokken zijn bij het 
ontwerp van de metrostations en van de bovengrondse heraanleg. De openbare ruimte 
moet er aan alle geplande stations sterk op vooruitgaan: aan Liedts, Colignon, 
Verboekhoven en Riga. Zie ook hoofdstuk 8 over burgerparticipatie. 

2.C. Meer ruimte vrijmaken voor gedeelde en elektrische auto’s 

Deelwagens zijn ideaal voor wie geen wagen bezit, maar er af en toe toch één nodig 
heeft. Autodelen neemt veel minder openbare ruimte in dan wanneer iedereen een eigen 
wagen heeft. Elektrische wagens vervuilen de omgeving in mindere mate en zijn tamelijk 
geruisloos. 

We blijven investeren in bijkomende stations voor deelauto’s.  

Per huizenblok kennen we, op aanvraag, tot twee plaatsen toe voor deelwagens (al dan 
niet van particulieren), met opklapbaar paaltje. 

Veel mensen kennen de autodeelsystemen nog niet. De gemeente promoot de systemen 
voor deelwagens via het verenigingsleven en de buurtcomités en bij het vernieuwen van 
de bewonerskaart. 

Schaarbeek ontwikkelt een strategisch plan om het grondgebied tegen 2030 te voorzien 
van oplaadpunten voor elektrische fietsen en (deel)auto’s. 

2.D. Een duurzaam parkeerbeleid 

Er rijden zoveel wagens rond in Schaarbeek, dat zij die de wagen écht nodig hebben, 
eindeloos moeten zoeken naar een parkeerplaats. Dat leidt tot tijdverlies en 
luchtvervuiling. Parkeerproblemen oplossen betekent ook  de Schaarbekenaren die hun 
auto kunnen missen, aanzetten om andere vervoermiddelen te gebruiken. Er wordt ook 
vaak illegaal geparkeerd (dubbel parkeren, op het voetpad, op het zebrapad …), vooral om 
een winkel binnen te gaan. Dit leidt tot onveilige situaties. Ecolo-Groen maakt hier komaf 
mee. 

Het aantal Brusselse gezinnen dat een wagen bezit, blijft verder dalen. Vandaag gaat het 
om 50%. Personen en huishoudens die geen wagen bezitten, belonen we met een ‘0 wagen 
pack’ (tickets en kortingen voor openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen, gratis 
parkeerkaarten voor bezoekers, enz). 

We zorgen ervoor dat er altijd beschikbare plaatsen zijn voor kort parkeren aan winkels 
(voor klanten en leveranciers). 

In sommige wijken in Schaarbeek worden voor 100 beschikbare plaatsen 120 
bewonerskaarten uitgegeven. Weinig verwonderlijk dat de druk zo groot is. Zoals dat in 
andere Europese steden reeds bestaat, gaan we voor een rationeel beheer van het aantal 
bewonerskaarten en de tarieven (bijvoorbeeld in functie van de grootte van de auto), om 
niet meer zoveel tijd te verliezen in het zoeken naar parkeerplaats. 

 

3. Straten, pleinen en groene ruimten waar het fijn leven is 

We dragen zorg voor een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Onze wijken 
en parken moeten plekken zijn waar je graag tijd doorbrengt en je je goed voelt. 
Aangename, nette en veilige pekken. Schaarbeek mag gul zijn met ontmoetingsplaatsen, 
speelpleinen en vooral veel groen. 
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3.A. Meer ruimte voor de Schaarbekenaren  

De Schaarbeekse straten maken we levendiger en gezelliger, met meer pleintjes, 
zitbanken, terrassen, groen, drinkwaterfonteinen … 

Waar mogelijk vormen we straten om tot: 

 Voetgangerszones, permanent of tijdelijk, in handelswijken of in de omgeving van 
parken. In de Brabantstraat experimenteren we met voetgangerszones tijdens het 
weekend. 

 Woonerven: zones 20 waar voetgangers, spelende kinderen, fietsers, 
automobilisten welkom zijn, zoals in Terdelt. 

 Speelstraten, permanent of tijdens vakantieperiodes.   

 Tuinstraten. We  ondersteunen wijken om hun straten in de zomer tijdelijk om te 
bouwen met geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, 
(kunst)gazon en bomen. 

Speelpleinen. Veel meer speelpleinen en –tuinen creëren en er aantrekkelijke en 
creatieve ruimtes van maken. Op de middenberm van de Deschanellaan is er plaats voor 
een speelplein. Het Josaphatpark moet ook zijn aanbod voor buitenspelen vergroten.  

Waterpartijen. Schaarbeek legt vijvers aan waar Schaarbekenaars kunnen pootjebaden. 
We denken in de eerste plaats aan Schaarbeek Bad, in het Josaphatpark naast de 
Lambermontlaan, waar een eeuw geleden werd gepootjebaad, aan de fonteinen van het 
Weldoenersplein en het Vaderlandplein en het Lehonplein. 

We organiseren extra autoloze zondagen in de woonwijken. 

 

3.B. Meer groen voor de Schaarbekenaren  

Schaarbeek blijft investeren in groene straten en natuurontwikkeling. Waar mogelijk, 
heeft het groen een sociale en educatieve functie. 

De straten vergroenen. We blijven bomen aanplanten op de openbare weg. We 
ondersteunen wijkcomités met subsidies en advies in het aanplanten aan gevels 
(klimplanten), op balkons en in boomperken.  

Waar mogelijk, maakt asfalt plaats voor groen op ongebruikte stukken straat. 

Bij de aanplanting heeft de gemeente een bijzondere aandacht voor eetbare planten 
(groenten, fruit, kruiden, …). Dit sensibiliseert de Schaarbekenaren rond gezonde en 
lokale voeding, met aandacht voor biodiversiteit. 

Stadslandbouw en veeteelt. We geven meer Schaarbekenaren de kans zelf hun groenten en 
fruit te kweken door de ontwikkeling van volkstuintjes. We ondersteunen het houden van 
kleinvee in de stad (kippen, bijen, geiten, schapen, ezels … ). De gemeente stelt waar 
mogelijk braakliggende terreinen ter beschikking van geïnteresseerde buurtbewoners. 

De educatieve dienst van de groendienst wordt uitgebreid en staat niet enkel ter 
beschikking van scholen maar ook van verenigingen en buurtcomités. Hij geeft advies over 
tuinieren, stadslandbouw en composteren.  
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4. Van netheid een prioriteit maken 

Om aangenaam te zijn, moeten straten proper zijn. 

De moeilijkheid om in de stad van grof huisvuil af te raken is één van de redenen voor 
sluikstorten. We breiden de mobiele containerparken in de wijken uit, op meer plaatsen 
dan vandaag en met ruimtes voor ‘weg te geven of te herstellen’. De ophaling van grof 
huisvuil aan huis moet veel beter: veel kortere wachttijden, ervoor zorgen dat mensen 
niet meer moeten thuisblijven. 

De aanpak van sluikstorten blijft prioriteit. Een gedragsverandering dringt zich op. Bij 
vastgestelde overtredingen kiezen we in de eerste plaats voor bemiddeling, sensibilisering 
en herstel: schoonmaakwerk en vorming rond afvalsortering als vervanging of aanvulling 
van boetes.  

We maken een pilootproject van wijkcontainers. Na evaluatie kunnen we er extra 
installeren. 

We zorgen voor asbakjes op vuilnisbakken en asbaktegels vóór cafés. Elke inwoner wordt 
zelf verantwoordelijk voor het proper houden van de publieke ruimte door het verdelen 
van asbakjes, hondenpoepzakjes, … . 

We sanctioneren cafés en handelaars waarvan het cliënteel veel overlast veroorzaakt 
(peuken, nootjes …). 

 

5. Steun voor lokale ondernemers en lokale handel 

We willen een duurzame, lokale economie en bruisende handelskernen. Zo’n lokale 
economie is ook goed voor burgers die hun sociale en milieukost willen beperken en 
bovendien toegang krijgen tot kwaliteitsvolle jobs. Economische activiteit komt ten goede 
aan de huidige generaties zonder de toekomstige generaties te belasten.    
 
Onze voorstellen om de lokale economie en handel in Schaarbeek verder te ontwikkelen: 
 

 Ondersteuning van huidige (Brabant, Helmet, Dailly, Louvain) en opkomende 
handelskernen (Colignon, Ecuries van de Tram, Plasky …), en ook de 
burgerinitiatieven, de circulaire economie, de deeleconomie en de initiatieven in 
de sociale en solidaire economie. De gemeente beschikt over enkele hefbomen die 
ze kan inzetten: inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit, aanmoedigen van 
lokale productie, openbare verlichting, netheid, een rustgevende omgeving, … 
allemaal elementen die bijdragen tot de aantrekkingskracht van een wijk om er 
handels- en economische activiteit te ontwikkelen.  

 Met handelaars en ondernemers ‘wijkdiagnoses’ opstellen om zo een transversaal 
beleid te voeren dat ten goede komt aan de handel (publieke ruimte inrichten, 
leveringen, netheid, veiligheid, parking, …). 

 Een multifunctioneel platform waar de handelaars elkaar als partners treffen, en 
niet als concurrenten. Het zal mogelijk zijn groepsaankopen te doen (vermindering 
van de eenheidsprijs), advies op maat te krijgen (bijvoorbeel van de eco-
raadgevers van de gemeente), zich in te schrijven voor vorming of webinars (over 
online marketing, bedrijfsbeheer, enz.). We ondersteunen ook mensen die aan het 
hoofd staan van een onderneming. Bijzondere aandacht gaat naar vrouwelijke 
ondernemers, met vormingsprogramma’s en voor- en nabegeleiding bij het 
opzetten van economische en commerciële activiteiten.  
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 Een digitale kaart met alle handelszaken en de gezamenlijke organisatie van 
evenementen met Schaarbeekse ondernemingen en handelszaken.  

 Een publiek handelsagentschap om leegstaande commerciële ruimtes voor een 
schappelijke prijs te verhuren aan zelfstandigen zodat die zich met een 
handelszaak of als duurzaam ondernemer kunnen vestigen. De gemeente zou 
bijvoorbeeld kunnen profiteren van het ruime culturele aanbod en de nabijheid van 
het centrum van Brussel om de horeca op de as Gemeentehuis – Koninklijke Sint  
Mariakerk nieuw leven in te blazen. 

 Naar een gemeente voor eerlijke handel. We moedigen ook anderen aan om 
hieraan te werken. 

 Toerisme: onze gemeente heeft een enorm potentieel (nabijheid stadscentrum, 
architecturaal erfgoed, prachtige groene zones, cuturele instellingen …). Dat kan 
meer naar waarde geschat worden. De gemeente integreert haar toeristische 
troeven beter in de verschillende Gewestelijke en Brusselse toeristische  
initiatieven.  
 

 

 

 

 

 

 

  



 
Programma EcProgramma Ecolo-Groen Schaarbeek 2018-2024       10 

 

Solidariteit voor Schaarbeek 

Onze visie  

Onze gemeente helpt mensen die hulp nodig hebben. We ontwikkelen meer gemeentelijk 
vastgoed en collectieve diensten om mensen een duwtje in de rug in te geven. Het gaat in 
de eerste plaats om crèches, scholen, onthaal voor daklozen, wijkgezondheidscentra en 
seniorenresidenties. 

We aanvaarden geen armoede of honger in Schaarbeek. Mensen hebben recht op een 
warme en veilige omgeving om te leven. Iedereen kan rekenen op hulp en steun bij zware 
momenten in het leven, zonder met de vinger te worden gewezen. 

Schaarbeek is een gemeente met een enorme diversiteit aan gemeenschappen, talen en 
culturen. We verwelkomen hier veel nieuwkomers met de meest uiteenlopende 
achtergronden en nationaliteiten. En Schaarbeek is ook officieel tweetalig: Nederlands en 
Frans. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Samenleven in verscheidenheid is 
echter niet altijd eenvoudig. We pakken discriminatie aan en geven burgerinitiatieven en 
middenveld ruimte en steun. 

De aanslagen van 2016 en de radicalisering van sommige jongeren tonen aan hoe 
belangrijk het is om te blijven investeren in een sterk sociaal weefsel, waarin iedereen 
zich veilig en thuis kan voelen. Tegelijk willen we ook de samenlevingsproblemen 
daadkrachtig en gericht aanpakken. We doen moeite om elkaar te begrijpen en houden 
rekening met ieders identiteit(en). 
 

1. Sociaal beleid 

1.A. Een solidaire gemeente 

In Schaarbeek is het aantal personen dat een leefloon van het OCMW ontvangt, gestegen 
van 3.500 in 2005 naar meer dan 7.500 vandaag. Het OCMW is een onmisbare schakel van 
onze stad. Het sociale traject dat het OCMW vandaag hanteert is een contract gebaseerd 
op vertrouwen, gericht op het versterken van eigen competentie en zelfvertrouwen van 
wie hulpt zoekt, om hem toe te laten in alle onafhankelijkheid een nieuwe start te maken. 
De gemeente heeft nood aan een sterk, onafhankelijk OCMW. De financiële middelen die 
het OCMW krijgt moeten meegroeien met het aantal cliënten en de behoefte aan 
preventie en begeleiding. 

Onze voorstellen om de sociale kracht van de gemeente te versterken : 

 We kennen steun toe volgens inkomen en niet volgens statuut (werkloos, student, 
gepensioneerd, sociale uitkering …): gelijk inkomen, gelijke hulp.  

 We richten extra aandacht op alleenstaande ouders (voornamelijk moeders) met 
kinderen, en aan de obstakels die zij ondervinden in hun leven. Als de ex-partner 
achterblijft met het betalen van alimentatie, verzamelt het OCMW de gegevens om 
een dossier in te dienen bij het organisme dat voorschotten betaalt (DAVO, Dienst 
voor alimentatievorderingen). 

 We voorzien dagopvang voor mensen met dementie, zodat de partner of de familie 
tot rust kan komen, kan blijven werken en een sociaal leven kan leiden.   

 We onderzoeken de mogelijkheid om het gebouw van het OCMW, aan de 
Reyerslaan, aan te kopen, zodat dat de verschillende diensten kunnen blijven  
samenhuizen, dit heeft een zeer positief effect.  

 We versterken het systeem van sociale tewerkstelling via artikel 60. Het aantal 
contracten verhogen, de samenwerking met overheden en verenigingen 



 
Programma EcProgramma Ecolo-Groen Schaarbeek 2018-2024       11 

verderzetten, maar ook sommige KMO’s die specifieke leermogelijkheden bieden. 
Bijzondere aandacht gaat naar nieuwkomers in samenwerking met Via, VAIS en het 
Huis van het Nederlands. De mensen die via artikel 60 werken, kunnen genieten 
van dezelfde sociale rechten als de andere werknemers van de gemeente en het 
OCMW.  

 We verbreden het publiek van de Burgerateliers (jongeren, Belgen, enz.).  

 Bij publieke opdrachten van de gemeente voeren we een sociale toets in. 

1.B. Betaalbaar wonen voor iedereen 

Voor veel mensen in Schaarbeek is het zoeken naar een deftige, betaalbare woning echt 
moeilijk. Dat kan anders. 

Bij elke nieuwe wijkontwikkeling leggen we een sociale mix op, door 25% van de nieuwe 
woningen te voorzien voor gezinnen en personen met een laag inkomen. 

Samen met het Gewest bouwen we meer sociale woningen (doel: 10% van het totale aantal 
woningen). We geven een premie aan eigenaars om hun woning ter beschikking te stellen 
van het sociaal agentschap ASIS. Bovenop deze hulp zal de gemeente het partnerschap 
met het OCMW vergemakkelijken, de tijdelijke bezetting van lege gebouwen toelaten voor 
werkgelegenheid of woningen. 

Mensen die ervoor kiezen samen te wonen, of het nu in medehuur is of in het kader van 
een tijdelijke bewoning, krijgen meer steun. Ze worden niet bestraft op vlak van 
individuele sociale rechten: we passen de stedenbouwkundige reglementen of de 
toekenning van sociale uitkeringen aan, om meer vormen van samenwonen toe te laten.  

Zoals de Chauffoir van het OCMW al heeft getoond, moet het onthaal van daklozen op een 
structurele manier aangepakt worden. Het hele jaar door, niet alleen tijdens de 
winterperiode. Voor veel daklozen en de allerarmsten zijn een goede hygiëne en schone 
kleren een luxe geworden. We zetten daarom een mobiele hygiënische dienstverlening op, 
fonteintjes met drinkwater, publieke baden, wasgelegenheden en toiletten. We 
versterken de functie van ‘publieke baden’ in het Neptuniumzwembad. We blijven 
initiatieven van het type ‘housing first’ mogelijk maken, zoals we nu al doen met de 
woningen van de Schaarbeekse Haard. Ook nieuwkomers verdienen extra aandacht, 
aangezien de weg om een woning te vinden voor hen vaak nog lastiger verloopt. 

De adviezen van RenovaS en de energiecel van het OCMW helpen mensen die iets willen 
doen aan een het energieverbruik van hun woning. Ze geven ook correcte informatie over 
bestaande premies. Om hierin verder te gaan schroeven we de gemeentelijke 
inspanningen voor energierenovatie fors op. We maken een plan voor de renovatie wijk 
per wijk. We organiseren ook groepsaankopen, voor de renovatie van daken of de 
installatie van zonnepanelen. Speciaal voor de huurders en eigenaars die partner zijn van 
ASIS (Agence immobilière sociale Schaerbeekoise), werken we samen met Homegrade 
(homegrade.brussels) om te kijken hoe het gesteld is met de energieprestaties van hun 

woning en om kleine gratis interventies te doen die voor een verbetering zorgen1. Voor de 
Schaarbeekse Haard willen we de verbetering van de energieprestaties van de gebouwen 
voortzetten (chassis- en dakenplan, nieuwe verwarmingsketels).  

Voor de Schaarbeekse Haard versnellen we de renovaties met financiële middelen van de 
federale en regionale overheden.  

  

                                                           
1  http://homegrade.brussels/particuliers/energie/?lang=nl 

http://homegrade.brussels/particuliers/energie/?lang=nl
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2. Een kind- en jongerenvriendelijke gemeente 

2.A. Een kindvriendelijke gemeente 

Schaarbeek is een van de jongste gemeentes van België. Onze kinderen hebben recht op 
een thuis waar ze welkom zijn en kunnen opgroeien, een gemeente waar kinderen serieus 
genomen worden.  

We zorgen voor extra plaatsen in crèches, in het netwerk ‘crèches de Schaerbeek’. 
Daarbij leggen we quota vast voor kinderen uit families in een kwetsbare situatie. 

Wij willen een Nederlandstalige creche oprichten. Wanneer de kinderen van de school De 
Kriek het gebouw van de Kattenpoel verlaten, vormen we dit herenhuis om tot een 
Nederlandstalige crèche.  

De gemeente maakt zoveel mogelijk kinderopvang mogelijk in het kader van 
gesubsidieerde of erkende opvang door ONE en Kind en Gezin. 

Inschrijven moeten snel en makkelijk gaan. Informatie over beschikbare plaatsen is snel en 
betrouwbaar. 

De kwaliteit van het onthaal in de crèches is erg belangrijk. Dat houdt voor ons ook in dat 
er bio-voeding is, geen hormoonverstorende en andere vervuilende stoffen, en een plan 
om zo weinig mogelijke afval te produceren.   

Kinderverzorg(st)ers en de animatoren van de Dienst jeugd worden sterker als ze 
regelmatig een vorming volgen. 

Kinderen en jongeren hebben zelf geweldige ideeën. We luisteren naar hen bij de 
inrichting van publieke ruimtes. Wij zorgen in de eerste plaats voor (verkeers)veiligheid, 
en bovendien voor een speels karakter van de publieke ruimtes.  

Er komen binnenspeeltuinen bij. Zo kunnen kinderen in weer en wind het huis uit om 
elders te spelen. De ouders kunnen elkaar ontmoeten en even uitblazen, zoals bij Baboes 
op het Gaucheretplein. We creëren meer plaatsen zoals Baboes en doen beroep op een 
cofinanciering van de VGC en/of de Vlaamse Gemeenschap. 

2.B. Een jongerenvriendelijke gemeente 

Jeugdhuizen, jeugdverenigingen of andere groepen van jongeren zijn essentieel voor het 
Schaarbeekse jeugdbeleid. Maar we moeten ook jongeren bereiken en betrekken die niet 
deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. Daarom richten we een jeugdraad op. Die 
kan: 

 een plek maken met een fablab, een opamestudio voor muziek en video, een 
fotolabo, enz.. Jongeren kunnen hier logistieke, administratieve en menselijke 
hulp krijgen voor hun projecten in de gemeente.  

 meer infrastructuur voorzien voor sport en spel in de wijken, en de bestaande 
infrastructuur onderhouden en verfraaien. Voor veel jongeren zijn deze plekken 
een eerste kennismaking met sport en voor wie niet bij een sportclub aangesloten 
is, een manier om aan teamsport te doen.  

 een lokaal jeugdplan brouwen, waarin alle aspecten van jongeren en hun 
participatie en levensomstandigheden vervat zitten. Zo houden alle 
beleidsdomeinen rekening met kinderen en jongeren. Zo’n jeugdplan behandelt 
zowel buitenschoolse activiteiten als mobiliteit en de inrichting van de publieke 
ruimte.  
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3. Het onderwijs van morgen 

De wereld verandert. Goede scholen zijn dus belangrijker dan ooit. We investeren in de 
gemeentelijke scholen. We vinden dat het onderwijs gratis moet zijn. 

We creëren extra plaatsen, zowel in Franstalige als Nederlandstalige scholen en zo 
mogelijk tweetalig onderwijs, vooral in middelbare scholen. Op de nieuwe sites ‘Josaphat’ 
en ‘Mediapark’ bouwen we extra scholen.De gemeentelijke schoolgebouwen worden 
moderner: meer licht, meer groen, meer ruimte, … . 

We zetten een turbo op vernieuwende pedagogische projecten (actieve didactiek, 
taaluitwisselingen, moestuinen, openluchtklassen, composteren, artistieke ontwikkeling, 
evaluatie per portfolio, …). We leggen de focus op scholen met een kansarm publiek.   

Nederlands- en Franstalige scholen wisselen meer uit. Het gemeentelijk scholennetwerk 
kan het pilootproject rond taaluitwisseling ontwikkelen: bijvoorbeeld tussen Paviljoen en 
Magritte en tussen De Kriek en Ecole 10. 

De kwaliteit van het onthaal op kleuterscholen garanderen we door in het eerste jaar het 
aantal leerlingen per klas te beperken, en door permanente vorming van de leerkrachten. 
In iedere school is minstens een kinderverzorg(st)er. 

We slopen de muren van de school. Zo’n Brede School staat open voor de buurt. Elke 
gemeentelijke school is een Brede School. Ze maakt deel uit van de buurt, zowel tijdens 
als na de schooluren en in de vakanties. Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse 
opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur … krijgen er 
een plek. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en kleine feesten zijn deel van het 
Brede Schoolverhaal. De gemeente wordt het steunpunt voor de Brede Scholen van andere 
netten. Uiteraard stimuleren we ook de samenwerking tussen Frans- en Nederlandstalige 
scholen. 

De naschoolse opvang is financieel haalbaar voor iedereen en gratis voor inkomens onder 
het minimuminkomen. De middagpauzes zijn gratis voor alle kinderen. De scholen 
organiseren fijne buitenschoolse activiteiten, op sportief, cultureel, sociaal of muzikaal 
vlak. De stages tijdens schoolvakanties hebben een billijke prijs. 

In een goede school zijn leerlingen actief betrokken en kunnen ouders zich engageren.  

Voor alle leerlingen, en in het bijzonder die van de kleuterschool, zorgen we dat ze de 
onderwijstaal goed leren beheersen. We richten onthaalklassen op voor nieuwkomers en 
kinderen van migranten. 

Beginnende leerkrachten koesteren we. Ze krijgen begeleiding en een stevige omkadering. 

Alle scholen in Schaarbeek hebben een administratieve procedure voor inschrijvingen van 
kinderen zonder wettige verblijfsdocumenten. Scholen en gemeentes onderzoeken samen 
waar een financiële tussenkomst mogelijk is voor gezinnen waarvoor de schoolrekeningen 
een drempel zijn. 

 

4. Een thuis voor ouderen 

We leven alsmaar langer. Dat is fijn als het kan in een eigen omgeving, met een actief 
sociaal leven.  

De adviesraad voor senioren komt terug. Zo kunnen senioren zich uitspreken over 
huisvesting, mobiliteit, groene ruimten, openbare netheid, gezondheid, thuiszorg, … . 

Alle wijken hebben een sociaal weefsel waardoor ouderen toegang hebben tot alle 
noodzakelijke diensten. 
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Diensten voor ouderen moeten toegankelijk zijn, ook financieel. We houden eerder 
rekening met het inkomen van de mensen en hun individuele situatie dan hun 
gezinssituatie. 

Kinderen en ouderen maken elkaar gelukkig. We kunnen bijvoorbeeld een 
kinderdagverblijf openen in een rusthuis van het OCMW.  

Samenhuizen, ook met verschillende generaties, kan een stuk makkelijker. Het BILOBA-
huis (een solidaire woon- en leefomgeving voor senioren) kan een inspiratiebron zijn. De 
samenwerking tussen OCMW en de Schaarbeekse Haard blijft belangrijk.  

 

5. Een sterk wijknetwerk 

Buurtcomités, burgerprojecten, wijkverenigingen, straathoekwerk, gemeenschapswachten 
en nabijheidspolitie: ze spelen elk een cruciale rol in de wijk. Het is belangrijk dat hun 
werk zichtbaar is. 

De gemeente bevordert de oprichting van wijkcomités, zodat er een dicht netwerk 
ontstaat van actieve buren die een schakel vormen tussen de gemeente en hun wijk. De 
premie voor duurzame wijkinitiatieven wordt een volwaardig wijkbudget en legt de 
klemtoon op het versterken van het samenleven tussen buren. 

We bouwen een gemeentelijke dienst uit voor de netwerken van alle spelers in een wijk: 
buurtbewoners, sociale verenigingen, handelaren, scholen, politie, straathoekwerkers en 
gemeenschapswachten. 

Straathoekwerkers verdienen een sterkere omkadering. Zij zijn de vinger aan de pols van 
onze wijken. Ze krijgen meer middelen en meer autonomie om samenwerkingen op te 
zetten met wijkverenigingen, scholen en buurtcomités. Straathoekwerkers nemen zelf 
initiatieven om de sociale contacten in buurten te versterken. Ze worden opgeleid om om 
te gaan met jongeren die dreigen af te haken door radicalisering, drugs … 

We brengen nieuwkomers in Schaarbeek meteen in contact met de verenigingen, 
buurtcomités, migrantenorganisaties, scholen … in hun wijk. Buurtcomités verwelkomen 
nieuwe inwoners in de wijk en maken ze wegwijs. 

 

6. Ontspanning voor iedereen 

6.A. Cultuur 

Cultuur is de vierde pijler in duurzame ontwikkeling, en voedt een stad als het gaat over 
diversiteit, samenleven, ongelijkheid, sociale cohesie, veiligheid, saamhorigheidsgevoel, 
enz. We waken erover dat iedereen de vrijheid heeft zich creatief te uiten en kan 
deelnemen aan het cultuurleven van de stad, de vrijheid om zijn culturele affiniteiten zelf 
te kiezen en het recht om te participeren in het cultureel beleid (zie de verklaring van 
Freiburg). 

1. Het Cultureel Centrum van Schaarbeek moet zich ontplooien. Het zet de 
samenwerking met omwonenden, artiesten en Schaarbeekse verenigingen voort en 
vergroot zijn uitstraling nog. Het centrum ontwikkelt de cultuurpool ‘Scarabeus’ en 
ondersteunt Schaarbeekse artiesten. De financiering gaat dus omhoog. 

2. Schaarbeek bruist van de culturele initiatieven en heeft op haar grondgebied enkele 
culturele instituten zoals de Hallen, het Balsaminetheater, het Océan Nord theater, het 
Magic Land Theatre, maar ook een culturele kweekvijver aan verenigingen en privé-
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initiativen. We pleiten voor een netwerk dat al deze initiatieven verbindt ; met een 
cultuurpas moeten de inwoners al deze troeven kunnen ontdekken.   

3. Schaarbeek is officieel een tweetalige gemeente, maar in de realiteit is ze natuurlijk 
volstrekt meertalig. We vieren deze diversiteit, onder meer door gemeenschappelijke 
projecten tussen de gemeentelijke diensten voor Franstalige en Nederlanstalige cultuur en 
door bruggen te leggen naar alle culturen. 

4. Schaarbeek is een kunstenaarsgemeente. Kunstenaars hebben hier gewoond en 
gewerkt, en dat is vandaag nog altijd zo. Het Schaarbeekse erfgoed, materieel of 
immaterieel is hier getuige van. Het moet geconserveerd, gevaloriseerd en ontwikkeld 
worden. De kunstenaars van vandaag krijgen steun bij de gemeente. Er is nood aan meer 
creatieve plekken en ruimtes voor de verspreiding van kunst op straat. 

 

6.B. Sport 

Sport maakt deel uit van de ontwikkeling van een mens, het emancipeert en leert mensen 
met elkaar omgaan in groep.   

We willen het Franstalig aanbod aan sport verder ontwikkelen en we bouwen een 
volwaardig Nederlandstalig sportaanbod uit. 

Meisjes en vrouwen hebben minder gelegenheid en toegang tot sport dan jongens en 
mannen. Om meer evenwicht te krijgen in het sportaanbod en de vrouwelijke sport aan te 
moedigen, doet nieuwe sportinfrastructuur een extra inspanning voor meisjes en vrouwen. 

Sport doet leven en de sportcheques zorgen ervoor dat de financiële drempel verkleint om 
kinderen van jongs af aan aan sport te laten doen. De gemeente promoot sportcheques en 
betaalt lage inschrijfgelden terug. 

Op de website van de gemeente kan je de beschikbaarheid van sportzalen bekijken ze 
meteen reserveren.  

We geven ruimte aan ‘street workout’ in de verschillende parken en groene ruimtes van 
de gemeente.  

We leggen loopcorridors aan richting het Josaphatpark en een loopparcours voor joggers in 
en rond het park. 

Meer sportevenementen: voetbaltoernooien tussen wijken, sportinitiaties, parcours du 
combattant … 

 

7. De troef van de Schaarbeekse diversiteit 

 Schaarbekenaars hebben allemaal een andere weg afgelegd tot onze gemeente. Wat een 
buitengewone rijdkom. Elke burger moet zich goed kunnen voelen in onze gemeente. 
Schaarbeek verdraagt geen discriminatie.  

Het gemeentepersoneel en de lokale politie zijn een weerspiegeling van de lokale 
samenleving.  De dienstverlening aan de bevolking zal er alleen maar beter van worden. 
Het personeel van de gemeente, de gemeentelijke vzw’s en de politie volgen een vorming 
om een helder beeld te krijgen van de verschillende origines van de Schaarbeekse 
bevolking, en respect voor de culturele en religieuze gewoontes van de inwoners. 

Het LGBTI+ beleid krijgt een budget om discriminatie op grond van geaardheid, 
genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken te bestrijden. 



 
Programma EcProgramma Ecolo-Groen Schaarbeek 2018-2024       16 

Alle gemeenteambtenaren volgen een opleiding om te leren omgaan met verschillen in 
gender en seksuele geaardheid, om een kritische blik te hebben op de stereotypen en om 
zich niet-discriminerend te gedragen. Politieagenten krijgen een opleiding om slachtoffers 
van seksueel of homofoob geweld op te vangen in de best mogelijke omstandigheden. 

Schaarbeek communiceert in leesbare en begrijpbare taal. Gemeentepersoneel en 
leerkrachten leren analfabetisme te herkennen en om te gaan met de armste gezinnen.  

We doen anti-discriminatietesten op de huurmarkt in de gemeente. Met elk gevoel van 
straffeloosheid maken we komaf.  

We zorgen ervoor dat gebouwen en diensten universeel toegankelijk zijn. Zo kan een dove 
of slechthorende onthaald worden door personeel dat hem begrijpt. Iemand met beperkte 
mobiliteit kan binnen in alle gebouwen waar hij moet zijn. 

Het spreekt voor zich dat de gemeente Schaarbeek haar dienstverlening garandeert in het 
Nederlands en het Frans. Wat betreft de gemeenschapsmateries voorzien we ook een 
programmatie in het Nederlands voor onderwijs (basis- en secundaire scholen), cultuur, 
sport, welzijn (inclusief kinderopvang) en gezondheid. 

Schaarbeek is een 'Gastvrije Gemeente'. Initiatieven van burgers en verenigingen die 
passen binnen 'Gastvrije Gemeentes' worden in de kijker gezet en financieel ondersteund 
(buddies bij zoeken naar huisvesting, zoeken naar (vrijwilligers)werk, 
huiswerkbegeleiding, conversatietafels, samen tuinieren, etc.). 

We maken een neutrale ruimte voor Schaarbekenaren die op bijzondere momenten in hun 
leven willen samenzijn met hun naasten, vrij van elke connotatie : dus geen kerk, moskee, 
tempel of plaats voor vrijzinnige vieringen. Het kerkhof van Schaarbeek is een plaats voor 
alle Schaarbekenaren, ongeacht hun godsdienst of levensfilosofie.  

 

8. Burgerparticipatie 

Samenleven gaat ook over samen beslissen en verantwoordelijkheid nemen. Het volstaat 
in een democratie niet om burgers te informeren of te consulteren. Meedenken en samen 
beslissingen nemen, dát leidt pas tot slimme, gedragen ideeën. Het gemeentelijke niveau 
is de ideale plek om hierin te experimenteren. 

Schaarbekenaren kunnen wegen op het beleid via burgerpanels, het burgerinitiatief, het 
interpellatierecht en de burgerbegroting. 

● Burgerpanels samengesteld uit uitgelote burgers/buurtbewoners 
ontwikkelen een visie of geven feedback over een beleidsdomein of over 
voorstellen voor een concrete wijk of een concreet project. 

● Het burgerinitiatief laat Schaarbekenaren toe om een concreet 
beleidsvoorstel te lanceren. Met voldoende handtekeningen moet het 
schepencollege zo’n voorstel behandelen en moet de gemeenteraad erover 
stemmen. 

● Bij het interpellatierecht kunnen Schaarbekenaren een alternatief indienen 
voor het beleid van het schepencollege. 

● Bij de burgerbegroting beslissen Schaarbeekse burgers jaarlijks hoe ze een 
bepaalde som uitgeven om hun leefomgeving te verbeteren. 

Schaarbekenaren kunnen vlot bij de gemeente aanvragen indienen voor de plaatsing van 
snelheidscamera’s en fietsenbogen, voor de aanplanting van bomen en planten, of voor de 
invoering van een speel- of tuinstraat. 



 
Programma EcProgramma Ecolo-Groen Schaarbeek 2018-2024       17 

Achille Colignon blijft actief op sociale media. Het is een nuttige, aangename en snelle 
manier van communiceren tussen de Schaarbeekse burgers en de gemeentediensten.  

De dienst burgerparticipatie wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig participatielab, 
zoals in Mechelen. Die bevordert burgerparticipatie met tools en best practices, bijv. bij 
openbare onderzoeken, grote infrastructuurprojecten, heraanleg van openbare ruimte. 

 

9. Veiligheid 

Samenleven kan pas wanneer mensen veilig zijn en zich veilig voelen in hun buurt. Dat 
gaat niet enkel over criminele feiten (diefstal, geweld), maar ook over intimidatie op 
straat. Essentieel is een sterk sociaal weefsel in onze wijken, waarbij ook de politie 
betrokken wordt. 

De nabijheidspolitie toont zich op straat en in de wijken. Burgers verdienen een 
professioneel en ten minste tweetalig onthaal. We willen een politiezone die elke inwoner 
en elke klacht ernstig neemt en correct opvolgt. Politie en burgers kunnen elkaar 
vertrouwen.  De politie verbindt zich ertoe gevolg te geven aan de klachten die door de 
inwoners aangebracht worden.  

De politie zet buurtinformatienetwerken op: een samenwerking tussen burgers en de 
lokale politie binnen een bepaalde buurt. Via een digitale applicatie kunnen buren 
overlast melden: sluikstorten, vandalisme, lawaai, … . 
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En hoe zit het met de financiën? 

Een verkiezingscampagne is voor elke partij een gelegenheid om haar projecten voor de gemeente 
en haar inwoners voor te stellen. 

Maar zijn al deze projecten ook financieel haalbaar?  

Eerst wat uitleg 
Op federaal en gewestelijk niveau staan werkingsuitgaven (lonen, energiefacturen …) en 
investeringsuitgaven (bouwprojecten, renovatie van publieke ruimte …) op dezelfde voet. De 
begroting moet in evenwicht gebracht worden zonder onderscheid te maken in het soort uitgaven. 
Dit is absurd. Het is zoals een gezin vragen haar budget in evenwicht te houden in het jaar dat het 
de gezinswoning aankoopt. 

De gemeentelijke begroting onderscheidt werkingsuitgaven (wat men de gewone begroting noemt) 
en investeringsuitgaven (wat men de buitengewone begroting noemt). Net zoals bij een gezin, 
streeft de gemeente naar een evenwicht in haar gewone begroting (werkingsuitgaven) en leent zij 
om te investeren. De gemeente moet enkel opletten dat ze geen te grote leningen aangaat 
aangezien de terugbetalingen hiervan op de gewone begroting terechtkomen.   

De staat van de gemeentefinanciën in 2018 
Na 20 jaar met aanzienlijke tekorten, zijn de gemeentefinanciën nu in evenwicht. Beter nog, de 
laatste jaren hebben we financiële reserves kunnen opbouwen voor toekomstige investeringen en 
om eventuele tegenvallers te counteren (zoals het verlies van subsidies, of de verhoging van de 
pensioenlasten). 

Om dit evenwicht te bereiken, heeft Ecolo-Groen Schaarbeek er altijd voor gepleit de inspanningen 
evenwichtig te verdelen tussen besparingen op de uitgaven, een verhoging van fiscale inkomsten 
en een noodzakelijke verhoging van de tegemoetkomingen van Gewest en Federale Staat. 

Onze financiële principes: 
1.           Behoud van belangrijke investeringscapaciteit: die laat ons toe de publieke ruimte te 
blijven renoveren en te delen met alle gebruikers, en scholen en crèches te bouwen, zoals 
geen enkele andere gemeente dat de afgelopen decennia gedaan heeft. 
2.       De sociale hulp en steun behouden en verhogen ten voordele van de verenigingen die 
de zwaksten onder ons helpen in de gemeente. 
3.       Meer subsidies binnenhalen (o.a. van Europese fondsen) en onze gemeentelijke 
belastingen zo aanwenden dat we meer inkomsten kunnen hebben zonder de belastingen te 
verhogen.  
4.       De besparingen in de werkingsuitgaven mogen niet ten koste gaan van de 
dienstverlening aan de burgers, maar komen door o.a. lagere energiefacturen 
(klimaatplan), door geen uitgaven louter om het prestige te doen (dienstwagens, 
representatiekosten, …) en door een betere informatisering van de gemeentediensten (zo 
hoeven loketten niet langer open te zijn als de diensten 24 uur lang beschikbaar zijn via 
internet). 
5.       De  ‘genderbudgetten’ nog versterken om te garanderen dat de gemeentelijke 
middelen gelijk verdeeld worden tussen vrouwen en mannen.  
6.       Participatiebudgetten opstellen samen met de bevolking. 
7.       Overwegen om de belastingen te verlagen en daarbij het principe van de tax-shift 
aan te houden (verminderen van de lasten op arbeid eerder dan op kapitaal).  

 


