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Inleiding 
We zijn ecologisten en houden met heel ons groene hart van Sint-Gillis. 

We willen het beste voor onze gemeente, maar hebben net zoals vele inwoners het gevoel dat ze al 

vele jaren haar capaciteiten niet ten volle benut. 

Sint-Gillis beschikt nochtans over de middelen om een echte voorbeeldgemeente te zijn, op 

ecologisch, sociaal en democratisch vlak. Haar belangrijkste eigenschap om dit waar te maken? De 

dynamiek van haar inwoners, die zich inzetten en samen komen om hun wijk groener en gezelliger te 

maken. Ze maken werk van een beter onthaal van nieuwkomers, meer solidariteit tegenover de 

allerzwaksten, de emancipatie van iedereen via kunst en cultuur, meer burgerparticipatie. 

Wij ecologisten willen deze dynamiek inzetten om van Sint-Gillis een open, inclusieve, volkse en 

toekomstgerichte gemeente te maken. We stellen de Sint-Gillisnaren voor om samen een nieuw 

hoofdstuk te schrijven. Met een transparant beleid dat steunt op innovatieve voorstellen, met 

nieuwe gezichten en meer inspraak. 

Om de breuklijnen in onze gemeente, die mensen nu tegenhoudt het beste uit zichzelf te halen, op 

te heffen: de sociale breuklijn die de armsten uitsluit, de territoriale grens tussen ‘hoog’ en ‘laag’ 

Sint-Gillis en de culturele breuklijn tussen gemeenschappen die elkaar soms in dezelfde wijk, 

dezelfde straat, kruisen zonder elkaar te ontmoeten. 

We willen breken met paternalisme, met vriendjespolitiek die rechten en privileges met elkaar 

verwart en die vergeet dat het hebben van bepaalde connecties het tegenovergestelde is van sociale 

rechtvaardigheid. We willen komaf maken met het conservatieve beleid van een meerderheid die al 

meer dan 30 jaar aan de macht is en die Sint-Gillis veroordeelt tot stilstand. 

Indien we deel uit kunnen maken van het gemeentebestuur, dan is dat samen met u, in het belang 

van alle Sint-Gillisnaren. We willen zo waken over een goed bestuur. Een bestuur met visie en 

creativiteit. In plaats van een ad hoc-beleid, willen we verder kijken dan enkel de 6 volgende 

bestuursjaren. Democratie is essentieel in ons project. We zullen burgerinitiatieven dus opvolgen en 

en aanmoedigen, opdat ze zoveel mogelijk en vooral de meest kwetsbare inwoners ten goede 

kunnen komen.  

De eerste stappen hebben we al gezet in de opbouw van dit programma. Ze is het resultaat van 

gesprekken met onze groene militanten, maar ook van verschillende ontmoetingen met Sint-

Gillisnaren en dit sinds de lente van 2017. Op de markt, in het park, bij deur-aan-deurgesprekken of 

bij gesprekken met verenigingen die zich elke dag inzetten voor onze gemeente. 

We wensen u veel leesplezier! 

Ecolo-Groen Sint-Gillis 
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Een kindvriendelijke gemeente 
 

De eerste levensjaren van een kind zijn van cruciaal belang voor zijn of haar toekomst. De gemeente 

Sint-Gillis moet erop toezien dat kinderen opgroeien in de best mogelijke omstandigheden. Als er 

gezocht worden naar oplossingen om op kinderen te letten en ze te begeleiden (kinderopvang, 

buitenschoolse opvang …), dan moet de lat hoog gelegd worden: we moeten de emancipatie en 

autonomie van de volwassenen van morgen vrijwaren en bewerkstelligen, vanaf een leeftijd  waarop 

sociale ongelijkheid reeds een impact heeft (bijvoorbeeld: tijd doorbrengen in een omgeving waar 

opvang voorzien is, heeft een bijzondere invloed op de resultaten op de schoolbanken). Meer nog 

dan een gemeente waar kinderen welkom zijn, moet Sint-Gillis een voortrekkersrol spelen als een 

gemeente die hun welbehagen en hun geluk bewaakt en veilig stelt. 

 

Kleuters 
 

Elke wijk moet kunnen rekenen op een kwalitatieve, gemeentelijke opvangstructuur voor onze 

allerkleinsten. Deze structuren zijn niet alleen voor ouders die voldoende kapitaalkrachtig zijn en/of 

ouders die werken. De kinderopvang moet voor alle kinderen toegankelijk zijn. Sinds 2012 zijn er 200 

extra plaatsen gecreëerd, maar dit aantal volstaat niet: de dekkingsgraad over het gebied Sint-Gillis is 

onvoldoende. Als het project van de mega-kinderopvang met 149 plaatsen op de voormalige ECAM- 

site een financiering gekregen heeft voor de infrastructuur, dan heeft het college van burgemeester 

en schepenen op dit moment geen enkele zekerheid over mogelijke subsidies voor de uitbating 

ervan. 

De wijken van onze gemeenten moeten gelijke aandacht krijgen wanneer het onze allerkleinsten 

aanbelangt: we denken dan aan speelpleinen, straten en publieke ruimtes die bedacht zijn op maat 

van kinderen. 

 

Onze voorstellen 

 

• Een verhoging van het aantal opvangplaatsen voor kleuters in het netwerk van 

(gesubsidieerde) kinderopvang op het grondgebied van Sint-Gillis alsook de creatie van zo 

veel mogelijk gesubsidieerde, kindvriendelijke omgevingen, erkend door Kind en Gezin of 

diens franstalige tegenhanger ONE. 

• We breiden het aantal plaatsen in geconventioneerde kinderdagverlijven en chrêches uit, 

waar kinderen van werkloze ouders terecht kunnen, terwijl hun ouders een opleiding volgen. 

• De garantie op een transparante wachtlijst voor plaatsen in een kinderopvang op 

grondgebied Sint-Gillis, alsook een snellere, meer correcte en betrouwbare 

informatieverschaffing over de mogelijkheid om een opvangplek te verkrijgen.  

• Een kwart van de kinderen die in Sint-Gillis geboren worden, doen dat in een gezin zonder 

inkomsten, één op vijf in een éénoudergezin. Het is essentieel dat ook deze kinderen een 

plaats kunnen vinden in een toegankelijke kinderopvang, waarbij de vergoeding gekoppeld is 

aan het inkomen van de ouder(s) en zodat ouders de kans krijgen om te kunnen werken. 

• In ieder nieuw project van de gemeente en elk wijkcontract moet de creatie van plaatsen in 

de kinderopvang opgenomen worden. De dichtstbevolkte wijken krijgen hier voorrang. De 

gemeente moet eveneens tweetalige initiatieven promoten, in het Frans en het Nederlands. 

• Jonge ouders moeten maximaal geïnformeerd worden over het beschikbare aanbod voor de 

allerkleinsten en voor kleuters, meer bepaald over de modaliteiten en vertragingen die 

gepaard gaan met het inschrijven van kinderen in een school. 
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• Net zoals het geval is voor scholen, moeten de allerkleinsten gezonde, lokaal geproduceerde

voeding voorgeschoteld krijgen, seizoensgebonden en biologisch, en dit door middel van een

aangepaste bestektekst. De toekomstige gemeenschapskeuken die de kinderopvang in Sint-

Gillis verdient, moet het ‘Good Food’ label dragen, de drie vorken van Brussel Leefmilieu (cf.

het onderdeel van dit programma over duurzame voeding)

• Promotie en bestendiging van projecten zoals Wheel of Care, waarbij een pré- en postnatale

hulp aangeboden wordt aan ouders in Sint-Gillis, toegankelijk en op een ecologisch

verantwoorde manier. Wheel of Care is een samenwerking tussen 

vroedvrouwen/vroedmannen en verpleeg(st)ers die thuiszorg aanbieden. 

www.wheelofcare.be 

• Gezondheid promoten binnen de omgeving van de kinderopvang, waarbij we speciale

aandacht vragen voor de luchtkwaliteit (natuurlijke verven, natuurlijke

onderhoudsproducten etc) door onder meer het uitvoeren van een actieplan dat endocrien

verstorende producten weert, alsook manieren zoekt om de afvalberg te verkleinen.

• Het onderhouden en aanmoedigen van de continue vorming van onthaalmoeders en -vaders

met een niet aflatende aandacht voor seksistische stereotypen.

Kindvriendelijke openbare ruimte 

Een gemeente waar kinderen op straat kunnen spelen, veilig naar hun school en hun buitenschoolse 

activiteiten kunnen, kortom zich goed kunnen voelen is een gemeente waar iedereen zich goed voelt. 

Ecolo-Groen pleit voor een kindvriendelijke gemeente vanaf dag één van de legislatuur. 

ONZE VOORSTELLEN 

• Een kaart opstellen van plaatsen in de publieke ruimte die kunnen aangepast worden voor

gebruik door kinderen, bijvoorbeeld door kleine, speelse ingrepen.

• Het vergroten van het aantal speelplekken, eerst en vooral door in de dichtbevolkte buurten

speelpleinen en zgn. “pocket parken” aan te leggen. We willen het ‘speel-potentieel’ van de

publieke ruimte vergroten, door speelplekken in te richten op bredere stukken van het

trottoir, zoals in Vorst, of in niet-gebruikte ruimtes, waarbij we in één klap het openbaar

meubilair kunnen aanpassen. We willen ook de speelplaatsen van de scholen openstellen

tijdens het weekend en de schoolvakanties, zoals dit reeds het geval is met de openbare

school 1/2

• We moeten rekening houden met de wensen van de kinderen zelf bij de heraanleg van de

openbare ruimte, door middel van workshops met kinderen met een verkennende

wandeling, ekensessies en dergelijke meer.

• Een goed onderhoud van de speelplekken alsook de beveiliging ervan met een hek en/of

poort.

• Een drinkfontein mag niet ontbreken tijdens de zomermaanden op elk van deze openbare

speelplaatsen.

• We wensen de voet- en fietspaden die naar de scholen leiden te verbeteren en veiliger te

maken, maar ook deze in de buurt van plaatsen waar veel kinderen komen tout court; waar

ze zich ontspannen, sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Zo kunnen we

bijvoorbeeld deze wegen in eerste instantie aanduidelijk met een duidelijk zichtbare en

gemarkeerde route, die bovendien goed aangeeft dat er moet vertraagd worden.

• Het autoverkeer moet verminderen en er moeten fysieke aanpassingen gebeuren in de zones

30.

• We willen speelstraten installeren, alsook zones 20, en knips, dewelke passen in een ‘kalme

straat’ concept, zonder autoverkeer. Zo kunnen we autoverkeer wegnemen in schoolstraten
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op het moment dat kinderen toekomen en de school weer verlaten. Zie hiervoor ook ons 

mobiliteitsprogramma. 

Een actieve, geïnformeerde en participerende jeugd 
 

Sint-Gillis moet een kindvriendelijke politiek voeren, met extra aandacht voor het onderwijs en op 

maat van zijn jongste inwoners, die toch wel 25 percent van haar bevolking uitmaakt. Om de 

ontwikkeling van elk kind en elke jongere in Sint-Gillis te verzekeren, is het nodig om een 

weldoordachte politiek na te streven met een gecoördineerde kinder- en jongerenopvang. Kinderen 

en jongeren zijn burgers alvorens ze consumenten zijn. Elk kind moet de kans krijgen zich te 

ontwikkelen tot een autonoom wezen en de ruimte en de mogelijkheden aangeboden krijgen om 

zich uit te drukken, zich te verenigen, zich te informeren. Politiek met een focus op het kind moet 

ontegensprekelijk voorrang geven aan een sociale, emancipatorische politiek. Mensen van alle 

geslachten, generaties en diverse origine moeten de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten, en dit 

vanaf zeer jonge leeftijd. 

 

ONZE VOORSTELLEN 

 

• We stellen voor het buitenschoolse programma te versterken. Er zijn momenteel plekken te 

kort en deze aangeboden door de vzw Cemôme bijvoorbeeld, zitten vlug vol tijdens de 

schoolvakanties. Naast het aanbod op animalin.be voor buitenschoolse activiteiten in Sint-

Gillis voor jongeren van 2,5 tot 12 jaar, willen we een kaart opmaken die ook activiteiten 

voor pubers en volwassenen opneemt, meer hierop volgend een actieplan. 

• We willen buitenschoolse activiteiten aanmoedigen waarbij we toezien op voldoende 

diversiteit: sport, cultuur en expressie, sensibilisering naar milieu en solidariteit etc. We 

stimuleren informele scholing en spontane ontdekking. 

• Het opzetten van meer huiswerkklassen, met aandacht voor intergenerationeel contact zoals 

bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding door gepensioneerden.  

• Het vergemakkelijken van toegang tot buitenschoolse opvang voor iedereen: we vinden het 

belangrijk de interculturaliteit en goede coördinatie van de verschillende gespecialiseerde 

actoren in Sint-Gillis te waarborgen. We beogen om een vrijplaats voor het woord aan te 

bieden alsook de uitwisseling van informatie en goede praktijk tussen organisaties.  

• Kinderen met een mentale of fysieke beperking verdienen extra aandacht bij hun integratie 

en deelname aan een maximum aan publieke activiteiten. 

• We willen een lokaal Jongerenplan uitwerken, samen met de jongeren zelf. 

• We zullen een consulterende kinderraad oprichten, gebaseerd op de goede bevindingen van 

andere gemeenten. We zullen erover waken dat de jongeren, als toekomstige burgers, actief 

mee keuzes kunnen maken in de domeinen die hen aanbelangen: cultuur, sport, milieu, 

publieke ruimte, infrastructuur etc. 

• Het is nodig een snelle evaluatie te maken van de benodigde lokalen en binnenruimtes als 

buitenruimtes voor jeugdactiviteiten, na een bevragingsronde bij de betrokkenen uit de 

gemeente. Een antwoord bieden op de noodzaak aan extra nieuwe, dan wel 

getransformeerde bestaande ruimtes. 

• Toezien op de permanente nascholing van jeugdanimatoren en een plan in werking stellen 

dat de ermee gepaard gaande administratie en logistiek ondersteunen. 

• Een voortdurende ontwikkeling van projecten die de autonomie van jongeren verhogen, 

opgevolgd door de jeugddienst. 

• De aanmoediging van gemeenschapsprojecten tussen scholen en actieve jeugdbewegingen, 

met respect voor iedereen. 
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• Goede communicatie verzekeren omtrent de ontspanningsmogelijkheden in de gemeente.

• Activiteiten tussen jong en oud organiseren en aanmoedigen, door de link te leggen tussen

oudereninstellingen en jeugdwerking.

• Jongeren moeten een gegarandeerde toegang tot de sportieve, culturele en andere

gemeenschapsvoorzieningen krijgen, in het bijzonder door de overeenkomsten met bv. het

OCMW, of speelpleinwerking tijdens vakanties geïnitieerd door l’ONE (de Franstalige

tegenhanger van Kind & Gezin). Ook door het ter beschikking stellen en herinrichten van

publieke infrastructuren die momenteel enkel en alleen gefocust zijn op mannen en jongens.

• Vanaf een zeer jonge leeftijd willen we de gelijkheid tussen jongens en meisjes stimuleren, in

het bijzonder door de onderwijsteams in de brede zin van het woord te sensibiliseren

omtrent de manieren waarop seksistisch gedrag kan voorkomen en uitgesloten worden,

zoals bijvoorbeeld de activiteiten die gehouden worden tijdens het speelkwartiertje of de

rolverdeling tijdens activiteiten etc.

Een open, kwalitatief onderwijs voor iedereen 

Sint-Gillis kent een aanzienlijke demografische groei. In 2011 waren er 48.000 inwoners, vandaag 

komen we dicht bij de 50.000. Het is daarom noodzakelijk om de capaciteit van de lagere scholen op 

te krikken. Er zijn 700 extra plaatsen gecreëerd, maar dit blijft onvoldoende. Het bestuur van Sint-

Gillis heeft een nieuwe lagere school geopend (L’école Nouvelle) alsook een middelbare school op de 

site van de voormalige technische school Pierre Paulus (het Roger Lallemand Lyceum). 

De school is een uiterst belangrijke hefboom om de maatschappij ten gronde te veranderen. Als het 

één van zijn taken is om kennis en waarden door te geven, dan ook moet ze bijdragen aan de 

vermindering van ongelijkheid en het aanmoedigen te werken aan een eerlijkere wereld. We wensen 

dat onze toekomstige scholen leerplekken worden, waar een stiel kan geleerd worden, waar 

jongeren hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen, kunnen opgroeien tot gecultiveerde burgers. Dit 

in tegenstelling tot de Brusselse scholen vandaag die geconfronteerd worden met moeilijke kwesties 

zoals de overbevolking met een nijpend tekort aan plaatsen, schoolse verarming en ongelijkheid, het 

gebrek aan waarden van het onderwijzend personeel en een versnelling van veranderingen in onze 

maatschappij met de moeilijkheden die deze met zich meebrengen etc. 

ONZE VOORSTELLEN 

• Het scheppen van plaatsen in scholen waarvan de gemeente de inrichtende macht is, het

aanmoedigen en faciliteren van het aanbod van extra plaatsen in alle gemeenschapsscholen.

• Een Nederlandstalige lagere school om tegemoet te komen aan de vraag van een groeiende

Nederlandstalige bevolking in Sint-Gillis

• Het onderwijs zo veel als mogelijk gratis houden: erop toezien dat alle bijkomende kosten

voor de school zo laag als mogelijk blijven.

Een gezonde school 

• De schoolmaaltijden voor de gemeenschapsscholen van Sint-Gillis vertegenwoordigen een

enorme markt: 7 gemeenschapsscholen met meer dan 54.000 warme maaltijden per jaar en

zo’n 12.000 soepen… hetgeen overeenkomt met een bedrag van 380.000 euro per jaar, in

constante groei. Ecolo-Groen heeft bekomen dat de bestekteksten voor deze maaltijden

verbeterd zijn, maar het is nog steeds niet voldoende. Het aandeel biologische, lokale en

eerlijke producten moet opgekrikt worden, de strijd tegen de overschotten gevoerd, de



Programma Ecolo-Groen Sint-Gillis - Verkiezingen 2018 7 

hoeveelheid vlees per maaltijd verminderd en een vegetarisch alternatief aangeboden. En dit 

alles tegen een billijke prijs. Zie hiervoor ook ons programma omtrent duurzame voeding. 

• We willen ook de niet-gemeenschapsscholen uit Sint-Gillis stimuleren om toe te treden tot

de publieke markt van de kantines met duurzame bestekken en clausules in de contracten.

• In elke school moeten leerlingen toegang hebben tot gratis drinkwater.

• Ondersteuning bij het opzetten van moestuinen, tuinen en boomgaarden met fruit in de

scholen, waar mogelijk en in samenwerking met gespecialiseerde verenigingen.

• De kwaliteit van de lucht in alle scholen van Sint-Gillis dient gemeten, gemonitord en

verbeterd worden, waarbij we de toegang tot de scholen willen vrijwaren van gemotoriseerd

verkeer, en de voorrang willen geven aan voetgangers, fietsers, gebruikers van de step of het

openbaar vervoer. Georganiseerde groepen van voetgangers of fietsers kunnen opgezet

worden en het behalen van een fietsbrevet gestimuleerd. Zie ook ons programma omtrent

mobiliteit.

• De ontwikkeling en het bestendigen van programma’s die op speelse wijze kinderen wegwijs

maken in de omgang met anderen, zowel affectief als seksueel, vanaf zeer jonge leeftijd.

Promotie van zachte mobiliteit voor schoolverplaatsingen 

• Leerlingen en hun begeleiders betrekken bij de analyse van de pijnpunten en mogelijkheden

omtrent mobiliteit.

• Collectief vervoer en verschillende vervoersmodi aanbieden: carpooling, fietslessen en

groepstrajecten georganiseerd per wijk waarbij jonge fietsers begeleid worden in groep van

en naar de school.

• Verbetering van de veiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving.

• Terugbrengen van het fietsersbrevet voor alle klassen van het 5e en 6e leerjaar.

• Voldoende fietsparking voorzien in iedere school, bekijken welke trajecten de jonge fietsers

best nemen naar school in functie van veiligheid.

• Het principe van de schoolstraat verder ontwikkelen opdat de luchtkwaliteit erop vooruit

gaat in de onmiddellijke schoolbuurt. Dit houdt in dat het verboden is met de wagen tot aan

de schoolpoort te komen bij de start en het einde van de schooldag. Dit dient gerealiseerd te

worden in dialoog met betrokken organisaties, schooldirecties, buurtbewoners en andere

betrokken partijen. Zie hiervoor ook ons programma omtrent mobiliteit.

Een kwalitatieve school 

• Een vermeerdering van innovatieve, pedagogische projecten, activiteiten, taalbaden,

moestuinen en buitenklassen, bewaking van de artistieke ontwikkeling, evaluatie per

portfolio etc. en dit in het bijzonder in de scholen in de moeilijkste buurten.

• De integratie van een leeskwartiertje per dag in de gemeenschapsscholen zoals dit ook

gebeurt in andere scholen.

• Garantie op de best mogelijke ontvangst van de peuters in de gemeenschapsscholen,

meerbepaald en prioritair in de eerste kleuterklas, door een beperking van het aantal

kinderen per klas. We stimuleren ook een permanente bijscholing van de juffen en meesters

door de aanwezigheid van gekwalificeerde kinderverzorg-st-ers.

• De scholen dienen open te zijn naar de ouders toe, alsook naar de wijken waar ze gelegen

zijn, naar het model van de brede scholen. Dit houdt in dat ouders na de lessen en na

buitenschoolse activiteiten hun kinderen kunnen ophalen wanneer dit hen past.

• Een aanbod van participatieve scholen die kinderen opvoeden tot burgers, waar kinderen en

ouders zich thuisvoelen, en met de kwaliteitsbewaking van een goede organisatie en advies

omtrent participatie.
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• Een aanbod voor alle leerlingen, in het bijzonder deze in de kleuterklassen, van goede 

taallessen. Aandacht voor het uitrollen van onthaalklassen voor nieuwkomers en 

migrantenleerlingen. 

• Ondersteuning en begeleiding op maat van nieuwe leerkrachten om een leerkrachtentekort 

te voorkomen. 

• Reclame weren uit scholen, zowel voor directe als indirecte reclame voor privé-bedrijven. 

• Een taalbad aanmoedigen in de scholen: in 2012 heeft de gemeente een taalbad 

geïntroduceerd in de school “les 4 Saisons”. Wij stellen voor hiervan een evaluatie uit te 

voeren en te kijken of dit project kan geïmplementeerd worden in andere 

gemeenschapsscholen. 

 

Een school ter promotie van de gelijkheid en actief burgerschap. 

• We nemen ondersteunende maatregelen tov. de schoolse vertraging.  

• We moeten erop toezien dat leerkrachten voldoende gevormd zijn om leermoeilijkheden bij 

leerlingen te detecteren, weten wat hiermee aan te vangen, een luisterend oor aan te 

bieden, alsook oog hebben voor zware familiale moeilijkheden, inclusief familiaal geweld. 

• Een school die rekening houdt met leermoeilijkheden van kinderen die uit kansarme 

gezinnen komen of waarvan de moedertaal thuis niet dezelfde is als deze op school. 

• Studies ontwikkelen en uitvoeren in alle scholen.  

• Stimuleren van de oprichting en de uitbating van huiswerkklassen, door de scholing van de 

betrokken personen die de leerlingen zullen ondersteunen, en dit in nauwe samenwerking 

met de scholen. 

• Het tegengaan van vroegtijdig afhaken van jonge scholieren, in samenwerking met de ouders 

en betrokkenen uit het werkveld, zoals straathoekwerkers, de gemeentelijke jeugddienst, 

gespecialiseerde werkgroepen, de lokale dokterspraktijken etc. 

• Sensibilisering en vorming van leraren en schoolpersoneel omtrent de specifieke behoeften 

van kinderen met een beperking en het voeren van een inclusief beleid voor kinderen met 

een mentale of fysieke beperking. 

• Scholen aanmoedigen om proactief om te gaan met vragen over interculturaliteit en 

diversiteit: sensibilisering- en informatiesacties.  

• Het aanvechten van stereotypen inzake gender, zowel seksuele geaardheid als 

genderidentiteit: via het scholen van leraren en sensibiliseringscampagnes. 

 

De jobcreatie in Sint-Gillis bevorderen 
 

De werkloosheid is van 20% in 2012 naar 26% gegaan in 2016. In 2014 waren 462 mensen 

tewerkgesteld via het  OCMW met een statuut in artikel 60 (nu TWE). Jongeren blijven een 

kwestbare groep. Te veel jongeren met buitenlandse roots zijn jonge schoolverlaters en geraken 

moeilijk aan werk. Het plan ‘Tewerkstelling-Vorming’, dat een samenwerking opzet tussen de 

publieke en privé sector, is een stap in de goede richting. De rol van de gemeentelijke adminstratie 

als werkgever is niet te onderschatten, met ongeveer 900 jobs. Belangrijker is nog om in te zetten op 

onderwijs en vorming zodat deze mensen ook andere jobs kunnen ambiëren. De Mission Locale en 

het Jobhuis kunnen hierin een belangrijkere rol spelen.  

 

 

 

ONZE VOORSTELLEN 
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Een ambitieuzer werkgelegenheidsbeleid 

• Doorgaan met het organiseren van jobbeurzen om werkzoekende Sint-Gillisnaren en

ondernemingen te laten ontmoeten.

• Openbare aanbestedingen en het gemeentelijk aankoopbeleid ecologischer maken door te

focussen op lokale en duurzame ondernemingen.

• De veelheid aan talent, het intellectueel en financieel kapitaal van onze erg diverse

gemeente (zowel intergenerationeel, qua sociale achtergrond, opleidingsniveau,

levenservaring,…) gebruiken om nieuwe synergieën en samenwerkingen te laten ontstaan

door projecten en workshops.

• Braakliggend terrein omvormen tot economische en innovatieve ontwikkelingspolen, via

wijkcontracten en stadsvernieuwingsprojecten.

Sociale en beroeps-integratie bevorderen 

• De zichtbaarheid van vacatures in Sint-Gillis verhogen door organisaties met een

activeringsdoel (inzake tewerkstelling), samen te brengen.

• Het aansporen van lokale ondernemingen om een eerste professionele ervaring aan te

bieden aan werkzoekenden.

• Samenwerken met de verscheidene instanties en ondernemingen om begunstigden van

tewerkstellingsmaatregelen een stabiele job aan te kunnen bieden.

• Samen met de opleidingsinstellingen (ISP) die actief zijn in de gemeente, ontwikkelen we een

kadaster dat de competenties en mogelijkheden van inwoners in kaart brengt. Op die manier

ondersteunen we opleidingsprogramma’s in functie van de vraag. We focussen ons hierbij op

jongeren en vrouwen.

Lokale tewerkstelling versterken 

• We ondersteunen vormingen voor werkzoekenden die aansluiten bij de lokaal beschikbare

vacatures.

• Meer kansen geven aan lokale leveranciers voor de gemeentelijke aanbestedingen en

contracten

• Een netwerk van lokale tewerkstellingspartners onderhouden.

De lokale economische actoren duurzaam 

ondersteunen 

Bedrijven in Sint-Gillis, vaak dienstensector of lichte industrie, maken deel uit van onze wijken. De 

laatste jaren zijn er lokale initiatieven van circulaire en bio-ondernemingen. De gemeente moet een 

open, faciliterende en aanmoedigende rol aannemen ten opzichte van deze innovatieve en creatieve 

ondernemingen. 
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ONZE VOORSTELLEN 

Een katalysator zijn voor economische initiatieven 
 

• Met de geschikte partners een analyse maken van de consumptiepatronen van de bewoners, 

teneinde te identificeren waar nieuwe lokale handelspanden nodig zijn.  

• Lokale handel promoten via betere gemeentelijke informatiekanalen: het gemeenteblad, de 

website, een overzicht van lokale handelaars, informatie over de markten en andere lokale 

initiatieven.  

• Het begeleiden van lokale projecten en het aantrekken van bedrijven via het lokaal 

economisch loket.   

• Sint-Gillis tot referentie maken in de deeleconomie (cambio, e-bike, etc.) 

• Een platform oprichten dat lokale crowdfundingsacties coördineert voor lokale projecten 

• Ondernemerschap ondersteunen, in het bijzonder van vrouwen en jongeren.  

• Een commercieel immo-agentschap oprichten, dat voor rekening van de gemeente en de 

handelaars, de commerciële gebouwen beheren.  

 

De handelaars van Sint-Gillis ondersteunen 

 

• De handelszaken van Sint-Gillis publiceren op de gemeentelijke website.  

• Een logistieke ondersteuning ontwikkelen voor de handelaars.  

• De levensduur en duurzaamheid van lokale handelaars bevorderen door kwaliteitsvol advies.  

  

De duurzame en lokale economie aanmoedigen 

 

• De synergiëen en schaalvoordelen tussen KMO’s en zelfstandigen faciliteren op vlak van 

energie en afvalbeheer.  

• Het bevorderen van lokale productie en consumptie via openbare aanbestedingen. 

• We gaan voor openbare aanbestedingen die sociale dumping en milieuschade tegengaan 

• De oprichting van een lokale munt die kan dienen als betaalmiddel bij lokale deelnemende 

handelaars    

 

Anders investeren 

• De desinvesteren gemeentelijke (en intercommunale) gelden uit financiële producten die 

fossiele brandstoffen ondersteunen.  

• Een deel van de gemeentelijke reserves investeren in lokale of regionale coöperatieven.  

 

Innovatie ondersteunen 

• Een portaal creeëren om burgers te sensibiliseren en te informeren rond innoverende lokale 

projecten, zowel van ondernemers als verenigingen.  

• In de strategische plannen van de intercommunales ondersteunen we entiteiten die een 

ander soort economie vooropstellen.  

• Uitleenbibs en deelplatformen van gereedschap maken 

• Het in kaart brengen van gemeentelijke middelen zoals voertuigen, zalen, lokalen om ze via 

een platform ter beschikking te stellen aan lokale innovatieve ondernemers en de bevolking.  
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De gelijkheid tussen man en vrouw: een voorwaarde 

voor de democratie 

 

Nog steeds worden vrouwen met heel wat moeilijkheden geconfronteerd (onveiligheid, geweld, 

verantwoordelijkheid voor het gezin, toegang tot de arbeidsmarkt, ongelijk loon, gezondheid, etc.) 

Het is dus belangrijk en nodig, om concreet in te gaan op de man-vrouw gelijkheid. We doen dit door 

de plaatsen en ruimtes aan te duiden waar we proactief aandacht voor moeten hebben. De man-

vrouw gelijkheid is de kern van de politieke ecologie. Het is dan ook een transversaal thema bij 

Groen-Ecolo. Wat betreft de de man-vrouw verhouding in de meerderheid, vindt u hier de 

interpellatie van Catherine Morenville, tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2018.  

https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2018/04/Interpel-%C3%A9galit%C3%A9-HF.pdf 

ONZE VOORSTELLEN 

 

• We ondertekenen het Europees Handvest voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op het 

lokale niveau: http://www.charter-equality.eu/?lang=fr. Op dit moment zijn er 1724 

ondertekenaars in Europa, waarvan 10 gemeentes uit het BHG. Het handvest bestaat reeds 

sedert 2006. Hebben we deze in Sint-Gillis ondertekend of niet? Immers, aan het einde van 

de hierboven geciteerde interpellatie van Catherine Morenville, verklaart mevrouw V. 

Videgain Santiago dat de gemeenteraad gestemd had over het tekenen van dit Handvest. 

Indien dit klopt, had de stemming geen concreet gevolg. Hoe komt dit? 

• We maken gebruik van een zgn. “genderanalyse” voor de gemeentelijke begroting. We 

inventariseren de directe en indirecte gevolgen ervan voor de situatie van mannen en 

vrouwen (dit heet “gender budgeting”). Verschillende Brusselse gemeentes gebruiken dit al. 

In Sint-Gillis werd het personeel errond gesensibiliseerd, maar gender budgeting wordt nog 

steeds niet beoefend. 

• We verhogen de steun voor verenigingen die opkomen voor de gelijkheid van kansen. De 

steun bedraagt nu maximaal 6850 euro. We willen hiervoor een gemeentelijk budget dat een 

stuk hoger gaat dan deze minimale inspanning. 

• We nemen maatregelen omgendergerelateerde segregatie op de werkvloer tegen te gaan. 

We gaan na of elke dienst - of deze nu eerder administratief of technisch is - bestaat uit een 

genderdivers team. We moedigen vrouwelijk personeel aan om voor mannelijke posities te 

gaan, en vice versa voor mannen. 

• We versterken de opleiding van politieagenten en preventiemedewerk(st)ers omtrent 

gendergelijkheid in de openbare ruimte. 

• We leiden kinderverzorg(st)ers systematisch op rond genderstereotypering. 

• We ontwikkelen een communicatiebeleid dat stereotypen tegengaat (posters voor sportclub 

bijvoorbeeld). We promoten het gebruik van het zgn. “inclusief schrijven” wanneer de 

context dit toelaat 

• We gaan op zoek naar de meest prangende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, 

bijvoorbeeld in het sport- of jeugdbeleid. 

• We verhogen het aantal gesubsidieerde kinderopvangplaatsen (zie hoofdstuk: 

Kinderwelzijn). 

• We moedigen vrouwen aan om hun stem te laten horen, wanneer buurtprojecten worden 

besproken (wijkcontracten, beheer van speelplaatsen, etc.) 

• We herdenken de publieke ruimte met en voor vrouwen, door middel van verkennnings- of 

analysewandelingen (zie het stedenbouwkundig deel van dit programma) 



Programma Ecolo-Groen Sint-Gillis - Verkiezingen 2018 12

• We versterken de aantrekkelijkheid van straten en buurten en verbeteren zo het 

veiligheidsgevoel en gebruiksgemak: openbare verlichting, groen, netheid, kwaliteit van het 

trottoir, etc. 

• We gaan voor meer bussen en trams tijdens de piekuren, zodat vrouwen en kinderen zich 

makkelijker kunnen verplaatsen.  

• We verbeteren de infrastructuur (bv. verlichte bushokjes indien nodig) en versterken de 

aanwezigheid van preventiemedewerkers op late uren.  

We houden beter rekening met genderstereotypering  in het openbaar onderwijs  

• We bestrijden genderstereotypen in de leerplannen (en in al de afgeleiden: keuze van de 

lectuur, oefeningen, etc.)  

• We blijven via opleiding verder en intenser inzetten op gendergelijkheid. Zowel op een 

transversale manier, als bij een specifiek onderwerp. (met name tijdens de lessen 

“burgerschap”.  

• We richten speelparken in met aandacht voor de gendergerelateerde opdeling van de 

speelterreinen.  

We verbeteren de gezondheid bij vrouwen  

• We investeren in laagdrempelige gezondheidscentra (medische huizen, centra voor 

gezinsplanning).  

• We investeren in de juiste zorg voor ouderen die afhankelijk zijn en/of thuiszorg nodig 

hebben.  

• We ondersteunen en faciliteren sport bij vrouwen (van alle leeftijden).  

• We versterken en ondersteunen opvang-en zorgintiatieven voor vrouwen die het slachtoffer 

zijn van geweld. 

• We investeren in eerstelijns gezondheidscentra (medische huizen, centra voor 

gezinsplanning)  

• We investeren in aangepaste zorg voor behoeftige ouderen en hun mantelzorgers.  

• We ondersteunen en faciliteren sportbeoefening bij vrouwen (van alle leeftijden)  

• We versterken en ondersteunen opvang- en zorginitiatieven voor vrouwen die het 

slachtoffer zijn van geweld.  

Sint-Gillis: een seniorenvriendelijke gemeente 

We worden met z’n allen ouder, en daar mogen we blij om zijn: meer dan driekwart van de mensen 

bereikt in goede gezondheid de leeftijd van 60 jaar. 5 tot 8% van de Belgen woont in een rust-of 

verzorgingstehuis. Een “seniorenvriendelijke gemeente” is een gemeente die bijkomende aandacht 

heeft voor de behoeftes en wensen van diens ouderen. Voor veel ouderen worden zaken zoals 

gezinsleven, nabijheid of het gezellige buurtleven steeds belangrijker. Mobiliteit is vaak moeilijk. Niet 

enkel bereikbaarheid speelt een rol, maar ook het (on)veiligheidsgevoel. Om zich te kunnen 

verplaatsen, moet men zich veilig kunnen voelen. Het onveiligheidsgevoel neemt echter vaak toe 

voor ouderen, zeker bij vrouwen. Zij maken de meerderheid uit van de ouderen, en raken nog vaker 

dan mannen geïsoleerd. We houden hier rekening mee door een gezellige, vriendelijke en open sfeer 

te creëren in de publieke ruimte en die ruimte zo terug te winnen. Ook gaan we voor het (opnieuw) 

volgen van sociale regels en wederzijds respect. De groep van ouderen is onderling zeer verscheiden. 

Zij vormen geen homogeen blok, noch op het vlak van leeftijd, noch op vlak van capaciteiten of 
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levenservaringen. We streven naar een gedifferentieerd beleid, voor zowel de actieve senior, de 

oudere met een beperkte autonomie, als de volledig zorgbehoevende senior.  

 

Senioren zijn leden van de samenleving, voor wie de voordelen eerlijk verdeeld worden. Samen met 

hen gaan we voor een “nabijheidsbeleid”. Met dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 14.10 wensen we dan ook partners te zijn, die kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke 

welvaart. Ten slotte vereist de komst van een nieuwe generatie “oma- en opaboomers” en de 

“sandwichgeneratie”1 nieuwe antwoorden, zowel op social, politiek als technisch vlak. De gemeente 

moet - in samenwerking met de andere overheden en de privé- sector - innoveren en 

tegemoetkomen aan de behoeften van ouderen: toegankelijke diensten, openbaar vervoer, 

huisvesting en verstedelijking, gezondheid(en zorg), opleiding, werkgelegenheid en 

burgerparticipatie.  

ONZE VOORSTELLEN 

We ontwikkelen een beleid rond ouderenparticipatie en schatten hun ervaringen naar waarde in 

• We stellen een gemeentelijke adviesraad in voor senioren, die bv. kan onderzoeken welke de 

specifieke behoeftes zijn in alle beleidsthema’s 

• We waarderen de kennis van onze gemeentelijke ouderen en de manier waarop zij die 

inzetten voor iedereen: bv. via huiswerkklassen of hulp aan vluchtelingenverenigingen. 

• We versterken de mogelijkheden om deel te nemen aan verkiezingen. Dit doen we door een 

betere (rolstoel)toegankelijkheid in de stembureau’s, de uitbreiding van het openbaar 

vervoer ernaartoe, of door een stembureau te voorzien in rust-en verzorgingstehuizen. 

• We voorzien training en informatie, zodat iedereen toegang heeft tot de nieuwe 

technologieën.  

We bieden een breed gamma van activiteiten aan senioren en maken ze toegankelijker 

• Het hele jaar door bieden we op verschillende tijdstippen activiteiten aan voor senioren: 

social, speels, cultureel en sportief. We hebben extra aandacht voor intergenerationele 

activiteiten. 

• We bevorderen de uitwisselingen tussen sociale restaurants en gemeenschappelijke tuinen. 

• We stimuleren de kruisbestuiving2 tussen generaties: via activiteiten, jongeren die ouderen 

opleiden in de digitale wereld. Verder bekijken we of jeugdhuisactiviteiten kunnen 

opengesteld worden voor ouderen. Tenslotten trachten we de allerkleinsten te betrekken bij 

de activiteiten van het OCMW-rusthuis.  

• We ondersteunen seniorenorganisaties in het ontwikkelen van hun vrijwilligerswerk.  

• We ondersteunen het vrijwilligerswerk ten gunste van senioren, zoals het bezoeken van 

geïsoleerde senioren.  

• We zorgen voor voldoende sportaanbod en toegankelijke sportfaciliteiten.  

We ondersteunen de thuiszorgdiensten  

• We bevorderen intergemeentelijke samenwerking, met als doel om gespecialiseerde 

eenheden in de ouderenzorg te ondersteunen, of zelfs te creëren.  Deze eenheden zetten in 

op het behoud van de autonomie van de oudere, oa via hulpsystemen op afstand. 

• We ondersteunen initiatieven zoals assistentiewoningen, groepswoningen (Abbyfield, 

samenhuizen, Andromeda, ...) of intergenerationele woningen: intergenerationele koten, 

kangoeroewoningen (woningen die gelijktijdig jonge en oudere bewoners samenbrengen), 

gegroepeerde woningen, gemeentelijke dienstencentra ... 

                                                           
1
De “sandwich-generatie” verwijst naar die generatie die tegelijk zorg opneemt voor z’n eigen kleinkinderen als voor hun 

ouders, terwijl ook zij nog werken.  
2
Een beleid die als doel heeft om lokale initiatieven te waarderen, die de ontmoeting en solidariteit tussen verschillende 

generaties verbeteren 
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• We garanderen de bereikbaarheid van sociale woningen in het stedelijk gebied en bieden 

aangepaste of aanpasbare woningen aan; 

• We blijven initiatieven ondersteunen die thuishulp mogelijk maken, zoals het “Collectief 

Violette”: een kleine hersteldienst, lessen, hulp bij het wandelen, gemeenschappelijke 

wasserette ... 

• We coördineren diensten die essentieel zijn voor thuiszorg (maaltijden, zorg, tele-

wachtdienst) en ondersteunen de ontwikkeling van thuisdiensten (familiale hulp, hulp in het 

huishouden, thuiszorgverpleging) en hun toegankelijkheid.  

• We ondersteunen de vzw “Baluchon” of initiatieven van “extra-opvang” die tijdelijk de 

mantelzorger van een verward person kunnen vervangen (levenspartner, familie). Op die 

manier  kunnen zij gedurende enkele uren of dagen het huis verlaten, zonder de verwarde 

person uit zijn gewoontes of omgeving te brengen. 

• In Sint-Gillis organiseert de “Violette Collective” thuishulp. De vrijwilligers van team Soli 

Saint-Gilles maken het leven van ouderen makkelijker door tijdig in te springen. Deze 

diensten moeten worden versterkt en hun toegang moet worden uitgebreid tot die groep 

van senioren waarvan men denkt dat ze zich in een precaire situatie bevinden.  

• Een betere coördinatie en synergie tussen enerzijds seniorendiensten die worden 

aangeboden door de gemeentelijke diensten, en anderzijds zij die worden aangeboden door 

het OCMW, is noodzakelijk. 

Het OCMW-rusthuis  

• Het OCMW van Sint-Gillis beheert het rusthuis "Les Tilleuls". Dat rusthuis heeft een 

erkenning voor meer dan 200 bedden, waarvan de helft MRS-bedden. Deze zijn bestemd 

voor mensen van wie de gezondheidstoestand een specifieke zorg vereist. Was het rusthuis 

van Tilleul bij zijn opstart in de jaren vijftig een voorbeeld qua moderniteit en uitrusting, 

voldoet het nu al lang niet meer aan de normen. Dit ondanks het werk dat werd 

ondernomen en de inspanningen die in het verleden zijn gedaan. Gelukkig zullen na jaren 

van wachten grote renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De omvang van de taak 

maakt de werf complex en tijdrovend. Het is noodzakelijk dat alle betrokken personen 

(bewoners, buren, gezinnen) en de werknemers (werknemers, OCMW's, gemeenteraad, 

senioren-adviesraad ...) op de hoogte zijn van de verschillende werfstadia en de voortgang 

van het werkplanning.  

• We versterken en stimuleren de werking van een bewonersraad, zodat deze een actieve en 

beslissende rol heeft in de Tilleuls.  

• We versterken de betrokkenheid van lokale buurt-en verzorgingstehuizen bij de buurt 

(wijkcomité, integratie in wijkcontracten) ... 

• We nemen de maaltijddiensten aan huis, en de keukens van rust-en verzorgingstehuizen 

mee in een project rond duurzame voeding (dit gaat om het verkrijgen van het “Good Food” 

label met drie vorken. Zie het programma rond “Gezond eten, lokaal en biologisch 

• We initiëren coördinatieplaatsen en wisselen goede praktijken uit tussen families, 

verenigingen; thuisverplegingspersoneel, ... 

• We houden rekening met de specificiteit van eenieder. We vermijden elke vorm van 

discriminatie, die met name verband houdt met oorsprong, seksuele geaardheid, politieke 

overtuiging of handicap. Dit zowel bij de opmaak van de door de gemeente voorgestelde 

activiteiten, als bij de omgang in rust-en verzorgingstehuizen. 

• We staan senioren in rust-en verzorgingstehuizen toe om hun seksuele leven te beleven, met 

repect voor anderen.  

• We zijn luisterend en waakzaam bij de aanpassing van het verzorgingstehuis. Zo trachten we 

tegemoet te komen aan de groeiende uitdagingen van een vergrijzende bevolking binnen het 

verzorgingstehuis: mobiliteit, visie op AMD en Alzheimer.  
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• Wees oplettend en waakzaam bij het aanpassen van het verpleeghuis om tegemoet te 

komen aan de groeiende uitdagingen van een vergrijzende bevolking binnen het 

verzorgingstehuis: mobiliteit, verminderd zicht (AMD), Alzheimer, etc. Versterk en stimuleer 

creatieve wellness- en stimulerende zaken zoals ‘Snoezel-ruimtes.”3 

We zorgen dat eenieder mobiel kan blijven, zodat iedereen zijn/haar autonomie kan behouden  

• We garanderen buurtdiensten in alle wijken:  denk aan openbare ruimtes die rekening 

houden met de behoeftes van ouderen en mensen met beperkte mobiliteit (comfortabele 

trottoirs, zones met vertraagd verkeer, banken, groene ruimten ...) 

• We bevorderen het gebruik van de zgn. “sociale taxiservice”, waarmee senioren en mensen 

met beperkte mobiliteit zich in de buurt kunnen verplaatsen. Dit om medische raadplegingen 

te kunnen doen, te winkelen, geliefden of vrienden te bezoeken, om deel te nemen aan 

sociaal-culturele activiteiten, ... 

Personen met een beperking: naar een inclusieve 

gemeente 
De strijd voor de inclusie van personen met een beperking, is er een waar de gemeente zich volledig 

voor moet engageren. Deze politieke strijd is een prioriteit voor ons, ecologisten. We gaan voor een 

gelijke toegang tot openbare ruimtes en gebouwen, voor mensen met een beperking. De zorg voor 

gelijke kansen moet duidelijk zijn in alle gemeentelijke situaties: van ruimtelijke ordening tot sport, 

personeelsbeleid, cultuur en huisvesting. We versterken de aandacht voor mensen met een 

beperking in het gehele Brusselse beleid. Alle burgers moeten toegang hebben tot alle openbare 

ruimtes en activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd. Toegang voor mensen met een 

beperking moet worden gegarandeerd. 

Wij zijn van mening dat het niet aan mensen met een beperking is om zich aan te passen. Wel dient 

de gemeenschap en de overheid die belemmeringen weg te werken, die hun rechten in de weg 

staan. Het is - indien men met deze mensen groep wil rekening houden -  dus het hele 

gemeenschappelijke beleid dat moet worden heroverwogen.  

ONZE VOORSTELLEN 

We verbeteren de toegankelijkheid  

 

• We betrekken de zwakkere weggebruikers en in het bijzonder personen met beperkte 

mobiliteit in de opmaak van een mobiliteitsbeleid. 

• We voeren alle wegen- en andere publieke werken uit met als doel om de mobiliteit van 

personen met een beperkte mobiliteit te beveiligen en te vergemakkelijken. We gaan hierbij 

uit van een inclusief concept van het begrip ‘beperking’: dat betekent dat we ook rekening 

houden met mensen die een cognitieve, autitieve, visuele of andere handicap hebben, niet 

enkel mensen in een rolstoel.  

• We zorgen voor ruimtelijke verbeteringen, die de toegang verlenen tot de recreatieve en 

culturele diensten van de stad: musea, bibliotheken, speeltuinen, spelotheken.  

• We zorgen voor een fysieke toegankelijkheid van alle openbare plaatsen, wegen (trottoirs, 

wegen, bewegwijzering), gebouwen en publieke diensten .  

                                                           
3
Deze praktijk is sinds jaren bekend en wordt sinds lang gebruikt in de ouderenzorg en de psychiatrie. Snoezelen is een 

activiteit die in een daartoe ingerichte ruimte wordt beleefd, en waarbij een gezellige sfeer voorop staat. Die gezellige sfeer 

stimuleert overigens het gehoor, tastzin, de reukzin, het zicht, de smaak  
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De gemeente, voorbeeld voor inclusie 

• We richten een adviesraad op voor personen met een beperking. Zij formuleren aan de 

gemeentelijke autoriteiten suggesties om van Sint-Gillis een gemeente te maken die de 

inclusie van mensen met een beperking bevordert.  

• We creëren een zgn. “Handicontact”, waarbij een referentiepersoon uit de gemeente de 

toegang tot informatie vergemakkelijkt. Zij/haar rol zal zijn om de families toe te leiden naar 

het zorgaanbod op gemeentelijk of lokaal vlak, om informatie te verspreiden onder 

verschillende gemeentelijke diensten, hen te begeleiden bij de verkenning van hun rechten 

en de opmaak van hun dossiers. Ze kijkt ook toe op de vorming van het gemeentepersoneel 

(meer bepaald het personeel aan het onthaal), en start cursussen op voor particulieren of 

verenigingen. Hij/zij zal tenslotte bewustmakingsacties organiseren (bij voorkeur uitgevoerd 

door mensen met een beperking), in scholen of jeugdorganisaties.  

• We zorgen voor een quotum van 5% voor mensen met een beperking bij de aanwerving van 

gemeentelijke personeel. Voor het toekennen van openbare aanbestedingen trachten we - 

waar mogelijk - ons  telkens tot “aangepaste werk-bedrijven” te wenden.  

• We passen wegwijzers en digitale interfaces aan voor mensen met een visuele beperking. 

We gaan voor het “Anysurfer"- label wat onze gemeentelijke website betreft (kwaliteitslabel 

dat de toegankelijkheid van websites certificeert.  

• We richten overal rode lichten in en voorzien voldoende braille-uitrusting, voor mensen die 

visueel beperkt of slechtziend zijn.  

Geef een plaats aan kinderen met een handicap  

• We vergroten de zichtbaarheid en uitdrukkingsruimte voor mensen met een handicap, om 

werk te maken van een mentaliteitswijziging, vooral op scholen.  

• In de kinderopvangsector vergemakkelijken we de opvang van een kind met een handicap of 

chronische ziekte, zodat het zich kan integreren met andere kinderen.  

• We stimuleren de inclusieve opvang van studenten met een handicap in gewone 

gemeentescholen. Dit met de ondersteuning van de Federatie Wallonië-Brussel, de 

tussenkomst van professionals en met de hulp van ondersteunde diensten. 

• We creëren al binnen de gewone kleuterscholen zgn. “inclusieve klassen”, in samenwerking 

met de school voor bijzonder onderwijs in  Sint-Gillis.  

Diversiteit in Sint-Gillis: een waardevolle troef 
 

Sint-Gillis is een immigratieplek met een culturele diversiteit. Ongeveer de helft van de Sint-

Gillisnaren hebben een buitenlandse nationaliteit. Dit is beduidend hoger dan het regionaal 

gemiddelde. Deze diversiteit is een rijkdom en een buitengewone kans.  Ze brengt ook een 

verantwoordelijkheid met zich mee, nl. om interculturele ontmoeting te stimuleren en weerwerk te 

bieden aan het op zichzelf terugplooien binnen een gemeenschap.  

 

Ecolo-Groen staat voor een gelijkwaardige samenleving, solidair en met respect voor de 

mensenrechten. Deze samenleving erkent de diversiteit binnen culturen en samenlevingsvormen en 

schat ze ze naar waarde. Angstzaaierij, wantrouwen en isolationisme wijst ze af. Ze toont zich fel in 

de strijd tegen discriminatie en kiest voor dialoog om spanningen te overbruggen. Ecolo-Groen roept 

op tot een samen-leven waarbij diversiteit en gedeeld burgerschap voorop staan.  

 

Saint-Gillis moet een open plaats zijn tegenover de rest van de wereld, een soldidaire plaats waar 

echt gelijke kansen heersen en, waar ieder zijn manier vindt om zich te ontwikkelen en deel te 

nemen aan de samenleving.  
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ONZE VOORSTELLEN 

Herkennen en valoriseren van sociale, culturele en seksuele diversiteit 

 

• We helpen leerkrachtenkorpsen om de uitdaging rond culturele diversiteit in de scholen aan 

te gaan. We nodigen hen uit om mee een echt beleid uit te stippelen rond diversiteit, dat 

wordt geïntegreerd in het leerplan.  

• We vormen een politiekorps dat oog heeft voor seksuele en culturele diversiteit, en we 

ondersteunen deze diversiteit op elk niveau. Vrouwen en mensen met een migratieherkomst 

dienen hierin beter vertegenwoordigd te worden. Hiervoor zetten we info, -sensibiliserings, 

en aanwervingscampagnes op voor de doelgroep.  

• We duiden een diversiteitsambtenaar aan binnen de gemeentelijke diensten, die inclusieve 

acties (op vlak van personeelsbeleid en toegankelijkheid) binnen de diensten zal 

ondersteunen. Het doel: het goede voorbeeld tonen op vlak van gelijke kansen. Gender, 

handicap, herkomst, seksuele geaardheid: de ambtenaar ziet erop toe dat elke persoon 

wordt gerespecteerd voor wie hij/zij is.  

• We ondersteunen de erkenning van gemeentelijke verenigingen die emancipatorische 

projecten opzetten.  Al te vaak genieten deze verenigingen geen enkele financiële steun, 

omdat zij niet gelinkt zijn met een van de traditionele zuilen. We streven dan ook naar een 

gelijkheid van kansen bij het toekennen van subsidies: inclusieve  projecten van algemeen 

belang en met een emancipatorische meerwaarde moeten ondersteund worden, wat de 

herkomst van de indiener ook mag zijn.  

• Bij de promotie van feesten, braderijen, rommelmarkten en andere evenementen die als 

doel hebben om inwoners te verenigingen,  voorzien we enkele woorden in de meest 

gesproken talen van de gemeente.  

• We voorzien vegetarische alternatieven in de schoolkantines. Niet enkel biedt een 

vegetarisch aanbod een ecologisch en gezond antwoord, ook is ze van intercultureel belang 

gezien zij veelal de religieuze voorschriften  respecteert.  

• Aanvragen om sportieve activiteiten gescheiden te organiseren,  bekijken we geval per geval. 

We waken erover dat de redenen hiertoe gendergerelateerd zijn, en niet communautair. De 

gemeente mag geen sporttereinen verhuren aan groepen die zich op een discriminerende 

manier willen afscheiden.  Anderzijds staan we zgn. “women-only”- sportlessen toe, gezien 

zij de  emancipatie van de deelnemers verbeteren en hen toelaten om deel te nemen aan 

sportieve en socio-culturele activiteiten in de publieke sfeer.  

• De vergrijzing bij personen van vreemde herkomst, nemen we mee in het rust- en 

verzorgingsbeleid van het OCMW.  We waken erover dat ook ouderen van vreemde 

herkomst zich kunnen ontplooien binnen deze voorzieningen.   

• Op de gemeentelijke begraafplaats voorzien we een multi-godsdienstig perceel. We laten op 

die manier elke burger toe om, in België, begraven te worden volgens de eigen religieuze of 

filosofische overtuigingen.  

 

Actieve strijd tegen seksime, racismes en alle soorten discriminatie  

 

We stoppen elke vorm van discriminatie binnen de gemeentelijke administratie. Het invoeren van 

het “anti-discriminatie”-auditsysteem binnen de gemeentelijke HR-dienst  moet toelaten interne 

discriminerende praktijken een halt toe te roepen, of ze nu gestoeld zijn op gender, leeftijd, 

handicap, nationalteit, etnische herkomst, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging. Waarom 

zetten we geen systeem van anoniem solliciteren op?  

 

We voeren praktijktesten in op de gemeentelijke woningmarkt, en baseren ons hiervoor op het 

Gents model.   
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Ondersteunen van een interculturele dialoog 

 

• We zetten een overlegplatform op, waarbinnen lokale verenigingen op een serene manier 

interculturele vraagstukken kunnen bespreken. Deze koepel zal een brug zijn tussen het 

beleid en de verenigingen zelf. Ze krijgt het mandaat om aanbevelingen te doen om het 

samen-leven in diversiteit in Sint-Gillis te verbeteren.  

Organiseren van een onthaal- en integratiebeleid van nieuwkomers, nieuwe inwoners en 

asielzoekers  

 

• We voorzien een onthaalpakket voor elke nieuwe inwoner in de gemeente. Deze kit bevat 

allerlei informatie over het leven in de gemeente (de werking van de diensten,  openbaar 

vervoer, schoolactiviteiten, het buitenschoolse aanbod, afvalbeleid; ..) Het materiaal wordt 

vertaald in de meest gesproken talen in Sint-Gillis. Voor laaggeletterde burgers voorzien we 

een permanentie en de mogelijkheid om begeleid te worden door een tolk. Op die manier 

kunnen ook zij allerlei nuttige raad en informatie verkrijgen.  

• We voorzien tewerkstellingplaatsen voor begeleiders, die als opdracht hebben om personen 

te begeleiden tijdens het zoeken naar hun weg in de gemeente. De begeleiders 

vergemakkelijken op die manier de integratie van nieuwe inwoners.  

• We versterken en ontwikkelen officiële taalcursussen. Met de hulp van scholen, 

huistaakklassen en verenigingen, onwikkelen we taallessen voor volwassenen en kinderen uit 

Sint-Gillis die noch het Frans, noch het Nederlands beheersen. De lessen zijn ook toegankelijk 

voor personen die ofwel het Frans, ofwel het Nederlands beheersen.  

Samen voor een internationale en gastvrije solidariteit  
 

Als ergens het idee “think global, act local” geldt, dan wel op het terrein van internationale 

solidariteit op gemeentelijk niveau. De uitdaging is om op dit niveau aan de verankering van 

solidariteit te werken. Dit doen we via sensibilisering, opleiding en concrete acties. Op die manier 

dragen we bij aan een verandering in de samenleving en heffen we zo veel mogelijk mondiale 

ongelijkheid op.  

 

ONZE VOORSTELLEN 

 

We creëren een adviescomité voor de internationale solidariteit  

 

We stellen een comité samen dat het mandaat krijgt om adviezen, aanbevelingen en voorstellen aan 

het College en de gemeenteraad te formuleren. Het comité behandelt initiatieven, projecten of 

verzoeken rond internationale solidariteit. Op die manier trachten we de bestaande initiatieven te 

versterken en te ondersteunen. Ook promoten we de opstart van nieuwe initiatieven.  

 

We stellen het comité zo samen, opdat burgers en het actieve middenveld hieraan zo veel mogelijk 

kunnen deelnemen. We minimaliseren de vertegenwoordiging van politieke partijen in deze.  

We promoten en ondersteunen sensibiliseringsacties  

 

We ondersteunen het bewustmakingswerk in Sint-Gillis, dat momenteel wordt opgenomen door 

lokale verenigingen en culturele centra (ondersteuning door projectpromotie, coproducties, 

subsidies aan verenigingen, …)  
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We bouwen partnerschappen uit met scholen, jeugdhuizen, bibliotheken en culturele centra 

(sensibilisering, evenementen, uitwisselingen)  

We richten ons verder op het initiatief van “Fairtrade gemeente”  

 

Binnen de gemeentelijke diensten, blijven we het gebruik van producten in eerlijke handel 

promoten, alsook bioproducten en producten afkomstig uit de korte keten.  

We geven het goede voorbeeld als het aankomt op maatschappelijk verantwoord investeren 

 

We nemen een Noord-Zuid clausule op binnen de overheidsopdrachten (fair trade, schone kleren) en 

investeren in de eerste plaats de gemeentelijke financiële reserves in een etisch spaarfonds.  

 

We beogen om per inwoner in Sint-Gillis 1 euro vrij te maken voor internationale solidariteit.  

 

We voeren de motie “Sint-Gillis, gastvrije gemeente” echt door 

 

We doen dit door in de eerste plaats geen migranten uit te zetten, die in de gemeente een onderdak 

vonden (cfr. de sluiting van de tunnel in deRue des Vétérinaires)  

 

In de oproepingsbrieven van de gemeente aan mensen zonder papieren zijn we transparant over de 

reden van oproeping. Dit staat ook omschreven in het arrest van de Europees Hof voor de rechten 

den mensen, met name het arrest Conka vs. België in 2002.  

 

We respecteren artikel 15 van de Grondwet  

• dat de onschendbaar van de woning vooropstelt. 

• dat een arrestatie zonder een arrestatiebevel niet toelaat bij mensen zonder papieren.  

• dat zich verzet tegen elke poging om deze regel te willen omzeilen.  

 

We staan de gemeentelijke politie niet toe om - in opdracht van het ministerie van Buitenlanse zaken 

- mensen te arresteren die reeds een procedure gezinshereniging aanvroegen. We respecteren 

eveneens de niet-arrestatie van personen die zich in een procedure tot gezinshereniging bevinden of 

indien er kinderen binnen de gemeentegrenzen wonen.  

 

Acties  op basis van etnische profilering laten we niet toe.  

 

We houden extra rekening met het statuut van een persoon zonder verblijfskaart, in het bijzonder bij 

een klacht tegen malafide werkgevers, huisjesmelkers, bij huiselijk geweld of bedreigingen, etc.  

 

Sociale actie: we geven de solidariteit alle mogelijke 

hefbomen  
 

In Sint-Gillis bedraagt het percentage van de beroepsbevolking (18-64 jaar) met een 

werkloosheidsuitkering 15%, het aandeel van de bevolking met een leefloon bedraagt 7% . Indien we 

daar de steun aan personen met lage inkomens bijrekenen, kunnen we aannemen dat 10% van de 

Sint-Gillisnaars betrokken is bij het OCMW. De gemeentelijke dotatie aan het OCMW bedraagt in 

2018 17.394.000 euro.  
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De algemene regels voor de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen en de sociale uitkeringen 

zijn afhankelijk van de federale overheid. De financiering van het OCMW en het sociale cohesiebeleid 

ligt dan weer bij de regio’s. De gemeente en het OCMW, echter, hebben heel wat hefbomen om een 

solidair beleid uit te bouwen, dat versterkend werkt voor personen in moeilijke omstandigheden.  

 

Hoewel in Sint-Gillis het OCMW-cliëntenaantal niet exponentieel steeg zoals in de noordelijke 

gemeentes, blijft het moeilijk en complex werken. De redenen zijn dat, historisch gezien onze 

gemeente een van de armste landen van België is, en dat de aanwezigheid van het Zuidstation aan 

Sint-Gillis de status van aankomstgemeente verleent.  

 

Laat ons hierbij de recente hervormingen vanuit de federale overheid niet vergeten. Die hebben een 

sterke impact op de kwaliteit van het werk in de OCMW’s. De “contractualisering” (GPMI) verhult 

nauwelijks het doel om mannen en vrouwen van deze  rechten uit te sluiten. Het deels opheffen van 

het beroepsgeheim brengt het sociaal werk op zich in gevaar. Bovendien wordt het OCMW zo 

gedwongen om een een controlerende rol aan te nemen, eerder dan te ondersteunen. De meest 

kwetsbare mensen worden zo uitgesloten van het systeem, en mogelijks overgelaten aan allerlei 

mogelijke vormen van uitbuiting en risico’s.  

 

Het blijft dus essentieel het werk verder te zetten. Alleen zo formuleren we een echt antwoord op 

hulpvragen en vechten we - in alle empowerment -  tegen armoede en sociale uitsluiting. We doen 

dit uiteraard door het versterken van de financiële situatie en begeleiding naar werk, maar ook door 

de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en hun een plaats te bieden in de gemeenschap.  

 

ONZE VOORSTELLEN 

We verbeteren de communicatie met en het onthaal van OCMW-cliënten  

 

• We beschikken ocer een transparante en professonele Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

(OCMW). Beoordelingsmethodes worden uitgelegd aan begunstigden, en worden toegekend 

volgens duidelijke criteria. Maatschappelijk werkers houden het privé-leven van de 

betrokken nauw in het oog. We weigeren sancties in te voeren zoals voorzien in het GPMI.  

• We vereenvoudigen de administratieve stappen (en vermijden opdringerige regels, die tegen 

de geest van het sociaal werk ingaan)  

o We automatiseren van systeem van de medische kaart en dringende medische hulp.  

o We gebruiken kleurencodes om cliënten te informeren over beslissingen die hen 

aanbelangen.  

o We stellen bepaalde documenten online beschikbaar.  

 

• Voor mensen met een beperkte mobiliteit blijven we de toegankelijkheid van de 

onthaalruimtes verbeteren.  

• We verbeteren de communicatie en ontwikkelen -zoals het OCMW van Gent bijvoorbeeld-

een eenvoudige gebruikersgids waarin alle OCMW-diensten van onze gemeente beschreven 

staan.  

• We ontwikkelen een website en maken er een echte interactieve tool van in onze 

communicatie met de gebruikers en partners van het OCMW 

• We ondersteunen de cliënten in hun sociale, sportieve en culturele participatie in de 

gemeente. 

• We hebben extra aandacht voor alleenstaande ouders. We informeren hen over DAVO en 

helpen hen met het indienen van hun dossier, indien zij geen alimentatiegeld ontvangen van 

hun ex-parner.  
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Een beleid gericht op werk  

 

• We verhogen het aantal TWE-inschakelingstrajecten - het vroegere artikel 60§7, en dit 

specifiek binnen de sociale economie. (We beseffen tegelijk dat dit niet het magische 

formule is, dit statuut laat enkel toe om opnieuw sociale rechten op te bouwen). In het kader 

hiervan, ontwikkelen we een duidelijk  opleidingsplan voor mensen die in dit kader 

tewerkgesteld zijn. 

• We halen partnerschappen aan, meer specifiek met de Dienst Tewerkstelling (zgn. “Mission 

Locale”), de lokale cel van Actiris en het Tewerkstellingshuis.  

• We verbeteren de toegang tot de arbeidsmarkt en crêches voor ouders, in het bijzonder voor 

alleenstaande ouders met kinderen.  

• We waken erover om gesanctioneerde werklozen te helpen terug aan een kwalitatieve job te 

helpen.  

• We blijven de Federale Overheid uitdagen over hun ontoereikend systeem dat jacht maakt 

op werklozen. Ze is immers niet meer dan een manier om de kosten rond 

werkloosheidsuitkeringen af te schuiven op de OCMW’s.  

• We organiseren een “ontmoetingsmoment rond sociale rechten”, waarbij we burgers en 

verschillende organisaties samenbrengen. Op die manier proberen we de onderbenutting 

van sociale rechten tegen te houden.   

 

We pakken de ongelijkheid in de gezondheidszorg aan  

 

• Bij elke aanvraag voor leefloon voegen we een aanvraag medische kaart toe. Die geeft 

toegang tot zorg en medicatie via het derde betalerssysteem. Deze dekt de volledige 

terugbetaling van zorg en geneesmiddelen op basis van een vooraf vastgestelde lijst. Ze geldt 

voor alle huishoudens die over niet meer dan anderhalve keer het leefloon beschikken 

(werklozen, personen uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen, gepensioneerden, 

werkende armen, zelfstandigen).  Voor andere cliënten voorzien we dringende medische 

hulp.  

• We richten een begeleidend comité inzake gezondheidsbeleid op dat bestaat uit artsen, 

apothekers en andere hulpverleners.  

• We richten een patiëntenraad op. Hun taak bestaat erin het huidige OCMW-beleid te 

evalueren en aanbevelingen te doen.  

• We organiseren voorlichtingscampagnes rond HIV/AID, diabetes, …  

• We werken samen met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (OSS) die het OCMW 

toelaat hun beleid verder uit te werken.  

 

We waarborgen het recht op huisvesting  

 

• We blijven inzetten op bemiddeling opdat mensen hun woning niet zouden verliezen.  

• We drijven de strijd op tegen huisjesmelkerij.  

• We verhogen het aanbod van sociale woningen, in samenwerking met Zuiderhaard en 

breiden de beheerssysteem verder uit die het recht op huisvesting waarborgen.   

• We werken in vertrouwen samen met veruurders in de strijd tegen discriminatie.  

• We ondersteunen solidaire spaarprojecten om kandidaat-eigenaars toegang te geven tot een 

eigen woonst.  

• We moedigen samenwonen tussen verschillende generaties aan door oa. aan ouderen toe te 

staan om met studenten samen te wonen.   
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We ondersteunen een gecoördineerd sociaal beleid in Sint-Gillis 

 

• We staan in voor overlegmomenten tussen lokale en regionale organisaties. 

• We brengen de OCMW-medewerkers samen met andere gemeentelijke diensten en het 

verenigingsleven. Op die manier houden we een vinger aan de pols over de noden in Sint-

Gillis, en wordt de werkingen beter op elkaar afgestemd.   

 

We ondersteunen de thuishulp voor ouderen  

• We verbeteren de informatie over de aangeboden diensten vanuit het OCMW en diens 

partners.  

• We ontwikkelen een vorm van “minder-mobiele centrale “.  

• We creëren woningen op maat van ouderen. Het gaat dan over serviceflats, 

intergenerationele woningen en solidaire woningen, waarbij ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig en in gezelschap samenwonen.  

 

We begeleiden ex-gevangenen  

 

• In samenwerking met sociaal-juridische diensten trachten we het vertrek van gedetineerden 

voor te bereiden (hulp bij het vinden van een woning, toegang tot zorg en rechten, …)  

 

Armoedebestrijding door anders te consumeren  

 

• We voorkomen overmatige schulden, in samenwerking met inloopcentra (zgn. l’école des 

consommateurs) en de Dienst voor Schuldbemiddeling.  

• We zetten workshops op rond budgetbeheer.  

 

Steun aan jongeren  

 

• We ondersteunen de studies en opleidingen van jongeren.  

• We moedigen emancipatie aan via de toegang tot sportieve en culturele activiteiten .  

• We breiden de bemiddelingsdienst voor gezinnen verder uit.  

• We versterken de samenwerking met de jeugdhulpverlening.  

• We moedigen de uitwisseling tussen generaties aan om kennis uit te wisselen en zo de 

sociale cohesie te versterken.  

• We versterken de toegang tot huisvesting bij jongeren en zetten daartoe een 

intergenerationele woonvorm op, waarbij een student inwoont bij een oudere.  

 

Gezinsbegeleiding  

 

• We hebben extra aandacht voor eenoudergezinnen  

• We laten kinderen toe deel te nemen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten  

• We werken samen met Kind & Gezin  

• We ondersteunen ouderparticipatie door het opzetten van praatgroepen voor ouders 
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We begeleiden gezinnen in het verminderen van hun energiekosten   

 

• We voorkomen overmatige energiekosten door “energiescans” uit te laten voeren in 

woningen. 

• We blijven gebruikers informeren over  energiebesparende maatregelen via Eco&Co.  

• We voorzien een vorming rond “kleine maatregelen om de factuur te verlichten”. (Eco&Co)  

• We voorzien een bemiddeling tussen eigenaren en huurders bij energiebesparende 

verbouwingswerken.  

• We voorzien hulp bij de aankoop van energiebesparende huishoudtoestellen.   

 

We ondersteunen duurzame ontwikkeling  

 

• We richten een vervoersplan op met als doel het woon-werkverkeer van het OCMW-

personeel te verschuiven richting zachte mobiliteit (stappen, fietsen, OV).  

• We ondersteunen energiebesparende maatregelen in de OCMW-gebouwen.  

• We verzekeren een ecologisch waterbeleid in de gebouwen.  

• We gaan voor een eco-vriendelijk beleid bij de gunning van overheidsopdrachten- of 

aankopen.  

• We verminderen het gebruik van papier binnen de administraties.  

• We richten een Eco-Team op.  

• We laten iedereen toe om deel te nemen aan groepsactiviteiten die ontmoeting, autonomie 

en besparende maatregelen voorop stellen. We ondersteunen initiatieven zoals 

geefplaatsen, sociale kruidenier en sociale cantines, deelplatformen of we richten ze zelf op.  

• We ondersteunen actief burgerinitiatieven zoals geefpleinen (zgn. “grafiterias”), 

kledingbeurzen, volkstuintjes etc.  

 

We verbeteren de werkomstandigheden in het OCMW  

 

• We waken over een dynamisch personeelsbeleid: we objectiveren aanwervingsprocedures 

en zorgen voor permanente scholing. Daarnaast gaan we ook voor de 32-uren week, waar en 

voor wie dit mogelijk is. Hiervoor installeren we een tandem-systeem tussen jonge starters 

en oudere werknemers.  

• We herwaarderen het loon van Brusselse maatschappelijk werkers. Zij worden momenteel 

minder betaald dan hun Waalse en Vlaamse collega’s. We trekken dit op regionaal niveau 

gelijk. 

 

Ergonomie en workload op de werkvloer 

 

• We schroeven het aantal arbeidsplaatsen op, vooral voor maatschappelijk werkers.  

• We onwikkelen een ergonomiebeleid, in het bijzonder voor het verzorgend personeel.  

• We ontwikkelen indicatoren die de werklast in rekening brengen, en versterken de teams in 

functie van deze resultaten.  

• We ontwikkelen een preventiebeleid om agressie op de werkvloer zoveel mogelijk te 

vermijden  

 

We verhelderen en vereenvoudigen werkafspraken en procedures 

 

• We ontwikkelen een projectbeleid, dat in functie staat van doelen en resultaten.  
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• We responsabiliseren het kaderpersoneel en diensthoofden en geven hen voldoende 

autonomie. 

Transversaliteit/Overdraagbaarheid  

 

• We herstructureren de OCMW-diensten en zetten multidisciplinaire teams op.  

• We versterken de samenwerking tussen diensten.  

 

HR-beleid  

 

• We hechten waarde aan de competenties van werknemers en hun resultaten.  

• We versterken het evaluatiebeleid bij het personeel.  

• We intensifiëren het opleidingsaanbod voor het personeel en werken deze meer op maat uit.  

Doe mee en beweeg: we promoten het sporten!  
 

Sport is uiteraard een fundamenteel element van een gezonde levensstijl. Sport verbindt ook, is een 

ontmoetingsplaats voor jong en oud en een levensschool waar diversiteit, teamspirit en fair-play 

centraal staan. De gemeente moet daarom inzetten op een breed sportaanbod. Het moet ook een 

onderdeel zijn van een breder gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid en het interculturele beleid, 

evenals van het beleid op sociaal, intergenerationeel, ruimtelijke orde, mobiliteit en veiligheid. 

ONZE VOORSTELLEN 

Sport voor iedereen aanmoedigen 

• Een sportbeleid promoten dat tegen stereotypering en discriminatie ingaat, wat ook de 

oorzaak. We willen in het bijzonder aandacht besteden voor het genderevenwicht, waarbij 

ook sport voor vrouwen actief ondersteund, gesubsidieerd en aangemoedigd wordt, naast 

sport voor mannen.   

• We willen meer aandacht dat de voetbal-, basket- en andere sportterreinen toegankelijk zijn 

voor vrouwen, tot verschillende uurroosters waar nodig.   

• Vrouwelijke clubs, vooral onze vrouwelijke voetbalclub, meer ondersteunen 

• Sportieve activiteiten voor ouderen ontwikkelen 

• Met hulp van de regio, infrastructuur en sportieve activiteiten ontwikkelen voor 

gehandicapten, bv. door de oprichting van een sportteam voor rolstoelgebruikers in 

samenwerking met Handisport 

• Deelname aan de Panathlon Wallonie-Brussel om fair-play en “respect via le sport” acties 

aan te moedigen. 

Een groot sportief evenement organiseren 

• Een weerkerend en groot evenement organiseren in samenwerking met de verschillende 

sportclubs en organisaties aanwezig in onze gemeente. Een athletiekmeeting, een 

wielerkoers, een toernooi… De discipline maakt niet uit, op voorwaarde dat het evenement 

open en toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen. Bijvoorbeeld zouden de “24u sport” 

georganiseerd kunnen worden om het beoefenen van sport aan te moedigen op het 

grondgebied van Sint-Gillis: gratis en voor alle inwoners.  

• In samenwerking met Vorst zouden ook de 10km van Sint-Gillis/Vorst georganiseerd kunnen 

worden, waarbij de deelnemers telkens een nieuw stuk van hun gemeente ontdekken.  
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Cultuur voor Kuulkappers 
 

Als gemeente waar culturen samenkomen, levert Sint-Gillis een bijzonder rijke en creatieve bijdrage 

aan onze hoofdstad. Honderden artiesten wonen er en de gemeente heeft een veel grotere présence 

dan haar 2,5km² laten vermoeden. Ze is het thuis van twee belangrijke culturele centra (het cultureel 

centrum Jacques Franck voor Franstaligen en de Pianofabriek voor Nederlandstaligen), het Huis van 

Cultuur, verschillende ruimtes van expressie en creativiteit, galerijen, een pool van artistieke 

ontwikkeling, kunstacademies, theaters, caféconcerten en een dynamische gemeenschappelijke 

culturele dienst. Om nog maar te zwijgen van het groeiend aantal kunstenaarsateliers en -

verenigingen die in de sector werkzaam zijn. Cultuur speelt een belangrijke rol in de economische 

activiteit van de gemeente en verzekert het van een "territorium van de kunst" -karakter dat 

voortdurend makers en inwoners aantrekt op zoek naar gezelligheid en ontmoetingen. Het zorgt ook 

voor een continue vitaliteit die het tot een van de meest interessante centra van aantrekking en 

collectief leven in Brussel maakt. Wanneer de gemeente echter pas aan het einde van de legislatuur 

een cultureel plan heeft, blijkt dit helaas uitsluitend gericht op de gesubsidieerde verenigingen en 

verwaarloost ze alle rijkdom aan opkomende elementen. 

ONZE VOORSTELLEN 

• De communicatie vernieuwen en een online culturele kalender van Sint-Gillis maken die het 

hele aanbod dagelijks in beslag neemt, om het culturele aanbod van Sint-Gillis meer 

bekendheid te geven. 

• Benut de openbare ruimte opnieuw om straatkunst te beoefenen en voor een gezonde 

wegijver te gaan van muzikale, feestelijke, interculturele en familie-evenementen.  

• Het culturele aanbod is aan het veranderen: het gaat niet langer alleen om het publiek een 

show of een tentoonstelling aan te bieden, maar om een veel meer globale en participatieve 

ervaring. Wij willen van een show genieten om bijvoorbeeld een plek, een tentoonstelling, 

een concert, een DJ te ontdekken, terwijl we iets drinken, elkaar op de hoogte houden, 

auteurs ontmoeten, … We moeten disciplines mixen, denken in termen van wereldwijde 

ervaring voor het publiek, disciplines uit hun hokjes halen. De combinatie van toegankelijke 

lokalen, leuke cafetaria, gemengd publiek en toegankelijkheid van de Pianofabriek is een te 

volgen voorbeeld. 

• Stimuleer samenwerkingsverbanden tussen de OCMW's en lokale artiesten. 

• Zet in op een samenwerking tussen cultuur en onderwijs waardoor alle studenten uit Sint-

Gillis kunnen werken om hun artistieke potentieel te ontwikkelen. 

• Het netwerk van onze kunstenaars versterken door een "huis van kunstenaars" te creëren, 

met een gastvrij welkom voor nieuwe talenten (alle herkomsten) die zich in de stad vestigen, 

en uitwisselingen met andere steden in Europa of elders bevorderen. 

•  Ontwikkel een bioscoophostingplan en verlaag de administratiekosten voor een aanvraag 

om te filmen, door een regisseur die in de gemeente woont. 

•  Ondersteuning van stedelijke kunst en levende kunstvormen door het promoten van lokale 

creaties en opkomende kunstenaars. 

•  Voorzie kunstenaars van ruimte in lege gebouwen via huurcontracten voor repetities, 

gietstukken, opstellingen, enz.  

• De ontwikkeling van workshops voor kunstenaars vergemakkelijken, met name door een 

partnerschap tussen de gemeente en artistieke centra die al in het proces van ontwikkeling 

zijn en reeds bestaan (zoals Smart ateliers). 

• Garandeer een centrale plaats voor creatie, cultuur en het verenigingsleven in het 

toekomstige project van wijkontwikkeling,  gekoppeld aan de sluiting van de Sint-Gillis-

gevangenis (kunstenaarsateliers, kleine, redelijk geprijsde gebouwen, enz.). 
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• Zorgen voor de toekomst van de Rozentuin en de banden met de gemeente versterken door

een langetermijnovereenkomst. Zorgen voor de levensvatbaarheid van de plaats (gelegen in

de gemeente Ukkel).

• Promoot het Hortamuseum bij de inwoners van de stad. Aan de ene kant door het aanbieden

van gratis toegang (bijvoorbeeld bij verhuizing naar Sint-Gillis, op bruiloften, tijdens acties

van de gemeente), aan de andere kant, door het verbeteren van de bewegwijzering zodat

elke inwoner van Sint-Gillis dit museum kent.

• Naast deze lokale initiatieven, kan de gemeente initiatief nemen voor een bredere

samenwerking: in het kader van het Brussels Gewest, of met naburige gemeenten, zoals

Vorst, Anderlecht, Elsene en Brussel.

We gebruiken de publieke ruimte om de 

levenskwaliteit te verbeteren 

De publieke ruimte is met zijn straten, pleinen, lanen en parken bepalend voor de identiteit van de 

gemeente Sint-Gillis. Het is tegelijkertijd een gedeelde ruimte waar inwoners elkaar ontmoeten. Het 

draagt bij tot het welzijn van iedereen. Om de levenskwaliteit te verhogen in Sint-Gillis moet er werk 

gemaakt worden van meer groene ruimte voor en door de bewoners.  

ONZE VOORSTELLEN 

Publieke verlichting 

• Het ontwikkelen van een gemeentelijk lichtplan voor onder meer monumenten, kruispunten

en andere typische plekken zoals het Voorplein, Bareel, het stadhuis en de scholen.

• Het stelselmatig vervangen van de huidige publieke verlichting door ‘groene’ verlichting.

Bijvoorbeeld door fotovoltaïsche verlichting te installeren met zeer laag verbruik, maar met

hoge lichtintensiteit.

• Er voor zorgen dat straten voldoende verlicht zijn en donkere plekken vermijden.

Borden en publiciteit 

• Het opmaken van een kadaster van borden op het grondgebied van de gemeente. En het

schrappen van overbodige borden. Dat laat toe om meer plaats vrij te houden op

trottoirs/wegen en verlaagt het overaanbod aan overtollige weginformatie.

• Een strategie ontwikkelen om reclameborden te verwijderen want die vervuilen de openbare

ruimte. Dat betekent ook dat bestaande contracten met private firma’s opgezegd dienen te

worden (naar het voorbeeld van Grenoble).

• Interactieve en dynamische reclameborden (schermen) die veel energie vragen, de aandacht

afleiden of levensbeschouwelijke vragen stellen, moeten ook worden verwijderd uit het

straatbeeld.

Dienst stedenbouw 

• De stedenbouwkundige dienst van Sint-Gillis heeft de reputatie erg veeleisend te zijn. Soms

worden zelfs meer eisen opgelegd dan strikt wettelijk verplicht is. De dienstverlening kan
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worden verbeterd door een meer oplossings- en klantgerichte aanpak. Dit uiteraard altijd 

met respect voor het wettelijke kader (zie ook bij het deel ‘huisvesting’). 

• Kopen en renoveren moet mogelijk blijven voor particulieren in Sint-Gillis. De huizenmarkt 

mag niet gedomineerd worden door professionele projectontwikkelaars die tijd en middelen 

hebben om de omstandige subsidieaanvragen in te dienen.  

• Meer opzoekwerk en een overlegcultuur moeten worden ontwikkeld om klanten gericht te 

informeren. Aandacht moet ook meer uitgaan naar kleine projecten.  

• De dienst mag de onvolledigheid (of niet ontvankelijkheid) van een dossier niet inroepen als 

voorwendsel om toekenningen van subsidies te vertragen.  

 

Gender: meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte 

• De beleving van publieke ruimte is verschillend tussen mannen en vrouwen. In het algemeen 

is het veiligheidsgevoel zwakker bij vrouwen. Bovendien zijn vrouwen vaker het slachtoffer 

van seksisme of verbale/fysieke agressie. Vrouwen worden ook vaker niet toegelaten tot 

publieke plaatsen door mannen. De indeling van de publieke ruimte moet rekening houden 

met de verschillende beleving tussen mannen en vrouwen. Om het veiligheidsgevoel bij 

vrouwen te vergroten kan er bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden met het verlichten van 

bepaalde donkere plekken.  

 

Plekken die meer aandacht verdienen 

DE ZUIDWIJK  

 

• Historiek: de huidige verloedering van de Zuidwijk is het gevolg van de decennialange politiek 

van Charles Picqué, als burgemeester zowel als minister-president, om almaar meer 

kantoorruimte te bouwen, wat vooral bouwpromotoren ten goede kwam. Handelaars en 

bewoners werden onteigend zoals wordt aangetoond in de documentaire ‘Dans 10 ans ou 

dans 10 jours’ van Gwenaël Brëes. De kantoren bleven te vaak leeg en de lokale 

middenklasse stierf langzaam maar zeker uit. Veel bewoners werden ook jaren in het 

ongewisse gelaten. Broodnodige renovaties bleven daardoor uit met het verval van veel 

panden als gevolg.    

• Januari 2016: de Brusselse regering keurt een richtschema goed voor de Zuidwijk genaamd, 

“La gare habitante”. Dit schema voorziet grote projecten met 2 tijdshorizons: 

• 2022: de heraanleg van de publieke ruimte, een ondergrondse tram en de schrapping van de 

overdekte straat, het inrichten van een vierhoek aan paden onder de sporen (quadrilatères), 

etc. 

• 2030: de herbestemming van de postsorteercentrum, een nieuw gebouw aan de 

Frankrijkstraat, etc. 

• 2018: er worden een aantal wijzigingen aan het richtschema uit 2016 toegevoegd:  

o de ondergrondse tram onder de Fonsnylaan wordt geschrapt onder druk van Ecolo-

Groen en door het verzetvan de gemeente Sint-Gillis; 

o De piste om een vierhoek aan paden te bouwen onder de sporen wordt door de 

NMBS verlaten omwille van veronderstelde veiligheidsproblemen. 

Onze voorstellen voor de Zuidwijk 

 

Verkeersveiligheid  
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• De herinrichting van het kruistpunt aan de Fonsnylaan en de Engelandstraat met bijzonder 

aandacht voor voetgangers en fietsers; 

• Het verlagen van het aantal rijbanen tot slecht 1 vak op de Fonsnylaan; 

 

Het installeren van ‘super blocks’ 

 

• Superblocks (naar het voorbeeld van Barcelona) in een deel van de Zuidwijk. Voornaamste 

doel is om de autodruk te verlagen en het levendig karakter van de wijk te versterken. Het 

crëeren van een identiteitsgevoel kan door het organiseren van evenementen of projecten. 

Het gaat in het bijzonder om de straten in dambordpatroon zoals de T. Verhaegen, E. Feron, 

Merode en Zweden straten zoals voorgesteld door de werkgroep G1060. Meer info over het 

concept van super blocks vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZORzsubQA_M 

 

Publieke ruimte  

 

• Renovatie van publieke gebouwen om het aanbod te verhogen van crèches, scholen en 

culturele evenementen. 

• Stimuleren van het bezetten van leegstaande gebouwen door kansarmen (zoals het 

postsorteercentrum). 

• Een volledige herinrichting van de publieke ruimten zoals de Europa esplanade en andere 

plekken rond het Zuidstation. 

• Het verlagen van de autodruk. 

• Het behoud van de Zuidmarkt in goede omstandigheden. 

• De vergroening van de buurt waar mogelijk. 

• Een betere toegang tot het publiek bovengronds transport (met inbegrip van tram 81/82); 

• Een volledige reconversie van de ‘overdekte straat’ (door het schrappen van de 

ondergrondse tram kunnen de ondergrondse MIVB sporen gebruikt worden die uitgeven op 

de Argonne straat) 

• Een drastische verbetering van de voetpaden in de richting van het stadscentrum (met 

inbegrip van de doorgang op de kleine ring aan de Lemonnier en Stalingradlaan); 

• Het verzekeren van een sociale mix en meer investeren in sociale woningen; 

• Het aanbod woningen vergroten in verhouding tot de beschikbare kantoorruimte 

(bijvoorbeeld 70/30); 

VOORPLEIN EN OMGEVING 

In 2018 werd het Voorplein heraangelegd, net zoals beneden aan de Fortstraat, en autovrij gemaakt. 

Goed onderhoud en de netheid van deze veelgebruikte plek (passanten, markt, horeca, handel, etc.) 

is een belangrijke voorwaarde voor de slaagkansen van dit project. Een andere bekommernis is de 

gedeelde ruimte tussen het grote en kleine Voorplein: wat met het doorgaand verkeer en de 

signalisatie? Verder moet de dagelijkse markt behouden blijven op zijn gebruikelijke plek: het 

Voorplein. Tenzij er een duidelijke vraag komt van de gebruikers of handelaars, zoals voor de 

foodtruckmarkt op donderdagavond.  

Het Marie Janson plein (het Moskou vierkant) moet worden heraangelegd op basis van de volgende 

voorwaarden: 

• De intrekking van het Bijzondere Bestemmingsplan (PPAS) om een ondergrondse parking te 

voorzien. De definitieve verzakking aan de parking geeft maximale vrijheid om de 

bovengrondse oppervlakte opnieuw in te richten. 
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• Het respecteren van de voorschriften van het Regionale Bestemmingsplan wat betreft de

zone waar een parkje is ingericht.

• Er moet budget worden vrijgemaakt om een participatief proces in de buurt op gang te

brengen voor de herinrichting. Belangrijk: sinds 2 jaar experimenteert vzw Toestand met de

inrichting van kleine projecten. Zij hebben door hun geprivilegieerde positie kunnen

observeren en luisteren naar wat er leeft op het plein. In het kader van het wijkcontract

Parvis-Morichar heeft Toestand aanbevelingen gedaan over de herinrichting van de ruimte.

Jammer genoeg werden deze aanbevelingen niet opgenomen in het lastenboek. Dat is

onbegrijpelijk aangezien noch het architectenbureau of de jury niet kunnen terugblikken op

2 jaar ervaring.

• Tot slot moet ook de aansluiting met het Voorplein beter worden geregeld.

BAREEL 

• Bareel moet een klassiek rond punt worden met voorrang voor de tram (wat momenteel 
onderzocht wordt) en met veilige fietspaden. 

KRUISPUNT JANSON 

• Dit kruispunt met zijn 6 invalswegen is als zwart punt aangeduid door MIVB en door

voetgangers. Een kleine ingreep heeft dat jammer genoeg niet kunnen veranderen. Om de

huidige situatie te verbeteren, stellen Groen en Ecolo voor om een éénrichtingsstraat te

installen vanaf het aquaduct in de richting van Janson-Trinité. Het doel is om er voor te

zorgen dat de tram in de richting van Trinité ook een eigen bedding krijgt naar het voorbeeld

van de Moris straat.

Waterloose steenweg en de flessenhals Louiza 

• Er moet nagedacht worden over een eigen bedding voor de tram 92 en 97. Dat betekent da

de Charleroisesteenweg een éénrichtingsstraat wordt vanaf het Janson plein in de richting

van het Stéphanie plein. Het verkeer zal worden omgeleid naar de kleine ring via de Defacqoz

straat en de Louizalaan. Een andere optie het bestuderen waard, is om de gehele flessenhals

van de Louizalaan autovrij te maken, net zoals een deel van het Stéphanieplein en de sectie

Stéphanie-Berckmans.

VAN MEENEN PLEIN 

• Dit plein moet opnieuw publieke ruimte worden in plaats van gebruikt te worden als parking.

GEVANGENISBUURT 

• Wat ook de oorzaak ook mag zijn van de bouw van een nieuwe gevangenis in Haren, het is

alvast duidelijk dat een deel van de gevangenis van Sint-Gillis (en Vorst) gedoemd is om te

verdwijnen. Het is belangrijk om een toekomstgericht project te ontwikkelen voor de wijk op

basis van duurzaamheid. Voor Ecolo-Groen moet de nieuwe gevangenisbuurt een

ecologische voorbeeldwijk worden. Het autoverkeer moet er verboden of erg beperkt

gehouden worden. De buurt moet verschillende functies combineren: wonen, handel,

diensten en voldoende groene ruimten.
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Een mobiele gemeente met kalme publieke ruimte 
Het wegverkeer vormt een belangrijke bron van geluidsoverlast, onveiligheid en slechte 

luchtkwaliteit voor de bevolking. De metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd door Ecolo en Groen 

in Sint-Gillis hebben duidelijk aangetoond dat de gemeente zich vaak in het ‘rood’ bevindt. 

(https://ecolo1060.wordpress.com/2018/05/31/qualite-de-lair-saint-gilles-dans-le-rouge/).  De 

wagen is niet de meest ideale oplossing om zich te verplaatsen in de stad. De alternatieven moeten 

dan ook voorrang krijgen. Minder wagens is een goede zaak voor iedereen. Voor meer propere lucht 

die onze ouders en kinderen inademenen, voor meer publieke ruimte (die zo schaars is in Sint-Gillis), 

voor de onafhankelijkheid die we winnen door ons veilig te kunnen verplaatsen.  

 

Sint-Gillis is een kleine gemeente die goed bediend wordt door het openbaar vervoer (NMBS, MIVB, 

De Lijn en TEC). In 2015 lag het niveau van motorisering op 0,77 voertuigen per familie, wat minder is 

dan het regionale gemiddelde van 1,2 voertuigen per familie. Minder dan 1 op 3 personen beschikt 

over een wagen in Sint-Gillis. Het aantal ingeschreven voertuigen is stabiel gebleven de voorbije 15 

jaren en dit terwijl het aantal inwoners met 15% is gestegen. Nochtans blijft de parkeerdruk hoog 

met 9700 plekken op de openbare weg voor meer dan 13000 bewonerskaarten. Er zijn 478 

fietsparkings, 22 fietsboxen en meer dan 100 personen staan op de wachtlijst. Er zijn ook 27 Cambio 

wagens beschikbaar in de gemeente, maar de buurt van de Parklaan en de Bosniëstraat zijn slecht 

bedeeld. De kruising tussen de Fonsnylaan en de Engelandstraat staat bovenaan de prioriteitenlijst 

als het gaat over zones met een hoge ongevallengraad. Tot op vandaag zijn er slechts kleine 

wijzigingen aangebracht aan het kruispunt.  

 

Onze voorstellen 

Sint-Gillis voor de voetgangers 

• In een ideaal scenario wordt de publieke ruimte gedeeld tussen al haar gebruikers, zonder 

agressie tussen de verschillende groepen. Toch dienen in Sint-Gillis vooral de zwakke 

weggebruikers beschermd worden.  

• De trottoirs dienen in perfecte staat te zijn met een minimum breedte van 1,5m. Ze moeten 

ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, etc. De wegsignalisatie moet 

ook voldoende zijn toegespitst zodat voetgangers gemakkelijk de belangrijkste plekken in de 

gemeente te voet kunnen bereiken.  

• De zebrapaden kunnen eveneens worden verbeterd.  

 

Sint-Gillis voor fietsers 

• Het veralgemenen van fietstraten met een focus op schoolstraten (naar het voorbeeld van 

een deel van de Sint-Bernardstraat). 

• Fietsopleidingen op school voor alle leerlingen en de mogelijkheid om een fietsbrevet te 

behalen.  

• Het aanmoedigen (ook financieel voor lage inkomens) van ouders om toegang te hebben tot 

het contract ‘een fiets voor 10 jaar’. Dit moet kinderen toelaten om, ongeacht hun toestand, 

te profiteren van een adequate fiets (http://1velopour10ans.be/). 

• Het invoeren van een integraal fietsactieplan zoals goedgekeurd door de gemeente in 2017 

in het kader van de fietsaudit (BYPAD). De resultaten van deze fietsaudit waren catastrofaal 

voor Sint-Gillis. De situatie op het terrein moet snel veranderen.  

• Het ontwikkelen van telewerk voor gemeentelijke ambtenaren met het oog op het verlagen 

van de verkeersdruk. Het gaat misschien om een symbolische actie, maar met een 



Programma Ecolo-Groen Sint-Gillis - Verkiezingen 2018 31

belangrijke boodschap. Ook het stimuleren van glijdende werkuren is belangrijk zodat de 

ambtenaren spitstijden kunnen vermijden.  

• Het ter beschikking stellen van ambtenaren (van de gemeente, OCMW, politiezone, …) die 

zicht met de fiets verplaatsen voor dienstverrichtingen, met inbegrip van het transport van 

materiaal (fietscargo’s) 

• Het organiseren van opleidingen voor het personeel en zijn bewoners: ‘Hoe te rijden met een 

e-bike’? 

• De weginfrastructuur fietsvriendelijker maken, het verhogen van het aandeel fietsparkings 

en fietsboxen, meer bepaald door publieke gebouwen beter te benutten (met beveiligde 

zones waar fietsen ’s nachts kunnen staan) en door fietstochten te organiseren. 

• Groepsaankopen aanbieden aan bewoners voor klassieke en elektrische fietsen. 

• Het systematiseren van wandel- en fietspaden in scholen, het creëren van veilige  en 

afgebakende routes (bijvoorbeeld door duidelijk zichtbare knipperlichten) naar scholen en 

andere activiteitenplekken voor kinderen. 

• Het ter beschikking stellen van gemeentelijke voertuigen als deelvoertuig buiten de 

werkuren (naar het voorbeeld van Schaarbeek). 

• Het vermenigvuldigen van plekken om fietsen veilig vast te maken, onder meer bij 

commerciële centra en cafés, zodat klanten altijd weten waar ze hun fiets kunnen vast 

maken. 

• De gemeentelijke en gewestelijke fietspaden dienen tegelijkertijd aangenaam en duidelijk te 

zijn voor hun gebruikers. Deze paden moeten dus werkelijk een coherent fietsnetwerk 

worden. Daarom stellen we voor om alle obstakels uit de weg te ruimen zodat de 

overgangen tussen fietspaden vlot kunnen verlopen. 

• De veiligheid van fietsers op de grote verkeersassen (zoals de Hotel des Monnaies straat, de 

Overwinningsstraat, de Charleroisesteenweg, de Fonsnylaan, de Merodestraat, de 

Waterloosesteenweg, de Parklaan, etc.) moet dringend worden versterkt. De Parklaan en 

Merodestraat zijn voorbeelden van straten die breed genoeg zijn om er een apart fietspad 

aan te leggen. Wat de Charleroisesteenweg heeft een volledig gescheiden fietspad de 

voorkeur aan parking plaatsen.   

• Voor het comfort van fietsers hebben we een voorkeur voor Berlijnse vluchtheuvels om de 

snelheid van wagens te breken. 

• Het parkeerbeleid moet alternatieve vervoersmodi zoals de fiets aanmoedigen. In Sint-Gillis 

hebben bewoners met een wagen recht op een parkeerkaart voor 10 euro per jaar (8m²). 

Fietsers daarentegen betalen 5 euro per maand voor een fietsparkeerplek in een box (1m²), 

wat neerkomt op 60 euro per jaar. Het aanmoedigen van zachte mobiliteit moet op zijn 

minst leiden tot tarieven van fietsboxen op gelijke hoogte met parkeerkaarten voor wagens, 

dus 10 euro per jaar.   

• Het sanctioneren van wagens die fietsers belemmeren door te parkeren op fietspaden. Naar 

het voorbeeld van stad Brussel willen we ook een fietsbrigade die automobilisten beboet die 

overtredingen begaan. 

• We organiseren mobiliteitswandelingen. 

• Het informeren van nieuwe bewoners over de transportmogelijkheden in de gemeente: 

openbaar vervoer, deelwagens, etc. en hen uitnodigen om de fiets te gebruiken.  

• Het organiseren van een maandelijkse fietstocht tussen maart en oktober om bewoners te 

doen wennen aan de fiets. 

• Het organiseren van een spel zoals ‘Maestro Mobile Challenge’ om multimodaliteit te testen. 

(http://www.fr.maestromobile.eu/). 
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Het aanbod openbaar vervoer verbeteren 

Het verbeteren van de dialoog met de MIVB, om te voldoen aan de noden van de Sint-Gillenaren: het 

verbeteren van de frequentie van trams en bussen en trekken hun snelheid op, door een aparte 

strook te voorzien. 

Het verlagen van de autodruk: structurele maatregelen voor minder auto’s, gezondere lucht in 

Sint-Gillis en het terugdringen van geluidsoverlast 

• De gemeente inschrijven in het gewestelijk mobiliteitsplan GOODMOVE dat een daling wil 

van het aantal autoverplaatsingen met als doelstelling om 60% van alle verplaatsingen te te 

voet te laten gebeuren, met de fiets of met het openbaar vervoer. 

• Voorrang geven aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.  

• Het doorgaand verkeer zo veel mogelijk vermijden, in het bijzonder in de omgeving van 

scholen. 

• Het afbakenen van zones die alleen toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en gebruikers 

van het openbaar vervoer. 

• Het inrichten van fietsstraten en buurten met beperkt autoverkeer in samenspraak met de 

bewoners. 

• Parallel aan een versterkt aanbod van alternatieve vervoersmodi moet ook de kwaliteit van 

de openbare ruimte verbeteren. Dit vooral met het oog op meer groen, fietsparkings en 

aangename fiets- en voetpaden. 

• Het installeren van beveiligde fietsparkings (en boxen) met behulp van het Gewest, inclusief 

parkings voor cargo- en elektrische fietsen. 

• Het verbeteren van het voetpaden network. 

• Het ontwikkelen van een groter aanbod aan deelwagens; 

• Het fiscaal stimuleren van alternatieve vervoersmodi met in het bijzonder een subsidiebeleid 

voor elektrische fietsen. 

• Afspraken maken met privépartners die beschikken over grote oppervlakten om hun parking 

ter beschikking te stellen van buurtbewoners tijdens avonden en het weekend; 

• Het verhogen van de milieunormen van het wagenpark van de gemeente met een focus op 

CO2-uitstoot. Ook moet het aandeel deel- en elektrische wagens verhoogd worden. 

• Meer communiceren en sensibiliseren over de inzet van een toekomstgericht 

mobiliteitsbeleid. 

• Het gemeentepersoneel aanmoedigen om te pendelen naar het werk met het openbaar 

vervoer, Cambio, de fiets…in plaats van de wagen. 

• Instrumenten ontwikkelen om te sensibiliseren over geluidsoverlast. Volgens een studie van 

Leefmilieu Brussel is geluidsoverlast de 2de grootste bron van ergernis bij bewoners. En het is 

geen verrassing dat het autoverkeer de voornaamste oorzaak is van de geluidsoverlast. 

Een rustiger publieke omgeving 

• Het vermenigvuldigen van ‘ontmoetingsplekken’, gedeelde ruimtes, zoals de kleine Parvis, 

maar met een duidelijke signalisatie en sensibilisering voor alle gebruikers. 

• Tijdens weekends en in vakantieperiodes tenminste 1 straat per wijk per buurt vrijmaken om 

kinderen te laten spelen. 

• Er over waken dat wagens en ander gemotoriseerd verkeer zich aan de 

snelheidsbeperkingen houden. 
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De luchtkwaliteit in en rondom scholen, crèches en opvangplaatsen 

• Structureel de luchtkwaliteit meten in scholen, crèches, opvangplaatsen en rusthuizen. Dat

moet gebeuren tenminste 1 keer per jaar, of in geval van problematische indicatoren

semestrieel.

• Met behulp van scholen, crèches, opvangplaatsen en rusthuizen de gemiddelde jaarlijkse

NO2 concentratie onder de 20 μg/m3 brengen, de norm die gehanteerd wordt als acceptabel

door de WHO;

• Alleen toestaan dat kinderen worden gebracht met de wagen op basis van uitzonderlijke

toestemming.

• Het vervoer van en naar school te voet en met de fiets beter organiseren. In het geval dat

niet mogelijk is, dient te worden gewerkt met een ophaaldienst.

• De gemeente moet voor de verschillende scholen op haar grondgebied de belangrijkste

fietsroutes in kaart brengen en op de hoofdwegen waar mogelijk afgescheiden fietspaden

voorzien.

• De gemeente moet de impact analyseren van proefprojecten met ‘schoolstraten’ op de

luchtkwaliteit. Schoolstraten zijn straten waar het autoverkeer wordt geweerd bij aanvang

en einde van de lessen. In het geval dat de resultaten positief zijn, dient een “schoolstraat-

beleid” te worden ontwikkeld in overleg met de directies, ouders, bewoners en gebruikers.

• In overleg met de politiezone en in het kader van bestaande regionale initiatieven een

sensibiliseringscampagne lanceren over een zone 30. Naast preventie dienen

autobestuurders ook te worden gewezen op mogelijke sancties bij niet naleving van de

snelheidsbeperkingen of het verbod op het stationair laten draaien van de motor;

• Er voor zorgen dat rond scholen een snelheidsbeperking geldt van 20km/h en in de rest van

de gemeente een beperking van 30km/h.

ONZE VOORSTELLEN 

• Verhoging van het aantal sociale huisvestingseenheden

• Maak het volledige woningpark van de Grondregiefinancieel toegankelijker: strikte naleving

van regionale voorschriften en beheer van het hele woningpark als "bescheiden

huurwoningen" (met de wettelijke huurprijzen die geldig zijn voor deze categorie), oprichting

van de onafhankelijke commissie van attributie voorzien in de Wooncode.

• In aanvulling van het vorige: een deel van het woningpark van de Grondregie naar de

Zuiderhaard overhevelen en, binnen de grenzen van de legale mogelijkheden, naar het SVK

zoals in bv. Schaarbeek gebeurde.

• Ondersteuning, ook financieel, van het SVK (Sociaal VerhuurKantoor) Sint-Gillis, die hen

toelaten om kwantitatieve doeleinden op te stellen en hun slagkracht te verhogen, om tot

een van de sterkste SVK’s in de regio te komen.

• Doorgaan met het creëren van gematigde huurwoningen via wijkcontracten en

stadsvernieuwingscontracten (CRU).

• De grondreserves (gevangenis, Midi) moeten, in het kader van gemengde projecten, gebruikt

kunnen worden voor huisvesting en voor sociale doeleinden. Stedenbouwkundige heffingen

of andere systemen voor het innen van meerwaarde moeten worden gebruikt om sociale

woningen rechtstreeks te creëren of om de woningprijs te matigen als een sociale woning

niet mogelijk is.

• Op dit moment ontbreken er grote wooneenheden met 3 en 4 slaapkamers in de hele regio.

Het is daarom noodzakelijk om te streven naar een gediversifieerde typologie van

huisvesting door een gekwantificeerde doelstelling te bepalen voor grote woningen in

nieuwe of gerenoveerde woningen.
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• Voer een echt transithuisvestingsbeleid uit voor degenen die hun huis verliezen, onder 

toezicht van een schepen. 

Vergroot het aantal woningen en verbeter de informatie 

• Een gemeenschappelijke huizenteller opzetten, die informatie en registratie mogelijk maakt 

van verschillende exploitanten (incl. Zuiderhaard, Grondregie, SVK, maar ook andere 

regionale exploitanten). 

• Intensiveer de strijd tegen onbezet en onderbezet terrein. Maak een inventaris van lege 

woningen, in overeenstemming met de Wooncode. Een gemeentelijk observatorium 

opzetten van huisvesting, gericht op detectie en terugkeer naar de markt. Verbetering van 

de samenwerking tussen de regionale dienst voor de strijd tegen lege woningen en de 

gemeentelijke dienst 

•  Ontwikkel onzekere bezettingsovereenkomsten met particuliere of publieke gebouwen die 

moeten gerenoveerd worden in samenwerking met verenigingen die re-integratie 

bevorderen 

•  Verleng en ondersteun het premiumsysteem voor renovatie van woningen boven bedrijven 

(deze premie is momenteel gereserveerd voor gebouwen binnen het kader van een 

contractdistrict). 

•  Maak een inventaris van lege kantoren die kunnen worden omgezet in woningen en die hun 

kunnen ondersteunen in de omscholing. 

• Promoot een compacte, energie-efficiënte architectuur bij het plannen van vergunningen 

voor nieuwe woningen of renovatie.  

• Neem duidelijke en expliciete stedenbouwkundige regels aan met betrekking tot de 

verdeling van huizen in verschillende entiteiten. Momenteel is in Sint-Gillis de impliciete 

regel om alleen het uitsnijden van huizen in eenheden van zeer grote afmetingen, 

waaronder enkele kamers, te accepteren. Hoewel het noodzakelijk is om te vechten tegen 

buitensporige deling, is het ook belangrijk om diversiteit in de soorten en maten van 

woningen toe te staan.  

•  Bevorder modulariteit en de evolutie van huisvesting als onderdeel van de uitgifte van 

bouwvergunningen. Sta bijvoorbeeld omkeerbare divisies toe voor het huis van een 

gehandicapte ouder of een oudere persoon. 

•  Stimuleer het creëren van studentenkoten bij ouderen die wonen in een woning die te 

groot voor hen is geworden, door samenwerking met de gespecialiseerde vereniging te 

ontwikkelen. Verbeter de kwaliteit van deze woningen. 

• Vergroot planningsmedewerkers om aanvragers beter te informeren over 

planningsvergunningen en verkort de tijd die nodig is om planningsvergunningen te 

verkrijgen. 

 

Verbetering van de bouwkwaliteit en energieprestaties van gebouwen 

• Definieer een renovatieplan voor het gemeentelijke bestuur, dat ook de verbetering van de 

energieprestaties beoogt. Evalueer het renovatieplan dat aan de gang is in Foyer du Sud. 

Vergroot de technische interventieteams van openbare operatoren om de interventietijden 

te verkorten, vooral voor kleinere werken, die grotere schade kunnen aanrichten als ze niet 

op tijd worden verzorgd. 

• Evalueer het CAFA-beleid om "slechte huisvesting" (ongezonde, oneerlijke of gewetenloze 

huisbazen, enz.) te identificeren. Maak van CAFA een transparante gemeenschappelijke non-

profitorganisatie.  

• Ontwikkel samenwerking met de regionale huisvestingsadministratie om ongezonde 

woningen te bestrijden door deze te richten op diegenen die een reëel gezondheids- / 

veiligheidsrisico vormen.  
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Een eerlijkere belasting op onroerend goed 

• Evalueer het werk van de Kadaster-indicator in de gemeente. Verbetering van de 

samenwerking met de federale overheid om systematisch werk te maken van het bijwerken 

van het kadastraal inkomen, met als doel een eerlijkere belastingheffing. Ook willen we 

vermijden dat investeren in energieprestaties of basiscomfort benadeeld zou worden. 

Ondersteuning van nieuwe vormen van wonen 

• Ondersteuning van cohousing- en gemeenschapshuisvestingsinitiatieven (stadsplanning, 

technische ondersteuning en legaal ...) 

•  Steun de associatieve initiatieven van "Housing first" (huisvesting van mensen zonder 

onderdak) door het verstrekken van gemeenschappelijke huisvesting of AIS voor deze 

projecten; 

• Ontwikkel ten minste één intergenerationeel woonproject op de gemeente, bijvoorbeeld van 

het type "kangoeroe" (huisvesting die tegelijkertijd jonge huurders verwelkomt en oudere 

huurders die elkaar helpen). 

• Ten minste één Community Land Trust (CLT) -project uitvoeren als onderdeel van een 

partnerschap tussen overheid en partnerschap. Dit type project verlaagt de kosten van 

eigenwoningbezit voor een gericht publiek (gemaximeerde inkomsten), als onderdeel van 

een collectief project, met een systeem van gedeeltelijke recuperatie van de meerwaarde in 

geval van doorverkoop. Buurtcontracten kunnen hiervoor kansen bieden.  

•  Ondersteuning van het creëren van studentenkoten door het opstellen van een strategisch 

plan met doelstellingen van dichtheid / aantal koten per buurt. 

• Verbeter de relatie met burgers en bestuur 

• Oprichting van een bemiddelingsdienst voor huurgeschillen  

• In dezelfde geest willen we huurders ondersteunen die via de rechtbanken een herziening 

van de huurprijs proberen te verkrijgen, indien buitengewoon onredelijk, om een prijs te 

bekomen die meer in lijn is met het regionale indicatieve huurprijzen, en de staat van het 

etablissement.  

 

 

Een gemeentelijk preventie- en gezondheidsbeleid 
Elke Sint-Gillisnaar toelaten in goede gezondheid te leven moet één van de prioriteiten in een 

gemeentebeleid zijn. Het is daarom nodig om aan de verschillende ‘gezondheidsdeterminanten’ te 

werken, zoals huisvesting, luchtkwaliteit, voeding, … We zetten het welzijn van de inwoners voorop, 

met een bijzondere aandacht voor de zwaksten en de strijd tegen sociale ongelijkheid op vlak van 

gezondheid.  

ONZE VOORSTELLEN 

Een globale strategie voor een betere gezondheid 

Samen met alle lokale gezondheidsactoren (verstrekkers van medische zorgen, lokale medische 

centra, sport-, cultuur- en milieuverenigingen, …) wordt er een ‘Gezondheidsplan voor Sint-Gillis’ 

opgesteld dat, op basis van de bestaande noden en aanbod, de beleidsprioriteiten vastlegt. Dit plan 

zal transversaal zijn en betrekt het geheel van beleidsdomeinen (stedenbouw, onderwijs, 

werkgelegenheid, …) Iedere schepen(e) zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan binnen 

zijn/haar bevoegdheden.  
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Een gezondheidsgunstig beleid voeren  

De gemeente moet in al haar beleidsdomeinen de gezondheid van haar inwoners vooropstellen, 

bijvoorbeeld door meer groene ruimte te creëren, wijkfeesten te organiseren en zo de sociale 

cohesie te versterken en ontmoetingen tussen buren mogelijk te maken, door duurzame voeding aan 

te bieden in de crèches, scholen, rusthuizen, …  

• Door het beweegaanbod te vergroten, wandelen en fietsen te promoten, gezonde voeding 

aan te bieden (via collectieve moestuinen, groepsaankopen, …) en 

bewustmakingscampagnes (bvb. rond SOA’s), kan de gemeente gezonde gewoontes 

aanmoedigen. 

• Er gaat een bijzondere aandacht naar het verminderen van sociale ongelijkheden op vlak van 

gezondheid, met name door de toegang te vergemakkelijken naar gezonde huisvesting, door 

het creëren van sportinfrastructuur in dichtbevolkte wijken, … 

• De gemeente sensibiliseert inwoners en verenigingen ook rond vervuiling binnenshuis (op 

vlak van luchtkwaliteit, water, schimmel, schadelijke producten, …) 

• De luchtkwaliteit rond scholen, crèches, lokale dienstencentra en rusthuizen moet 

structureel gemeten worden op jaarlijkse basis en bij hoge waarden ook semestrieel. 

• De gemeente streeft samen met de scholen, crèches, onthaalcentra en rusthuizen, naar het 

verlagen van de stikstofconcentratie onder de grens van 20 μg/m³, de kritische grens 

waarboven concentraties wel schadelijk zijn voor onze gezondheid volgens de WGO. Zodra 

blijkt dat de meetwaardes de grens overstijden, nemen we maatregelen om de luchtkwaliteit 

te verbeteren (zie ook onze voorstellen in de hoofdstukken Mobiliteit en Groene Ruimtes). 

• Binnen ons schoolnetwerk sensibiliseren we directies en leerlingen en investeren we in 

isolatie, moderne verwarmingssystemen, efficiënte ventilatie en de aankoop van duurzame 

meubels, om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. 

• Sint-Gillis wordt een ‘autoOFF’ gemeente: we moedigen iedereen aan hun motor af te zetten 

indien ze langer dan 10 seconde stilstaan. Beter voor de gezondheid (en zeker die van 

kinderen), het milieu, en het bespaart geld en brandstof. http://www.autoff.be 

Alle Sint-Gillisnaren toegang tot gezondheidszorg 

• We verbeteren de toegang tot eerstelijnszorg zoals huisartsen, verpleegkundigen, 

kinesitherapeuten, psychologen, … We ondersteunen het overleg tussen deze verschillende 

actoren. We werken samen met onze buurgemeenten om een medische wachtpost voor 

Zuid-Brussel op te richten. We moedigen de oprichting aan van nieuwe 

wijkgezondheidscentra in de wijken die nu onderbemand zijn. 

• We zetten het OCMW-beleid verder betreffende de medische kaart, de toegang tot 

dringende medische zorg, … om de financiële drempel tot gezondheidszorg voor kwetsbare 

inwoners te verlagen.  

Een gemeente die gezond, duurzaam en lokaal eet 
Iedereen moet toegang krijgen tot kwaliteitsvolle, gezonde en duurzame voeding, waarvoor ook de 

producenten een eerlijke prijs krijgen. De gemeente speelt hier een actieve rol in door consumenten 

en producenten dichter bij elkaar te brengen. Lokaal consumeren heeft niet alleen een economische 

en milieu-impact, maar versterkt ook onze sociale relaties. Sint-Gillis kent al heel wat 

burgerinitiatieven op dit vlak, we willen deze versterken en dit elan volgen op gemeentelijk niveau.  

Voor Ecolo-Groen is het essentieel om een gezonde, evenwichtige en duurzame voeding aan te 

moedigen in onze crèches, scholen en rusthuizen. Zeker op school is het belangrijk om hier niet 

alleen aandacht voor te hebben in de les, het is ook een uitgelezen plek om de les in de praktijk om 

te zetten.   
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Als lokaal bestuur moeten we het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat gezonde voeding 

financieel toegankelijk blijft. Het lastenboek voor de openbare aanbesteding voor de maaltijden in de 

crèches en scholen is dus een sleuteldocument.  Ze moet het resultaat zijn van overleg tussen alle 

partners: scholen, leveranciers en oudercomités.  

ONZE VOORSTELLEN 

• De maaltijden in de gemeentescholen vormen een grote aankooppost: de 7 

gemeentescholen serveren jaarlijks 54.000 maaltijden en 12.000 porties soep, voor een 

totale waarde van meer dan € 380.000,-. Door ons constructief oppositiewerk hebben we 

met Ecolo-Groen al enkele verbeteringen in het lastenboek kunnen doorvoeren, maar het is 

nog lang niet voldoende. Onze concrete voorstellen: een groter aandeel biologische, lokale 

en fairtradeproducten, minder vlees, een kwalitatief vegetarisch aanbod en minder afval. De 

maaltijden moeten uiteraard betaalbaar blijven.  

• Alle gemeentelijke kantines ijveren voor het ‘Good Food’-label, en de hoogste quotering met 

drie vorkjes, van Brussel Leefmilieu. 

• We bestuderen de mogelijkheid van een gemeentelijke duurzame keuken die de kantines 

bedient. 

• De keuken van de nieuwe gemeentelijke crèche werkt uiteraard met duurzame 

voedingsmiddelen.  

• We waken erover dat de voedingswaren op gemeentelijke evenementen duurzaam en 

fairtrade zijn. 

De Sint-Gillisnaars ondersteunen in hun transitie naar duurzame voeding 

• We bieden lokalen aan burgerinitiatieven die ijveren voor gezonde voeding, voedsel 

coöperatieven, voedselteams zoals GASAL. 

• We moedigen lokale en stadslandbouw aan:  

• Ondersteuning van collectieve moestuinen, en deze gebruiken voor sensibilisering bij 

scholen  

• Vormingen (in samenwerking met bestaande verenigingen) 

• Ter beschikking stellen van kits voor inwoners (om vb. planten op het terras te 

kweken)  

 We moedigen kookateliers aan, en zo de uitwisseling van culinaire kennis en sociale 

interactie.  

 We voeren bewustmakingscampagnes rond gezonde en duurzame voeding.  

 We streven naar steeds duurzamere markten.  

 

Biodiversiteit en dierenwelzijn 
De bescherming van dieren gaat voor ons hand in hand met de bescherming van de biodiversiteit, die 

essentieel is voor het voortbestaan van de mensheid. In dat opzicht dient de gemeente elk initiatief 

in dit domein te ondersteunen. Sint-Gillis is een gemeente die het dierenwelzijn respecteert en de 

beweging voor dierenrechten ondersteunt. Dat blijkt uit ons streven naar meer groene ruimte en 

minder beton.  

Dieren nemen een belangrijke plaats in onze samenleving. Ze bieden gezelschap, of bieden kinderen 

de kans iets bij te leren. Ze geven morele en sociale steun aan personen die dreigen geïsoleerd te 

raken, en ze bieden noodzakelijke steun aan bepaalde personen met een handicap. Ze kunnen ook 

connecties en ontmoetingen creëren tussen buurtbewoners. Ook ‘wilde’ dieren, door sommigen als 

overlast beschouwd (ratten, kakkerlakken), maar anderen zijn dan weer onmisbaar voor de 

biodiversiteit als stuifmeelverspreiders, het eten van insecten, …  
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Een belangrijk deel van onze voeding is verbonden aan de veeteelt: vlees, melkprducten, eieren, … 

We moeten ons bewustzijn van de manier waarop deze dieren behandeld worden. De impact op de 

biodiversiteit van grote veeboerderijen zou ook een impact moeten hebben op onze voedingkeuzes. 

ONZE VOORSTELLEN 

Verantwoordelijk zijn voor gezelschapsdieren 

• We voeren sensibilisatiecampagnes rond het welzijn van dieren en de verplichtingen voor 

hun eigenaars, tegen impulsaankopen en het slecht behandelen van dieren. 

• Elk jaar worden duizenden katten achtergelaten. Na de verplichting om huiskatten te 

steriliseren, zijn nu de zwerfkatten aan de beurt. Daarnaast moet er ook meer rond 

gesensibiliseerd worden. 

• We promoten kippenhennen op het gemeentelijk grondgebied. Het zijn gezelschapsdieren, 

hun eieren zijn een vorm van lokale voeding.  

De biodiversiteit beschermen 

We voeren acties om de biodiversiteit te beschermen, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten 

voor bedreigde diersoorten (mussen, gierzwaluwen, …). Een project dat ondersteunt word in het 

kader van het wijkcontract Voorplein-Morichar, maar dat verankerd moet worden.  

We beschermen de bijen:  

• De bijenteelt moet een plaats krijgen in de stad en de gemeente heeft hiervoor tal van 

instrumenten. De eerste is het verbod van schadelijke pesticiden op haar grondgebied.  

• Door op een correcte manier de gemeentelijke groene ruimte te beheren, kan de gemeente 

bronnen van nectar en pollen stimuleren.  

• We plaatsen een bijenhotel in een openbare groene ruimte om de inwoners te sensibiliseren 

en schoolkinderen over het nut van bijen te leren. We werken hiervoor samen met Brusselse 

imkers. Net zoals de bijenkasten van rusthuis Les Tilleuls of het project in de Parmastraat, 

kan zo’n bijenhotel ook bijdragen aan het wijk- en culturele leven. 

• Onze droom: potjes honing met een etiket van Sint-Gillis! 

Een voedingspatroon dat het dierenwelzijn en de biodiversiteit respecteert  

We sensibiliseren rond de industriële veeteelt en de impact op de diversiteit.  

• De gemeente Sint-Gillis staat in voor de maaltijden van crèches, gemeentescholen, het 

rusthuis en de verschillende elementen die het organiseert. Het lastenboek voor de levering 

van deze maaltijden moet rekening houden met de impact van de maaltijden op de 

biodiversiteit en het welzijn van de dieren.  

Een gemeente op maat van de burger: toegankelijk en 

participatief  
 

Voor de burger is de gemeente het eerste aanspreekpunt met de overheid en hun 

vertegenwoordigers.  Op het lokale niveau zijn de Sint-Gillisnaars aldus het beste geplaatst om de 

democratie te heroveren.  We vertrouwen op het collectief gezond verstand, om te komen tot een 

daadkrachtig en correct beleid. Tevens gaan we op die manier voor een ambitieuzere besluiting die 

iedereen ten goede komt.  We willen onze gemeente transparanter maken, meer aandacht geven 

aan haar bevolking en haar echte en effectieve deelname aan de besluitvorming bevorderen. 
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De tijd van de zgn. “verticale macht”, geconcentreerd in de handen van de burgermeester en “zijn” 

College, is voorbij. De inwoners dienen niet alleen aan te geven wie voor hen beslist. Ze moeten ook 

kunnen beslissen over grote projecten die de toekomst van de gemeente bepalen, of over kleine 

projecten die van invloed zijn op hun dagelijks leven. We gaan hierbij verder dan alleen raadpleging. 

Door het gebruik van internet en andere ICT-middelen, spelen we beter in op de drie voorwaarden 

voor een burgerbeleid: administratieve vereenvoudiging, transparantie en deelname aan het 

besluitvormingsproces. Anderzijds mag het invoeren van ICT-middelen geen burgers benadelen, die 

deze instrumenten niet kunnen of willen gebruiken.  

 

ONZE VOORSTELLEN  

We vergemakkelijken de toegang tot informatie en waken over de transparantie ervan.  

 

• We verbeteren de publiciteit van officiële gegevens, door hen gratis toegankelijk te stellen. 

Ook maken we hergebruik ervan mogelijk, zonder enige technische, juridische of financiële 

beperkingen. We passen dit toe op alle documenten die verband houden met beslissingen 

van de gemeenteraad4, zoals: de begroting en de vereenvoudigde uitleg (de zgn. “note 

didactique” of didactische noot), overheidsopdrachten, stedenbouwkundige dossiers, het 

gemeentelijk organogram, de openingsuren en locaties van gemeentelijke diensten, de 

rechten van de burgers op vlak van informatie en participatie, gemeentelijke statistieken, …  

 

• We hebben extra aandacht voor diegenen die moeilijkheden ondervinden met ICT. We doen 

dit door de informatie op papier en via publieke infoborden te verspreiden. Of we voorzien 

toegang tot computerapparatuur, al dan niet assistentie.  

 

We verbeteren de transparantie van de gemeenteraadsbeslissingen  

 

• We voorzien voor alle gemeenteraadsleden de mogelijkheid in de notule de redenen voor 

hun stem op te nemen. 

• We zorgen ervoor dat alle PV’s, moties, vragen en debatten op de gemeenteraad zo snel 

mogelijk op de website van de gemeente worden geplaatst.  

• We stellen een begriijpelijke en onderbouwde agenda op.  

• We voorzien de (her)uitzending van de gemeenteraad op de website van de gemeente (live 

en opgenomen).  

• We versterken het interpellatierecht van de burger.  

• We verduidelijken de procedureregels (ROI) van de gemeenteraad betreffende het recht op 

interpellatie van de inwoners.  

• We maken het mogelijk voor burgers om de gemeenteraad te interpelleren.  

 

We versterken het systeem van volksraadplegingen  

 

• We breiden de burgerlijke adviesraden uit.  

• Voor budgettaire besprekingen, organiseren we gemeenteraden met een gemengde 

vertegenwoordiging (enerzijds gemeenteraden en inwoners die door loting worden 

uitgekozen).  

                                                           
4Niet van toepassing op documenten die vertrouwelijk zijn, betrekking hebben op personen, etc.  
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• We geven het woord aan de inwoners. De gemeente wordt overspoeld door reclame. We 

zetten opnieuw afficheborden ter beschikking van de inwoners, met een duidelijk reglement 

en waarop buurtstewards toezien.  

 

We versterken de deelname van de Sint-Gillisnaar aan de besluitvorming  

 

• We ondersteunen de opmaak van zgn “wijkenveloppes”, binnen een participatief budget. 

Elke wijk beschikt over een budget waarmee het projecten kan ondersteunen die de 

levenskwaliteit verbeteren.  

• We organiseren publieke raadplegingen, telkens wanneer het gaat over grote gemeentelijke 

beslissingen.  

• We creeëren het burgerlijk initiatiefrecht, dat de gemeenteraad toestaat om te beraadslagen 

en te stemmen over een specifieke tekst die door burgers werd voorgesteld. Bij gebrek eraan 

wordt dit voorgelegd via een volksraadpleging.  

 

We ondersteunen burgerinitiatieven  

• We ondersteunen de projecten van inwoners, verenigingen door hen allerhande materiaal 

ter beschikking te stellen, alsook publieke gebouwen, materiële en financiële steun. 

Eveneens ondersteunen we het opzetten van verenigingen. 

• We gaan door met de steun aan inwoners die tijdelijke projecten opzetten, waarbij ze 

straten en publieke ruimtes innnemen.  

 

We garanderen een degelijk bestuur en een 

daadkrachtige administratie   
 
Charles Picqué is sinds 33 jaar onafgebroken burgemeester. (soms was hij “verhinderd”, maar toch 

present). Hij en zijn college cumuleren vrolijk allerlei functies. Maar een stad met 50.000 inwoners 

zoals Sint-Gillis, verdient voltijdse schepenen, en eveneens een voltijdse burgermeester. Onder deze 

legislatuur, maar ook onder de vorige, brachten we reeds heel wat problemen ivm “beleidsvoering” 

of governance aan het licht (SVK, Jeugdhuizen, vastgoedbeheer, twijfelachtige vzw’s of marionnette-

verenigingen die echter niet onder de controle van de gemeenteraad vallen, …). Het wordt tijd dat 

dit verandert, en daarvoor stellen we een aantal regels voor.  

 

ONZE VOORSTELLEN  

 

We delen en decentraliseren de macht  

 

• We versnellen de vernieuwing van het gemeentelijk politiek personeel. We verbieden het 

uitoefenen van meer dan twee opeenvolgende termijnen als Burgemeester of 

gemeenteraadslid.  

• We blijven de regels versterken rond de cumul van politieke mandaten op allerlei politieke 

niveaus (regionaal, federaal), of het nu gaat om publieke of particuliere mandaten  

• De gemeenteraad wordt voorgezeten door een raadslid die geen lid is van het college.  
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• We stellen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een deontologische code 

op; gewijd aan de cumulatie van mandaten en belangenconflicten.  

• We zorgen voor permanente opleidingen voor gemeenteraadsleden, via eigen initiatieven. 

We informeren de verkozen tevens uitgebreid  over de opleidingen van het Gewest en 

Brulocalis.  

• We zorgen voor een transparante regelgeving inzake benoemingen binnen gemeentelijke en 

para-gemeentelijke vzw’s. We hebben bijzondere aandacht voor pluraliteit (bv. 

genderpariteit) in raden van bestuur. 

• We staan een burgertoezicht toe, wanneer het gaat over publieke bestedingen. We doen dit 

door een eenvoudige versie van de gemeentelijke begroting te voorzien. Ook zorgen we voor 

een overzicht van alle belangrijke overheidsopdrachten, waaronder: de naam van de 

contracterende gemeentelijke dienst, de specificaties, het bestek, het contracterende bedrijf 

of de bedrijven en het statuut van het contract.  

 

We voeren een modern en menselijk personeelsbeleid 

 

• We voeren een eerlijk, transparant en rationeel personeelsbeleid uit (werving, evaluatie, 

doorgroei- en mobiliteitskansen) 

• We integreren in het algemeen beleid een projectbeheerssysteem, gebaseerd op de 

principes van transparantie, pluralisme en interdisciplinaire uitwisseling. We garanderen de 

onafhankelijkheid van de stuurgroep. We meten we globale impact van het lokale beleid. We 

verdelen de beschikbare middelen zo goed mogelijk, en doen dit door de meest betrokken 

actoren te mobiliseren. We passen op die manier onze deontologische principes toe op ons 

ecologisch politiek project.  

 

We besteden bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook vereenvoudigen en 

“vermenselijken” we de toegang tot de gemeentelijke diensten 

 

• We bestuderen de mogelijkheid om collectieve transportdiensten aan te bieden naar 

administratieve diensten, en voor mensen met specifieke behoeftes (ouderen, mensen met 

beperkte mobiliteit, enz. 

• We voorzien de mogelijkheid om als burger klacht in te dienen tegen de administratieve 

diensten van de gemeente. We zetten hiervoor een onafhankelijke bemiddelaar in,  die 

rapporteert aan de gemeenteraad, en die mogelijks intergemeentelijk kan werken.  

 

We verbeteren de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten  

 

• We willen dat de online diensten van het gemeentebestuur de norm worden, en niet langer 

de uitzondering. Het doel is om de openbare dienstverlening te verbeteren, wachttijden aan 

de loketten te verminderen en de druk op het gemeentepersoneel te verminderen. De meest 

essentiële administratieve documenten willen we gratis ter beschikking stellen.  

• We passen de openingstijden zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bevolking. (open 

tijdens een zaterdagochtend per maand/heel vroeg gedurende één of twee ochtenden per 

week). We bieden de mogelijkheid een afspraak te maken buiten de gebruikelijke 

openingstijden.  

• Versterk Irisbox, bijvoorbeeld via openbare terminals op erg drukke plaatsen.  

• We zetten de invoeren van de “e-administratie” voort, waarbij een maximum aan online-

procedures mogelijk wordt (het verkrijgen van documenten, etc.)  




