De toekomst is nu

| 14 punten voor 14 oktober

Synthese programma

1.

Een klimaatneutrale en circulaire stad | Duidelijke klimaatdoelen om de stad echt klimaatneutraal te
maken • Versnelde energetische renovatie van woningen, ook voor wie een lager inkomen heeft • Zelf
energie produceren, samen met burgers • Materialen en grondstoffen opnieuw gebruiken, niet meer
weggooien, onder meer van gebouwen.

2.

Duurzame mobiliteit | Mobiliteit die klimaatdoelen respecteert • Veilig en comfortabel te voet en met de
fiets • Kwalitatief en milieuvriendelijk openbaar vervoer • Geen nieuwe grote parkeergarages in de
binnenstad • Circulatieplan in participatie verder uitbouwen, ook in alle deelgemeentes • Duurzame
logistiek, pakjes en leveringen gebundeld en duurzaam ter plekke brengen.

3.

Een groene stad, met gezonde lucht en water nabij | Volop bomen bijplanten, voor zuivere lucht en beter
antwoord op klimaatverandering • Groene plekken in ieders nabijheid • Bodem ‘ontharden’ • Slimme
verdichting die ruimte spaart • Omgeving vergroenen, samen met burgers • Water weer zichtbaar maken.

4.

Duurzaam en lokaal voedsel | Een duurzame lokale voedselstrategie • Eerlijke en duurzame producten
van nabij ondersteunen en naar de burger brengen • Minder voedselverlies en –verspilling, minder
vleesconsumptie • Plaats voor lokale boeren.

5.

Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen | Strengere afspraken met projectontwikkelaars • Sneller
meer sociale woningen voorzien en sociaal verhuurkantoor versterken • Lokale overheid wordt actiever op
de woningmarkt en gaat zelf onder meer meer huurwoningen voorzien en de kamermarkt beter reguleren
• Nieuwe woonvormen zoals cohousing voor meer mensen mogelijk maken • Nieuwe instrumenten, zoals
een CLT (een woning verwerven zonder de grond te moeten kopen) • Discriminatie op de woningmarkt
tegengaan • Aanpasbaar en duurzaam bouwen en renoveren.

6.

Ongelijkheid verminderen | Armoede aanpakken, niet de armen • Kinderen mogen niet meer in armoede
opgroeien • Sociale rechten van al wie kwetsbaar is garanderen door goede publieke dienstverlening, in
samenspraak met wie het moeilijk heeft • Housing First, voor wie dakloos is • Energiearmoede
terugdraaien • Antwoorden bieden op toenemende eenzaamheid • Veiligheid is een publiek goed • Een
stad die een open blik houdt op de hele wereld en werk maakt van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

7.

Gezond leven | Werk maken van gezonde lucht en eerlijk voedsel • Gezonde leefomgeving voor iedereen,
niet alleen voor wie het kan betalen • Gezonde levensstijl ondersteunen.

8.

Zorg met toekomst | Kwalitatieve en betaalbare zorg voor iedereen garanderen • Mantelzorg en
buurtgerichte zorg ondersteunen • Ouderenzorg op maat van en in participatie met de ouderen •
Culturele diversiteit integreren in het zorgbeleid • Aandacht voor psychisch welzijn • Blijvend investeren in
goede kinderopvang.

9.

Een stad voor alle generaties | Kinderen hebben recht op spel en ontspanning in hun buurt, onder meer
door voldoende buitenspeelruimte • Voldoende ruimte voor jongeren om zichzelf te zijn, in alle
deelgemeentes • Kiezen voor participatie van kinderen en jongeren • Werk maken van nieuwe
woonvormen voor ouderen • Publieke ruimte toegankelijk voor alle ouderen • Diensten nabij aanbieden.

10. Cultuur die verrijkt | Meer ruimte voor creatievelingen • Nieuwe podiumkunstenzaal die midden in de
samenleving staat • Meer kunst in de publieke ruimte • Cultuuraanbod in alle deelgemeentes • Burgers
participeren in het cultuurbeleid • Meer ruimte voor de verenigingen • De brede school als spil van een
modern onderwijsbeleid • Een modern erfgoedbeleid, mee gedragen door burgers.
11. Leven in diversiteit | Meer kleur in de publieke dienstverlening • Een stad zonder racisme en discriminatie
• Een stad die zich ruimhartig opstelt tegenover wie vlucht of migreert • Actief investeren in verbindend
samenleven, niet in polariseren • Wat ook je genderidentiteit of seksuele oriëntatie is, je bent welkom.
12. Duurzaam en vernieuwend ondernemen | Een circulaire stadseconomie biedt veel economische
mogelijkheden • Actief kansen en ruimte geven aan ondernemers die mee hun schouders willen zetten
onder de dynamische en duurzame stad van de toekomst • Lokaal winkelen bij een handel met toekomst •
Vernieuwend en duurzaam omgaan met bedrijfsruimte.
13. Deeleconomie en commons | Spullen delen en herstellen, in plaats van enkel verbruiken en weggooien •
Burgers ruimte geven in de nieuwe commons • Faire deeleconomie • Tijd voor een lokale munt?
14. Naar een participatieve beleidscultuur en een moderne overheid die meedenkt | Een participatiecharter
dat voor alle projecten van de stad participatie garandeert en ondersteunt • Burgerbegroting •
Wijkdialoog • Een open beleidscultuur die burgers als partners beschouwt • Een andere gemeenteraad, als
spil van een levende democratie • Kiezen voor digitalisering zonder mensen uit te sluiten • Beleid van open
data • Werk maken van een open stadsregio • Ethisch en duurzaam financieel beleid.

U kunt het volledige programma vinden op onze website. U kunt het ook per mail aanvragen via
leuven@groen.be .
Zie ook: www.groenleuven.be | www.facebook.com/groenleuven/ | twitter.com/GroenLeuven |
www.instagram.com/groenleuven/

