Onze belangrijkste aandachtspunten;
Focus op het programma LB-Union 2019-2024

GEMEENTE
1. EEN GROEN LEEFMILIEU

•B
 eheersing van de uitbreiding van bebouwde zones, ontwikkeling van groene zones.
•H
 et voorkomen van overstromingen, natuurlijke afvoer van het regenwater.
•H
 istorisch patrimonium en erfenis beschermd dankzij verenigingen.
2.GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN - PRIORITEIT VAN DE LEGISLATUUR: NETWERK VOOR
DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER
Te ontwikkelen of af te ronden:
•H
 et fietsnetwerk, de boxen/fietsenstallingen; omgeving: verbinding vervoer - woonplekken.
•B
 uurt voetgangersverkeer aangepast aan mensen met beperkte mobiliteit (PBM).
• V eiligheid in de nabijheid van scholen en kruispunten.
•O
 verlast door bouwterreinen tot een strikt minimum beperken .

•M
 odernisering van straten, voetpaden en stadsmeubilair.
•H
 et doorgaand verkeer ontraden: zones 30 km/u en plaatselijk verkeer.
•B
 eschutte publieke banken vooral in de nabijheid van de haltes van het openbaar vervoer.
• Investeringen betreffende het voorkomen van overstromingen.
• V eilige en economische (LED) openbare verlichting.

3. HET MILIEU - NETHEID – UITVOERING VAN HET KLIMAATPLAN VOLGENS DE EUROPESE
OVEREENKOMST VAN BURGEMEESTERS

• F inanciële en technische aanmoedigingen voor energie- en waterbesparing.
•G
 emeentelijke terreinen vrijmaken voor burgerlijke initiatieven. (gemeenschappelijke tuinen).
•H
 et groene netwerk versterken en vervolledigen (natuurnetwerk) eveneens het blauwe netwerk
•
•
•
•
•

(waterwegen).
S
 electieve sortering in openbare ruimtes.
H
 et optimaliseren van het containerpark.
H
 et sluikstorten beboeten.
S
 ensibilisering om het afval te verminderen van begin tot einde.
H
 ondentotems en hondenpoepzakjes.

4. ACTIE TEGEN GELUIDSHINDER EN HET BESTRAFFEN ERVAN

• R ing en luchtverkeer: steun aan de betrokken intercommunale forums en verenigingen en een beroep
•
•

doen op de juridische middelen.
H
 et verbod van nachtvluchten eisen tussen 23.00 en 7.00uur.
D
 e plaatsing eisen van de beloofde geluidsmuren door het Vlaams Gewest aan beide kanten van de
Ring en het naleven van de snelheidsbeperking van 90 km/u op de Ring.

5. GEZINSHULP / MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

•O
 npartijdige en controleerbare financiële steun voor de kinderopvang.
• P artnerschap ivm de aanpassing van de leefruimte en begeleiding van mensen met een handicap.
•M
 eer generatiehuizen en meergezinswoningen (herinrichten van woningen).
• P sychosociale ondersteuning aan gezinnen die hulpbehoevende personen begeleiden.
•D
 e oprichting van een « Repair Café » tegen de veroudering van het materiaal.

•H
 et vrijwilligerswerk van publieke schrijvers.
• Integratie aanmoedigen door middel van multiculturele evenementen.
6. VOOR ONZE SENIOREN, VOOR MINDERVALIDEN EN/OF EENZAMEN.

•D
 e autonomie van de senioren bevorderen en de eenzaamheid bestrijden.
•H
 et aanbod van diensten en de verstrekking van thuiszorg voortzetten (maaltijden, verzorging,
•
•
•

transport).
H
 et voortzetten van de opleidingen ivm informatie – en communicatietechnologieën.
A
 angepaste woningen en woonruimtes voor senioren bevorderen.
P
 artnerschapsovereenkomsten tot stand brengen tussen de initiatieven van de CPAS, van de Soin de
Première Ligne (SPL) - Eerste Lijn Zorg (ELZ) en de privé initiatieven van de zorgverleners.

7. DEELNAME AAN DE BURGERINITIATIEVEN.
De code van de burgerparticipatie omschrijven. Optimaliseren van het digitaal platform om de bewoners
uit te nodigen zich uit te spreken en in overleg deel te nemen aan bepaalde projecten.
Proactieve communicatie, gebruiksvriendelijk en toegankelijk.
Burgerparticipatieve begrotingen invoeren.

8. STEUN AAN HET ONDERWIJS.
Van de verschillende onderwijsnetten zowel Nederlandstalig als Franstalig .
Taalverwerving en taaluitwisseling.
Een gezonde en evenwichtige voedselhygiëne bevorderen in de scholen.

9. ONTVANGST, ADMINISTRATIEVE EN REGLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN DE
BEWONERS, INWONERS EN NIEUWKOMERS.

•D
 igitaal contactpunt voor de eenvoudige administratieve stappen (identiteitskaart, paspoort…) en
•
•
•

gepersonaliseerde ontvangst op afspraak (voor specifieke vragen).
D
 igitale publicatie van de ondersteuning aan de bewoners tijdens de administratieve stappen
(stedenbouw, premies, burgerlijke stand…).
B
 egeleiding bij de federale en regionale administraties (pensioen, werkloosheid, fiscaliteit, etc.).
M
 eertalige ontvangst voor alle inwoners.

10. DE VEILIGHEID VAN DE BEWONERS, DE EIGENDOMMEN EN HET PRIVÉLEVEN
VERSTERKEN.

• R epressie van de snelheidsovertredingen, van een risicovol gedrag, onder invloed, schending van de
•
•
•
•

plaatselijke verkeersregels en het onrechtmatig parkeren.
A
 anwezigheid van wijkagenten, preventie van diefstal en onaangepast gedrag.
D
 e betrokkenheid aan plaatselijke preventie bevorderen met het behouden van respect van de
individuele relaties tussen de mensen (BIN- Buurtinformatienetwerken ).
H
 et aanmoedigen van de buurtbemiddeling.
D
 e stappen voor het plaatselijk vredegerecht.

11. SPORT – STEUN AAN DE JEUGD.

• A angepaste ruimtes voor de jeugdbewegingen.
• A ctieplan en oprichting van een jeugdhuis toegankelijk voor allen.
•D
 e steun aan de socioculturele en sportieve verenigingen verhogen.
D
•  e cheques « sport en cultuur » die reeds bestaan voor de kinderen van 6 jaar uitbreiden.
• A anleg van een VITA piste in de buurt Ban Eik.
• V oortzetting van de ontwikkeling van de toegankelijke recreatiegebieden met inbegrip voor de PBM.
•D
 e ontwikkeling van de bestaande sportinfrastructuur optimaliseren in functie van de verzoeken van
de bewoners (hockey, running).

12. CULTUUR-VRIJE TIJD : BURGERONTMOETINGEN BEVORDEREN.

•D
 e ambachten en de lokale kunst begunstigen,
•

organisatie van tijdelijke exposities door de gemeente

en privé initiatieven.
In de nieuwe Bibliotheek, een speelotheek organiseren in de Ban Eik en het leren lezen promoten.

13. SOCIAAL-ECONOMISCH DOMEIN, EN GEMEENTELIJKE FINANCIËN :
DOELSTELLING «NUL SCHULDEN » IN 2023.

• E en belasting in functie van wat noodzakelijk is voor de verleende diensten als tegenprestatie
•M
 iddelen voor nieuwe initiatieven van algemeen belang .
D
•  e ontwikkeling van de winkels en de dienstverleningen in de buurt promoveren.
• S teun aan de zelfstandigen die tijdelijk moeilijkheden ondervinden of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn,
•

evenals aan diegenen die een nieuwe activiteit in de gemeente willen starten.
S
 teun aan de Vereniging van de Handelaren en Zelfstandigen .

14. INTERCOMMUNALE SAMENWERKING.

•H
 et rendement van de samenwerkingen met de naburige gemeenten versterken, meer bepaald met
•

Kraainem (politie, afvalinzameling, mobiliteit, cultuur, maatschappelijk werk).
H
 et behouden van de samenwerking met de nabije Brusselse gemeenten zoals St- Pieters-Leeuw en
Sint-Lambrechts-Woluwe en de synergieën met de andere faciliteitengemeenten.

15. GEMEENSCHAPPEN, TALEN .

•H
 et volledig behoud van de taalfaciliteiten verdedigen.
• E r voor zorgen dat de overeenkomst betreffende de gerechtelijke rechten van de Franstaligen goed
•
•

toegepast worden.
D
 e initiatieven van de UF (Union des Francophones) ondersteunen.
D
 e ratificatie van het Kaderverdrag voor de bescherming van de nationale minderheidsgroepen eisen .

OCMW
Het doel van het Openbare Centrum voor Maatschappelijke Welzijn is ervoor te zorgen dat éénieder een
menswaardig leven kan leiden, op sociaal en financieel vlak of inzake toegang tot de gezondheidszorg.
Het beantwoorden van de uitdagingen waarmee we de komende jaren geconfronteerd zullen worden
– onze sociale omgeving, de vergrijzing van de bevolking, de risicopreventie, de zelfstandigheid van elk,
jong en oud, zijn daarom de essentiële doelstellingen van ons team.

•H
 et bevorderen van het thuisverblijf door het aanbieden van een gediversifieerde hulpverlening aan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

huis (senioren, zieken).
H
 et verbeteren van de levenskwaliteit, het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de meest
kwetsbaren en het bevorderen van hun zelfredzaamheid.
O
 proepen van vrijwilligers die hulp kunnen verlenen bij het vervullen van diverse administratieve
verplichtingen.
H
 et bevorderen van maatschappelijke integratie door middel van multiculturele evenementen.
H
 et verbeteren van het vervoeraanbod voor minder mobiele mensen.
D
 e begeleiding van andersvaliden zal zich richten op partnerschappen, met het oog op de aanpassing
van hun leefruimte.
H
 et bieden van psychologische en sociale bijstand aan gezinnen die een hulpbehoevende persoon
begeleiden en helpen.
K
 inderen in moeilijke gezinssituaties bescherming bieden.
K
 inderopvang ondersteunen door financiële hulp, gebaseerd op objectieve en verifieerbare criteria.
H
 et bevorderen en het ondersteunen- samen met de gemeente - van intergenerationele initiatieven

•
•
•
•

(herschikking voor meerdere gezinnen van bestaande gebouwen).
H
 et bevorderen van het aanbod woningen aan betaalbare huurprijzen.
H
 et bevorderen van buurtdiensten, in het bijzonder in de wijk Ban-Eik, zoals groepsaankopen en een
voedingswinkel met aangepaste prijzen.
O
 prichting van een «RepairCafé» (kleine reparaties van alledaagse voorwerpen) om snelle en voortijdige
vervanging tegen te gaan en te besparen.
E
 rvoor zorgen dat werkloosheid en pensionering niet tot sociale uitsluiting leiden.

