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3Inleiding

Inleiding
Van onze gemeente een duurzaam gebied maken met een hoge levenskwaliteit, 

waar iedereen zich kan ontplooien in een open, vriendelijke en dynamische gemeente; 
dat is de ambitie van de meerderheid die na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 

2018 verlengd en versterkt is. Wij willen elk initiatief dat de impact van onze activiteiten op 
ons milieu vermindert, voorstellen, ondersteunen en aanmoedigen.

We willen de verbetering van onze leefomgeving verzoenen met de noodzakelijke 
ecologische transitie door het versterken van de burgerparticipatie en het optimaal 

benutten van nieuwe technologieën op een relevante en passende manier. 

Het dagelijkse beheer van de gemeente zal zich laten leiden door onze wens om de 
mobiliteit te heroverwegen, efficiënter, milieuvriendelijker, transparanter, flexibeler, meer 

participatief en altijd meer «burger» te zijn. 

Onze politieke visie staat op het kruispunt van de grote zorg voor ons milieu, de 
ontwikkeling van nieuwe kennis en technologieën en de belangrijkste speler in het 

hart van deze uitdagingen: de burger en zijn wezenlijk sociale component. Onze algemene 
beleidsverklaring is dan ook natuurlijk opgebouwd rond deze drie essentiële thema’s 

om van Sint-Pieters-Woluwe een gemeente te maken die zowel «Groen» als «Smart» is, 
even groen als inspirerend, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat we samen het goed 

samenleven ontwikkelen en de sociale en burgerlijke band versterken, zonder welke er 
niets zinnigs aan zou zijn.

Benoît Cerexhe, Burgemeester 

En het College van Schepenen : Caroline Lhoir, Christophe De Beukelaer, 
Françoise de Callataÿ, Antoine Bertrand, Carine Kolchory, Dominique Harmel, 

Pascal Lefèvre, Helmut De Vos
Voorzitter van het OCMW : Philippe van Cranem
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4 Definities en transversale principes

Definities en 
transversale principes 
Deze algemene beleidsverklaring weerspiegelt de politieke ambitie en de bevestiging van de voorstellen die onze meerder-
heid tijdens deze legislatuur wil doen. 

Wij wilden uit deze voorstellen tien grondbeginselen afleiden, die transversaal zijn en dus van toepassing zijn op de gehele 
inhoud van deze verklaring. Elk voorstel kan dus worden gelezen in het licht van het vaste voornemen van het College om er 
bijzondere aandacht te besteden aan:
   
   • Het begrotingsevenwicht van de gemeente en het OCMW gedurende de hele ambtstermijn in stand houden
   •   Transparantie en burgerparticipatie in het hart van de lokale democratie plaatsen
   • Gezelligheid en sociale band ontwikkelen
   • Vanuit een logica van ecologische transitie handelen
   • Nieuwe kennis en technologieën gebruiken om de gemeentelijke werking in de breedste zin van het woord te verbeteren
   •  Alle overheidsopdrachten van de gemeente, de gemeentelijke vzw’s en het OCMW uitvoeren met inachtneming van de 

ecologische, sociale, ethische en lokale criteria
   • Middelen bevorderen om energiebesparingen te realiseren
   •  Duurzame voeding (biologisch, seizoensgebonden, fair trade, lokaal) veralgemenen in alle gemeentelijke instellingen 

(scholen, kinderdagverblijven...)
   •  Het respect voor gelijke kansen garanderen door de integratie van de meest kwetsbare personen (handicap, armoede...) in 

alle gemeentelijke diensten en hun toegankelijkheid bevorderen
   •  Een goede samenwerking met alle institutionele partners bevorderen: andere overheidsniveaus, andere gemeenten, orga-

nisaties van algemeen belang...
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Deel 1

Een modern en voorbeeldig bestuur

1 > Transparantie en burgerparticipatie 
Het is essentieel om de manier waarop «de stad wordt bestuurd» te moderniseren: transparantie, ethiek en 

het dichter bij elkaar brengen van burgers en politici door meer participatie staan centraal in ons project. 
We zullen instrumenten definiëren en implementeren om de effectieve participatie van de inwoners 

te ontwikkelen. Dit wordt concreet weerspiegeld in de wil van onze meerderheid om:

• De toegang tot de documen-
ten en beraadslagingen van de 
gemeenteraad te garanderen, 
en de transparantie van de 

mandaten en de vergoeding te 
waarborgen 

• De algemene beleidsverklaring te 
presenteren en een tweejaarlijks voort-

gangsverslag te publiceren 
• De bewoners te betrekken bij de ontwikkeling 

van gemeentelijke projecten die direct van invloed hebben op hun 
omgeving 
• De periodieke organisatie van burgerbijeenkomsten voort te zetten
•  Het gebruik van “Fluicity”, een digitaal platform voor burgerpartici-

patie, te ontwikkelen
•  De benoeming van straatambassadeurs, bevoorrechte gesprekspart-

ners van de gemeente aan te moedigen
•  Opendeurdagen in de gemeentelijke infrastructuur te organiseren
•  Methoden voor collectieve inlichtingen in te voeren in het kader 

van de werking van het College, van de gemeenteraad en van het 
gemeentebestuur

•  De samenwerking met de omliggende gemeenten en de gemeenten 
uit de rand en met het Brussels Gewest te intensiveren, met name op 
het gebied van mobiliteit, cultuur en sport

•  De gemeentelijke bemiddelingsdienst voor het oplossen van buurt-
conflicten te ontwikkelen

•  Volksraadplegingen over projecten te organiseren waarbij de hele ge-
meente betrokken is

•  Participatiebudgetten te ontwikkelen
•  De mogelijkheid te onderzoeken om de vergaderingen van de ge-

meenteraad rechtstreeks uit te zenden op de website van de gemeente
•  Informatie te verstrekken over de actie en het leven in de gemeenschap 

in beide talen in het gemeentelijk infoblad, met een samenvatting in 
het Engels of andere vreemde talen

•  Bruggen te slaan tussen de verschillende gemeentelijke adviesraden: 
jeugd, senioren, gehandicapten, sport
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3 > Een efficiënte administratie, ten dienste van iedereen
De modernisering van het bestuur moet worden voortgezet en versterkt om het bestuur voor de burger 

verder te vereenvoudigen. Bovendien moet de administratie zich richten op een 24u/24 digitale 
toegankelijkheid. Om deze doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd het welzijn van de 

administratieve medewerkers te waarborgen, zijn we van plan om:

•  De openingsuren van de administratie te verlen-
gen, met name op zaterdagochtend, en de onthaal-
opleidingen voor het personeel verder te zetten 

•  Een “express loket” te creëren voor het indienen en 
ophalen van documenten

•  De digitale toegang tot de documenten van de 
gemeente en de digitalisering van de interne pro-
cessen voort te zetten: dematerialisatie van de 
contracten, de bewijsstukken, de gewaarmerkte 
elektronische handtekening

•  Een «Chatbot» op te zetten binnen het gemeente-
bestuur om geautomatiseerde, relevante en snelle 
antwoorden te geven op de meest gestelde vragen 

•  Synergieën te bevorderen tussen bepaalde dien-
sten van de gemeente en het OCMW: personeel, IT, 
gebouwbeheer, overheidsopdrachten...

•  De interne ontwikkeling van een modern en voor-
beeldig personeelsbeleid voort te zetten voor een 
optimale dienstverlening aan de bevolking

•  Een inclusief diversiteitsbeleid te voeren: leeftijd, 
handicap, geslacht, afkomst...

•  Welzijn op het werk te bevorderen voor de ambte-
naren van het gemeentebestuur

•  Flexibiliteit op het werk te bevorderen (inclusief 
telewerken)

•  De aanwezigheid van de gemeente (met inbegrip 
van scholen, kinderdagverblijven, vzw’s, enz.) op 
het web (performante sites en sociale netwerken) 
te vergroten

•  Vrijwilligers met een lichte handicap te verwel-
komen in samenwerking met verenigingen in de 
sector

•  Sint-Pieters-Woluwe in de top 2 van de minst be-
laste gemeenten van het Brussels Gewest te hand-
haven: geen verhoging van de belastingdruk voor 
de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe

•  De schuld strikt te controleren om te voorkomen 
dat de last naar toekomstige generaties wordt 
verschoven

•  De voorkeur te geven op investeringen in ethische 
fondsen

•  Een investerings- en onderhoudsprogramma op te 
stellen voor de jaren 2019-2024, met inbegrip van 
de lijst van prioriteiten die moeten worden vastge-
steld voor de gemeentelijke gebouwen, scholen, 
kinderdagverblijven, de openbare ruimte en de 
inrichting van sportfaciliteiten

•  Het zoeken naar subsidies voor gemeenten te 
versterken

2 > Een gezond, evenwichtig en doeltreffend financieel beheer
Investeren in het onderhoud van het gemeentelijk vermogen, het ontwikkelen van nieuwe projecten ten dienste 
van de gemeenschap, het efficiënt beheren van de subsidies, het verder terugdringen van de schuld en het 
aanhouden van reservefondsen, dit alles zonder belastingverhoging. Het goede beheer van de gemeentelijke 
financiën is wat onze meerderheid wil nastreven door zich ertoe te verbinden om:
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Deel 2

Een gemeente in overgang
1 >  Klimaat
Onze meerderheid wil een antwoord bieden op de uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu en energie. Essenti-
ele maatregelen om dit te bereiken zijn in de handen van de gemeenten. Concreet willen we het engagement van 
onze gemeentebestuur voor duurzame ontwikkeling op alle ontwikkelde beleidslijnen intensiveren en concrete 
acties en campagnes uitvoeren met de hele bevolking om de praktijken te veranderen. 
Sint-Pieters-Woluwe wil volledig deel uitmaken van het netwerk van «gemeenten in transitie» en de koers 
uitzetten naar een veerkrachtig en «koolstofvrij» grondgebied. Om dit te doen, zal het nodig zijn om:

•  De “Burgemeestersconvenant” te bekrachtigen en 
uit te voeren 

•  Een “Klimaatplan” met klimaat- en energiedoel-
stellingen voor alle belanghebbenden op het 
grondgebied op te stellen

•  Eco-verantwoordelijke praktijken veralgemenen 
binnen het gemeentebestuur: levering, demate-
rialisatie, bevoorrading, vervoer...

•  Burgerinitiatieven uit te breiden zoals “duurzame 
wijken” of het bevorderen van de ecologische 
transitie

•  Het verbeteren van de energie-efficiëntie van alle 
gemeentelijke en paragemeentelijke infrastructuur 

•  De ontwikkeling van de productie van her-
nieuwbare energie met betrokkenheid van bur-
gercoöperaties 

•  Beroep blijven maken aan groene stroomleveranciers
•  Het bevorderen van collectieve eigenverbruiks-

projecten
•  Het ondertekenen van een overeenkomst tussen 

derden-investeerdersoplossingen en het sociale 
vastgoedkantoor (SVK) “Le Relais” om de installatie 
van fotovoltaïsche panelen op huurwoningen te 
vergemakkelijken

•  Het versterken van de reclame voor de gemeente-
lijke premie voor ecologische renovatie voor jonge 
gezinnen

•  De studie van een warmteterugwinningsproject 
via riolering

2 > Energie
Om de energietransitie te versnellen, wil Sint-Pieters-Woluwe het goede voorbeeld geven bij de keuze 

van de economische investeringen die ze doet en het beleid dat ze voert. Er zullen directe acties worden 
uitgevoerd met alle actoren in het gebied om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren in 

overeenstemming met de doelstellingen van de overeenkomsten van Parijs, met inbegrip van: 
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4 > Duurzame voeding en stadslandbouw 
  
We zullen een actieplan uitvoeren om de toegang voor iedereen tot een duurzaam voedingsaanbod (biologisch, 
seizoensgebonden, lokaal, kortsluitings-, fairtrade- en afvalminimalisatievoedselaanbod) in Sint-Pieters-Woluwe 
te garanderen en te vergemakkelijken. Daarnaast zullen de stedelijke landbouwinitiatieven uitgebreid en 
ondersteund worden in de verschillende wijken en openbare plaatsen van de gemeente, met het tweeledige 
doel van lokale voedselproductie en bewustmaking. We willen:

•  Lokale netwerken bevorderen die regelmatig 
lokale, biologische en seizoensgebonden voe-
dingsproducten leveren: biologische manden, 
groepsaankopen, enz.

•  Voor permanente toegang tot drinkwater uit de 
kraan via karaffen en fonteinen in de openbare 
ruimte zorgen

•  De frisdrankautomaten op deze zelfde plaatsen 
verwijderen

•  De aanleg van groentetuinen, boomgaarden, 
compost en pluimveestallen in de openbare 
ruimte, de parken, de kinderdagverblijven- en 
schooltuinen bevorderen 

•  Stedelijke landbouwinitiatieven stimuleren: aan-
plantingen, sappersen, enz.

•  De ecologische renovatie van het gemeentelijke 
gebouwenbestand bevorderen: materialen, kring-
loopeconomie, regenwateropvang...

•  De kringloopeconomie in de levenscyclus van 
openbare gebouwen integreren: van ecologisch 
bouwen tot deconstructie vóór sloop

•  Beter informatie verstrekken en een beleid voeren 
voor de aflevering van stedenbouwkundige en 
milieuvergunningen die ecologisch bouwen, een 
optimaal energiegebruik en hergebruik van regen-
water (groendaken, regenputten, …) bevorderen

3 > Openbare gebouwen en gemeentelijke eigendommen
Op basis van een volledige audit van ons patrimonium en de te realiseren energiebesparingen zullen wij de onder-

houds- en renovatieplanning van onze eigendommen en gemeentelijke gebouwen uitbreiden om de duurzaamheid 
van onze infrastructuren, hun energieverbruik en het comfort van alle gebruikers. We zullen: 
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5 > Zero afval
Sint-Pieters-Woluwe wil evolueren in de richting van “nul-afval”, door de doelstellingen van het netwerk “Nul-afvalsteden” te 
onderschrijven door middel van haar publieke actie en haar partnerschap met alle actoren van het grondgebied: strijd tegen 

verpakkingen, aankoop van bulkgoederen, bevordering van hergebruik, kringloopeconomie, tweedehands, recuperatie en 
schenking van voorwerpen, schenkingen, weggeefwinkels, Give Box, boekendozen, solidariteitskoelkast... Wij wensen:

•  Een “nul-afval”-beleid ontwikkelen, gericht op het 
beperken van de productie van afval en verpakkin-
gen in alle activiteiten en gemeentelijke ruimtes

•  Het “tweedehands” netwerk en de circulaire econo-
mie voor bepaalde openbare aankopen gebruiken: 
meubilair, muziekinstrumenten, computers, enz.

•  Een dienst opzetten voor het thuisophalen van om-
vangrijke en herbruikbare voorwerpen

•  Initiatieven om middelen, objecten of kennis 
te delen verder bevorderen: babybibliotheken, 

doe-het-zelf-bibliotheken, Repair Cafés ©, lokale 
uitwisselingsdiensten (LUD), weggeefwinkels, enz.

•  Collectieve en individuele compostering en pluim-
veestallen stimuleren 

•  Groenafval lokaal opwerken
•  Het gebruik van wasbare luiers bevorderen
•  Het gebruik van herbruikbare zakken en containers 

in markten en winkels (bulk) aanmoedigen

•  Realtime alarm- en informatieverspreidingssystemen opzetten: 
vermindering van de straatverlichting na een bepaald uur, slimme 
verkeerslichten, smart parking, enz.

•  Een voortrekkersrol nemen op het gebied van nieuwe technologieën, 
waaronder proefprojecten: “BlockChain”, kunstmatige intelligentie 
(“Chatbot”), 3D-printen beschikbaar voor het grootste aantal mensen

•  Een “OpenData”-strategie opstellen om alle openbare gegevens die 
door de gemeente worden verzameld toegankelijk te maken

•  Video gebruiken op sociale netwerken om boodschappen van gemeen-
schappelijk openbaar nut over te brengen

•  Alle betaalmethoden toestaan aan de loketten van het gemeentebe-
stuur (kredietkaarten, contactloze...)

•  Een “Nieuwe manier van werken” 
(“New Way of Working” of NWOW) 
in het gemeentebestuur invoeren, 
dat tot doel heeft de efficiëntie van 
de openbare dienst te verhogen door 
middel van een grotere proactiviteit, flexi-
biliteit en veelzijdigheid

•  Voortdurend samenwerken met het Centrum voor Informatica van het 
Brussels Gewest (CIBG) om echte regionale synergieën te creëren

•  Scholen, op verzoek van het pedagogisch team, uitrusten met adequate 
en performante computerhulpmiddelen

6 > Naar een «Smart City»
In het algemeen en op een transversale manier wil onze nieuwe meerderheid een echte strategie uitstippelen 
om ervoor te zorgen dat Sint-Pieters-Woluwe een “intelligente gemeente” wordt - een echte “Smart City” -, een 
gemeente die door de nieuwe gegevens die ze ontvangt en de diensten die ze levert, efficiënter en goedko-
per werkt en er tegelijkertijd voor zorgt dat de privégegevens worden gerespecteerd. Dit betekent dat de 
gemeente een ecosysteem wordt waarin elk onderdeel “Smart” is. Daarvoor zullen we:
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•  De aanwezigheid van de politie in de wijken ‘s avonds en in het week-
end vergroten, en lokale politiebureaus oprichten 

•  Een complementair team binnen de fietsbrigade creëren
•  Doorgaan met het installeren van bewakingscamera’s in de openbare 

ruimte 
•  Lokale preventiepartnerschappen (LPP) ontwikkelen als tool voor vei-

ligheid, preventie en solidariteit tussen bewoners
•  De strijd tegen inbraken opvoeren: beter informeren over gratis tech-

no-preventie audits 
•  “Nultolerantie” toepassen tegen overlast, hondenpoep, sluikstorten, 

vuiligheid, hagen die op de voetpaden komen...
•  Het aantal vaststellende ambtenaren verhogen 
•  De strijd tegen het georganiseerde bedelen opvoeren
•  Een mobiele automatische radar (“Lidar”) verwerven voor meer snel-

heidscontroles op gemeentelijke wegen
•  De aansluiting tot het “Be Alert”-systeem uitbreiden tot alle inwoners 

van de gemeente

•  Het gebruik van het “internet 
der dingen” stimuleren om te 
strijden tegen verschillende 
diefstallen: auto, fiets, smartp-
hone, tablet...

•  Specifiek strijden tegen fietsen-
diefstal: vermenigvuldiging van 
het aantal fietsboxen en fietsniet-
jes, aanmoediging van het afsluiten 
van een verzekering...

•  Stedelijke inrichtingen voorzien die een gevoel 
van veiligheid bevorderen: openbare verlichting, ingerichte voetgan-
gers- en fietsgebieden, ontmoetingsplaatsen, automatische radars, 
grondmarkeringen, enz.

•  De ingangen van alle scholen in de gemeente voorzien van slimme 
verkeerslichten, potloden en voetpaduitstulpingen

1 > Veiligheid, preventie en overlast
Sint-Pieters-Woluwe is een van de veiligste gemeenten van het gewest en het aantal misdrijven neemt voortdurend 
af. Maar om de rust die daar heerst te bewaren en de overlast drastisch te verminderen, zal onze meerderheid:

Deel 3

Een kwalitatief hoogwaardige, behouden en 
duurzame leefomgeving 
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2 > Groene ruimten, natuur en biodiversiteit 
  

De meerderheid zal het natuurlijk erfgoed van ons grondgebied blijven beschermen en versterken 
door het ecologisch beheer van de groene ruimte te intensiveren. We wensen:

•  De meest milieuvriendelijke methoden voor het beheer van groene 
ruimten nastreven: geen pesticiden, bloeiende weiden, laat maaien, 
alternatieven voor bladblazers...

•  Een proefproject voor milieuvriendelijke begrazingszones opstarten, 
dat bestaat uit grazende dieren in een groene ruimte om het onder-
houd te verzekeren

•  Zorgvuldig omgaan met het beboste erfgoed: “Boomhandvest” met 
medewerking van de burgers, overleg, keuze van de soorten (in-
heems, fruit, bloei...) 

•  Straten en wijken versieren met bloemen, vergroenen en verfraaien 
door de voorkeur te geven aan honingvariëteiten die inheems  en gun-
stig zijn voor de biodiversiteit

•  Bewoners actief ondersteunen bij het vergroenen van particuliere 
gevels en tuinen 

•  Bewoners die dat wensen be-
trekken bij het beheer van kleine 
groene openbare ruimten

•  De fauna beschermen en versterken: 
nestkastjes, diversificatie van de na-
tuurlijke omgeving, voortzetting van de 
samenwerking met verenigingen die actief 
zijn op dit gebied

•  Onze begraafplaats laten evolueren door de ontwikkeling van de natuur 
en de biodiversiteit te bevorderen

•  De mogelijkheid van uitvaartpraktijken die minder impact hebben op 
het milieu bestuderen

• De voetpaden en wegen te 
renoveren op basis van hun ob-
jectieve staat 
• Het Meiersplein te renoveren 

in overleg met de buurtbewoners 
en handelaars

• Het renovatieprogramma van onze 
speeltuinen voort te zetten om veilige en 

geschikte plaatsen te bieden voor alle leeftijden
• De duur van de werven op de openbare weg te 

verkorten door bestekken op te stellen die opleggen om gedurende lan-
gere tijd (ook in het weekend) en tijdens bouwvakanties te werken, op 
straffe van zware boetes
• De renovatie van de toegangswegen naar Steegjes voort te zetten

•  Er alles aan te doen om de speeltuinen waarvan de gronden door de ei-
genaars overgenomen zijn, naar de respectieve wijken te herlokaliseren

• De grond van speeltuin van de Witte Vrouwen verwerven
•  De aangifte en opvolging van alle incidenten in de openbare ruimte, 

met een contactpersoon in de gemeente, te centraliseren
• E en snelle interventie-eenheid op te zetten voor alle kleine dagelijkse 

en dringende problemen: gescheurde zakken, ongedane tegels, be-
schadigde palen...

•  Met de bewoners van de oude wijk van de Vogelzang te overleggen over 
de herinrichting van bepaalde delen van hun wijk tot een “woonerf” 

• De verfraaiing van elektriciteitskasten door kunstenaars toe te staan
•  Openbare toiletten in de drukke groene ruimten en speelplaatsen van 

de gemeente te installeren en te zorgen voor toegang tot de toiletten 
in openbare gebouwen

3 > Wegennet & openbare ruimte
We zullen het programma voor de renovatie van de openbare ruimte en van de wegen voortzetten 
door ervoor te zorgen dat het grondgebied wordt ontwikkeld om de gezelligheid, de veiligheid en 

het comfort van alle gebruikers te bevorderen. Daartoe engageren we ons om:
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5 > Luchtkwaliteit en strijd tegen de geluidsoverlast   
Wij willen ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren 
met het oog op het milieu en de volksgezondheid. We willen ook een rustige en serene stedelijke omgeving 
creëren door verschillende bronnen van geluidsoverlast te bestrijden. We zullen:

•  Het aantal meetpunten voor vervuilende stoffen 
verhogen en een specifiek luchtkwaliteitskadaster 
voor Sint-Pieters-Woluwe opstellen

•  Een bewustwordingscampagne “motoren in stil-
stand” organiseren

•  Op een intelligent en positief manier het wegverkeer 
beheren: vrachtwagenroutes, stille bestrating van 
kwetsbare gebieden, snelheidsvermindering door 
het wijdverbreide gebruik van 30 km/uur-zones, 
maatregelen in geval van ozonpieken, enz.

•  Net Brussel verplichten om de geluidshinder van 
het containerpark (“Recypark”) te beperken: verbe-
tering van de voorzieningen en de infrastructuur, 
naleving van de in de overeenkomst voorziene 
schema’s

•  Deze maatregelen in het “Gewestelijk plan ter be-
strijding van de Geluidshinder” inschrijven

•  In overleg met de bewoners een inventarisatie van 
de openbare netheid van de zwarte punten maken 
om vast te stellen waar het preventiewerk zich op 
moet richten

•  De afvalinzameling van de openbare vuilnisbakken 
en de routes voor het aanvullen van zakken voor 
hondenuitwerpselen optimaliseren

•  De implementatie van een complementaire ronde 
bestuderen voor de afvalinzameling van de open-
bare vuilnisbakken door trekpaarden

•  Belangrijke gemeenschappelijke schoonmaakmo-
menten in de wijken organiseren: “World Clean 
Up Day” inzamelacties, “gouden bezem” wedstrijd, 
“plogging” (lopende afvalinzameling)

•  Selectieve vuilnisbakken in de openbare ruimte 
uittesten en  installeren tijdens grote bijeenkom-
sten van mensen: concerten, openbare feesten, 
markten

•  Verdichten en vernieuwen van het netwerk van 
glas- en kledingbollen (“Solid’R-label”)

•  De mogelijkheid onderzoeken om inzamelpunten 
voor gebruikte voedingsoliën op te zetten

•  Het gebruik van harde vuilnisbakken om vuilnis-
zakken in te plaatsen stimuleren en in sommige 
gevallen opleggen

•  Samen met de gewestelijke overheden de dienst-
regeling van de vrachtwagens van Net Brussel 
herzien

4 > Openbare netheid
Om een groene en schone gemeente op koers te houden, zullen we concrete maatregelen nemen door 

middel van een actieplan “Openbare netheid”, waarbij bewoners en actoren op het terrein worden 
betrokken: wijkinspecteurs, gemeenschapswachten, straatvegers. We willen:
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6 > Strijd tegen het vliegverkeer
Sint-Pieters-Woluwe is de enige Brusselse gemeente die haar eigen rechtszaak heeft aangespannen om al 

haar inwoners te verdedigen tegen het vliegverkeer. We winnen rechtszaken, maar helaas verandert er niets, 
gezien de passiviteit van de Federale Overheid. We zijn vastbesloten om onze strijd tegen intensief overvliegen 

voort te zetten, zowel bij het opstijgen vanuit baan 25R als bij het landen op baan 01, door de buurtbewoners 
erbij te betrekken. In de praktijk zal de meerderheid blijven strijden voor:

• De volledige uitvoering 
van het arrest van het Hof van 
Beroep van 9 juni 2005, dat 

voorschrijft dat het intensieve 
overvliegen van de dichtbevolkte 

wijken in de Oost-Brusselse ge-
meenten, met inbegrip van Sint-Pie-

ters-Woluwe, moet worden stopgezet 
wegens het intensieve gebruik van de “korte 

bocht naar links”.
•  De naleving van de ordonnantie van 31 juli 2014 houdende een ver-

bod op het gebruik van de “lange bocht naar links” vanuit baan 25R
•  De naleving van het vonnis van 19 juli 2017, waarin de Belgische Staat 

wordt veroordeeld tot het niet langer overtreden van de Brusselse ge-
luidsnormen tussen 23u00 en 7u00 op baan 01 (90% van de landin-
gen ‘s nachts zijn in strijd met de regels)

•  De verduidelijking van de windnormen op de banen 25R en 25L van 
de luchthaven en de strikte toepassing ervan door “Skeyes” om alleen 
gebruik te maken van baan 01 wanneer de weersomstandigheden dit 
om veiligheidsredenen vereisen (vanaf 7 knopen)

•  De toepassing van de Europese milieunacht tussen 22u00 en 07u00 
zonder enig vliegtuig (0 beweging) 

•  De oprichting van een neutraal en onafhankelijk controleorgaan voor 
de vervolging en bestraffing van alle vastgestelde overtredingen

•  De strikte toepassing van het Brusselse “lawaai-besluit”
•  Het uitvoeren van een wetenschappelijke en objectieve impactstudie 

waarbij met name een geluidsbelastingregister wordt opgesteld en 
waarin alle mogelijke scenario’s zijn opgenomen om de hinder van zo-
wel het opstijgen vanaf baan 25R (korte bocht naar links) als het landen 
op baan 01 te beperken, overeenkomstig het beginsel van een lagere 
overvliegintensiteit, vooral omdat de bevolking van de overvliegende 
gebieden dicht is

•  Zich verzetten tegen een toename van de luchthavenactiviteit
•  Verzoeken om een terugslag van de 25L start- en landingsbaan van 

minimaal 1800 meter
•  Brussels Airport tot een stedelijke luchthaven specialiseren: syner-

gieën ontwikkelen met de andere luchthavens van het land en om 
een verdeling van het luchtverkeer vragen tussen deze luchthavens 
door hun specialisatie te promoten (gewone luchtvaartmaatschap-
pijen in Brussels Airport, lagekostenmaatschappijen in Charleroi, 
vracht in Bierset...)

•  Bepaalde categorieën van vliegtuigen op Brussels Airport verbieden 
of beperken

•  De lopende gerechtelijke procedures tegen het intensieve overvliegen 
van Sint-Pieters-Woluwe voort te zetten, met medewerking van alle in-
woners die dat wensen, en dwangsommen te eisen

•  Informatiebijeenkomsten voor bewoners houden
•  De verschillende Brusselse verenigingen die zich verzetten tegen het 

overvliegen van het Gewest blijven ondersteunen
•  Gemeentelijke geluidsniveaumeters aanschaffen
•  Een netwerk van meetstations voor luchtverontreiniging op gemeen-

telijk grondgebied ontwikkelen dat door de burgers in real time kan 
worden geraadpleegd
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•  Een duurzaam woonproject te bouwen in de François Gaystraat: middel-
grote en intergenerationele woningen met gemeenschappelijke ruimtes

•  Het woningenbestand van het sociale vastgoedkantoor (SVK) «Le Relais» 
uit te breiden door te streven naar 600 wooneenheden

•  Innovatieve woonformules te stimuleren: intergenerationele huisves-
ting, groepshuisvesting...

•  De strijd tegen verlaten of onbezette gebouwen versterken, door eige-
naars die in gebreke blijven uit te nodigen om samen te werken met 
het SVK

•  De informatie aan de burgers te verbeteren over de verschillende huis-
vestingsoperatoren 

•  In samenwerking met lokale actoren huisvesting te creëren voor jonge 
volwassenen met een mentale handicap

•  Een verkavelingsproject op het terrein van de Witte Vrouwen enkel te 
aanvaarden onder de volgende voorwaarden:

 -  regelmatig en diepgaand overleg tussen de buurtbewoners 
en gemeentelijke overheden en rekening houdend met hun 
opmerkingen;

 -  het creëren van een 21e-eeuwse tuinstad, een model-eco-
wijk, die harmonieus geïntegreerd is in de omliggende wijken 
en het milieu;

 -  project dat rekening houdt met de dichtheid, de architectura-
le en stedelijke kenmerken en de grootte van de omliggende 
wijken;

 -  harmonieuze mix van woningen, namelijk: 1/3 van de huur-
woningen voor gemiddelde inkomens, 1/3 van de te koop 
aangeboden woningen voor gemiddelde inkomens en 1/3 van 
sociale woningen; 

 -  integratie van intergenerationele woningen of groepswoningen;
 -  geen supermarkt of winkel, zodat de handelaars van de 

Sinte-Aleidiswijk kun-
nen genieten van de 
komst van nieuwe be-
woners;

 -  integratie van gemeen-
schapsinfrastructuren die 
ten goede komen aan de 
hele wijk: kinderdagverblijf, 
rusthuis, kleine sportfaciliteiten, 
speeltuin, sociaal-culturele ruimte...;

 -  aanleg van groene ruimten met inbegrip van een vriend-
schappelijke verbinding tussen de Witte Vrouwenlaan en het 
Zoniënwoud en de ontwikkeling van stedelijke groentetuinen 
en stadslandbouw;

 -  het oplossen van mobiliteitsproblemen als gevolg van de 
komst van nieuwe inwoners op het gebied van wegen, ver-
keer, openbaar vervoer, parkeren en het bevorderen van alter-
natieve vervoerswijzen (parkeerplaatsen en fietsenstallingen, 
fietspaden, gedeelde auto’s en fietsstations, toegankelijkheid 
voor personen met beperkte mobiliteit);

 -  aandacht voor de problemen in verband met de watertoevoer 
en overstromingen;

 -  elk toekomstig project zal onderworpen worden aan een 
volksraadpleging op initiatief van de gemeente

•  Het programma voor de renovatie van sociale woningen uit te breiden
•  Ondersteuning van het Masterplan van de openbare vastgoedmaat-

schappij (OVM) «En Bord de Soignes» met betrekking tot de herschik-
king van de “Vriendschapswijk”

•  Het Fedasil-gebouw aan de Palmboomstraat terugkopen als de fede-
rale overheid het te koop aanbiedt om het om te vormen tot woningen 
die door de gemeente worden beheerd 

 

7 > Huisvesting
De kwaliteit van haar omgeving en diensten maakt onze gemeente zeer aantrekkelijk. Maar de huisvesting wordt 
steeds duurder voor huishoudens, maar ook voor gezinnen en geïsoleerde personen. De toegang tot huis-
vesting voor jongeren, gezinnen met lagere of middeninkomens en het behoud van de middenklasse in 
Sint-Pieters-Woluwe zijn essentiële uitdagingen. Om hieraan bij te dragen, engageren we ons om: 
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•  Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) en de aanbevelingen van de 
“Bypad”-audits (fietsers) en de toegankelijkheidsplannen voor wegen 
en openbare ruimten (“PAVE”) (voetgangers) uitvoeren

•  Van Sint-Pieters-Woluwe een “zone 30-gemeente” maken, met uitzon-
dering van de structurerende wegen

•  Het transitoverkeer in de wijken ontmoedigen, met name voor zware 
voertuigen

•  De beschikbaarheid van privé-kantoor- of commerciële parkeerplaatsen 
ontwikkelen ten behoeve van het nachtelijk parkeren van de bewoners 

•  De Intelligente verkeerslichten vermenigvuldigen
•  Het plan voor de uitrol van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 

uitvoeren
•  De aankoop van nieuwe “smiley gezichten” versnellen om de snel-

heidsbewustzijnszones uit te breiden
•  Het aanbod van het openbaar vervoer verbeteren met respect voor de 

wijken
•  De onderhandelingen met het Gewest voortzetten om een verdere ver-

hoging van de frequentie en regelmaat van bus 36 te verkrijgen 
•  Samen met Brussel Mobiliteit en de MIVB het metrostation Montgo-

mery renoveren om ervoor te zorgen dat de trams het station bereiken 
via de Tervurenlaan en niet meer via de J. & G. Martinstraat en de Her-
togstraat en dat de nieuwe trams Lijn 39 bedienen

•  Zo snel mogelijk, met de MIVB, één enkele halte voor bus 36 en tram 
39 vóór de bioscoop “Le Stockel” creëren

•  Onderhandelen met de MIVB over de verlenging van de lijn “Noctis” N06, 
die momenteel stopt aan het trammuseum naar Stokkel via Sinte-Aleidis 

•  Alle gemeentelijke fietsroutes uit te voeren en deze aan te sluiten op 
gewestelijke routes met voorrang voor de assen naar scholen

•  In samenwerking met Brussel Mobiliteit, de fietsverbinding tussen de 
Leopold II Square en Montgomery aanleggen

•  Het aanbod van fietsboxen, fiet-
snietjes, opblaas- en herstelsta-
tions uitbreiden

•  De Villo-stations in Sinte-Aleidis, 
Vogelzang en “Wolu Sports Park” 
uitbreiden

•  Een overdekte en bewaakte fietsen-
stalling inrichten bij de metrostations van 
Montgomery en Stokkel

•  Een fietscommissie, gericht op het betrekken van de fietsers bij het 
beslissingsproces in verband met het fietsen, creëren 

•  De gecontroleerde ontwikkeling van autodelen bevorderen
•  Lokaal carpooling organiseren om de shuttles van de ouders te verge-

makkelijken: scholen, sportclubs, academies...
•  Voetgangerspaden herinrichten, verbeteren en, indien mogelijk, toe-

gankelijk maken voor personen met beperkte mobiliteit, fietsers en 
kinderwagens, met name door het installeren van goten op trappen

•  Gevaarlijke kruispunten beveiligen (waaronder Gebroeders Legrain / 
Vrijwilligers, Orban / Luchtvaart)

•  Elke school individueel ondersteunen om een succesvolle overstap te 
maken naar zachte mobiliteit, te voet en op de fiets: fietsstallingen, 
kiss & ride, kiss & ride bike, schoolvervoer per fiets of als voetganger...

•  “Speelstraten” ontwikkelen en bepaalde straten of pleinen tijdelijk in-
richten speciaal voor kinderen tijdens de schoolvakanties

•  Met “schoolstraten” experimenteren
•  Het bedrijfsvervoerplan voor het gemeentebestuur uitvoeren met het 

oog op het bereiken van de gemeentelijke mobiliteitsdoelstellingen
•  De invoering van 2-3 rotatieplaatsen (max. 30 min.) in commerciële 

centra bestuderen 

8 > Mobiliteit
De meerderheid is van plan de voorkeur te geven aan een mobiliteit die twee doelstellingen garandeert: de vlotte 
doorstroming van de vervoerswijzen door een betere verdeling van de openbare ruimte tussen alle gebruikers 
en de vermindering van het effect van de mobiliteit op het milieu. Wij zullen met name de ontwikkeling van 
nieuwe, opkomende vervoersmiddelen ondersteunen en streven naar een betere luchtkwaliteit. Dit alles met 
als absolute prioriteit: de veiligheid van alle gebruikers in de openbare ruimte. Daarvoor zal het College: 
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• De architecturale, stedelijke en 
dichtheidsgebonden kenmerken 
van elke wijk van de gemeente 
respecteren
• De groene zones van de gemeen-

te beschermen en versterken
• Een proactief beleid voor de be-

scherming van het erfgoed implemen-
teren: bescherming, classificatie, enz.

• De vergroening en bebloeming van balkons, 
gevels en daken, door middel van een wedstrijd, stimuleren

•  De zonale stedenbouwkundige verordening van het Stokkelplateau 
ten uitvoer leggen en nieuwe creëren, met name voor de oude wijk 
van de Vogelzang

• Een beleid opzetten om opmerkelijke grafmonumenten te beschermen
• De Sint-Pieters Pastorie renoveren
•  Het aantal lichtreclamepanelen op het grondgebied van de gemeente 

beperken
• Een wet op de reclamepanelen in winkelgebieden aannemen

•  De administratieve procedures met betrekking tot de stedenbouwkun-
dige planning digitaliseren: vergunningsaanvragen, informatie over 
de stedenbouwkundige planning...

• Een architectuurwedstrijd herorganiseren 
•  Een waterbeheerbeleid ontwikkelen om waterdichting te vermijden, 

met bijzondere aandacht voor de binnenplaatsen en achteruitbouw-
stroken

•  De uitbreiding van de “Stockel Square” en van de overdekte parkeer-
plaats ondersteunen

•  De richtschema’s voor het Woluwepark en het Parmentierpark met het 
Gewest afronden

9 > Stedenbouw en Erfgoed
Woningen aanpassen aan de veranderende samenstelling van het gezin en ze energiezuinig 

maken met respect voor de zielen van de verschillende wijken: dit is duidelijk een van de 
doelstellingen van de meerderheid. Concreet betekent dit: 
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Deel 4

Een gemeente ten dienste van iedere burger 
en zijn of haar ontplooiing

1 > Familie en ondersteuning van het ouderschap 
Sint-Pieters-Woluwe heeft een behoorlijk deel van gezinnen met kinderen en senioren. Dit is een echte aanwinst 
waar we aandacht aan moeten besteden. De rol van de gemeente op het gebied van gezinsondersteuning, in het 

bijzonder voor de ouders, moet ook buiten de opvangcentra en voor de kinderen die niet naar de opvangcentra 
gaan, kunnen worden georganiseerd. Onze meerderheid wil ons grondgebied nog gastvrijer maken voor 

gezinnen. Om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn eigen tempo kan zich ontplooien, wensen wij:

• Intergenerationele bijeenkom-
sten en activiteiten aanmoedigen 
• Senioren aanmoedigen om 

hun kennis door te geven via 
vrijwilligerswerk en bijlessen: 

professionele vaardigheden, huis-
werkschool....

• Een familie-event voor iedereen organise-
ren, met integratie van de dimensie van handicap

•  Conferenties-debatten organiseren voor families: slaap, sociale media 
bij tieners, pesterijen, leerproblemen bij kinderen, gezonde voeding...

•  Ontmoetings- en spreekruimtes voor ouders vermenigvuldigen en on-
dersteunen: “ouderschapsruimtes”, “kinderwagen-koffie”, trainings-
workshops...

•  Geleidelijk aan de gemeenschappelijke diensten en evenementen, die 
open zijn voor het publiek, uitrusten met ruimtes van het type “baby 
corners” om het verschonen, de borstvoeding en het wachten te verge-
makkelijken (spelletjes, boeken...) 

•  Een “Familie beurs” oprichten in wijkcentra: uitwisseling of verkoop 
van kinderverzorgingsuitrusting, kleding, enz.

•  De kinderopvang voor zieke kinderen versterken en een netwerk van 
babysitters ontwikkelen 

•  De gemeentelijke geboorte- en adoptiepremies doen evolueren 
•  Mantelzorgers (in het bijzonder de jongeren) ondersteunen bij hun 

betrokkenheid
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•  De projecten voor de uitbreiding en renovatie van 
het kinderdagverblijf Stokkel en de bouw van het 
kinderdagverblijf “François Gay” afronden. 

•  Alle mogelijkheden verkennen om het aantal 
plaatsen in de kinderopvang uit te breiden, in 
samenwerking met het Gewest, het Office de la 
naissance et de l’enfance (ONE), Kind & Gezin, de 
vrijwilligerssector en de privésector

•  De organisatie van de tijdelijke opvangplaatsen, 
die een flexibel aanbod bieden om speciale of 

dringende situaties het hoofd te bieden, versterken
•  De betrokkenheid van de opvangvoorzieningen 

bij de ecologische transitie voortzetten 
•  Innovatieve en educatieve initiatieven onder-

steunen: kinderliteratuur, kunst, psychomoto-
riek, “Montessori”-benadering, meditatie, “emo-
tie”-ruimtes, speelzones

•  De bouw van een tweetalig gymzaaltje bestude-
ren op de binnenkoer van de kinderdagverblijven 
in Mooi-Bos

a > Kinderopvang en kinderdagverblijven
Om te zorgen voor kinderopvang die aangepast is aan de behoeften van kinderen en ouders, zullen we onze 

actie richten op drie strategische gebieden: het verhogen van het aantal kinderopvangplaatsen, 
het voortzetten van de betrokkenheid van de opvangvoorzieningen bij de ecologische transitie 

en het ondersteunen van educatieve innovaties. We willen:

b > Jeugd   
Via een ambitieus en gediversifieerd jeugdbeleid zal de gemeente Sint-Pieters-Woluwe bijdragen tot de voor-
bereiding van jongeren op een verantwoordelijke burgerij, die in staat is zich in te zetten voor de ontwikkeling 
van een democratische, ondersteunende, duurzame en cultureel gevoelige samenleving. De deelname van 
jongeren aan het lokale maatschappelijke leven zal worden bevorderd afhankelijk van de organisaties en 
instrumenten die samen met hen worden ontwikkeld. Deze participatie zal het met name mogelijk maken 
om een dialoog te onderhouden tussen de gemeentelijke overheden en de verschillende jongerenorganisa-
ties om het gemeentelijk beleid aan te passen aan de behoeften van de jongeren. Zij zal er ook naar streven 
hen volledig te betrekken bij beslissingen die hen aangaan. We willen:

•  Voor de vitaliteit van “Project W 1150” zorgen, een platform dat jongeren 
samenbrengt om hun ideeën in de praktijk te brengen: het creëren van 
“jeugdruimtes” of “jeugdhuizen”, een skatepark in het Woluwepark... 

•  Implementeren van de Jeugdraad
•  De speelplaatsen van sommige gemeentelijke scholen in het week-

end en op feestdagen openen om de jongeren te laten ontspannen 
en sporten

•  De proactieve ondersteuning van jeugdbewegingen voortzetten: on-
derhoud en renovatie van gebouwen, uitlenen van apparatuur, ver-
voer, terbeschikkingstelling van zalen tegen een lagere prijs

•  De organisatie van activiteiten be-
studeren voor de jongeren van de ge-
meente tijdens hun “witte dagen”: Euro-
pees brevet “Eerste hulp”, “Fablab mobile”...

•  Het dienstenaanbod voor jongeren op het grondgebied van Sint-Pie-
ters-Woluwe centraliseren en promoten

•  De “Jeugdpas” uitbreiden tot nieuwe bedrijven en diensten en die 
meer bekendheid geven

•  Lid worden van het Platform voor de Samenlevingsdienst en samen-
levingsdienstopdrachten aanbieden binnen onze (para)gemeentelijke 
diensten
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c > Senioren 
  

Bijna een vijfde van onze bevolking is 65 jaar of ouder. Onze senioren hebben behoefte aan activiteiten om het isole-
ment te bestrijden, in sommige gevallen, en willen hun kennis graag doorgeven aan de jongere generatie. Om de 

sociale banden te bevorderen en hun integratie in onze samenleving te behouden, zijn we van plan om:  

•  Ondersteunende diensten voor alle senioren te 
ontwikkelen: maaltijden op wielen, huishoudelijke 
hulp, 80+ dienst...

• Het isolement van senioren voorkomen
•  De Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren (GAS) 

te blijven ondersteunen
•  De steun voor onze seniorenclub, de VZW “Zon 

der immer jongen” (ZIJ), te vergroten 
•  De “Wolubus”-dienst te ontwikkelen, vooral ‘s 

avonds, en de invoering van een elektrische fiet-
staxi te bestuderen

•  “Welzijns”-activiteiten voor senioren te promoten: 
zachte gymnastiek, theater, zang, bordspelletjes...

•  De digitale kloof tussen ouderen te bestrijden 
door het cursusaanbod met betrekking tot het 
gebruik van IT-tools en sociale netwerken te har-
moniseren

•  Senioren aanmoedigen om hun kennis door te 
geven via vrijwilligerswerk en bijlessen: professi-
onele vaardigheden, huiswerkschool....

•  Informatie over pensioenkwesties en over “hoe u 
zich op uw pensioen voor te bereiden” te geven

•  Samen te werken aan de implementatie door het 
OCMW van een project van het type “sociale krui-
denierswinkel”

•  Een platform te creëren voor de ontwikkeling van 
vrijwilligerswerk ten behoeve van de bevolking als 
factor van sociale cohesie

•  De daklozen te blijven begeleiden: bouw van een 
nieuw “Tiny House” en samenwerking met het ver-
enigingsleven

•  De acties van de gemeentelijke dienst sociale za-
ken, met name via sociale media, te promoten

•  De voorkeur te geven aan punctuele partnerschap-
pen met diensten-clubs: “Lion’s”, “Rotary”…

•  Partnerschappen met sociale-economieonderne-
mingen te bevorderen 

2 > Sociale actie
Onze gemeente wordt vaak beschouwd als een gemeente waar alleen rijke mensen wonen. De realiteit is natuurlijk 
heel anders. Inderdaad, niemand is immuun voor een levensongeluk. Met het OCMW zal het College een proactief 
beleid voeren dat met name gericht is op de meest kwetsbare Woluwenaars door: 
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• De cel “Studenten”, die onze jon-
geren van 18 tot 24 jaar begeleidt, 

versterken 
• Het dagcentrum in het “OASE”-project, 

het opvangcentrum voor mensen met onge-
neeslijke ziekten, integreren

•  De bedcapaciteit van de Residentie Koning Boudewijn (rust- en verzor-
gingstehuis) verhogen 

•  De bouw van een nieuw rusthuis eisen in het kader van een mogelijke 
ontwikkeling van de Witte Vrouwensite in combinatie met een kinder-
dagverblijf.

•  De bouw van een rust- of dienstwoning eisen als onderdeel van het 
uitbreidingsproject van de galerij van de “Stockel Square”

•  Een “tuin van geuren en kleuren” creëren in de Residentie Koning 
Boudewijn

•  Een Cel “Advies en beheer” oprichten om concrete oplossingen te bie-
den voor de aanpassing van woningen voor mensen die te maken heb-
ben met een verlies aan autonomie

•  De werking van het OCMW verbeteren door het administratieve gebouw 
op de huidige locatie aan te passen of door een nieuwe locatie te kiezen

•  De energiedienst van het OCMW versterken om brandstofarmoede te 
bestrijden

•  De gezamenlijke samenwerking - OCMW versterken ten gunste van de 
werkgelegenheid: “artikel 60”, “Créemploi” 

•  Een herontplooiingsplan voor de gebouwen van het OCMW in gang zetten 

a > OCMW
We zullen werken aan de verbetering van de opvang van de begunstigden van ons OCMW. We zullen een proactief 

sociaal beleid blijven voeren en er tegelijkertijd voor zorgen dat de rol van het OCMW als tussenpersoon voor de 
werkgelegenheid behouden blijft. Ook de voorlichting en opleiding van jongeren zal een prioriteit zijn. Wij zullen 

cultuur en sport voor iedereen bevorderen. Bovendien heeft onze gemeente te maken met een vrij grote vergrij-
zing van de bevolking. Het comfort van onze senioren blijft dan ook een prioriteit. In dit kader willen we:

b > Personen met een handicap   
Omdat we het idee van een inclusieve samenleving verdedigen, omdat we willen dat mensen met een handicap 
nog beter worden gerespecteerd en dat er nog beter naar hen wordt geluisterd, zullen we ervoor zorgen dat:

•  De samenwerking met beschutte werkplaatsen (BW) - maatwerkbe-
drijven - geïntensifieerd wordt en dat hun serviceaanbiedingen beter 
bekend gemaakt worden

•  De integratie van mensen met een handicap in het gemeentebestuur 
en het OCMW voortgezet wordt in samenwerking met DiversiCom

•  Er gezorgd wordt voor de toegankelijkheid voor personen met beperkte 
mobiliteit (PBM’s) tot alle gemeentelijke gebouwen en in de openbare 
ruimte

•  De handelaars meer in het bijzonder aangemoedigd worden en onder-
steund worden bij het aanpakken van het probleem van de toeganke-

lijkheid voor PBM’s, in overeen-
stemming met het handvest 
“Handycity”

•  Het gemeentelijk personeel 
opgeleid wordt om mensen met 
een handicap te ontvangen

•  Tentoonstellingen van kunstwerken 
van kunstenaars met een handicap ge-
organiseerd worden
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c > Gezondheid
  

De volksgezondheid draagt bij tot het welzijn van de bevolking. Ook al is de gemeente een overheidsinstantie 
met weinig bevoegdheid op het gebied van gezondheid, toch kan zij goede praktijken bevorderen en 

goede praktijken op het gebied van voeding en andere praktijken die de gezondheid en het milieu 
ten goede komen, aanmoedigen. Dit impliceert voor de meerderheid om:

•   Gezondheidswerkers naar een netwerk te ori-
enteren

•  Bewustmakingscampagnes over volksgezond-
heidskwesties te organiseren

•  Ontmoetingsplaatsen te bevorderen voor af-
hankelijke of semi-afhankelijke mensen en hun 
entourage, open voor iedereen waar activiteiten 
worden georganiseerd (Alzheimer-theekamer).

•  Het publiek te sensibiliseren en te informeren 
over de gevaren van intensief gebruik van mobie-
le telefoons, “DECT”-telefoons, wifi-netwerken, 
babyfoons... 

•  De gendergelijkheid, vanaf jonge leeftijd, bevor-
derd wordt

•  Er voor gendergelijkheid gezorgd wordt in alle 
aspecten van het lokale beleid: bewustmaking en 
bestrijding van pesterijen in de openbare ruimte, 
bevordering van gelijke kansen in gemeentelijke 
en semi-gemeentelijke organen, bevordering 
van de Internationale Dag van de rechten van de 

vrouw, avond over het ondernemerschap van vrou-
wen, strijd tegen alle vormen van discriminatie,...

•  Multi- en interculturele activiteiten bevorderd 
worden in scholen, rusthuizen...

•  Autonomie versterkt wordt door het ondersteunen van lokale initiatie-
ven om ondersteunende en inclusieve huisvesting te creëren

•  De integratie van kinderen met een handicap in scholen, gemeente-
lijke kinderdagverblijven, jeugdbewegingen, sportfaciliteiten, enz. 
ondersteund wordt

•  De “Vrijetijdsbeurs voor iedereen” bestendigen en dynamiseren 
 

d > Gelijke kansen
De meerderheid zal een ambitieus gelijkekansenbeleid ontwikkelen, met name door ervoor te zorgen dat:
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• Scholen ondersteunen bij de imple-
mentatie van het Excellentiepact van de 

Franse gemeenschap
• Tweetaligheid in het onderwijs promoten:

- het taalimmersieonderwijs tot een tweede gemeentelijke school uitbreiden
-  samenwerkingsverbanden tussen Franstalige en Nederlandstalige 

scholen tot stand brengen
- in e-learning investeren

•  Actieve pedagogische activiteiten binnen een gemeentelijke basis-
school bevorderen 

•  Van de Eddy Merckx School een centrum van excellentie voor oplei-
dingen maken

•  Onze scholen uitrusten met nieuwe high-performance technologieën 
•  Partnerschappen verbeteren tussen ons kwalificerend onderwijs en 

potentiële werkgevers

•  Ervoor zorgen dat elk kind met een leerstoornis kan worden ingeschre-
ven in reguliere klassen 

•  De geïndividualiseerde school van Joli-Bois ondersteunen door de 
begeleiding te versterken

•  Pesterijen en verslaving voorkomen
•  Een bewustwordingsprogramma voor burgerschap in de scholen creëren
•  Ervoor blijven zorgen dat de sociale voordelen van officiële en vrije on-

derwijsnetwerken dezelfde blijven
•  De samenwerking tussen scholen, alle netwerken samen en vooral het 

delen van apparatuur aanmoedigen
•  Ouderverenigingen ondersteunen
•  Streven naar gratis onderwijs, met name buitenschoolse activiteiten
•  De behoeften aan buitenschoolse opvang in kaart brengen en een 

actieplan ontwikkelen in samenwerking met de Gemeentelijke Op-
vangcommissie

3 > Onderwijs
Onderwijs is fundamenteel. Eén enkel doel op dit gebied: alle voorwaarden scheppen voor een 

vormende en bevredigende schoolloopbaan. Dit is vooral gericht op de lesuren. Een warm en 
attent buitenschools onthaal dat aandacht heeft voor de ontwikkeling van het kind is ook 

een belangrijke sleutel tot het succes van de schoolloopbaan. Onze voorstellen: 

a > Pedagogie

b > Infrastructuur   
Luisterend naar de pedagogie die in onze scholen wordt beoefend, een gezonde, heldere, veelzijdige en 
aangepaste omgeving creëren die de wens om te ontdekken aanmoedigt en iedereen in staat stelt om in 
goede omstandigheden te leren. Met dit in gedachten:

•  Onze schoolinfrastructuur aanpassen aan de evolutie van de schoolbe-
volking en de pedagogische behoeften van onze scholen

•  Een specifieke audit uitvoeren op de huidige schoolgebouwen en prio-
riteiten stellen voor de werkzaamheden op basis van de noodgevallen 
en de te bereiken energiebesparingen 

•  Een herontplooiingsplan voor 
de kleuterscholen van Joli-Bois 
en Mooi-Bos opstarten

•  De renovatie van de sanitaire 
voorzieningen voortzetten
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•  De schoolingangen beveiligen 
•  Vergroening en inrichting van speelplaatsen om er ruimte te maken 

voor ontspanning en leerzame ervaringen
•  Verder ontwikkelen van studieplekken voor studenten in blokperiode

•  Streven naar een harmonieuze verdeling van de infrastructuur tussen 
de verschillende gebruikers (scholen, academies, sportclubs) door het 
opstellen van een handvest 

•  Een nieuwe speelplaats aanleggen in de gemeentelijke basisscholen 
van Stokkel en Mooi-Bos

c > Huiswerkscholen
  

Huiswerkscholen verwelkomen en ondersteunen het kind in zijn of haar leerproces. In nauwe samenwerking 
met leerkrachten en ouders zijn ze ook een plek om te leren over het groepsleven. Veel vrijwilligers zijn 

betrokken bij dit project, wat essentieel is voor een groeiend aantal studenten. We zijn van plan om:

•  Het huidige aanbod met de hulp van de VZW’s 
“Preventie, Animatie, Jeugd” (PAJ) en “CAP Famil-
le” te evalueren

•  Indien nodig, de oprichting van een nieuwe huis-
werkschool in de Eddy Merckx School ondersteu-
nen, met name voor de eerste jaren van de studie

•  Het Nederlandstalige aanbod van vakantiestages 
voor kinderen uitbreiden, diversifiëren en toegan-
kelijker maken 

 

•  Onze academies voorzien van gebouwen die beter aan hun behoeften 
voldoen

•  De communicatie versterken met de fundamentele, middelbare en ho-
gere scholen die aanwezig zijn op het grondgebied van de gemeente

•  In samenwerking met de «W:Halll», de realisatie van het pedagogische 
project ondersteunen door de organisatie van concerten, dansvoor-
stellingen, toneelstukken en tentoonstellingen van de werken van de 
studenten van de academies te bevorderen

•  Alle initiatieven steunen die erop gericht zijn scholen en academies 
dichter bij elkaar te brengen om de kinderen meer te laten kennisma-
ken met muziek en kunst

•  Nieuwe artistieke trends ontwik-
kelen: digitale tekencursussen, 
3D-printen, digitale muziek...

•  Regelmatig onderhoud en vervanging van 
bepaalde instrumenten uitvoeren 

d > Academies
Menselijke intelligentie gaat niet alleen over leren, begrijpen en onthouden, het gaat ook over dromen, verbeelden, 
creëren en voelen, het is de bijdrage van academies aan de ontwikkeling van studenten. Hun rol is essentieel. Als 
artistiek opleidingscentra die in 2022 hun honderdjarig bestaan vieren en die over de gemeenschappelijke gren-
zen heen erkend worden, stellen de academies onze jongeren en volwassenen in staat om een degelijke opleiding 
te volgen op het gebied van muziek, het gesproken woord en de beeldende kunst. We zullen:
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•  De organisatie van conferentiecycli bevorderen 
die gericht zijn op sociale kwesties: klimaat, 
nul-afval, Noord-Zuid-solidariteit, de toekomst 
van Europa, mobiliteit, werkgelegenheid, ge-
zondheid, cultuur, vergrijzing, onderwijs...

•  Burgerschapsinstrumenten invoeren die ieder-
een in staat stellen om meer en beter betrokken 
te zijn bij het leven van de gemeente en die een 
effectieve burgerparticipatie in het hart van de 
gemeentelijke activiteiten garanderen

e > Permanente opleiding
Het beleid van de gemeente op het gebied van permanente opleiding zal zich toespitsen op opleiding en 

bewustmaking van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van de 21e eeuw om het bewustzijn en 
de kritische kennis van de realiteit van de samenleving, de analyse-, keuze-, actie- en evaluatiecapaciteiten, 

de verantwoordelijke houding en de actieve deelname aan het maatschappelijke, sociale, economische, 
culturele en politieke leven, en het vermogen tot actief burgerschap te bevorderen. We willen:

4 > Dierenwelzijn   
We zullen van Sint-Pieters-Woluwe een «Respectvolle gemeente voor dierenwelzijn» maken door de 
bewustwording te vergroten en op een transversale manier rekening te houden met het welzijn van 
de dieren: politiereglement, dieren die op de openbare weg worden aangetroffen, voeding, 
zwerfkatten, mishandelde dieren, openbare aankopen.... Wij willen:

•  Verenigingen die actief zijn op het gebied van die-
renwelzijn ondersteunen

•  Een dierenbegraafplaats openen
•  Meer bekendheid geven aan de campagne om 

zwerfkatten te steriliseren, in samenwerking met 
lokale dierenartsen 

•  Bewustmakingsacties rond dierenwelzijn uitvoe-
ren, met name via partnerschappen met dieren-
artsen, scholen en de vrijwilligerssector
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Deel 5

Een open, vriendelijke en 
dynamische gemeente 

1 > Animaties
Het bestrijden van isolement, het aanmoedigen van ontmoetingen en het delen van ervaringen 

leiden altijd tot plezier en succes. De meeste events die door de gemeente worden georganiseerd, 
versterken de sociale band, brengen mensen samen en dragen er zo toe bij dat Sint-Pieters-Woluwe 

deze gemeente, waar het leven zo goed is, wordt. De meerderheid is vastbesloten om haar beleid om de 
gezelligheid in de gemeente te ontwikkelen voort te zetten en zal:

•   Onze verschillende wijken en hun plein(en) tot le-
ven brengen

•   De succesvolle nieuwe events die in het kader van de 
ambtstermijn 2012-2018 zijn ontstaan, verder orga-
niseren: Rode Duivels op het Dumonplein, Bierfes-
tival, Beau Vélo de Ravel, X-Mas Festival, Ride X Rap 
Festival, P(ART)cours, Special Olympics...

•   Nieuwe activiteiten aanbieden, zoals een avond-
markt of collectieve en vriendelijke diners

•   In onze parken seizoensgebonden bars en ont-
spanningsruimtes inrichten

•   Een Food Truck Bio-festival voorstellen
•   Een festival in Woluwe Park organiseren
•   Buurtfeesten en buurtvlooienmarkten blijven 

aanmoedigen

•  De commerciële diversiteit en kwaliteitswinkels 
bevorderen met bijzondere aandacht voor de plaat-
selijke winkels

•  Handelaarsverenigingen ondersteunen
•  Een ontmoetingsplaats voor de economische acto-

ren van de gemeente creëren en de potentiële sy-

nergieën tussen KMO’s, zelfstandigen, handelaars, 
vrije beroepen en verenigingen in de gemeente 
maximaliseren 

•  Een gediversifieerd aanbod op al onze markten 
waarborgen met bijzondere aandacht voor biologi-
sche producten, seizoensgebonden lokale produc-
ten en ambachten en afvalvermindering

2 > Lokaal en circulair economisch leven
Sint-Pieters-Woluwe zet zich in voor het onderhoud en de ontwikkeling van een netwerk van 
lokale en kwalitatieve bedrijven die garant staan voor vermaak, sociale contacten, nabijheid, 
gezelligheid, veiligheid en economische dynamiek. We willen:
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•  Commerciële ruimtes behouden en ervoor zorgen dat er boven com-
merciële ruimtes wordt gehuisvest 

•  Een commercieel makelaarskantoor oprichten in samenwerking met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

•  De multimodale toegankelijkheid van de winkels (klanten en leverin-
gen) tijdens de werkzaamheden verzekeren en de praktische informatie 
met betrekking tot de werven duidelijk verspreiden

•  Systemen opzetten voor de levering met fietsen in de “home   shopping 
area”, gekoppeld aan een afgiftepunt op het gemeentelijk grondgebied

•  Winkelwijken stimuleren door flexibele voetgangerszones
•  Handelaars adviseren om de toegankelijkheid van hun bedrijf voor 

mensen met een beperkte mobiliteit te bevorderen

•  De handelaars bewustmaken van het rationeel gebruik van energie en 
duurzame energieproductie

•  De inzet van de campagne “Fair Trade Gemeente” voortzetten 
•  Bijdragen tot de ontwikkeling van een aanvullende munteenheid voor 

de burger, gericht op de versterking van de lokale handel
•  Het aanbod van de kerstmarkt, het Bierfestival en andere evenemen-

ten verbeteren door voorrang te geven aan ambachtslui, handelaars en 
inwoners van Sint-Pieters-Woluwe, met de nadruk op de duurzaamheid 
van het voorgestelde aanbod

•  Een coworking-programma lanceren om de oprichting van geavanceer-
de bedrijven te bevorderen op het gebied van het milieu, de circulaire 
economie, de sociale economie, samenleven, burgerparticipatie, digi-
tale transitie en sociale innovatie

3 > Werkgelegenheid   
Hoewel Sint-Pieters-Woluwe het laagste werkloosheidspercentage van het Brussels Gewest heeft, moeten de acties ter 
bevordering van de opleiding en de professionele integratie van jongeren worden versterkt, moet de hervatting van 
een beroepsactiviteit na een loopbaanonderbreking worden ondersteund en moet de reïntegratie van de 50-plussers 
in het arbeidsproces en het delen van hun kennis worden aangemoedigd. Dit impliceert voor de meerderheid om:

•  Specifieke ondersteuning te bieden aan werk-
zoekenden die een eigen bedrijf of VZW willen 
opzetten

•  Specifieke hulp te bieden aan werkzoekenden bij 
het beheersen van nieuwe technologieën en het 
leren van talen

•  De duurzaamheid van de “Joblente” te garanderen
•  Het Jobhuis in Sint-Pieters-Woluwe te behouden
•  Het “Vrouwenproject” voort te zetten om hen na 

een loopbaanonderbreking opnieuw op de ar-
beidsmarkt te integreren

•  Bijzondere aandacht te besteden aan werkzoe-
kenden ouder dan 50 jaar

•  Het beleid van het aanbieden van studenten-
jobs, opleidingscursussen en integratiecontrac-
ten voort te zetten binnen de lokale overheid 
om de professionele integratie van jongeren te 
bevorderen

•  Een lokaal vacatureportaal te creëren dat open-
staat voor handelaars, openbare vacatures...
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4 > Sport
Sint-Pieters-Woluwe loopt voorop in het sportbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ondersteuning 

van de clubs, het onderhoud en de voortdurende verbetering van de infrastructuur en de organisatie van events 
voor jong en oud hebben de ambtstermijn 2012-2018 gekenmerkt. Sport blijft de komende 6 jaar de kern 

van de bezorgdheid van de meerderheid, met bijzondere aandacht voor de bevoorrechte toegang tot 
onze sportfaciliteiten voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Dit is wat we van plan zijn:

• Actoren betrekken bij de 
vaststelling van het sportbeleid 
in Sint-Pieters-Woluwe via de 

Adviesraad
• Heroverweging van de verou-

derende site van Sportcity in het 
kader van het project «European Sport 

Academy» (ESA)
• Een nieuw kunstgrasoppervlak creëren voor 

rugby in de “Vriendschapswijk”
•  Kunstgrasvelden in overeenstemming brengen met de gezond-

heidseisen
•  Een duurzame structuur installeren voor seizoenstennis en een indoor 

hockeyveld op het “Wolu Sports Park”
•  Een Eddy Merckx «circuit” creëren via GPS/Audiogids 
•  Logistieke en administratieve ondersteuning (subsidies) bieden aan 

sportclubs en, meer bepaald, aan hun jeugdscholen
•  Het sportbeleid voor iedereen (senioren, gehandicapten, ...) voortzet-

ten, met bijzondere aandacht voor de vrouwensport

•  De mogelijkheid onderzoeken om binnen Sportcity een kinderdagver-
blijf op te richten, zodat jonge ouders kunnen blijven sporten

•  Het «Vrijetijdsloopplan», dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in de gemeente werd geïnitieerd, integreren: routes, specifieke beweg-
wijzering, markering... 

•  De ontwikkeling van kleine wijksportfaciliteiten voortzetten
•  De voorkeurstarieven voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe in 

overeenstemming brengen in alle gemeentelijke sportcentra 
•  Met het OCMW samenwerken om de toegang tot sportfaciliteiten te 

bevorderen
•  De synthetische vloerbedekking van de Kellestraat vervangen
•  Een jaarlijkse rommelmarkt voor sportartikelen invoeren
•  Het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur door de sportclubs 

van Sint-Pieters-Woluwe bevorderen
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• Ervoor zorgen dat de officiële 
erkenning van de “W:Halll” als cul-
tureel centrum van de Federatie 

Wallonië-Brussel behouden blijft
• Samen met de betrokken partijen 

een identiteit ontwikkelen voor ons 
cultureel centrum “W:Halll” en een aan-

gepast programma
• Het netwerk van culturele actoren uitbreiden en 

de jongeren en de verenigingssector erbij betrekken 
•  De culturele actoren van de gemeente volledige ondersteunen door 

middel van tentoonstellingen, kunstenaarstrajecten, prijzen, het ter 
beschikking stellen van onze infrastructuur...

•  Bewoners in staat stellen om zich pleinen, straten en andere ruimten 
weer toe te eigenen 

•  Een muziekkiosk of een zomerbar, of andere gezellige plaatsen creëren
•  De aanwezigheid van artistieke werken uitbreiden in de openbare 

ruimte: Tweejaarlijkse P(Art)cours, “Streetart”...
•  Van het nieuwe “W:Halll”-forum een nieuwe vriendelijke gemeenschap-

pelijke leefruimte maken van het type “café-boutique-bibliotheek” 
•  Een cultureel aanbod “jong publiek” uitrollen voor de allerkleinsten en 

hun ouders: voorstellingen, concerten, kinderliteratuur... 
•  Een meer gerichte prijsstelling van het gemeentelijk cultureel aanbod 

(jongeren, senioren, enz.) invoeren
•  Culturele evenementen met andere landen van de Europese Unie en 

landen, die een ambassade in de gemeente hebben, promoten
•  Gezamenlijke culturele evenementen ontwikkelen met naburige 

gemeenten, alsook met de steden en gemeenten die met Sint-Pie-
ters-Woluwe verbroederd zijn

•  De activiteiten en ontwikkeling van de 4 gemeentelijke bibliotheken 
volledig ondersteunen

•  De renovatie en adequate uitrusting van de culturele sites van de ge-
meente voortzetten

•  Het gemeenschappelijke erfgoed beter beschermen en promoten
•  Onze bioscoop “Le Stockel” en ons theater “La Comédie Claude Volter” 

steunen
•  Musea die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente promo-

ten: Bibliotheca Wittockiana, trammuseum…
•  Het nieuwe Nederlandstalige cultuurbeleidsplan 2020-2025 op een 

participatieve manier voorbereiden en opstellen
•  Het sterke Nederlandstalige culturele aanbod van de afgelopen jaren 

blijven ondersteunen en inspelen op nieuwe initiatieven die ontstaan, 
in samenwerking met culturele partners

•  Bruggen bouwen tussen de Franstalige en Nederlandstalige cultuur 
via onze culturele sites

•  Financiële steun blijven verlenen aan sociaal-culturele verenigingen 
in de gemeente

•  Een structurele samenwerking tot stand brengen tussen de bibliotheek 
en “Kunst & Cultuur”

•  De bibliotheek “De Lettertuin” en haar passiefgebouw maximaal onder 
de aandacht brengen en haar werking verder uitbreiden

•  De ontwikkeling van verenigingsactiviteiten steunen (“GASAP”, dona-
ties, Repair cafés ©, conferenties, workshops....) in de buurtcentra

•  Een nieuw ontmoetingscentrum oprichten in de “Vriendschapswijk” in 
het kader van het Masterplan

•  Het gemeenschapscentrum “Kontakt” verder ondersteunen 

5 > Cultureel en associatief leven
De gemeente wil een cultuurbeleid voeren dat gericht is op kwaliteit, diversiteit, toegankelijkheid en 

voordeel voor een zo groot mogelijk aantal mensen, met een adequaat financieel beheer en een 
ecologische en ethische aanpak. Ze zal ook meedoen aan nieuwe culturele en artistieke projecten die veel 

mensen mobiliseren en bruggen bouwen tussen de verschillende culturele sites van de gemeente, 
de kunstenaars en de bewoners van de verschillende wijken. De gemeente zal:
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6 > Internationale en Europese betrekkingen, 
verbroederingen en mensenrechten 

Sint-Pieters-Woluwe ligt in het hart van Europa op twee manieren: het is een van de 19 gemeenten in 
de hoofdstad van Europa en een van de gemeenten met het grootste aantal niet-Belgische onderdanen 

uit de Europese Unie en andere Europese landen. Naast de Europese dimensie zijn er meer dan 100 
nationaliteiten aanwezig op het grondgebied van onze gemeente. Een menselijke en culturele rijkdom 

die het een gemeenschap maakt die openstaat voor de wereld en gastvrij is. Een internationaal 
bewustzijn en een internationale dimensie die we ook willen ondersteunen door middel van 

Noord-Zuid-solidariteitsacties, verbroederingen en mensenrechteninitiatieven. We zullen: 

• Een kwalitatief beleid inzake op-
vang, diensten en integratie van de 

EU-burgers en niet-EU-burgers
• Activiteiten in andere Europese talen 

bevorderen
• Een verbroederingsbeleid nastreven ten voordele 

van de overheid en de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe en de ver-
broederde steden en gemeenten

• De verbroederingen evalueren
•  Een nieuwe verbroedering aangaan met een stad of gemeente uit een 

ander land van de Europese Unie 
•  De uitwisseling van expertise en goede praktijken tussen gemeenten 

in het Noorden en het Zuiden en het gebruik en de beschikbaarheid 
van gemeentelijke en zelfs associatieve middelen bevorderen

•  Noord-Zuid-partnerschappen, met inbegrip van financiële partner-
schappen, uitvoeren voor duurzame ontwikkelingsprojecten

•  Bewustmakings- en informatiecampagnes voor de inwoners van de ge-
meente over de Noord-Zuidbetrekkingen voeren in samenwerking met 
scholen, bibliotheken en jeugdbewegingen 

•  Mensenrechtenacties, demonstraties en gebeurtenissen op het grond-
gebied van de gemeente voortzetten

•  Een mensenrechtentraject in Sint-Pieters-Woluwe invoeren
•  Een mensenrechtenprijs of wedstrijd in Sint-Pieters-Woluwe creëren
•  Als “gastvrije gemeente”, initiatieven voor de opvang en begeleiding 

van vluchtelingen (lokale opvanginitiatieven (LOI), opvangcentrum 
gelegen in de Palmboomstraat...) en asielzoekers steunen

•  In het algemeen zal de gemeente er, naast haar verplichtingen als kerk-
fabriek, op toezien dat de verschillende filosofische tendensen worden 
gerespecteerd



> Benoît CEREXHE - Burgemeester
•  Bevoegdheden : Politie - Veiligheid (noodplanning) -  

Preventie - Burgerlijke stand - Bevolking - Gemeentelijk  
personeel - Beleidscoördinatie - Public relations en  
informatie - Protocol - Sport - Animaties - Eredienst -  
Juridische Zaken

• Contactgegevens : 02/773.05.34 - bcerexhe@woluwe1150.be

> Caroline LHOIR - Schepen
•  Bevoegdheden : Ecologische transitie - Duurzame  

ontwikkeling - Agenda 21 - Milieu - Openbare netheid 
Afvalbeleid - Groene ruimte en biodiversiteit - Dierenwelzijn 
Kinderdagverblijven (F) - Kinderopvang     

• Contactgegevens : 02/773.05.05 - clhoir@woluwe1150.be

> Christophe DE BEUKELAER - Schepen
•  Bevoegdheden : Wegenwerken en Openbare ruimte - 

Stedenbouw - Mobiliteit - Digitale transitie - 
     Werkgelegenheid
• Contactgegevens : 02/773.05.02 -         
    cdebeukelaer@woluwe1150.be

> Françoise de CALLATAŸ - Schepen
•  Bevoegdheden : Onderwijs (F) - Academies (F) - 

Buitenschoolse activiteiten - Huiswerkschool
• Contactgegevens : 02/773.05.07 -    
    fdecallatay@woluwe1150.be

> Antoine BERTRAND - Schepen
•  Bevoegdheden : Bevoegdheden: Energietransitie -  

Openbare gebouwen - Gemeentelijke eigendommen - 
Jeugd - Economisch leven (winkels, middenklasse en 
zelfstandigen)          

• Contactgegevens : 02/773.07.73 -        
    antoine.bertrand@woluwe1150.be

> Carine KOLCHORY - Schepen
•  Bevoegdheden : Gezin - Senioren - Sociale zaken -  

Gezondheid - Gehandicapten - Pensioen - Gelijke kansen - 
Huisvesting met inbegrip van SVK «Le Relais»

• Contactgegevens : 02/773.05.08 -    
    ckolchory@woluwe1150.be

> Dominique HARMEL  - Schepen
•  Bevoegdheden : Financiën - Begroting -   

Toezicht op het O.C.M.W.
 • Contactgegevens : 02/773.05.01 -    
    dharmel@woluwe1150.be

> Pascal LEFÈVRE  - Schepen
•  Bevoegdheden : Cultuur (F) - Bibliotheken en   

mediatheek (F), Permanente opleiding - Wijkcentra - 
    Erfgoedfondsen - Verbroederingen - Internationale   
    en Europese betrekkingen - Mensenrechten  
• Contactgegevens : 02 /773.05.06 - plefevre@woluwe1150.be
  

> Helmut DE VOS - Schepen
•  Bevoegdheden : Bevoegdheden: Onderwijs (N) -  

Academie (N) - Cultuur (N) - Bibliotheek (N) -   
Kinderdagverblijven (N) - Brede School

• Contactgegevens : 02 /773.05.04 - hdevos@woluwe1150.be

> Philippe van CRANEM       
      Voorzitter van het OCMW
• Contactgegevens : 02/773.59.03 -    
    pvancranem@woluwe1150.be
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