2. Renforcer la prévention des risques liés à l’émission des ondes électromagnétiques.
Le Collège est particulièrement attentif à accompagner les habitants les plus sensibles qui souffrent de
l’intensité des ondes électromagnétiques dans leur environnement.
Même si la commune n’a pas compétence pour déterminer les normes d’émission de ces ondes, Le
Collège renforcera les moyens donnés au service de l’environnement pour effectuer des mesures
régulières de l’intensité de ces ondes. Les habitants pourront faire appel à ce service.
----------Sint-Lambrechts-Woluwe
ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 2018-2024
Een gemeente gefocust op de burgers
Sint-Lambrechts-Woluwe is de eerste gemeente die een gemeentewet heeft goedgekeurd omtrent
de participatie van de burgers. Het College wil zelfs nog verder gaan om zo veel mogelijk burgers te
betrekken bij het beheer van de gemeente en de belangrijkste projecten.
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om burgerprojecten te steunen door de gemeentewet omtrent de participatie aan te vullen met
de verplichting om elk jaar in het gemeentebudget een minimaal bedrag van 200.000 € op te
nemen voor de uitvoering van projecten inzake ruimtelijk ordening, circulaire economie of
solidariteitsprojecten die worden voorgestelde door burgergroeperingen. De gemeentewet omtrent
de participatie zal voor deze projecten ook een aanbestedingsprocedure vastleggen met selectieen controleprocedures voor de uitvoering ervan, en met verslaggeving aan de gemeenteraad maar
ook aan alle burgers.



Om een gemeentelijk handvest voor duurzame ontwikkeling uit te werken met medewerking
van de burgers, in overeenstemming met de gemeentewet omtrent de participatie. Dit handvest
zal een aanvulling vormen voor de Agenda 21 waarin de doelstellingen inzake duurzame
ontwikkeling worden bepaald, met uitvoeringsmaatregelen voor elke periode van 3 jaar. De
evaluatie ervan zal gebeuren in overleg met alle burgers.



Om een Raad voor het verenigingsleven op te richten waarin de actieve lokale verenigingen
vertegenwoordigd zullen worden. Deze raad moet de gemeentelijke overheden voorafgaand
advies geven over de projecten die steun geven aan het lokale verenigingsleven en zal worden
ingesteld in de loop van het eerste kwartaal van 2019.



Om ten minste een maal per jaar in elk van de zeven wijken van onze gemeente een ontmoeting
te organiseren tussen de burgers en de wijkbeheerder (ambtenaar van de gemeente die
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de gesprekken in de wijk), samen met zijn teams.



Om de gemeentelijke informatie op een meer persoonlijke manier mee te delen. Daartoe kan
elke gemeentelijke publicatie per e-mail worden verstuurd naar de bestemmelingen die dit hebben
aangevraagd. Deze digitale versie is tegelijk goed voor het milieu door het verminderde
papiergebruik, maar ook voor de gemeentefinanciën omwille van het lagere budget dat daarvoor
nodig is.



Om de belangrijkste gemeentelijke informatie ook te verspreiden in andere talen dan het
Frans en het Nederlands (Duits, Engels, Spaans, Italiaans, …).



Om het Intercultureel Forum verder uit te bouwen wat moet toelaten om inwoners die niet
de Belgische nationaliteit hebben, te betrekken bij het gemeenschappelijk leven en hen te
informeren. Dit forum zal tenminste drie maal per jaar bijeenkomen.



Om vanaf 2019 het aanvragen en de bezorging van een groot aantal administratieve documenten
en het reserveren van gemeentelijke zalen (feestzalen, sportzalen, …) af te handelen via één
enkel digitaal loket.



Om de aanvragen voor een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning af te handelen via
elektronische weg, wanneer de gemeente bevoegd is voor deze aanvragen. Van zodra de
gemeentelijke administratie deze beschouwd als volledig, kunnen ze worden geraadpleegd op
de website van de gemeente, zonder de overlegmaatregelen af te wachten die voorzien zijn door
de gewestwet. Dit moet zorgen voor transparante informatie in zaken die betrekking hebben op
een groot deel van de inwoners. Dit project wordt opgestart in 2019, op voorwaarde dat het
Brussels Gewest performante informaticatools ter beschikking stelt.



Om op de website van de gemeente de definitieve besluiten te publiceren van het College
en de Raad, met naleving van de wet inzake de bescherming van de privacy. Ook de
voorstellen voor bespreking in de gemeenteraad zullen er worden gepubliceerd. Dit moet
operationeel zijn in de loop van het eerste kwartaal van 2019.



Om de zitting van de gemeenteraad live uit te zenden op de website van de gemeenten. Dit
project moet gerealiseerd zijn tegen de lente van 2019.

Het College verbindt zich ertoe om volledig in te zetten op de participatieve democratie in haar
volledige betekenis, met heldere, volledige en snelle informatie zodat alle burgers het beheer van
de gemeente van dichtbij kunnen volgen.
Gemeentemandatarissen ten dienste van de bevolking
Het beheer van onze gemeente heeft zich al altijd onderscheiden door een nooit aflatende strengheid
en eerlijkheid. De mandatarissen staan ten dienste van de bevolking en hun vergoedingen moeten
openbaar worden gemaakt en worden bepaald, hetzij bij wet, hetzij na een publieke bespreking in de
gemeenteraad. Deze vergoedingen worden ook nu al gepubliceerd op de website van de gemeente. Maar
wij willen nog verder gaan.
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR
 Om vanaf het begin van de gemeentelijke legislatuur een gemeentewet inzake het ethisch
gedrag van gemeentemandatarissen ui te werken met strikte regels om elk belangenconflict te
voorkomen tussen de uitoefening van een overheidsmandaat en professionele of privéactiviteiten die mogelijk een invloed kunnen hebben op het beheer van de gemeente. Het
ontwerp van tekst zal in februari 2019 worden voorgelegd aan de groepsverantwoordelijken.
 Om elk jaar op de website van de gemeenten de bedragen te publiceren van de vergoedingen
van de gemeentemandatarissen, alsook het beheerverslag van de gemeentelijke instellingen
waarvoor zij verantwoordelijk zijn (college en raad, OCMW-raad, raad van beheer van de
verschillende gemeentelijke vzw’s, vertegenwoordiging in de intercommunales ….) en alle
besprekingen.
 Om elke vergoeding te verbieden voor mandaten die verband houden met de uitoefening
van hun bevoegdheden (vertegenwoordiging in de gemeentelijke vzw’s of organisaties …)
voor de burgemeester, de schepenen en de voorzitter/voorzitster van het OCMW. Dit
verbod is nu al van kracht.

Fiscaliteit in het voordeel van de inwoners
Het College verbindt zich ertoe om met het oog op een gezond beheer, de algemene fiscale druk op de
inwoners niet te verhogen. Het College zal inspanningen blijven leveren om de gemeentelijke uitgaven
onder controle te houden, met een batig saldo om de algemene fiscale druk te verminderen op de
inkomens van de inwoners zodat deze hun koopkracht kunnen behouden, op voorwaarde dat de hogere
overheden (federale regering of gewestregering) geen nieuwe lasten opleggen aan de gemeenten
waardoor deze zich geconfronteerd zouden zien met steeds hogere budgettaire kosten.
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR
 Om Sint-Lambrechts-Woluwe bij de drie koplopers te houden onder de Brusselse gemeenten
met de laagste gemeentebelastingen, zowel voor de aanvullingen op de
onroerendgoedbelasting (2700) als voor de personenbelasting (PB). Het College verbindt zich
ertoe om de aanvullende gemeentebelastingen op de PB in progressieve fasen te verlagen tot
5,5 % (huidige gemeentetarief 5,7 %, gewestelijk gemiddelde 6,42 %). Deze doelstelling zal
bereikt zijn op het einde van de gemeentelijke legislatuur.
 Om tegen het einde van de gemeentelijke legislatuur progressief het bedrag te verlagen
voor het gemeentelijk aandeel bij de aflevering van identiteitskaarten of paspoorten in het
voordeel van alle inwoners ongeacht hun leeftijd.
 Om voor de aflevering van parkeerkaarten de minimumbedragen toe te passen, zoals
voorzien in de gewestelijke reglementering zonder verhoging van dit bedrag door de gemeente.
 Om te weigeren enige belasting op te leggen die nadelige invloed zou hebben op de
economische activiteit van de winkels in de buurt, zodat ze in al hun diversiteit in de
wijken kunnen blijven (geen belastingen op uithangborden, op drijfkracht, op
winkeloppervlakte).
 Om de schuldenlast onder controle te blijven houden, door een gezond en strikt beheer,
en met investeringen ten voordele van de inwoners.
Veiligheid : buurtwerk en burgerzin
Alle experts zeggen het: buurtpolitie is het efficiëntste middel om criminaliteit te voorkomen en te
bestraffen, en ook het gebrek aan burgerzin waardoor het dagelijkse leven van de burger wordt verstoord.
Ondanks de vermindering van de budgettaire middelen die de politiezones krijgen van de federale regering,
zorgt het College ervoor om de budgettaire bijdrage van de gemeente voor de financiering van de
politiezone te verhogen, wat onder andere moet toelaten om een volledig kader van 20 inspecteurs te
bereiken.
DE BUURTOPDRACHTEN VAN DE POLITIE ZIJN GERICHT OP:
1. Versterking van de veiligheid
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om een nieuw politiecommissariaat te bouwen. De werkomstandigheden en het onthaal in het
huidige politiecommissariaat (François Debelderstraat) beantwoorden niet langer aan de
standaardvereisten, meer bepaald inzake veiligheid. Nu de politiezone Montgomery het
beheerplan voor zijn onroerendgoedpartrimonium heeft vastgelegd, kan gestart worden met de
bouw van het nieuwe commissariaat. De inplanting ervan zal worden gekozen in overleg met de
inwoners. Deze doelstelling wordt nagestreefd op voorwaarde dat de hogere overheden niet
besluiten tot een fusie van de politiezones of de leiding ervan, en omvat de opdrachten van de
buurtpolitie in overeenstemming met de huidige van kracht zijnde wet. Het College zal zich
verzetten tegen elke aanslag op de autonomie van de gemeenten en op de autoriteit van de
politie en de burgemeester, zoals op dit ogenblik georganiseerd.



Om elk jaar in de zeven wijken van de gemeente een ontmoeting te organiseren tussen de
inwoners en hun wijkinspecteur(s) en de wijkagenten. Deze systematische ontmoetingen
moeten de veiligheidsdiensten de mogelijkheid geven om de verwachtingen en wensen van de
inwoners nog beter te leren kennen.



Om de strijd tegen het gebrek aan burgerzin die de openbare ruimte aantast te versterken. Daartoe
zal er in de komende weken een nieuwe preventie- en bestraffingscampagne worden gevoerd.



Om nog meer beveiligingscamera’s in te zetten in de publieke ruimte, met meer bepaald mobiele
e-camera’s, om het hoofd te kunnen bieden aan uitzonderlijke omstandigheden of om in te spelen
op de vragen van de inwoners.

2. Slachtofferhulp
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om meer informatie te geven aan de slachtoffers van criminele daden over de voortgang
van de onderzoeken die worden gevoerd door de politiediensten, indien toegelaten door de
Procureur van de Koning. Om het gevoel van onrechtvaardigheid tegen te gaan dat zo veel
slachtoffers hebben na criminele daden, moeten we zorgen voor een betere communicatie over
het reële werk dat wordt gedaan door de onderzoeksdiensten.



Om in de loop van het 2 kwartaal van 2019 een campagne te lanceren op initiatief van de
gemeentelijke preventiedienst om de slachtoffers beter te informeren over hun rechten en
over de te volgen procedures bij de rechtbank of bij bepaalde andere diensten. We stellen
immers te vaak vast dat deze slachtoffers van agressie zich machteloos voelen.



Om indien mogelijk een partnerschap aan te gaan met privéverenigingen om een opvangplek in
te richten voor mensen die zich bedreigd voelen, vaak vrouwen en kinderen. Dit project zal
bekeken worden vanaf 2019. Daarvoor is wel subsidie nodig van een hogere overheid.

de

3. Veiligheid op onze wegen
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om nieuwe informatie- en preventiecampagnes uit te werken – en indien nodig ook
bestraffingscampagnes, met nadruk op het feit dat verkeersveiligheid ook een zaak van
burgerzin is. Deze campagnes zullen de nadruk leggen op het respect van alle weggebruikers en
meer bepaald de zwaksten onder hen. Er zullen ook acties worden georganiseerd als
“Wanneer de kinderen lesgeven aan de ouders” want een verwijzing naar de wet door de
kinderen is de beste manier om de ouders aan te zetten zich daaraan te houden. Deze campagne
zal georganiseerd worden tegen het schooljaar 2019-2020.



Om nog meer “zones 30” in te richten, meer bepaald in de buurt van scholen, want een
snelheidsbeperking draagt bij tot de leefkwaliteit en de veiligheid van iedereen. Ook de fietsers
moeten zich houden aan deze beperking. Deze doelstelling zal tijdens de hele gemeentelijke
legislatuur worden nagestreefd.

Duurzame ontwikkeling als kern van alle gemeentelijke beleidslijnen
Een aangenaam leefkwaliteit in onze gemeente mag niet voorbehouden zijn aan enkele inwoners, maar
moet integendeel een voordeel zijn dat wordt gedeeld door alle inwoners. De duurzame ontwikkeling van
een gemeente is veel meer dan milieubescherming. Het College stelt alles in het werk om deze
doelstelling inzake welzijn, kansen op persoonlijke ontwikkeling en een kwalitatieve omgeving in de
ruimste zin van het woord te verzekeren voor iedereen.

Het College stelt voor om in overleg met de burgers het Lokale handvest voor duurzame ontwikkeling
uit te werken met zeer duidelijke doelstellingen voor elke periode van drie jaar. Het ambitieuze lokale
programma van “Agenda 21” werd al geëvalueerd door bewonersgroeperingen en kan dan dienen als
basis voor dit handvest.
HET BEHOUD VAN DE MILIEUKWALITEIT WORDT VERZEKERD MET VERSCHILLENDE
INITIATIEVEN
1. Inrichting van een nieuwe eco-wijk
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om een tweede project voor een eco-wijk in Sint-Lambrechts-Woluwe uit te werken. De
perimeter ervan zal worden bepaald in overleg met de burgers, maar moet zeker het
grondgebied omvatten dat zich uitstrekt van het Sint-Lambertusplein tot de
Roodebeeksteenweg, en de Vervloesemstraat tot de Woluwelaan. Een dergelijke eco-wijk
omvat meer bepaald ook de vernieuwing van de groene ruimte van het Sint-Lambertuspark. Er
zal ook een specifiek mobiliteitsplan worden uitgewerkt om de druk van het doorgaande
verkeer op bepaalde straten te verminderen en daarbij zal ook een belangrijke plaats voorzien
worden voor de zachte verkeerswijzen, meer bepaald in de Sint-Lambertusstraat en op de
Roodebeeksteenweg. Daarbij wordt een harmonieus evenwicht tot stand gebracht tussen alle
stedelijke functies. Er zullen ook investeringen worden gedaan in de strijd tegen
overstromingen … Gezien de omvang van dit project, wordt het gespreid over de volledige
duur van de gemeentelijke legislatuur.

2. Steun aan burgerinitiatieven inzake het respect voor onze planeet
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om vooral op logistieke wijze steun te verlenen aan initiatieven van wijkcomités en
burgergroeperingen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling (compostzone, collectieve
moestuinen, solidaire groepsaankopen, installatie van bijenkorven, herstelateliers,
weggeefplekken…).



Om burgerinitiatieven te ondersteunen die gericht zijn op een vermindering van de afvalberg,
bijvoorbeeld door een label te ontwerpen voor winkels die streven naar “zero afval”, door een
systeem te organiseren waar inwoners voorwerpen kunnen ruilen, of nog door het gebruik van
herbruikbare luiers aan te moedigen …



Om de premies voor goede milieupraktijken te behouden en verder uit te breiden (voor de
aankoop van een composteervat, de installatie van zonnecollectors, de installatie of renovatie van
een opvangsysteem voor regenwater, de begroening van platte daken …).



Om het sinds 2013 gevoerde beleid voor meer percelen voor biologische teelt voort te zetten.

3. Duurzame ontwikkeling als leidraad voor het gemeentelijk beleid
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om de communicatie te versterken over de acties voor duurzame ontwikkeling die worden
gevoerd door de inwoners en de gemeentelijke diensten, meer bepaald door middel van een
interactieve kaart van de initiatieven op het grondgebied van onze gemeente. Voor het einde
van 2019 zal een eerste presentatie worden gegeven over dit project.



Om verder te gaan met de sensibilisering rond respect voor het milieu tijdens de
verschillende manifestaties in de gemeente, meer bepaald door een groter belang te geven aan
het evenement “Dorp van duurzame ontwikkeling” dat om de twee jaar wordt georganiseerd ter
gelegenheid van de Romaanse Feesten.



Om de voorkeur te geven aan producten en grondstoffen, gemaakt van recyclagemateriaal, bij de
aankopen en investeringen van de gemeente om zo de circulaire economie te ondersteunen.



Om nog vaker een beroep te doen op de diensten van bedrijven voor sociale economie in het
kader van de uitvoering van overheidsopdrachten.

4. Bijdragen tot de strijd tegen de klimaatopwarming en de gevolgen daarvan
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om een CO2-balans op te stellen over de uitstoot van de broeikasgassen die worden
geproduceerd door de gebouwen en om een actieplan uit te werken om deze te verminderen. Een
eerste balans zal worden voorgesteld in de loop van 2020.



Om verder te investeren in verminderd energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen en het
gemeentelijk wagenpark. De dienst “energiebesparing” werkt hier al lang aan en zet zijn
uitvoeringsprogramma voort.



Om de energie-impact te verminderen van informaticadocumenten die zijn opgeslagen op onze
servers door middel van een programma “digitale soberheid” waaraan de informaticadienst al
werkt.



Om geleidelijk over te gaan tot de begroening van verharde speelplaatsen, door de aanleg
van moestuinen of didactische boomgaarden in de scholen.

5. Optreden tegen milieuoverlast
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om het gemeentelijk plan tegen lawaaioverlast toe te passen, rekening houdende met de
opmerkingen en voorstellen die werden geformuleerd tijdens het overleg met de inwoners.
Zo zal de politiezone onder andere meer controle uitoefenen op zeer lawaaierige werven en op
motoren in het verkeer. De uitvoeringsmaatregelen voor dit plan zullen vanaf 2019 worden
voorgesteld in een jaarverslag, voorafgaand aan de goedkeuring van het budget voor het
daaropvolgende jaar.



Om actieve steun te geven aan de bewonersgroeperingen die zich verzetten tegen projecten
die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van hun leefomgeving, meer bepaald de plaatsing
van GSM-masten of andere installaties op ongeschikte plaatsen.

6. Behouden en opwaarderen van de groene ruimtes
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om de opwaardering van het natuurlijk erfgoed en de biodiversiteit ervan voort te zetten, meer
bepaald door de renovatie van de groene en natte zones van het Woluwedal. In het
uitzonderlijke budget zijn daar kredieten voor voorzien.



Om de natuurgebieden die de “groene longen” zijn van de wijken te behouden en te vernieuwen,
zoals de Ganzenboerderij, het Sint-Lambertuspark, het dal Veldkapellaan, door indien nodig
te bekijken of er gronden aangekocht kunnen worden om deze sites te behouden. In 2019
zullen er onderhandelingen in die zin worden gevoerd.



Om het Bronpark te renoveren, meer bepaald door de bermen te herstellen en bepaalde wegen
te vernieuwen. Vanaf 2019 zal alles in het werk worden gesteld om daarvoor steun te krijgen van
het Brussels Gewest.



Om een groene wandelweg aan te leggen in de wijk Guldendal en de groene ruimte in het
centrum van de site te herstellen. Het Gewest heeft hiervoor al steun beloofd.



Om de vernieuwing van het Roodebeekpark voort te zetten. De procedure inzake de
klassering als beschermde gewestelijke site is lopende en moet afgerond zijn in 2019, wat de
gemeente moet toelaten om financiële steun te krijgen van het Gewest voor de vernieuwing van
de taluds en de begroening ervan.



Om de groene ruimtes van de wijk te herstellen: Korenbloemplein, Verheyleweghenplain,
Tiendenschuurdreef, Kleinenberg, Droomlaan, alsook de rotondes Anne de Bretagne,
Pauwels/Bastin… Dit project zal lopen tijdens de hele duur van de gemeentelijke legislatuur.



Om voorrang te geven aan biodiversiteit met zorg voor de landschappelijke herinrichting van
de groene ruimtes van de wijken Steenbok en Hof-ten-Berg. Dit project zal lopen tijdens de hele
duur van de gemeentelijke legislatuur.



Om de groene ruimte “Neerveld/Koninklijk Atheneum” te vernieuwen en te beschermen
vanaf het ogenblik dat het voorlopige gebruik van de schoolpaviljoenen afloopt.



Om het beheer van de groene ruimte van de Yorkshirelaan op te nemen in de groene
wandelweg zodat deze ruimte beter onderhouden kan worden en, als de privé-eigenaren akkoord
gaan, om deze over te dragen aan het Gewest of aan de gemeente. In de loop van 2019 zal
contact worden opgenomen met de eigenaren.



Om het ambitieuze programma voor de versterking van het groene netwerk voort te zetten, meer
bepaald door begroening van de verharde openbare ruimte indien de inrichting van de plaatsen dit
toelaat en om bomen of andere begroeiing te planten: bijvoorbeeld voor het weggedeelte van de
Roodebeeksteenweg, gelegen tussen het Verheyleweghenplein en de Twee Huizenstraat, het
weggedeelte tussen de Heilig Hartlaan en de Sint-Lambertuskerkstraat, de SintLambertusstraat, de Montaldlaan… Dit project zal lopen tijdens de hele duur van de gemeentelijke
legislatuur.



Om twee nieuwe wandelwegen aan te leggen op de linker- en de rechteroever van de
Woluwe. Met op de linkeroever een wandelweg tussen de stadsboerderij Hof ten Berg en het
Sint-Lambertuspark, via het Neerveldpark. En met op de rechteroever de vernieuwing van de
wandelweg tussen de molen, de site Hof ter Musschen en het begin van de Veldkapellaan. Voor
dit project en de financiering ervan is de steun van het Gewest nodig.



Om het plan inzake gedifferentieerd beheer van groene ruimtes uit te voeren in de twee
gemeentelijke begraafplaatsen met het oog op het behoud van de biodiversiteit. Dit project zal
vanaf 2019 van start gaan.

7. Aandacht voor het dierenwelzijn
Het College wil alle aandacht schenken aan huisdieren en hoe deze op de best mogelijke manier gebruik
kunnen maken van de openbare ruimte. Door de talrijke groene ruimtes speelt de gemeente onder andere
ook een belangrijke rol bij het behoud van de lokale fauna.

HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om een nieuwe ruimte voor loslopende honden in te richten in de gemeente en om de
bestaande ruimte ter hoogte van het Roodebeekpark te verbeteren met bijvoorbeeld
aanwijzingsborden en enkele structuren waar de honden lenigheidsoefeningen kunnen doen, op
voorwaarde dat de Directie Monumenten en Landschappen daarmee instemt.



Om regelmatig via de gemeentelijke media nuttige informatie te geven over dierenwelzijn, of
om conferenties over dit onderwerp te organiseren.



Om in de verschillende gemeenteparken bijeenkomsten te organiseren met een hondencoach.



Om onder de wijkagenten hondenbemiddelaars aan te stellen die raad kunnen geven aan de
baasjes die ze ontmoeten in de openbare ruimte.



Om het gemeentelijk dierenverblijf in het Roodebeekpark verder te verfraaien.



Om steun te geven aan verenigingen als De Kring van Naturalisten van België, het MBO van
Hof ter Musschen, Natagora of nog de Vogelbeschermingsliga. Dit zal gebeuren door
partnerschappen aan te gaan met deze verschillende actoren en de gemeente, door middel van
conferenties of didactische wandelingen in de parken van de gemeente.



Om de sensibiliseringscampagnes voort te zetten voor de bescherming van de bijen en de
installatie van bijenkorven en insectenhotels.



Om de activiteiten te steunen die worden gevoerd op het gemeentelijk grondgebied door de vzw
”Cat Rescue”.



Om campagnes te steunen voor het steriliseren en ontwormen van wilde katten die worden
aangetroffen op het grondgebied van de gemeente.



Om met de steun van het Gewest een pilootproject op te starten voor de contraceptie bij duiven,
ofwel door een duiventil met contraceptiemiddelen te plaatsen of door contraceptieve korrels te
strooien.



Om Leefmilieu Brussel te vragen acties te voeren inzake de terugkeer van vossen naar hun
natuurlijke milieu.



Om het gewestelijk label dierenwelzijn aan te vragen.



Om te bekijken of het mogelijk is om een begraafplaats voor huisdieren in te richten. Er zal in
de loop van het eerste kwartaal van 2019 een werkgroep worden ingesteld van de verschillende
diensten, onder leiding van de bevoegde schepenen.

Een goed onderhouden en esthetische openbare ruimte
Onze gemeente is voortdurend bezig met netheid zodat uw gemeente een aangename plek is om te
wonen, waar het prettig wandelen is. Deze doelstelling zal doelbewust worden nagestreefd tijdens
de hele duur van de gemeentelijke legislatuur.
HET COLLEGE NEEMT ZICH VOOR


Om geen enkele tolerantie toe te staan bij gebrek aan burgerzin, door te waken over de strikte
naleving van de reglementen en door bestraffing van elke aanslag op de kwaliteit van de
openbare ruimte (tags, clandestien storten, ongeoorloofde reclame, hondenuitwerpselen, bevuilen
van het stedelijk meubilair).



Om tegelijk de strijd aan te gaan tegen tags op privégebouwen, door aan te bieden deze gratis
schoon te laten maken op initiatief van de gemeente. Als evenwel binnen de drie maanden na de
vaststelling, de tag niet is verdwenen, zal de eigenaar van het gebouw dringend worden aangemaand
om deze zelf schoon te maken.



Om opnieuw te zorgen voor een lenteschoonmaak in de groene ruimtes, maar ook op andere
plaatsen van de gemeente.



Om het gebruik van harde vuilbakken aan te moedigen om huishoudafval aan te bieden op straat.
Dergelijke containers verhinderen schade die wordt veroorzaakt door vossen, vogels en andere
dieren.



Om indien mogelijk nog meer glasbakken in te graven om lawaai- en andere overlast te
verminderen. Daartoe werd een overeenkomst afgesloten met het gewestelijk agentschap Net
Brussel.



Om te bekijken of het mogelijk is om huishoudafval op te halen via een systeem van ingegraven
containers. De gemeente is kandidaat voor de pilootprojecten van Net Brussel voor dit soort
ophaling. Als de ervaring positief blijkt, zal het College met steun van het Gewest en in
overleg met de inwoners bekijken welke plaats het meest geschikt is voor dit soort
installaties.



Om te waken over de strikte naleving van dagen en uren waarop de afvalzakken buitengezet
mogen worden en sorteren van afval aan te moedigen. Daartoe zal een nieuwe
informatiecampagne worden uitgevoerd over publieke netheid in verschillende talen om ook de
nieuwe inwoners vertrouwd te maken met deze eisen.



Om op een selectieve manier afval in te zamelen in de vuilnisbakken op straat, zoals dat
binnenkort het geval zal zijn in het Fallonstadion. Voor de uitbreiding van dit project moet het
wagenpark worden aangepast zodat gesorteerd afval op een andere manier kan worden
opgehaald.



Om de vuilnisbakken in de openbare ruimte leeg en schoon te maken te maken tijdens de
weekends het hele jaar door.



Om asbakken te plaatsen in de openbare ruimtes en rokers aan te moedigen om hun peuken niet
op de openbare weg te gooien, vuil dat heel wat werk oplevert voor de straatvegers.



Om deel te nemen aan de campagne “Hier begint de zee” om de aandacht te vestigen op het feit
dat de riolen geen vuilnisbakken zijn en het erin opgevangen regenwater terechtkomt in de rivieren
en daarna in zee, met alle risico’s op vervuiling.

Mooiere openbare inrichtingen voor een betere leefkwaliteit
Het College gaat voort met de vernieuwing en beveiliging van de openbare ruimte in overleg met de
inwoners. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan veiligheids- en comfortinrichtingen voor
voetgangers, en aan specifieke inrichtingen zodat mensen met een beperkte mobiliteit zich in alle
veiligheid kunnen verplaatsen.
OPDAT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE ZICH ZOU BLIJVEN ONDERSCHEIDEN DOOR DE
KWALITEIT VAN HAAR OPENBARE RUIMTE,
NEEMT HET COLLEGE ZICH VOOR


Om tijdens de hele gemeentelijke legislatuur meer groen te planten op de openbare weg, om
verharde trottoirs te begroenen als ze voldoende breed zijn.



Om tijdens de hele gemeentelijke legislatuur het renovatieprogramma voor trottoirs voort te
zetten met het oog op het comfort en de veiligheid van voetgangers, met voldoende ruimte voor
mensen met een beperkte mobiliteit en mensen met kinderwagens.



Om voort te gaan met de inrichting en beveiliging in de buurt van scholen, tijdens de hele
duur van de gemeentelijke legislatuur.



Om het wegdek te herstellen met een drainerende en trillingwerende asfaltlaag.



Om buurtbewoners toe te laten kleine moestuinen aan te leggen in de wijk, op specifiek
daartoe voorziene plaatsen, zoals al is gebeurd op het kruispunt Montald/Gilsoul. Voor elk
herinrichtingsproject voor de openbare ruimte zal worden bekeken of deze doelstelling haalbaar
is.



Om te bekijken in welke wijken een fontein kan worden aangelegd, naar het voorbeeld van de
geslaagde fontein op het Sint-Lambertusplein.



Om drinkwaterkranen te plaatsen, meer bepaald op de speelpleinen en de plaatsen waar veel
volk komt. De eerste projecten zullen voor het einde van 2019 worden voorgesteld.



Om toiletten te installeren in de openbare ruimte, meer bepaald op plaatsen waar veel volk
komt (speelpleinen, parken enz. …). De eerste projecten zullen voor het einde van 2019 worden
voorgesteld.



Om te zorgen voor de progressieve toepassing van het “Verlichtingsplan” voor de patrimoniaal
belangrijke sites van onze gemeente en ter versterking van de veiligheid en het comfort van de
bewoners, terwijl tegelijk ook aandacht wordt besteed aan minder energieverbruik voor de
openbare verlichting.

De beheersing van de mobiliteit en de parkeergelegenheid
De prioritaire doelstellingen waarover het College waakt, zijn het bevorderen van de intermodaliteit
dankzij het verzoenen van de verschillende verplaatsingswijzen, het beschermen van de zwakste
weggebruikers en het vrijwaren van de parkeervoorzieningen van buurtbewoners.
Het College zal er bij het gewest op aandringen om zijn aanbod van beschikbare parkeerplaatsen uit te
breiden in het kader van de uitwerking van zijn nieuwe P+R parking in de buurt van metrostation
Kraainem. Het zal pleiten voor de invoering van een daadwerkelijke multimodale pool op deze plaats.
INITIATIEVEN OM DE VEILIGHEID VAN WEGGEBRUIKERS TE VERBETEREN EN DUURZAMERE
VERPLAATSINGEN TE BEVORDEREN
1. De snelheid beperken
HET COLLEGE ZAL ZICH TOELEGGEN OP


Het voortzetten van de invoering van de “zones 30”, ingericht in overleg met de bewoners (145
straten zijn al gelegen in zone 30). Voor het einde van 2019 zal er een meerjarenplan worden
voorgesteld.



Het ontwikkelen van de inrichting van “woonzones” waar voetgangers de prioriteit zijn. De
“woonzone” van de Kroninglaan zal worden herzien en gerehabiliteerd, rekening houdend met de
mening van de meest betrokken bewoners en met het personeel en de ouders van de Prins
Boudewijnschool en de crèche. Hetzelfde geldt voor de “woonzone” van de Marcel
Fonteynegaarde en de André Rappegaarde en van de Kapellaan. Aan de bewoners van het
einde van de Roodebeeksteenweg zal worden gevraagd om van hun weg een “woonzone” te
maken.



Het maken van een interactieve cartografie van snelheidsvaststellingen op een bepaald aantal
wegen, meer bepaald op basis van de overzichten gemaakt door de door de politiezone
geplaatste verkeersanalysatoren. Deze overzichten worden eerst opgesteld voor de meest
gevoelige zones (omgevingen van scholen, crèches, rusthuizen, drukbezochte plaatsen, enz.) en
vervolgens worden ze veralgemeend in wegen waarvoor bewoners om een snelheidsbeperking
vragen. De methodologie om dit streefdoel te bereiken zal in de loop van 2019 worden uitgewerkt.

2. De verplaatsingen van zwakke weggebruikers en PBM veilig maken
HET COLLEGE ZAL ZICH TOELEGGEN OP


Het ontwikkelen van het netwerk van PBM-lussen (routes die zijn aangelegd om voor PBM
toegankelijk te zijn), om te beginnen in de handelskernen en drukbezochte plaatsen. De
werkgroep die vertegenwoordigers van verenigingen en betrokken weggebruikers verenigt, zal
doorgaan met het evalueren van de projecten.



Het versterken van het toezicht op werven om ervoor te zorgen dat de routes van voetgangers,
PBM en fietsers gevrijwaard en beschermd worden. Gemeenschapswachters zullen, met de steun
van de politie, instaan voor dit toezicht. De reorganisatie van het departement van de openbare
ruimte zal toelaten dit streefdoel te bereiken vanaf 2019.

3. Het gebruik van de fiets en het verantwoord fietsen aanmoedigen
HET COLLEGE ZAL ZICH TOELEGGEN OP


Het nog meer verhogen van het aantal gesloten fietsboxen om tegen 2024 te bereiken dat er
bijkomend 30 fietsboxen (150 plaatsen) op het gemeentelijk grondgebied geïnstalleerd zijn.



Het creëren van openbare fietsparkings bestemd voor tijdelijke bezetting, om fietsers in de
mogelijkheid te stellen een veilige en gratis plaats voor hun fiets te vinden op drukbezochte
plaatsen. (Handelswijk van de Georges Henrilaan, Vrijetijdsplein, Poseidon, gemeentelijk stadion,
W-shopping...)



Het doorgaan met het plaatsen van fietsbogen, bij voorkeur overdekt, in de openbare ruimte,
meer bepaald in de buurt van speelpleinen en in scholen.



Het ontwikkelen van fietsroutes en fietspaden op het grondgebied van de gemeente, in het
bijzonder bij de heraanleg van wegen.



Het vergroten van het aanbod van parkings voor fietsen tijdens grote evenementen die door de
gemeentediensten worden georganiseerd.



Het aanmoedigen van het gebruik van de fiets, dankzij het diversifiëren van de vloot van
elektrische fietsen die door de gemeente aan inwoners ter beschikking worden gesteld bij de
Ateliers van de Vootstraat.



Het ontwikkelen van opleidingen voor verantwoordelijk rijden met de fiets.

Dit hele pakket doelstellingen zal elk jaar worden geëvalueerd. het buitengewoon budget zal de
aangegane verbintenissen bevestigen.

4. Een andere gebruikmaking van de auto bevorderen
Personen die de auto gebruiken om onbetwistbare persoonlijke (handicap, personen met beperkte
mobiliteit…) of beroepsredenen, mogen niet worden gestraft. Maar weggebruikers die zich op een andere
manier kunnen verplaatsen, zeker over korte afstanden, moeten hiertoe worden aangemoedigd!
HET COLLEGE ZAL ZICH TOELEGGEN OP


Het toekennen van een premie aan personen die ervan afzien om de auto te gebruiken. Om
een nieuw gezin dat zich in Sint-Lambrechts-Woluwe komt vestigen, aan te moedigen om het
wagenpark niet te vergroten, zal de gemeente een premie aan dit gezin toekennen als het in het
jaar dat volgt na de inschrijving van zijn woonadres in de gemeente, ervan afziet om eigenaar en
gebruiker te zijn van eender welk autovoertuig. Onze gemeente heeft namelijk het voordeel dat ze
een zeer dicht openbaar vervoersnetwerk heeft. Het ontwerp van een regeling voor het
organiseren van de toekenning van deze premie zal in de loop van het eerste semester 2019 aan
de gemeenteraad worden voorgesteld.



Het bevorderen van de toename van het gewestelijk aanbod van gedeelde voertuigen en in het
bijzonder van niet-vervuilende voertuigen. Hierover zijn er al contacten geweest met het Gewest.



Het invoeren van een netwerk van laadpalen op de weg voor elektrische voertuigen, in
uitvoering van het aangekondigd gewestplan. Het College wacht op de richtsnoeren van het
Gewest.



Het ondersteunen van het gewestelijk mobiliteitsbeleid dat streeft naar het verminderen van het
binnenkomen van voertuigen in ons gewest. het is onontbeerlijk dat er grote
ontmoedigingsparkings worden gecreëerd buiten het Brussels Gewest, in verbinding met de
openbare vervoersmaatschappijen. In dit opzicht is het aanpassingsproject van de parking aan
metrostation Kraainem al een stap in de goede richting, maar het College wil erop toezien dat dit
project de leefkwaliteit in de betrokken wijk niet aantast.



Het in overleg met de bewoners uitwerken van buurtmobiliteitsplannen om er het doorgaand
verkeer te verminderen. De gemeente heeft bijvoorbeeld van het Gewest de toelating gekregen
om een “stop-drive” regeling te organiseren aan de Woluwelaan, in de buurt van de
Singelijnschool. Dankzij deze inrichting kan de volledige mobiliteit worden herzien in deze wijk die
veel doorgaand verkeer moet ondergaan. De methodologie voor het bereiken van dit streefdoel
zal in de loop van 2019 worden uitgewerkt.

5. Het parkeerbeleid meer laten aanleunen bij de verwachtingen van de inwoners
Het gemeentelijk parkeerbeleid kan niet anders dan voortdurend evolueren omdat de stedenbouwkundige
configuratie van de wijken verandert en er nieuwe activiteiten ontstaan. Het gemeentelijk parkeerbeleid is
altijd al gevoerd in nauw overleg met de inwoners van de verschillende wijken.
Sinds 2018 is er een gewestplan van toepassing voor het definiëren van de modaliteiten van het
gereglementeerd parkeren. Desondanks ziet het College erop toe dat de gemeente haar knowhow kan
bijdragen aan het gewestelijk parkeerbeleid, om zodoende zo goed mogelijk de belangen van de inwoners
van Sint-Lambrechts-Woluwe te verdedigen.
OM DIT EVENWICHTIG PARKEERBELEID VOORT TE ZETTEN
ZAL HET COLLEGE ZICH TOELEGGEN OP


Het laten evolueren van het gemeentelijk parkeerplan in nauw overleg met de inwoners, want de
gemeentelijke autoriteiten kennen, beter dan het Gewestelijk Parkeeragentschap, de plaatselijke
behoeften en de verwachtingen van onze bevolking.



Het vrijwaren van de parkeergelegenheid van de buurtbewoners in de blauwe zones. Het
behouden van de geldigheid van de parkeerkaarten uitgereikt aan inwoners van de gemeente in
alle blauwe zones, want het College zal zijn inspanningen voortzetten om de gewestelijke
overheden te overtuigen dat dit streefdoel moet worden nageleefd.



Het behouden van de toegang tot alle gereglementeerde parkeerzones (rode, oranje, groene
en blauwe zones) voor gehandicapte personen die houder zijn van een geldige kaart. Maar
daarentegen het toepassen van een drastische sanctie tegen bestuurders die zonder hierop
recht te hebben, parkeerplaatsen innemen die voor PBM voorbehouden zijn. Over dit beleid
werd reeds overeenstemming bereikt met de politiezone.



Het opbouwen van een goede samenwerking met de buurgemeenten voor het erkennen van
parkeerkaarten op wegen die tussen twee gemeenten worden gedeeld. Dit doel is reeds bereikt.



Het onderhandelen en sluiten van akkoorden met eigenaars en beheerders van grote
privéparkings, meerbepaald parkings die van winkelcentra afhangen, om zodoende voor
buurtbewoners voor ’s nachts parkeerplaatsen te kunnen bieden aan gunstige voorwaarden. De
contacten met het oog op het bekomen van de eerste resultaten, zullen in de komende maanden
worden voortgezet.



Het bieden van nog completere informatie dan deze die door de gewestelijke dienst Leefmilieu
Brussel wordt gegeven, om bedrijven ertoe aan te zetten de verplaatsingsplannen voor hun
personeelsleden aan te nemen. De methodologie betreffende deze informatie zal in de loop van
2020 worden voorgesteld.



Het uitnodigen van het gemeentelijk personeel en de gemeentelijke mandatarissen om zich te
verplaatsen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet… Aan deze doelstelling is het
College al bezig.



Het evalueren van de parkeerbehoeften voor gemotoriseerde tweewielers. Tijdens de openbare
enquête over het gemeentelijk parkeerplan werden hierover weinig meningen gegeven. Begin
2020 zal er een doelgerichte informatiecampagne worden gelanceerd om de verwachtingen voor
specifieke inrichtingen beter te kennen.

Stedenbouw op menselijke schaal
Sint-Lambrechts-Woluwe is een van de meest gegeerde gemeenten, zowel voor de leefkwaliteit als
voor de diensten en de infrastructuren.
En toch wil het College absoluut geen stedenbouwkundige verdichting van onze wijken
aanvaarden.
Natuurlijk zijn er nog bouwgronden in Sint-Lambrechts-Woluwe en het Gewestelijk Ontwikkelingsplan laat
toe dat ze worden bebouwd. Maar het College is van plan om kordaat bij het Gewest tussen te komen om
elk project te weigeren dat schadelijk zou kunnen zijn voor de stedenbouwkundige evenwichten
van de gemeente.
OM DE STEDENBOUWKUNDIGE HARMONIE TE BEHOUDEN
ZAL HET COLLEGE ZICH TOELEGGEN OP


Het kordaat afwijzen van elk bouwproject op de gewestelijke geboortegrond van Jacques
Brel, dat niet bestudeerd is om het typisch karakter van de wijk op de best mogelijke manier te
respecteren (omgrenzingsprofiel, studie van de overstromingsrisico’s gekoppeld aan het
ondoorlaatbaar maken van de bodem, bescherming van de binnenterreinen van huizenblokken,
mobiliteit, parkeergelegenheid…)



Het aanvechten van stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen die door het Gewest zijn
uitgereikt voor bouwprojecten van grote woningencomplexen, wanneer de gewestelijke overheid
de mening van het College niet respecteert. Hetzelfde geldt voor het bouwproject van woningen
op de site van “European Tennis” (achterliggend aan de Paul Hymanslaan) of de bouw van een
buitenproportioneel gebouw op de hoek van de Vootstraat en de Woluwelaan.



Het bezwaar maken tegen een bouwproject met een te dichte bebouwing op de site van de
Ganzenhoeve (Ferme aux Oies) en het bestuderen van mogelijke pistes om deze site te beschermen.



Het vragen om een uitgebreidere bescherming van de site Hof ten Berg, het zogenaamde
“Moeraslandbos”, om het ecologisch belang van deze site te behouden en de urbanisatie ervan te
voorkomen. Deze doelstelling wordt nu al nagestreefd, want het College heeft begin 2019 al het initiatief
genomen om een klasseringsvoorstel in te dienen.

OM DE URBANISATIE VAN ONZE GEMEENTE ONDER CONTROLE TE HOUDEN
ZAL HET COLLEGE ZICH TOELEGGEN OP
 Het uitwerken van een richtsnoer voor een harmonieuze stedenbouwkundige ontwikkeling van
onze gemeente, in overleg met de inwoners.


Het afschaffen van oude bijzondere bodembestemmingsplannen daterend uit de jaren ’60
en ’70 die een intensieve ontwikkeling van bepaalde wijken toelaten. Zodoende zullen de BBP
betreffende de Tomberg wijk of de Gedeporteerden worden afgeschaft omdat ze een
verdichting van de bebouwing toelieten (BBP 4, BBP 6bis, BBP 26 …).



Het uitwerken van nieuwe gemeentereglementen om de kwaliteit van het erfgoed te
behouden en om het onderverdelen van gebouwen te verbieden, omdat dit de leefkwaliteit in de
wijken aantast, meer bepaald in de oudste wijken van de gemeente, gelegen tussen de
Linthoutstraat en de Brand Whitlocklaan of in het hoger gelegen deel van de Georges Henrilaan.
Dankzij de gemeentereglementen zullen ook de kwaliteit van de bebouwing en van het milieu
behouden blijven in de tuinwijken Sterrenbeelden, Steenbok, Populierengaarde en de wijk
Kapelleveld. Vanaf 2019 zullen er voor dit doeleinde begrotingskredieten voorzien zijn.



Het begeleiden van aanvragers van stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen, dankzij het
aanstellen van een gemeentelijke referentieagent die, tenzij in bijzondere omstandigheden, het
volledige dossier zal opvolgen, vanaf de indiening tot de afronding, en hij zal hierbij waken over de
naleving van de termijnen die door de gewestelijke wetgeving voorzien zijn. De reorganisatie van de
departementen stedenbouw, milieuvergunning en huisvesting zullen ervoor zorgen dat deze
doelstelling voor het einde van 2019 wordt bereikt.



Het beperken, en het op termijn zelfs verbieden van reclamepanelen in de openbare ruimte
en in het privédomein. Vanaf het verstrijken van de vergunningen op wegen of van
stedenbouwkundige vergunningen van nog bestaande panelen, belooft het College deze
vergunningen niet te vernieuwen, omdat reclame van deze aard de esthetiek van de wijken
aantast.



Het bestuderen van de mogelijkheid om bepaalde terreinen te kopen (site van de
Ganzenhoeve (la Ferme aux Oies), vallei Kappelleveldlaan of privaat deel van het SintLambrechtspark), om er de groene ruimten te behouden.



Het met de steun van het Gewest streven naar de uitbreiding van beschermde zones of Natura
2000 van de Woluwevallei; om zo te beletten dat de rand van deze zones door stedenbouw
wordt aangetast, zoals bijvoorbeeld voor de site Hof ten Berg, het zogenaamde
“Moeraslandbos”.

Concrete maatregelen voor toegang tot huisvesting
Het College opteert voor pragmatische formules voor toegang tot huisvesting voor gezinnen met een
middelmatig of bescheiden inkomen. Het steunt en start de ontwikkeling van woningen, terwijl het erover
waakt dat deze worden afgestemd op de realiteit van de wijken. Het wenst ook ouderen of nieuw
samengestelde gezinnen (vaak na een echtscheiding of na een scheiding) in staat te stellen om in onze
mooie gemeente te blijven wonen.
MAATREGELEN DIE WORDEN INGEVOERD OM IEDEREEN IN STAAT TE STELLEN OVER EEN
WONING TE BESCHIKKEN
1. Leegstaande of ongezonde woningen bestrijden
HET COLLEGE ZAL ZICH TOELEGGEN OP


Het bestrijden van ongezonde of onbewoonbare woningen, zoals opgelegd door de
gewestelijke wetgeving.
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de strijd tegen woningen die door
huisjesmelkers worden uitgebaat. Het gemeentelijk observatorium van de huisvesting zal
zijn werk nog meer richten op de identificatie van dergelijke woningen en er zal een
controleteam worden opgericht waarin politie, gemeentelijke diensten voor preventie en
huisvesting verenigd zijn.



Het versterken van de controle van verlaten en/of onbewoonde gebouwen teneinde hun
renovatie en hun terugkeer op de huurmarkt te versnellen. Zelfs als de onteigeningsprocedures
lang duren, dan nog behoudt het College zich de mogelijkheid voor om deze juridische weg te
gebruiken om een einde te stellen aan voortdurende leegstanden, die nefast zijn voor de
leefkwaliteit van een wijk. Momenteel worden er in de dienst juridische zaken al twee dossiers
onderzocht.



Het in partnerschap met het Gewestelijk Woningfonds voortzetten van de omvorming van
kantoren tot woningen of de bouw van woningen die te koop worden gesteld voor gezinnen met
een middelmatig inkomen. Naar deze doelstelling wordt reeds gestreefd door de schepen van
huisvesting.

2. De toegang tot een woning bevorderen
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:


Het behoud van de aanzienlijke vermindering van gemeenteopcentiemen op de onroerende
voorheffing voor gezinnen die, met bepaalde inkomensvoorwaarden, eigenaars worden van een
woning en er hun woonplaats kiezen. Er zal een nieuwe gemeentelijke verordening worden
voorgesteld in de loop van het eerste trimester 2019.



De ontwikkeling van het nieuwe gemeentelijke woningloket via uiteenlopende initiatieven.
- De lancering van informatiecampagnes op initiatief van het XXX over verschillende
onderwerpen: renovatie, subsidies, premies, leningen, verhuur.
- De organisatie van regelmatige permanenties.
- De begeleiding van personen die een huurtoelage (die binnenkort zal worden aangepast op
gewestelijk niveau) en andere bestaande steun kunnen krijgen.
- Het zoeken naar gewestelijke subsidies op het gebied van woonhulp, met name de huurtoelage
voor gemeenten en OCMW's in het kader van huurprijsverminderingen, onder andere voor de
woningen gelegen boven de winkels in de Georges Henrilaan.
- De opvolging van gewestelijke aanbestedingen op het gebied van de creatie van woningen (vb.:
intergenerationele woningen, omvorming van lege verdiepingen boven winkels tot woning,
modulaire woningen enz.).



De verdere ontwikkeling van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) met als doel het beheer van
meer dan 400 panden in de volgende jaren. In dit kader kan het SVK ook bijdragen aan de
heropleving van het oudere stadsdeel via het aanbod van woningen aan gematigde prijzen. Het
College zal daartoe de invoering bestuderen van een gemeentelijke renovatiepremie in
bepaalde wijken van de gemeente, om de eigenaar van een pand dat moet worden gerenoveerd,
voor te stellen te genieten van een aanvullende premie bij die van het Gewest, op voorwaarde
dat het pand wordt verhuurd via het SVK.
Nog steeds om het aantal woningen voor het SVK te verhogen, zullen er verder en meer
informatie- en prospectiecampagnes worden gehouden bij eigenaars om nieuwe panden te
vinden, met name binnen zones met zogenaamde ‘Verhoogde huurprijzen’ (Gribaumont, Val d’Or,
Kapelleveld en Roodebeek)



De samenwerking met het gewestelijk Woningfonds om meer inwoners in staat te stellen toegang
te hebben tot de vorming van een huurwaarborg via het Woningfonds.



De verderzetting van het aankoopbeleid van gebouwen in de Georges Henrilaan om er de
creatie te bevorderen van woningen met een gematigde huur op de verdiepingen, wat bijdraagt tot
het commerciële leven van deze laan. Dit beleid zou kunnen worden uitgebreid naar andere
wijken.



De verdere toekenning van de meeste financiële middelen, ontvangen in het kader van
stedenbouwkundige lasten aan de renovatie en de bouw van woningen.



De ontwikkeling van het aanbod van intergenerationele woningen, die het samenleven
bevorderen en het isolement van ouderen bestrijden via formules die jonge gezinnen in staat
stellen een woning met gematigde huurprijs te huren in ruil voor prestaties ten voordele van de
senioren, die zo tot hun groot genoegen thuis kunnen blijven wonen. Sommige projecten zullen
worden uitgevoerd in partnership met andere openbare of privéspelers.

Al deze doelstellingen zullen worden nagestreefd tijdens de hele zittingsperiode.
3. Woningen met gemiddelde en gematigde prijzen creëren
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:


De verderzetting van het partnership met het gewestelijk Woningfonds voor de omvorming
van kantoren tot woningen of de bouw van woningen die te koop worden gesteld aan gezinnen
met gemiddelde inkomens.



Het tot stand brengen van partnerships met andere gewestelijke spelers (Citydev, SLRB, CLT
enz.) om meerdere tientallen nieuwe huur- en/of koopwoningen met gematigde of gemiddelde
prijzen te creëren, en dit volgens de typologie van de wijken

Kwaliteitsvol leven voor iedereen in Sint-Lambrechts-Woluwe
De levenskwaliteit in onze gemeente, de verscheidenheid van diensten, infrastructuren en activiteiten
worden gewaardeerd door de gezinnen die er wonen en gevraagd door degene die er zich willen
vestigen.
OM HET WELZIJN VAN DE INWONERS TE BEVORDEREN WORDEN VERSCHILLENDE
INITIATIEVEN GENOMEN

1. Kinderopvang versterken
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:
 Een verhoging van het aantal opvangplaatsen in het kinderdagverblijf om te voldoen aan de
demografische groei. Het College wil namelijk dat er een nieuw kinderdagverblijf wordt
opgericht in de loop van elke gemeentelijke zittingsperiode. Na de bouw van het nieuwe
kinderdagverblijf in de eco-wijk Schuman-Charmille zal een nieuw kinderdagverblijf worden
opgericht in de eco-wijk Sint-Lambertus.
 De oprichting overwegen van een ‘babytheek’ om kinderverzorgingsmateriaal te ontlenen. Dit
project zal worden uitgevoerd voor het einde van 2019.
 Toezien op de bereiding van de maaltijden voor baby’s in de gemeentelijke
kinderdagverblijven in een keuken in het gebouw. Dat is al het geval voor zes van de acht
gemeentelijke kinderdagverblijven, dit principe zal worden uitgebreid naar alle
opvangeenheden, voor het einde van de zittingsperiode.
 Binnen de kinderdagverblijven, voor de ouders, opleidingen babymassage organiseren
begeleid door een gespecialiseerde kinesitherapeut. Deze massages bevorderen het welzijn
van de baby's, ze verhogen hun veiligheidsgevoel en verlichten pijn; ze kalmeren en
ontwikkelen ook de ouder/kind-band. Er wordt budget voorzien vanaf 2019 voor de realisatie
van deze doelstelling.
 Een versterking van de taalbeheersing via activiteiten rond de taal spreken en de ontwikkeling
van de verbeelding: liedjes, kinderliedjes, verhalen voorgelezen door de kinderverzorgsters aan
kinderen op heel jonge leeftijd, bijdrage van een ‘vertelmama’ in elk gemeentelijk
kinderdagverblijf. Deze interactie stimuleert het hersenvermogen van kinderen en stelt hen in
staat een ruimere woordenschat te ontwikkelen, ze versterkt hun verbeelding en hun
creativiteit.
 Verderzetting van de geleidelijke invoering van moestuinen in de kinderdagverblijven om
de milieu- en natuuropvoeding van de allerkleinsten te bevorderen.
 De oprichting van een huis van het ouderschap dat ons in staat zal stellen om, op één
plaats alle initiatieven te ontwikkelen die worden genomen om ouders en toekomstige ouders
te helpen bij hun gezinsleven. Er zullen lezingen en workshops worden georganiseerd met de
medewerking van kinderspecialisten (psychologen, psychotherapeuten,...). Deze activiteiten
zijn bestemd voor ouders en toekomstige ouders, maar ook voor professionals uit de sector.
Het huis van het ouderschap wordt ook een contactpunt voor de verschillende bestaande
hulpdiensten, zoals gezinsplanning (CCFS). Het zal gevestigd zijn in het Weeshuis van Meyel.
Voor meer gezelligheid en sfeer onder de deelnemers komt er een partnership met een
Horecapijler. Deze doelstelling zal worden voorgesteld in de loop van het jaar 2020.
 Versterking van de informatie en steun aan éénoudergezinnen versterken via
terbeschikkingstelling van een brochure met uiteenlopende informatie over de diensten en
voordelen waarop ze aanspraak kunnen maken. Ze zal worden opgesteld in de loop van 2019.
 Verderzetting van de intergenerationele activiteiten: De cel ‘Gezin-Kinderopvang’ en de Cel
‘Vrijetijd van Senioren’ werken samen voor wat betreft het intergenerationele luik, om het
contact en de mooie momenten tussen grootouders in de gemeente en hun kleinkinderen te
bevorderen.

2. Een jeugd boordevol activiteiten
Aan jongerenactiviteiten is er geen gebrek in Sint-Lambrechts-Woluwe Om bij te blijven moet men
altijd innoveren
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:


De ontwikkeling van het Jeugdforum, dat momenteel 12 leden telt, afkomstig uit verschillende
hoeken (schoolinstellingen, sportclubs, Jeugdantennes, EDD) en die maandelijks bijeenkomen.
Het zal beleidsadvies kunnen geven ten voordele van jongeren en het zal voorstellen tot
aanpassing kunnen formuleren. Het zal deelnemen aan verschillende organisaties en initiatieven
(herdenkingsplechtigheid van de Wapenstilstand, bezoek aan het Brussels en Europees
parlement, ontmoetingen met jongeren van de verbroederde gemeente Meudon rond een
Europees project,…)



De verdere bevordering van de toegang van jongeren tot vrijetijdsactiviteiten, zonder financiële
redenen als belemmering, dankzij de toekenning van de ‘jongerencheque’ om gezinnen met
lagere inkomens te helpen bij het betalen van kosten voor deelname aan activiteiten door hun
kinderen.



De ontwikkeling van het aanbod stages, vrijetijdsbesteding en activiteiten, in het bijzonder
groepsactiviteiten tijdens de schoolvakanties, naargelang van de verwachtingen van de jongeren
en leeftijdscategorieën. Er zal specifiek aandacht gaan naar de uitbreiding van stages waarin
talen leren en sport of andere vrijetijdsbesteding worden gecombineerd. De beoordeling van het
stage-aanbod zal gebeuren in de loop van het jaar 2019.



Het tot stand brengen van een ‘Robot’ workshop om jongeren op een speelse manier te laten
kennismaken met computerprogrammering. Dit project zal gepland worden in 2020.



De inrichting van een lokaal, specifiek uitgerust voor repetities, met een opnamestudio en
technische bijstand voor begeleiding bij de producties van de jonge muziekgroepen van onze
gemeente. Dit lokaal zou idealiter gevestigd moeten zijn in het Jeugdhuis waar al studio's van de
web radio's Dynamic One en DFR zijn ondergebracht; het zou er een ideale aanvulling
betekenen. Dit project zal worden gepland in het eerste deel van de gemeentelijke zittingsperiode
en uiterlijk in 2021.



Het behoud van de diversiteit van het aanbod speelpleinen, met een verdere investering in
speeltuigen van duurzame materialen en, voor sommige, aangepast voor PBM.

3. Een gemeente die steeds meer aandacht heeft voor senioren
Het beleid inzake begeleiding van senioren is bijzonder actief in onze gemeente. De evolutie van de
demografie en de vergrijzing verdienen een aanpassing van de doelstellingen en van de
begeleidingsmaatregelen.
OM TE ANTICIPEREN OP DE DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:


De creatie van een cel die nadenkt over en voorstellen doet voor de ’begeleiding van senioren
boven de 80 jaar’ en in het bijzonder van de honderdjarigen, die de volgende jaren steeds
talrijker zullen zijn. Ze zal ingevoerd worden in de loop van het eerste semester 2019.



Een versterking van de thuiszorgdiensten, met name door de oprichting van een groep
vrijwilligers en door steun aan mantelzorgers (bijvoorbeeld: door de vermindering van de
gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wanneer een mantelzorger zijn
woonplaats kiest op de verblijfplaats van de begeleide senior en hem regelmatig hulp verleent).



De oprichting van een tweede gemeenschapscentrum om de vereenzaming van bejaarden of
alleenstaanden te bestrijden. Dit centrum zal geïnspireerd zijn op wat het gemeenschapscentrum
Malou senior doet: een ontmoetingsplaats bieden via uiteenlopende activiteiten. Er wordt reeds
gewerkt aan de opzet van dit project.



De vervoermogelijkheden en - types voor bejaarden en PBM vergroten

4. De gezondheidsopvoeding en toegang tot gezondheidszorg bevorderen
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:


De ontwikkeling van initiatieven in het kader van een platform ‘openbare gezondheid’ dat
transversaal te werk gaat, voor alle cellen van de dienst F.A.S.E. Om de gezondheidsopvoeding
en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen, heeft dit platform als missie mensen bij te
staan die niet meer altijd bereid of in staat zijn om hun gezondheidstoestand te vrijwaren of te
verbeteren. Dit gebeurt via preventie en een veelzijdig partnership: verderzetting van de actie ‘05-30’, opsporingen, lezingen, AIDS preventie, ontwikkeling van partnerships met verenigingen,
informatie voor senioren op het gebied van gezondheid en sociale rechten, verderzetting en
ontwikkeling van acties ten voordele van mensen met de ziekte van Alzheimer, Parkinson of een
andere beperkende ziekte. Het platform zal worden ingevoerd in de loop van het eerste semester
2019.



Ondersteuning van het Medische huis dat behoeftigen in staat stelt gratis gezondheidszorg te
verkrijgen.

5. Luisteren naar mensen met een handicap
Alle mensen met een handicap moeten beschouwd worden als burgers die ten volle betrokken zijn bij het
actieve leven van de gemeente. Hun integratie betekent dat ze met hun gezin moeten beslissen over hun
levensproject en vrij kunnen kiezen uit de diensten die hen moeten begeleiden. De gemeentedienst die
instaat voor hulp aan gehandicapte personen is een verwijsdienst die de verschillende projecten
coördineert en de informatie erover verzorgt.
VOOR EEN BELEID DAT MENSEN MET EEN HANDICAP NOG BETER INTEGREERT
HET COLLEGE ZAL ZORGEN VOOR:


De verderzetting van haar investeringsprogramma om de fysieke toegankelijkheid tot alle
openbare en gemeenschappelijke plaatsen te verbeteren dankzij een gespecialiseerde
werkgroep die daartoe is opgericht.



De verdere sensibilisering van handelaars, meer specifiek die van de Horecasector, om de
toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit te bevorderen en de invoering van
een gemeentepremie om de ingang van winkels aan te passen voor PBM. Het
verordeningsontwerp dat deze premie invoert zal worden voorgesteld in de loop van het jaar
2019.



Een bevordering van het actieve deelname van gehandicapten aan het sociaal leven en aan
de animatie van de gemeente door hen in staat te stellen toegang te hebben tot lokale sociale
evenementen, met name door specifieke parkeerplaatsen voor te behouden in de buurt van de
plaats waar de activiteiten doorgaan.



Behoud en zelfs versterking van de thuishulpdiensten voor gehandicapten



De aanpassing, zelfs oprichting van een zeker aantal al dan niet sociale woningen, voor
gehandicapten en meer specifiek met een beperkte mobiliteit. In dat verband is het college
een programma aan het afsluiten met het gewestelijk Fonds en een privévereniging om
aangepaste woningen te creëren voor autonome gehandicapten.



Verderzetting van de opleiding voor gemeentepersoneelsleden voor het onthaal van
gehandicapten in alle gemeentediensten. Met name door gebarentaal te leren. Deze doelstelling
is al bereikt en zal worden vervolgd.



De aanwerving van gehandicapten binnen het gemeentebestuur bevorderen. De gemeente
heeft in 2018 de doelstelling, bepaald door het Gewest, van 2,5 % van de personeelsleden in
dienst erkend als gehandicapte personen bereikt en dit engagement zal worden vervolgd. Alle
gemeentediensten zullen actief bijdragen aan de jaarlijkse actie ‘Duoday’ om bedrijven te
sensibiliseren voor de tewerkstelling van mensen met een handicap.



De verderzetting van de partnerships met beschermede werkplaatsen, met name door de
gunning van aanbestedingen.



Verdere ontwikkeling van de informatie, de administratieve hulp en de sociale opvolging van
gehandicapten, individueel of in groep



De verderzetting van vrijetijdsactiviteiten voor gehandicapten, om het isolement maximaal te
bestrijden alsook acties die de opname en integratie van gehandicapten bevorderen.



Verdere sensibiliseringscampagnes over de problematiek van de handicap en voor het grote
publiek (lezingen, tentoonstellingen enz.).

5. Elke vorm van discriminatie weigeren
De strijd tegen alle vormen van discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme of
homofobie vergt waakzaamheid van de gemeenteoverheid. De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is
de grootste vereiste voor de vooruitgang van onze maatschappij. Ze is verre van bereikt in alle
activiteitengebieden en in het bijzonder in het professionele leven. Ze is bereikt in ons gemeentebestuur
en het College zorgt ervoor dat vrouwen toegang hebben tot de hoogste gemeentelijke bestuursfuncties.
OM DE GELIJKHEID VAN KANSEN TE BEVORDEREN,
ZAL HET COLLEGE ZORGEN VOOR:


De verderzetting, op initiatief van de cel ‘Gelijkheid van kansen’, van sensibiliseringsacties om
discriminatie te voorkomen.



De opmaak van een ‘Diversiteitsplan’, met name in samenwerking met de partners die instaan
voor het tewerkstellingsbeleid.



Geleidelijke uitbreiding van het begrip gender naar alle delen van de gemeentebegroting
waarvoor het mogelijk is, in uitvoering van het proces dat de laatste twee jaar werd aangegaan.



De verderzetting van initiatieven om partner- en gezinsgeweld te verminderen: toetreding tot
het CEASE netwerk, acties om het grote publiek en het gemeentepersoneel te sensibiliseren…



De verderzetting van initiatieven en acties om elke vorm van discriminatie te voorkomen



De verderzetting van initiatieven en acties op het gebied van vrouw/man gelijkheid, de
ontwikkeling van het economische vrouwelijke netwerk Une pour toutes & toutes pour une,
L’Entreprenariat féminin, ...

Al deze doelstellingen zullen worden nagestreefd tijdens de hele zittingsperiode van de
gemeente
6. Sta iedereen toe om waardig te leven
De strijd tegen sociale onzekerheid verdient de aandacht van de gemeentelijke autoriteiten. De
diensten van het OCMW en de gemeentelijke dienst voor sociale actie zijn bijzonder oplettend en
implementeren geïndividualiseerde ondersteuningsmaatregelen. Niettemin durven veel mensen met
levensproblemen deze diensten niet te gebruiken. Het gaat dan vaak om ouderen of geïsoleerde mensen
die vanwege hun persoonlijke waardigheid geen gebruik maken van de steunmaatregelen waarvan ze
zouden kunnen genieten.
OM EFFECTIEF ALLE VORMEN VAN ONZEKERHEID TE KUNNEN BESTRIJDEN,
ZAL COLLEGE VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Intensivering van de concrete hulp aan burgers voor de erkenning van hun sociale rechten, met
name door het opzetten van één informatiedienst die het OCMW en de betrokken gemeentelijke
diensten (sociale bijstand, gehandicapten, hulp aan ouderen en gezinnen, etc.) samenbrengt. De
werkgroep voor dit project zal in de eerste helft van 2019 worden opgericht



Gevecht tegen sociale onzekerheid dooreen cel op te zetten om alle vormen van onzekerheid
en de mensen die eraan lijden te identificeren. Die cel zal onder de leiding van het voorzitterschap
van het OCMW worden geplaatst en zal de verschillende sociale diensten van de gemeente
samenbrengen, alsook particuliere diensten die, door hun contacten met de bevolking, nuttige
informatie kunnen geven aan de betrokkenen. De voorzitter van het OCMW zet deze cel op
tijdens het eerste semester van 2019.



Informeren over de steunmaatregelen die kunnen worden voorgesteld om de isolatie te
bestrijden.



Beschermen van kwetsbare doelgroepen tegen sluwe diefstal en oplichting. Dit omvat
informatie over goede praktijken om een zelfverdedigingsworkshop over te nemen of op te zetten.
Acties georganiseerd in samenwerking met het departement Preventie, de politie en elke entiteit
die als een referentie in dit domein wordt beschouwd. Deze doelstelling wordt regelmatig
beoordeeld tijdens veiligheidscoördinatievergaderingen, onder het gezag van de burgemeester.

Gemeentelijk onderwijs ten dienste van de burg erschap
Gemeentelijk onderwijs geniet een benijdenswaardige reputatie. Met 10 scholen, waaronder 2
gespecialiseerde scholen (één per taalregime), biedt de stad een zeer grote capaciteit. Om rekening te
houden met de bevolkingsgroei zal de École Parc Schuman, een toekomstige Georges DESIR-school,
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die wordt herbouwd, meer capaciteit bieden door een extra klas te tellen van het 1 tot het 6 leerjaar.
Het College hecht bijzonder veel belang aan het pedagogische project van de gemeentelijke scholen
die niet alleen de persoonlijke groei van studenten moet bevorderen, maar ook hun
verantwoordelijkheidszin als toekomstige actieve burgers.
ER ZIJN MAATREGELEN GENOMEN OM DE KWALITEIT VAN HET GEMEENTELIJKE ONDERWIJS
TE WAARBORGEN
1. Stimuleer het leerproces
HET COLLEGE ZAL VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:
 Promoten van het leerproces door de kosten van schoolboeken te verminderen.
Degemeente ondersteunt financieel de aanschaf van schoolboeken die zorgen voor een betere
pedagogische continuïteit. Deze budgettaire inspanning zal worden gehandhaafd, of zelfs
worden versterkt, omdat gratis onderwijs zich moet concentreren op de essentie. Deze
doelstelling, die al sinds 2018 is vastgelegd, zal worden nagestreefd.

 Nog meer steun geven aan het leren van de onderwijstaal, wat een cruciale factor is in het
succes van studenten en de tevredenheid van studenten tijdens hun studie. De gemeente
subsidieert al uit eigen middelen een aantal banen van leraren voor sanering of ondersteuning
voor het leren van de taal. Gezien het toenemende aantal nieuw aangekomen leerlingen
zonder kennis van de onderwijstaal, zal het specifieke ondersteuningssysteem voor deze
kinderen worden versterkt en zullen klassen van aanpassing worden gecreëerd, indien mogelijk
vanaf de kleuterschool, om hen beter voor te bereiden op het algemeen onderwijs.
 Zorgen voor een versterking van de beheersing van lezen en schrijven voor alle onderwerpen
die ze worden onderwezen. Dit leren vereist de inspanning van de student en deze inspanning
moet worden erkend en aangemoedigd. Dankzij het werk van het pedagogische
bestuursorgaan, dat verantwoordelijk is voor het bijstaan van de leerkrachten van onze
scholen, wordt er meer aandacht besteed aan actieve lesmethoden die de student motiveren.
 Het netwerk van huiswerkscholen versterken omde kinderen die deze ondersteuning moeten
ontvangen, beter te ondersteunen. De ontwikkeling van dit project veronderstelt meer
subsidiëring van de hogere autoriteiten.
 Het leren stimuleren van de onderwijstaal door de ouders die , door een slechte kennis van
het Frans, hun kinderen niet kunnen begeleiden in hun schoolparcours. Sinds het begin van het
schooljaar 2018 biedt het gemeentelijke onderwijs voor sociale promotie een aangepast
aanbod van Franse lessen voor de ouders van wie de kinderen naar onze gemeentelijke
scholen gaan. Dit aanbod zal worden beoordeeld en, indien nodig, worden uitgebreid.
 De mogelijkheid bestuderen om de onderdompeling in het Engels te organiseren als
onderdeel van buitenschoolse activiteiten georganiseerd binnen een school. Aangezien de
wetgeving het niet toestaat om in Brussel, zoals het geval is in Wallonië, een richting van
onderdompeling in het Engels in het algemeen onderwijs te organiseren, wil het College dit
project uitvoeren aan het begin van buitenschoolse activiteiten. Deze studie zal in 2020 worden
uitgevoerd.
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 De mogelijkheid evalueren om een gemeentelijke school toe te wijzen aan een richting
van taalonderdompeling in het Nederlands. Dit vereist van het College dat ze personeel met
de vereiste talenkennis aanwerven. Dit project is gepland voor de school Georges Désir (de
vroegere Parc Schuman-school). De haalbaarheid ervan wordt geëvalueerd in het jaar 2019.
 Het ontwikkelen van systematische screening van bepaalde vormen van leermoeilijkheden
van kinderen, inclusief autisme, en, indien mogelijk, al vanaf het moment dat ze de
kleuterschool beginnen. Dit doel wordt geëvalueerd met de schooldirectie.
 De opvang en participatie van kinderen met een handicap in de klassen van het algemeen
onderwijs versterken om hun inclusie te bevorderen.
 Een gemeentelijke schoolinspecteur aanstellen. Deze functie bestond in het verleden maar
werd niet vernieuwd omdat de inspectie van het onderwijs door de Federatie Wallonië-Brussel
de taken moest uitvoeren. Vanwege de heroriëntatie van de inspectietaken van de Federatie is
het echter noodzakelijk om de functie van gemeentelijke inspecteur te herstellen. Zij of hij zal
de taak hebben om al het pedagogische personeel te volgen en meer in het bijzonder om het
pedagogische bestuursorgaan te sturen en het bestuurplan te coördineren. Dit doel wordt
bereikt voor de start van het schooljaar 2020-2021.

2. Schoolmaaltijden van hoge kwaliteit garanderen
De maaltijden op de scholen voldoen aan een hoge kwaliteitseis van de producten, in
overeenstemming met de aanbevelingen van de Regionale Dienst Brussel-Milieu. De productiekeuken
is "biologisch" gecertificeerd en alle schoolkantines zetten zich in voor het behalen van het label "Good
Food", het hoogste label in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De producten zijn seizoensgebonden
en van gecertificeerde oorsprong, bij voorkeur Belgisch (vooral voor vlees, de meeste groenten en fruit)
en voldoen aan strikte "organische" of "fairtrade"-normen.
HET COLLEGE ZAL VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:
 Ondersteuning van de Belgische producenten, indien mogelijk in de buurt van onze
gemeente, door aankopen meer op het korte circuit te richten.
 Het ontwikkelen van moestuinen of boomgaarden op scholen en kinderdagverblijven zal
ook helpen om kinderen te betrekken bij de bereiding van bepaalde gerechten. Deze
doelstelling zal het voorwerp uitmaken van een meerjarenplan.

3. Leren in een aangename omgeving
HET COLLEGE ZAL VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:
 Voortzetting van het investeringsprogramma voor de renovatie van schoolgebouwen, met name
voor de vermindering van het energieverbruik. Veel schoolgebouwen hebben de afgelopen jaren
veel geprofiteerd van investeringen. Na de reconstructie van de scholen Schuman-park en de
La Charmille-scholen, zijn de renovatie van de scholen Prinses Paola en Klim en de
uitbreiding van de Prins Boudewijnschool prioriteiten. De andere gemeentelijke scholen zullen
ook profiteren van investeringen, met name voor de renovatie van toiletten, de aanpassing van
de sportzalen of zalen voor psychomotoriek.
 Het verder zetten vanhet programma van renovatie van speelruimtes in scholen.
 Doorgaan met de vernieuwing van het meubilair van de gemeentelijke schoolklassen. Volgens
het meerjarenplan dat twee jaar geleden is gestart, zullen alle meubels van de gemeentelijke
scholen tegen het einde van de gemeentelijke ambtstermijn worden vernieuwd.
4. Jongere mensen sensibiliseren voor het milieu
HET COLLEGE ZAL VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Ondersteuning van scholen die zich willen inschrijven voor een ecologisch verantwoord
werkingsproject om het "Ecoschool"-label te bemachtigen, zoals de school Parc Malou Robert
Maistriau heeft gedaan. Deze doelstelling zal gedurende de hele ambtstermijn worden
nagestreefd.



Inleidende natuurlessen houden in het milieueducatiecentrum Petit Foriest in Vieux Genappe.



Ontwikkelen van projecten van "voetgangersrijen" die de verplaatsing tussen thuis en de
school of de school en de plaats van een activiteit (bijvoorbeeld het Poseidon of het
gemeentelijke stadion) bevorderen. Het College streeft ernaar het schoolbusvervoer te beperken
en scholen worden gevraagd om "voetgangersrijen" te vermenigvuldigen met beveiligde
begeleiding door geautoriseerde vredeshandhavers of supervisors. Deze doelstelling wordt
momenteel al gerealiseerd.



Onderzoeken van de mogelijkheid om "fietsersrijen", te creëren, met name voor kinderen in de
5e
e
hoogste klassen van de basisschool ( en 6 ), en het leren van verantwoord fietsen tijdens
buitenschoolse activiteiten. Voor dat doel zullen er tweedehandsfietsen (inclusief fietsen die door
politiediensten zijn gevonden waarvan de eigenaren niet konden worden geïdentificeerd) ter
beschikking van scholen worden gesteld om het fietsen aan te moedigen. Ter ondersteuning van
dit initiatief zal er een partnerschap worden gesloten met een vereniging die verantwoord rijden
promoot. Een eerste project is in voorbereiding.



Ondersteunen van sportieve activiteiten in samenwerking met sportclubs, zodat kinderen de
vaardigheden verder ontwikkelen die ze op school hebben verworven door lid te worden van een
club.

Het zoeken naar een baan vergemakkelijken
Het werkgelegenheids- en werkloosheidsbeleid is grotendeels federaal en regionaal. Maar gemeentelijke
diensten kunnen werkzoekenden op een meer persoonlijke manier ondersteunen , met name door hen
aangepaste opleidingen aan te bieden.
De installatie in 2019 van de diensten van het Jobhuis (Maison de l'emploi) gegroepeerd in een nieuw
gebouw (Chaussée de Roodebeek, 137) zal betere omstandigheden voor ontvangst van de bevolking
bieden. De vele initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen om de directe samenwerking tussen
werkgevers en zoekers voor werkzoekenden te versterken, zullen worden versterkt.
OMDAT HET HEBBEN VAN EEN BAAN BIJDRAAGT AAN DE WAARDIGHEID VAN DE PERSOON,
ZAL HET COLLEGE VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Voortzetten van de activiteiten "Lente van de werkgelegen", "Parcours naar werk ",
"Werkweek ", allemaal kansen voor werkzoekenden om meer te weten te komen over
werkaanbiedingen en opleidingen.



Bevorderen van het delen van ervaringen door de ontwikkeling van begeleiding waarbij ervaren
mensen individueel werkzoekenden kunnen ondersteunen bij hun opleiding of op hun zoektocht
naar werk. De methodologie om deze begeleiding te ontwikkelen zal in 2019 worden afgerond.



Doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten eninformatiesessies met lokale werkgevers
met, indien mogelijk, het verwelkomen van stagiairs door werkgevers.



Versterken van taalopleidingen, met name met de medewerking van het gemeentelijke onderwijs
voor sociale promotie (gemeentelijke cursussen moderne talen oftewel Cours communaux de
langues modernes - CCLM).



Een inburgeringsparcours instellen voor nieuwkomers zodat ze de Franse taal beter kunnen
beheersen, wat essentieel is voor meer gespecialiseerde opleidingen of voor het vinden van een
baan.



Ontwikkelen van computertraining dankzij krachtige technologieën en een goed pedagogisch
kader. Deze trainingen moeten kwalificerend en gecertificeerd zijn door Bruxelles Formation.

Voor het gemeentebestuur ziet het College ook toe op de organisatie van veeleisende examens
voor de werving en promotie van statutaire ambtenaren. Deze hoge mate van competentie-eisen is
de garantie van een kwaliteitsvolle gemeentelijke dienst.
De dynamiek van de handel in de wijken
De lokale handel lijdt onder steeds meedogenlozer wordende concurrentie, vooral vanwege de
ontwikkeling van online handel.
De gemeente kan een bijdrage leveren aan de verfraaiing van een handelswijk en zo de promotie en
aanwezigheid ervan bevorderen. Dit werk is al goed op weg in de Avenue Georges Henri en andere
commerciële kernen. Dit investeringsprogramma moet over een aantal jaren worden uitgevoerd omdat de
toegewezen budgetten aanzienlijk zijn.

MAATREGEL GEÏMPLEMENTEERD TER ONDERSTEUNING VAN DE ONTWIKKELING VAN LOKALE
COMMERCIËLE KERNEN
3. De Georges Henri-wijk
HET COLLEGE ZAL VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:
 Voortzetten van het plan van de herschikking van de Avenue Georges Henri, door de
toekenning van premies van aanzienlijke bedragen voor de verfraaiing van de gevels, de
intrekking van verouderde commerciële borden en de plaatsing van nieuwe borden in
overeenstemming met de stedelijke gemeentelijke verordeningen die van toepassing zijn op de
Georges Henri-wijk. Bevorderen van de promotie van deze premies aan eigenaars en
handelaren en het kader voor de introductie en opvolging van hun dossiers. De uitvoering van dit
plan wordt driemaal per jaar geëvalueerd tijdens vergaderingen met alle betrokken diensten en
de leden van het College.
 Blijven investeren in de commerciële vastgoedportefeuille (5 reeds verworven panden op de
Avenue Georges Henri) om commerciële begane grond te renoveren en te commercialiseren
tegen redelijke huurprijzen, en om woningen op de bovenverdiepingen te creëren.
 Bevorderen van de oprichting van een ondergrondse parkeergarage onder het Van Meyelgebouw om het beheer van de openbare ruimte in de laan beter te organiseren en
aantrekkelijker te maken, op voorwaarde dat de financiering en het management worden
aangenomen door een particuliere investeerder op basis van een concessieovereenkomst. Dit
project wordt momenteel beoordeeld.
 Rehabiliteren van de openbare ruimte op de Avenue Georges Henri en in andere
commerciële kernen (met name het Verheyleweghen-plein) om de vervoerswijzen te verbeteren
en voldoende grote voetgangersoppervlakken te vinden die het bezoek voor voetgangers aan de
laan aangenaam maken. Dit project zal in het jaar 2019 worden gepresenteerd.
4. Ondersteunen van de commerciële dynamiek van alle wijken
 Zorgen voor de promotie van commerciële wijken door feestelijke en gezellige evenementen
te organiseren, maar ook door meer gerichte evenementen te ontwikkelen en bepaalde
bedrijven uit te lichten vanwege hun specificiteit of evenementen die er plaatsvinden
(bijvoorbeeld een cursus voor kunstenaars).
 Ontwikkelen van het economische loket: een bevoorrechte interface tussen elke projectleider
en alle gemeentelijke diensten en lokale organisaties. Een ondersteunende dienst en een
dienst voor advies aan zelfstandige handelaren en vrije beroepen in alle fasen van hun
project, in de vorm van gratis hotlines in het Frans, Nederlands en Engels. De realisatie van
een communicatieondersteuning voor interviews, het opnemen van oriëntatiepaden en de
contacten van partners in het veld. De reorganisatie van de dienst van de middenklasse zal de
organisatie van een uniek loket versterken.
 Bestuderen van de relevantie van het organiseren van activiteiten zoals conferenties,
debatten, workshops, netwerkevenementen, informatiesessies, ... die de actoren van de
economische wereld waarschijnlijk interesseren. Er zullen op korte termijn contacten worden
gelegd, waarbij de handelaren wijk per wijk worden samengebracht.
 Verenigingen van handelaren nieuw leven inblazen: de oprichting van verenigingen van
handelaren in non-profitorganisaties aanmoedigen, hen helpen met administratieve en
wettelijke formaliteiten, hen ondersteunen bij de organisatie van lokale activiteiten.

 Organiseren van de promotie van bedrijven op sociale netwerken om hun aantrekkelijker te
laten overkomen en om ervoor te zorgen dat alle economische actoren (zelfstandigen, vrije
beroepen, handelaren, ambachtslui en KMO's) kunnen zien en kunnen worden gezien. Voor
dat doel wordt een digitaal platform beheerd door een gemeentelijke agent en worden er
partnerschappen gesloten met handelaren die willen deelnemen. Het doel is om hulpmiddelen
te bieden die tegemoetkomen aan de behoeften van bewoners en economische actoren om de
communicatie tussen hen te vergemakkelijken en samen te leven dankzij technologische
veranderingen. De methodologie om dit doel te bereiken zal in 2019 worden ontwikkeld.
 Bevorderen van de loyaliteit van klanten aan lokale winkels door voordelen toe te kennen die
door handelaren maar ook door de gemeente worden verleend (bijvoorbeeld uitnodigingen voor
shows of andere grote evenementen in onze stad). De methodologie om dit doel te bereiken
zal in 2019 worden ontwikkeld.
 Het controleren van het type bedrijf dat is gevestigd op bepaalde commerciële wegen, met name
aan de Avenue Georges Henri om te zorgen voor diversificatie van het aanbod. Voor dat doel
zal het speciale ontwikkelingsplan voor Avenue Georges Henri worden afgerond en zal het
vestigen van bepaalde bedrijven worden beperkt of verboden. Alleen een beperkende
stadsplanning maakt dat mogelijk. De PPAS zou moeten culmineren in de eerste drie jaren van
deze ambtstermijn.
 Het evalueren, in overleg met de lokale bevolking en ambulante handelaren, van de wekelijkse
markten die op het grondgebied van de gemeente worden georganiseerd en hun uiteindelijke
reorganisatie. In de eerste helft van 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden.
 Bevorderen van de formules voor gezellige en solidaire ontmoetingen in de winkels door een
persoon toe te staan een andere persoon een product of dienst aan te bieden, volgens het
concept "Uitgestelde producten" geïnitieerd in Napels en dat een echt succes is. Het gaat om
het kopen van een product of dienst, het betalen van twee producten of diensten voor iemand
die het nodig heeft, die het product of de dienst later zal ontvangen
Een sport beoefenen in infrastructuren van goede kwaliteit
In onze gemeente is het eenvoudig om uw favoriete sport te beoefenen, op elke leeftijd en in de beste
omstandigheden
De diversiteit van het voorgestelde aanbod is opmerkelijk en de kwaliteit van de sportfaciliteiten is
onbetwistbaar.
OMDAT GEZOND SPORTEN BIJDRAAGT AAN HET ALGEHELE WELZIJN
ZAL HET COLLEGE VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Doorgaan met de organisatie van bestaande fitnessprogramma's ("Je cours pour ma forme",
nordic walking, zwemmen, ...) om de bevolking uit te nodigen een sport te beoefenen op een
aangepaste manier. Deze programma's zullen worden gediversifieerd om andere sportieve
activiteiten te ontdekken die minder bekend zijn, maar even goed voor de gezondheid.



Het behouden van het preferentiële tariefbeleid ten gunste van de inwoners van SintLambrechts-Woluwe voor toegang tot infrastructuren en sportactiviteiten die rechtstreeks
afhankelijk zijn van de gemeente (zwembad, gemeenschappelijke tennisbanen, etc.).



Onderhouden van het octrooi van "sportcheques" voor gezinnen met een laag inkomen om de
sportieve activiteiten van hun kinderen en adolescenten te bevorderen.



Het verlagen van de bezettingsgraad van gemeentelijke sportfaciliteiten voor clubs die de
training en begeleiding van jongeren aanmoedigen. De begrotingsevaluatie van deze doelstelling
is aan de gang.



Voortzetten van het renovatieprogramma van het sportcomplex Poseidon : isolatie van
gevels, vervanging van frames, led-verlichting van het zwembad en sporthallen, renovatie van de
kleedkamers van de klim- en vechtsportzalen, installatie van een stille luchtverwarmers in de
zalen, vervanging van de startblokken van het hoofdzwembad en voltooiing van het programma
van renovatie van de kleedkamers.
De begrotingskredieten zijn voor dit doel voorzien vanaf 2019.



Doorgaan met de volledige herinrichting van de atletiekbaan van het stadion (verworven
subsidie en werken gepland voor de zomer van 2019). Er is een begrotingsbudget voorzien vanaf
2019.



Vervangen van de vloer van de sporthal van de school Parc Malou Robert Maistriau
(verworven subsidie en geplande werkzaamheden).



Aanpassen van het gemeentelijke stadion voor hockey en voetbal. Dit programma zal gedurende
de hele ambtstermijn worden ontwikkeld.



Renoveren van de kleedkamers van de gemeentelijke tennisbanen. Er is een begrotingsbudget
voorzien in 2020.



Installeren van een led-verlichtingssysteem in het gemeentelijke stadion om het
energieverbruik te verminderen. Het programma is al aan de gang en zal worden voortgezet.



Creatie van een roller-park in het gemeentelijke stadion (dichtbij de nieuwe
multisportvelden). Dit project zal in 2019 worden bestudeerd.

Passie voor cultuur voor iedereen
Het culturele leven is intens in onze gemeente. Er is iets voor alle leeftijden en voor alle gevoeligheden.
Het College wil deze sterke identiteit van onze gemeente behouden. Begrotingen die aan cultuur zijn
gewijd, mogen niet als onnodige of optionele uitgaven worden beschouwd. Integendeel, het verlenen van
toegang tot alle vormen van culturele expressie is een plicht van burgerschap, zodat culturen elkaar
begrijpen en begrip en wederzijds respect worden bevorderd.
HET COLLEGE ZAL VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Behoud van alle culturele activiteiten die het leven van onze stad het hele jaar door bezielen.
In de komende jaren zal de nadruk meer specifiek liggen op steun voor creatie, omdat er veel
kunstenaars zijn die banden hebben met onze gemeente. Er zullen nieuwe vormen worden
ontwikkeld van aanmoediging voor de creatie (opvang in residentie, beurs, prijzen, ...). Dit project
zal in 2020 worden geëvalueerd.



Nog meer bevorderen van toegang voor iedereen tot cultuur. Het bevorderen van gratis
toegang tot alle shows of culturele evenementen is utopisch. Aan de andere kant is het College
bereid om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om ze te ontdekken. In overleg
met de vrijwilligerssector en culturele instellingen, zal de creatie van een abonnement " Cultuur,
mijn passie " worden onderzocht. Daarmee zouden mensen kunnen profiteren van verlaagde
tarieven en voordelen voor een aantal culturele evenementen in onze gemeente. Dit project zal al
in 2021 worden bestudeerd.



Bevorderen van de ontdekking, vanaf jonge leeftijd, van alle culturele uitingen door middel van
gezamenlijke acties tussen de culturele centra Wolubilis en Op Weule, scholen en
kinderdagverblijven. Aan deze doelstelling wordt al gewerkt en zal worden voortgezet.



Versterken van de culturele uitwisselingen met onze partner- of zustersteden: Meudon
(Frankrijk), Bandalungwa (Democratische Republiek Congo), M'Bazi (Rwanda), Triëst (Italië).
Andere projecten zullen worden overwogen met andere Europese gemeenten, aangezien de
vitaliteit van het Europese project tot op zekere hoogte afhangt van de betrokkenheid van de
gemeenten bij het dienen van het Europese burgerschap.



Het nog nauwer koppelen van Le 75, een gemeentelijke kunstacademie voor beeldende kunst,
met het culturele leven in onze stad, door openbare ruimtes te creëren voor artistieke creatie door
de studenten van deze school.



Ondersteunen van de projecten van de twee gemeentelijke academies (Fr, Nl) die al
deelnemen aan verschillende evenementen (Muziekfestival, Drums for Peace, concerten, ...).



Creëren van een gemeentelijke culturele prijs. Terwijl de Médiatine-prijs elk jaar aan plastische
kunstenaars wordt toegekend, genieten andere disciplines niet dezelfde erkenning. Deze prijs zal
in 2020 worden gecreëerd.



Ondersteunen van de projecten van verenigingen en wijkcomités die meer willen deelnemen
aan de dynamiek van ons culturele leven.



Het netwerk van gemeentelijke bibliotheken van de twee taalregimes onderhouden en zelfs
uitbreiden, aangezien het bevorderen van het lezen de basis is voor de democratisering van de
toegang tot cultuur.

Een gemeentelijk erfgoed onderhouden, gewaardeerd en toegewezen aan de essentiële taken van
de gemeente
Onze stad heeft een rijk erfgoed dat de afgelopen jaren bijzonder is uitgelicht. De keuze van het College is
duidelijk: een rationeel beheer van het erfgoed nastreven om het beter te onderhouden, te waarderen en
het energieverbruik te verminderen.
OM HET GEMEENTELIJKE ERFGOED TE BEHOUDEN EN TE VERBETEREN,
ZAL HET COLLEGE VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Doorgaan met het renoveren van het interieur van het gemeentelijke hotel, in het bijzonder
om de toegang voor mensen met een handicap te vergemakkelijken. Het gebouw is geklasseerd
en de procedure voor het verkrijgen van erfgoed-/stedenbouwkundige vergunningen is lang en
vereist overleg met de regionale diensten die het belang van het gepresenteerde project al
hebben erkend.



Voortzetten van de energiebesparende investeringen in alle gemeentelijke gebouwen. Na het
prioriteren van administratieve gebouwen en schoolgebouwen, zal de cel "Energiebesparing" het
grootschalige project van isolatie en renovatie van het Poseidon-complex uitvoeren. De ambitie is
om het bijzonder energie-intensieve water-, elektriciteits- en gasverbruik van dit gebouw,
ontworpen in de jaren zestig, aanzienlijk te verminderen. Dit programma start in 2019.



Versnellen van het gebruik van duurzame energie dankzij de plaatsing van fotovoltaïsche
panelen op de daken van scholen en gemeentelijke gebouwen (implementatie van het Solarclickprogramma waaraan de gemeente deelnam). Dit programma loopt momenteel.



Zorgen voor de plaatsing van geschikte verlichting in gebouwen en vooral in scholen, zodat de
verlichtingsomgeving zachter en aangenamer is. Dit programma loopt momenteel.



Blijven investeren in scholen omdat de meeste werden gebouwd in de jaren 1960-1970, een
periode van hoge bevolkingsgroei, maar ook een periode met een niet altijd opmerkelijke
bouwkwaliteit. De ambitie is om bijna alle bestaande tijdelijke paviljoens rond sommige scholen
geleidelijk af te bouwen om kinderen een betere opvang en het personeel betere
werkomstandigheden te bieden.

De levenskwaliteit van de inwoners van onze gemeente verbeteren
1. Meedogenloos vechten tegen de ondraaglijke overlast van overvliegende vliegtuigen in onze
gemeente.
De verantwoordelijkheid van de federale overheid is groot in het schandaal van overvliegende
vliegtuigen van de Brusselse gemeenten. Er wordt geen rekening gehouden met de rechterlijke uitspraken
die verschillende luchtroutes over Brussel verbieden. Omdat al onze inwoners recht hebben op
gezondheid en welzijn, is het College al lang bezig met veel acties om de federale overheid te dwingen
zich aan de wet te houden, onder meer door een gerechtelijk bevel.
Het zogenaamde "Gosuin"-besluit (bepaalt de normen voor geluidsoverlast die niet mogen worden
overschreden) is de sterkste juridische hefboom voor het verkrijgen van de veroordeling van de federale
overheid voor de rechtbank. Het College heeft verkregen dat het Brussels Gewest een extra
geluidsmeter in onze gemeente plaatst om de schendingen van dit decreet regelmatiger te observeren.
De eerste waarnemingen zijn overweldigend: tussen 6 en 7 uur is meer dan één op de vijf overvliegende
vliegtuigen in onze gemeente in overtreding.
OM DE ILLEGALE OVERVLIEGENDE VLIEGTUIGEN IN DE GEMEENTE TE BESTRIJDEN,
ZAL HET COLLEGE VOOR DE VOLGENDE DINGEN ZORGEN:


Verwerven van nieuwe geluidsniveaumeters die de vaststelling van het aantal inbreuken zullen
verhogen.



Beginnen van nieuwe gerechtelijke procedures, gebaseerd op deze verklaringen, om de
federale overheid te veroordelen.



Aan het Brussels Gewest de oprichting van een gezondheidsobservatorium vragen dat alle
beoefenaars, deskundigen en vertegenwoordigers van de verenigingen voor de verdediging van
de bevolking bijeen zal brengen. Dit observatorium zal de gevolgen moeten bepalen van de
overlast veroorzaakt door de talrijke overvliegende vliegtuigen in onze gemeente voor de
gezondheidstoestand van de bevolking. Als door dit observatorium is vastgesteld dat door de
overlast de gezondheid van meerdere inwoners wordt geschaad, kunnen vervolgens
schadevergoedingsacties worden gestart.



Onvoorwaardelijk steunen van de vastberadenheid van de huidige regionale regering die heeft
beslotende betaling van de dwangsom te eisen, zoals bepaald in het "Gosuin"-besluit, door alle
luchtvaartmaatschappijen waarvan de vluchten in overtreding zijn.

2. Versterken van de preventie van risico's in verband met de emissie van elektromagnetische
golven.
Het College is bijzonder oplettend om de meest gevoelige inwoners te begeleiden die lijden aan de
intensiteit van elektromagnetische golven in hun omgeving.
Zelfs als de gemeente niet bevoegd is om de emissienormen van deze golven te bepalen, zal het College
de middelen die aan de milieudienst worden gegeven, versterken om regelmatig de intensiteit van deze
golven te meten. De lokale bevolking kan een beroep doen op deze service.
----------

