
 

 

 
 

Oudergem 21 Gemeente & OCMW 

Burgerworkshop van 26/04/2018 

Synthese van de werkzaamheden 

Adres: Emile Idiersstraat 12, B-1160 Oudergem, 5de verdieping 

Aantal deelnemers: ± 50-60 deelnemers 

Uur: van 18.00 tot 21.00 uur 

Doelstellingen van de avond (herinnering) 

1. De actiegebieden aanvullen 

2. Gezamenlijke constructie van een analysetabel m.b.t. de duurzaamheid van de projecten (DO-
tabel) 

 
Programma van de avond (herinnering) 

1. Onthaal & verwelkoming, vrij buffet 

2. Agenda van de avond en werkmethode 

3. Presentatie van de ontwikkelingsstrategie 

4. De actiegebieden aanvullen 

5. Gezamenlijke constructie van een DO-tabel op basis van een sneuveltekst 

6. Voorstelling in plenaire vergadering van de werkzaamheden in de subgroepen 

7. Afsluiting. 

 

Synthese van de werkzaamheden 

1. De actiegebieden aanvullen 

Een tabel (cf. bijlage 1) bevat alle werkzaamheden die in subgroepen zijn uitgevoerd. Deze tabel 

bezit de volgende structuur: 

 Nummer van de tafel 

 ID= projectnummer 

 Oorspronkelijke omschrijving 

 Link project, strategische doelstelling (SD) en operationele doelstelling (OD) 

 Aanvullende informatie aangebracht door de workshop van 26/04. 

 

2. Analysetabel m.b.t. de duurzaamheid van de projecten 

De tabel (cf. bijlage 2) werd gewijzigd door toevoeging van criteria in de volgende dimensies: 

 Ethiek en governance 

 Sociaal 

 Milieu 

 Economisch 
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Bijlage 1 – Actieplan 
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Tafel ID Oorspronkelijke omschrijving SD1.1 SD1.2 SD2.1 SD2.275 SD2.6 SD3.1 SD3.2 SD3.375 SD4.1 SD4.2 SD5.6 SD5.7 Aanvullende informatie (workshop van 26/04) 

2 20a Ontmoetingsmomenten stimuleren via taal en cultuur (vorige titel: 

Bevordering van tweetaligheid voor iedereen, taalbad NL of andere 

talen) 

     X  Leefkwalitei
t 

X  OD5.6.2  --> DO?: ja 

--> Talen: NL, D, EN, Japans --

> Basisscholen: 

* Uitbreiding van de taalbadklassen 

* De organisatie van stages 

uitbreiden --> Middelbare scholen: 

* Uitwisselingen (scholen) aanmoedigen: FR/NL, EUR, Japans 

* Activiteiten organiseren: sport, spel ... 

--> Instelling/gemeente: 

* Ontwikkeling van tweetalige scholen 

* Uitwisseling met de Europese 

Gemeenschap --> Werkzoekenden: 

* Informatie over en promotie van wat bestaat 

2 15 Bewustmaking omtrent duurzame voeding: 

- Bakkerij, korte ketens, praktijken en resources uitwisselen 

- De installatie van coöperatieve winkels bevorderen (en er stages 

organiseren met het oog op tewerkstelling) 

       OD3.3.3  OD4.2.4 OD5.6.2  * Bakkerij + Korte ketens 

* Hoe de installatie van coöperatieve winkels stimuleren? 

* Organisatie van workshops: tuinieren, schoonmaakproducten 

vervaardigen, breien, repair café 

* Een gemeenschap creëren die gesensibiliseerd is voor ecologie 

* Opleiding creatie Werk 

* Winkel met potentieel publiek 

2 28 & 
32 

* 32: De collaboratieve economie stimuleren: ruil, weggeven, repair café, LZS, 

via de buurthuizen en vrijwilligerswerk 

* 28: Valorisatie van initiatieven van wederzijdse hulp en lokale uitwisselingen 

   OD2.4.1 

OD2.5.1 

     OD4.2.2 

OD4.2.3 

OD5.6.2  * 1: Voeding: 

- 1A: Sociale kruidenier, Rode Kruis, kledij, solidaire koelkasten 

- 1B SAGAL: bio-manden, gemeentelijke steun voor distributieplaatsen 

* 2: Controleren wat de mensen 

weggooien - Containerpark, 

repair café, weggeefwinkel 

- Uitbreiding van uitwisselingen tussen schenkers-ontvangers en 
recyclage 

* 3: Uitwisselingen stimuleren 

- Ruimten voor uitwisselingen creëren: plaats, personeel 

- Een lokale munt creëren: Oudergem te lokaal, misschien voor 
Brussel? 

*4: Informatieplatform - 

Inventaris van wat al 

bestaat 

- Stimuleren + Ondersteunen van vrijwilligerswerk 

2 19a Mobiele stations installeren om de luchtkwaliteit te meten en 
communicatie van resultaten 

    OD2.6.1      OD5.6.2  * Bijdrage van de OD1.2.1 

* Meten --> Communiceren --> Advies verlenen, reacties van de burgers 
uitlokken 

* OK als identificatie maar nuttig indien hoe handelen 

2 5 Bewustmaking in verband met 

openbare netheid - Verzorging 

van tuintjes 

- Een programma van bewustmaking en opleiding over 

afvalpreventie en -sortering opzetten 

- Responsabilisering van de bewoners via de gemeenschapswachten 

- Een beleid van boetes voor personen en gebouwen invoeren - 

Voorzien in sancties wanneer vuilniszakken op het verkeerde 

moment buiten worden geplaatst 

OD1.1.3       OD3.3.3   OD5.6.2  * Openbare netheid: 

- Bewustmaking van de burgers: waarschuwen, 

gemeenschapswachten - Verbaliseren of waardering indien positief: 

--> Tuintjes, boomvoeten: verfraaiingswedstrijd per wijk 

(OD1.1.14) --> "De mooiste wijk" stimuleren 

--> Bewustmakingscampagne afval sorteren 

--> Vuilniszakken te vroeg buitenzetten (of sluikstorten) 

5 3 Nieuwe "solidaire" woningen creëren 

- Creatie van intergenerationele, groeps-, gemeenschaps- of sociale 

woningen 

Noot: modaliteit: "… en indien inkomstenverlies voor de gemeente, 
gecompenseerd door 

de inplanting van bedrijven (en parking)" 

OD1.1.2            Opm.: over noot --> schokkend voorstel (of meer 

informatie) 

- Vermindering van de gemeentebelastingen voor privépersonen 

en vermindering van het kadaster 

INDIEN onderlinge hulp gemeente, stelt zich de vraag van de keuze van 
ontmoeting! 

5 23 Multidisciplinaire, culturele, intergenerationele buurthuizen 

oprichten/organiseren/steunen 

- Hulp bij de oprichting van wijkcomités (bv. Pinoy) 

- Terbeschikkingstelling van 1 lokaal per wijk waar de bewoners 

kunnen samenkomen voor hun activiteiten en uitwisselingen 

- Gedeelde broodoven 

- Gemeenschappelijke moestuinen aanleggen 

- Wederzijdse hulp tussen ouderen en jongeren in de rusthuizen 

       OD3.3.1     + bestaande acties te valoriseren 

+ rol van de mede-eigenaars 

+ informatie over de toegangsvoorwaarden 

+ terreinen van particulieren voorstellen (sommigen zijn zelf 

vragende partij om hun perceel uit te lenen) 



Tafel ID Oorspronkelijke omschrijving SD1.1 SD1.2 SD2.1 SD2.275 SD2.6 SD3.1 SD3.2 SD3.375 SD4.1 SD4.2 SD5.6 SD5.7 Aanvullende informatie (workshop van 26/04) 

5 26 Te bepalen 

- Creatie van evenementen / pop-up (tijdelijk gebruik) in 1 lokaal 

of tuin/groene ruimte 

       OD3.3.1      

5 34 Ontwikkeling van een opvolgtool voor Agenda 21 

- Communiceren over de A21, meten en objectiveren van de resultaten van de 
Agenda 21 

           X  

5 22 Promotie en creatie van gevarieerde culturele elementen die 

voor iedereen toegankelijk zijn - Een beroep doen op publieke 

adverteerders om de bestaande activiteiten te promoten 

- Tijdvakken reserveren in CCO om er activiteiten van openbaar 

belang te organiseren 

- Een ideeënbus ter beschikking stellen van het publiek dat er zijn 

wensen kan achterlaten 

       OD3.3.2   OD5.6.2 OD5.7.1 - De burgers opnieuw stimuleren en opnieuw uitnodigen --> door de 
gemeente 

- Creatie van een permanentie waar de burgers hun ideeën, klachten 

... kunnen achterlaten 

- Beheerd door de gemeente maar met burgers als vrijwilligers + 

evaluatie door dezelfde personen van de impact 

(tevredenheidsenquête of enquête bij de bevolking) 

Noot: er vinden initiatieven plaats maar blijkbaar weinig 
ruchtbaarheid. --> 1 informatiebord  

per wijk. 

5 17 Bewustmaking rond afvalpreventie - 

Collectieve composten creëren 

   OD2.5.1         - Pilootproject voor compost Demeylaan Pinoywijk: opening 2* 

week (vaste permanentie-uren), bedoeld voor ± 50 huishoudens 

Groen organisch afval versus niet-dierlijk 

!!! Eerst een bepaalde "wijksfeer / -geest" creëren --> plaats voor 

uitwisselingen - Parallel leggen tussen afval en consumptie en/of 

verpakkingen --> Label voor handelaars die oog hebben voor verpakkingen + 

verkoop van stoffen zakken 

- Bewustmaking van de bewoners: trucs en tips delen: "De 

Oudergemnaar" - veelzeggende foto's, ramp i.v.m. plastic afval, 

oorbellen 

- Organisatie van collectieve aankopen door de gemeente: stoffen zakken, 
compost ... 

5 19b Sensibiliseren voor geluidsvervuiling 

- Installatie van geluidswerende muren (metro, 

GEN enz.) - Een einde stellen aan het overdreven 

lawaai van motorfietsen 

    OD2.6.2        - Bord dat het decibelniveau aangeeft (cf. bord aantal km) met smiley --

> sensibiliseert ook voor geluidsoverlast afkomstig van vliegtuigen, 

honden, feestvierders ... 

5 13 Een windturbine van de burgers installeren    OD2.3.1         Vraag naar technische analyse van een biomassa (gebruik van alle 

groen afval + organisch afval) 

3 7 Organisatie van acties in de wijken - 

Organisatie van rondleidingen per wijk 

- Organisatie van de interwijkspelen naar voorbeeld van de 

"interstedenspelen" 

OD1.1.4            Over de rondleidingen: kan interessant zijn voor personen die niet 

in de betrokken wijken wonen, alles hangt af van de betrokken 

wijk 

+ Wijkcomité nieuw leven inblazen + uitwisselingen tussen comités 

(wijkfeesten  

van het type "interwijken") 

3 30 Maatregelen treffen tegen 

diefstal - Installatie van 

fietsboxen 

- Organisatie van toezicht door de buren tijdens de vakantie 

       OD3.3.4     * Over de fietsboxen: + toegangsvoorwaarden 

* Meer informatie over de initiatieven die al bestaan 

3 11 Verbinding Zoniënwoud - Woluwepark - Rood Klooster   OD2.1.1          Een groot deel van deze groene punten is al met elkaar verbonden. 

Wat kan er nog  

meer? --> Fietspaden? 

3 35 Een systeem creëren voor de actieve participatie van de burgers aan de 

gemeenteraad - Debatten organiseren tussen verkozenen en burgers 

- De oprichting van burgercomités en wijkcomités bevorderen en 

hun de garanties bieden van ruimte in de gemeenteraad 

- De tijdstippen en de agenda's van de vergaderingen van de 
gemeenteraad publiceren 

           OD5.7.1 Officieuze referenda als gevolg van lokale initiatieven 

3 1 Gunstige voorwaarden creëren voor de functiemix "lokale 

handelszaken/woningen" 

- Gunstige voorwaarden creëren voor de installatie van kleine 

handelszaken in de woonwijken (fiscale voordelen, hulp bij de oprichting 

van een kmo) 

- Nieuwe woningen en lokale handelszaken met elkaar associëren (1) 

- Informatie verstrekken over de toegankelijkheidsnormen voor 

PBM en een premie toekennen voor de inrichting ten behoeve van 

PBM 

OD1.1.1         X   + Lokale coöperatieven (van beroepen of burgers) stimuleren en 
creëren 

+ (1)Alles hangt af van waar de nieuwe woningen gelegen 

zijn --> commerciële verzadiging 

3 New1 7        X  X   De strijd tegen armoede: 

* Lokalen voor onverkochte voedingswaren 



3 New2 7       X X   X  Een online platform van het type "forum" creëren om de informatie 

rechtstreeks door de wijkbewoners te valoriseren en te verspreiden 

(moestuinen,  

composten, culturele activiteiten ...) 



Tafel ID Oorspronkelijke omschrijving SD1.1 SD1.2 SD2.1 SD2.275 SD2.6 SD3.1 SD3.2 SD3.375 SD4.1 SD4.2 SD5.6 SD5.7 Aanvullende informatie (workshop van 26/04) 

3 New3 7    X       X X De gemeente met betrekking tot de gebouwen die ze in gebruik heeft 

en de uitrusting die ze beheert, inschakelen in een 

milieubeheersysteem (bv. het systeem EU EMAS). Als verlengstuk van 

het eco-team. 

NVDR: Impact op Pijler 5 Governance en op de SD2.2 tot 2.5 

3 andere 7        X     Noot: het vraagteken na "gezondheid" schrappen (SD 3.3 tot 3.5) 

1 9 Maatregelen treffen om collectieve verplaatsingen te bevorderen: 

- Het aanbod van MIVB/NMBS analyseren/herzien + lijn 72 naar het 
BLOSO versterken 

 OD1.2.

2 

          - Verhoging door de gemeente van het aantal toelatingen 

inzake vervoer voor gehandicapten 

- Lokale carpooling organiseren (comité van ??) 

1 10 Organisatie van acties ter bevordering van de zachte 

mobiliteit: - Het stadsmeubilair verbeteren 

- Complementariteit bevorderen op de verkeersaders, rekening 

gehouden met de volgende prioriteiten: 1) voetgangers, 2) fietsen, 3) 

openbaar vervoer en 4) privévervoer 

 OD1.2.

2 

          Plaatselijk verkeersplan MIVB / Oudergem mobiliteit? 

- De oversteektijd voor voetgangers timen om verkeersassen te 

kunnen oversteken 

- Promotie van buurtwinkels met installatie van fietsenstallingen 

- De Oudergemnaren sensibiliseren voor carpooling, het gebruik van de 
bus enz. 

1 6 De openbare ruimten heruitvinden 

- Reparatie en onderhoud van de trottoirs 

- De openbare ruimten rond de E411 heruitvinden via 

burgerparticipatie 

  OD2.1.1          Straatnaamborden? 

- nieuwe groene openbare ruimten creëren bij de bouw van nieuwe 

onroerende goederen 

- nieuwe ruimten creëren in wijken met een tekort daaraan 

- Weerstaan aan de druk van vastgoedpromotoren => de groep wenst 

dit te zien in OD en/of acties/projecten 

1 New1         OD3.3.1    OD5.7.1 Een gemeentelijke dienst creëren die hulp biedt aan personen die 

geen gebruik wensen te maken van digitale tools of niet weten hoe ze 
die moeten gebruiken 

1 16 Bewustmaking m.b.t. kwaliteitsvolle voeding: 

- De ruimten en stadsmoestuinen 

ontwikkelen - Kookworkshops organiseren 

- Educatieve workshops in verband met een moestuin organiseren 

   OD2.4.1         - Organisatie van een zaterdagmarkt met producten afkomstig van 

korte ketens 

1 16 Een lokale munt creëren          OD4.2.5   de groep wenste er een project van te maken dat voldoet aan de SD 

Plaatselijke en 

nabijheidseconomie 

1 31 Promotie van solidariteitsacties voor werk 

- Een gemeentelijk opleidingssysteem voor de 

Oudergemnaren in het leven roepen 

- Stages met het oog op werk organiseren 

        OD4.1.1    - Opleidingen ontwikkelen voor inwoners, op maat van lokale 

ondernemingen, met hulp van de gemeente 

- Een loket van het vrijwilligerswerk creëren met het oog op de 

uitvoering van acties van 

collectief belang (bv. voor gepensioneerden of werklozen) 

4 2 Een sociaal verhuurkantoor oprichten OD.1.1.2 

OD.1.1.1 

           Een volwaardig project geworden 

4 2 Voorzien in alternatieve transportsystemen en ontrading op de E411             buiten de bevoegdheid van de burgers en de gemeente 

4 12 Organisatie van acties met het oog op een rationeel 

gebruik van water: - Regenwatercollectoren installeren 

  OD.2.2.1 OD.2.2.2         - Het regenwater op gemeentelijke gebouwen opvangen met het 

oog op het besproeien van de vegetatie (voorbeeldfunctie van de 

gemeente) 

- voorzien in gemeentelijke premies voor de vernieuwing of de 

installatie van regenputten in oude woningen 

 
NB: Deze verplichting bestaat voor nieuwe woningen 

4 New1      OD.2.6.2        Aandacht hebben voor gebruikte materialen die een impact kunnen 

hebben op het lawaai 

ter gelegenheid van de uitvoering van werken 

4 29 De openbare verlichting verbeteren: 

- Installatie van openbare verlichting en bewegingssensoren langs 

de groene wandeling, zonder hinder voor de nachtelijke fauna 

(vragen aan Leefmilieu Brussel) 

- Nadenken over de bestaande verlichting volgens de specifieke / 

bidirectionele noden 

- Vervangen door ledlampen tegen 2030 

OD.1.1.3       OD.3.3.4      

4 24 Uitwisselingen bevorderen: 

- Campagne om de regels van goed nabuurschap in herinnering 

te brengen via de preventieambtenaren 

- Een inventaris van de openbare banken aanleggen 

       OD.3.3.4     De regels van goed nabuurschap in herinnering brengen: Papier 

brengt een probleem van duurzaamheid met zich mee => een 

alternatief vinden in mondelinge contacten: 

preventieambtenaren, informatieverstrekking ter gelegenheid 

van het onthaal van de nieuwe inwoners 

4 25 1 lokaal ter beschikking stellen voor de opvang van daklozen (uitgerust 

met douches en 

       OD.3.3.1     Bevoegdheden OCMW en Rode Kruis 



een wasmachine) 



Tafel ID Oorspronkelijke omschrijving SD1.1 SD1.2 SD2.1 SD2.275 SD2.6 SD3.1 SD3.2 SD3.375 SD4.1 SD4.2 SD5.6 SD5.7 Aanvullende informatie (workshop van 26/04) 

6 33 Acties voor de verspreiding van lokale informatie: 

- Gratis wifi op plaatsen waar personen op internet kunnen surfen 

- Ontwikkeling van het gemeenteblad met artikelen over de initiatieven, de 

activiteiten van handelaars of de nieuwsbrief op internet 

- Promotie van de sociale gids en de gids voor senioren 

- Diversificatie van de bestaande communicatiekanalen 

- Gratis een zaal ter beschikking stellen van verenigingen waar zij zich 

kunnen voorstellen aan de burgers 

          OD.5.6.1  - Een online digitaal gemeentelijk platform creëren om 

informatie / diensten uit te wisselen op lokaal niveau 

6 27 De toegang tot gezondheidszorg 

verbeteren: - Een loket voor 

informatie m.b.t. gezondheid 

creëren 

       OD.3.3.2     De gemeente als vertegenwoordigster van de federale 

diensten - Een groter aantal medische huizen oprichten 

6 21 Bewustmaking van de kinderen voor het belang van leefkwaliteit: 

- Het aanleren ontwikkelen van geweldloos communiceren, toedienen 
van eerste zorgen 

... 

- Organisatie van gezelschapsspellen (animatienamiddag) 

- Bezit nemen van de speelpleinen met spellen die 

moeten worden gedeeld 

- Implementatie van de lokale versie van "Jeu t'aime" 

       OD.3.1.1     - Ontmoetingen van jongeren en ouderen organiseren 

- Buitenschoolse activiteiten met het oog op mix met kinderen met een 

handicap 

- Organisatie van groene klassen in Oudergem: ontdekking van 

collectieve moestuinen ... 

- Organisatie van participatieve workshops met kinderen 

6 new         OD.3.3.1     Initiatieven voor interculturele ontmoetingen uitlokken / 

bevorderen: - Collectieve maaltijden organiseren 

- Onthaalstructuren? 

6 18 Bewustmaking rond zero afval 

- Organisatie van informatieavonden en uitwisselingen 

tussen bewoners - Sensibiliseren voor het hergebruik 

van dozen 

- Bulkaankopen bevorderen 

- Organisatie van tussendoortjes zonder afval in de scholen (de ouders 

bereiken via de kinderen) 

   OD.2.5.1         - Ontwikkeling van wijkcomposten - 

Koelkast voor solidariteit 

- De inplanting bevorderen van een groter aantal bulkwinkels in 

Oudergem - Bewustmaking van de handelaars (broodzakken) 

- Stoppen verzamelen (verzamelpunten) 

- Organisatie van challenges tussen burgers 

6 4 Het beleid ten gunste van de renovatie van woningen ontwikkelen, versterken: - 

Premies voor renovatie toekennen en informeren 

- De indiening van renovatiedossiers vergemakkelijken 

   OD.2.3.1 

OD.2.6.1 

        - Het gemeentelijk loketpersoneel opleiden 

- De burgers informeren over technieken, premies (bezoeken van 

modelwoningen enzovoort) 

- Denken aan de recyclage van de materialen die vandaag en in 

de toekomst voor renovaties (zullen) worden gebruikt 

(circulaire economie) 

- De verdeling van grote eengezinswoningen bevorderen 

6 14 Bewustmaking in verband met energiebesparingen 

- Hulp bij de formaliteiten in verband met energiepremies 

- Organisatie van groepsaankopen (energie, zonnepanelen enz.) 

   OD.2.3.1         - Informatievergaderingen organiseren 

- Lampen 's nachts doven (met sensoren) - Energieaudits 

uitvoeren bij de bewoner 

- Challenges van het type Domina-project organiseren 

- Uitvoering van projecten van energiebesparing en 

communicatie - Hulp bij de formaliteiten in verband met 

energiepremies 

6 New   ?           Mobiliteit 

- De snelheid langs de Waverse 

Steenweg beperken tot 30 

km/uur - De bushalte Sint-

Juliaan schrappen 

- Geen bussen meer toelaten in zijstraten (Sint-Juliaanstraat, E. 
Lebonstraat enz.) 
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Ontwerp: 
 

Ethiek en governance Voorbeelden van 
indicatoren 

 

1 

Bevordert de medeverantwoordelijkheid en de betrokkenheid van 

de verschillende betrokken partijen van de samenleving (met 

inbegrip van de gemeente) 

Heeft het project alle betrokken partijen nauwkeurig geïdentificeerd? Heeft het voor elke betrokkene 

de volgende zaken geïdentificeerd? 

het te organiseren niveau van betrokkenheid (regelmatige raadpleging, deelname aan 

besluitvorming, deelname aan actie))? Betrekt het project specifieke groepen bij de actie: 

begunstigden, vrijwilligers? 

 

 
2 

Het gebruik bevorderen van indicatoren, instrumenten en processen die 

de organisatie helpen om betere beslissingen te nemen en 

haar praktijken inzake beheer te verbeteren 

Heeft het project doelstellingen op het vlak van tijd vastgesteld? Heeft het specifieke en 

meetbare indicatoren vastgesteld om de verwezenlijking van zijn doelstellingen te evalueren? 

Heeft het de frequentie van deze evaluaties vastgesteld? Wie zal ze uitvoeren: zelfevaluatie of 

externe evaluatie? 

 
 

3 

 
Voorziet in mechanismen voor opvolging en evaluatie van de 

duurzame ontwikkeling 

Heeft het project rekening gehouden met de dimensies van duurzame ontwikkeling die in mindere 

mate betrekking hebben op het project (waakt het over zijn impact op het milieu, de sociale cohesie, 

de publieke middelen die tot zijn beschikking worden gesteld)? Is het de bedoeling dat het project 

resultaten boekt in deze domeinen? Heeft het voorzien in een specifieke evaluatie van zijn 

resultaten op het vlak van de duurzame ontwikkeling? Hoe vaak? Wie zal ze uitvoeren: 
zelfevaluatie 

4 Bevorderlijk voor burgerparticipatie Organiseert het project ontmoetingen-debatten met burgers en verkozenen? 

5 Bevordert de wisselwerking met andere gemeenten  

6 Maakt arbitrage door een derde mogelijk  

7 Misschien beslist op gemeentelijk niveau  

8 Wordt opgenomen in de gewestelijke visie op duurzame 
ontwikkeling 

 

9 Transparantie?  

 Totaal  

   

 Sociaal  

 
 

1 

 
Voldoet aan de behoeften van het grootste aantal door bijzondere 

aandacht te besteden aan de specifieke noden 

Zou het project discriminerend kunnen zijn voor een categorie, of groep, van de bevolking 
(sociaaleconomisch, leeftijd, geslacht, cultuur enzovoort)? Hoe waakt het erover dat iedereen er de 
voordelen van kan plukken? Laten de gebruikte communicatiekanalen toe alle categorieën van de 
bevolking te bereiken? Maakt het project de sociale / economische inschakeling van kwetsbare 
groepen mogelijk? Heeft het project instrumenten ontwikkeld voor 

 
2 

Bevordert de solidariteit, de betrokkenheid en de onderlinge bijstand 
tussen 

personen of groepen 

Wanneer het project op een categorie van de bevolking is gericht, hoe zorgt het er dan voor 

dat de andere categorieën worden betrokken (communicatie, deelname enz.)? Laat het 

project toe dat vrijwilligers zich engageren? 

 

3 
Bevordert de sociale cohesie en verbetert het welzijn met eerbied 

voor eenieders cultuur en identiteit 

Bevordert het project het naast elkaar bestaan van verschillende categorieën van de bevolking 

(sociaaleconomisch, leeftijd, geslacht, cultuur ...); voorbeeld: door het simultaan gebruik van eenzelfde 

ruimte, bezoeken van eenzelfde evenement, betrokkenheid bij eenzelfde actie enz.? Welke 

communicatiewijzen ten overstaan van deze groepen 

4 Bevordert diversiteit en de sociale mix  

5 Bevordert het terugdringen van sociale ongelijkheid  

6 Heeft een effect dat kan worden gerepliceerd / vermenigvuldigd  

7 Verhoging van de aantrekkingskracht en het aandeel van het 
openbaar vervoer 

 

8 Verhoging van de aantrekkingskracht en het aandeel van de 
zachte mobiliteit 

 

 Totaal  

   

 Milieu  

 
1 

Bevordert het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en biedt 
garanties voor 

de voorwaarden inzake hun plaatsing 

Maakt het project gebruik van / bevordert het project het gebruik van alternatieve en hernieuwbare 

energiebronnen? Welk model van landbouw / productie ondersteunt het project? 

 
 
 

 
2 

 
 
 
Bevordert een oordeelkundig en rationeel verbruik van niet-

hernieuwbare energiebronnen (water, bodem, grondstoffen, 

energie) 

Welke niet-hernieuwbare energiebronnen worden er gebruikt? Wat wordt er gedaan om het 

verbruik ervan te beperken / rationaliseren? Hoe zorgt het project ervoor de verontreiniging van lucht, water en bodem te 
beperken? Welke impact heeft het op de uitstoot van broeikasgassen? Laat het project toe het publiek 
te sensibiliseren voor een rationeel verbruik van energiebronnen? Houdt het project rekening met zijn 
impact op de productie van afval en de hinder die eruit voortvloeit (verontreiniging van water, grond, 

lucht)?Laat het project toe de impact van afvalverwerking te beperken door de volgende zaken, in volgorde, te bevorderen: 
preventie, hergebruik, recuperatie? 

 

3 
Beperkt de negatieve impact op de kwaliteit van de lucht, de 

geluidsomgeving, de biodiversiteit en de natuurlijke 

rijkdommen (bodem, water, CO2 ...) tot een minimum  

Bevordert het project de creatie / het behoud van beschermde natuurlijke ruimten? Zorgt het 

ervoor dat er tussen deze gebieden corridors worden aangelegd / in stand gehouden? Creëert het 

voldoende bufferzones om deze ruimten te beschermen tegen potentieel schadelijke invloeden? 

In geval van negatieve impact op de biodiversiteit en de hulpbronnen 

 
4 

Bevordert de beredeneerde ordening van het grondgebied door 
negatieve invloeden te beperken 

en de identiteit van de gemeente te beschermen 

leefomgeving (stedenbouw, landschapsconservering enz.)? Waarin voorziet het project op het vlak 

van mobiliteit voor de betrokken partijen / zijn gebruikers? 

5 Vermindering van de hoeveelheid afval  

 
6 

Herstel van de oppervlakten in een staat die in de buurt komt van de 
natuurlijke staat (bv. verbetering van de 

de netwerkvorming van de verschillende ruimten) 

 

   

   

 Totaal  

   

 Economisch  

 

 
1 

Bevordert veranderingen in de wijzen van productie en 

consumptie, met als doel hun leefbaarheid, 

verantwoordelijkheid en 

Welke diensten ondersteunt het project? Welke communicatiewijzen gebruikt het project om de 

lokale economie te promoten? Omvat het project een educatief luik? Ondersteunt het de lokale 

tewerkstelling? Stelt het project voor om de bevolking te betrekken in zijn financiële structuur?  



circulariteit te vergroten 

 
2 

 

Bereikt het de rentabiliteitsdrempel en/of streeft het naar een 
financieel evenwicht? 

Is het project voor zijn werking afhankelijk van financiële middelen vanwege de overheid? Voorziet 
het project in acties om autonoom te worden? 

3 Bevordert de promotie van de werkgelegenheid  

4 Maakt gebruik van alternatieve financiering  

5 Verhoogt de koopkracht van de verschillende betrokken partijen  

6 Vermindert de nood aan een financiële tussenkomst vanwege de 
overheid 

 

7 Bevordert de alternatieve wijzen van beheer  

8 Bevordert de sociale economie  



 
 
 
 

Bijlage 3 – Ontwikkelingsstrategie 
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OD.1.2.1 - Het aantal voertuigen dat 
de gemeente binnenkomt/uitrijdt 
(pendelaars) verminderen 

 

OD.1.2.2 - Collectieve en niet-
gemotoriseerde vervoermiddelen 
promoten 

 
OD.2.1.2 - Wilde en inheemse 

soorten beschermen, en 
dierenwelzijn verbeteren 

 

 
OD.2.1.1 - De kwaliteit, de 

oppervlakte en de 
aaneenschakeling van 

natuurgebieden vrijwaren en 
uitbreiden 

OD.2.2.2 – Strijd tegen 
overstromingen 
opvoeren 

 
 

OD.2.2.1 - Sensibiliseren rond en stimuleren 
van een rationeel waterverbruik 

 
 
 

OD.2.3.1 - Sensibiliseren rond en 
het rationeel gebruik van 

(hernieuwbare) energie bevorderen 

 
OD.2.4.1 - Lokale en duurzame 

voedselproductie en -consumptie promoten 
en voedselverspilling verminderen 

OD.1.1.4 – Bepaalde wijken 
dynamiseren 

 
SD 1.2. – Een zachte en 
duurzame mobiliteit 

 
SD2.1. De natuurlijke 
ruimten en de 

 
SD2.2 tot 2.5 - De natuurlijke hulpbronnen    

 

 
OD.1.1.3 - De inrichting en de 

netheid van de openbare ruimte 
verbeteren 

bevorderen 
en ontwikkelen 

biodiversiteit beschermen beschermen en op 

duurzame wijze 

beheren 

OD.2.5.1 - Afvalproductie 
verminderen, afvalsortering 
stimuleren en sluikstorten 
bestrijden 

 

 

OD.1.1.2 - De kwaliteit van en de 
toegang tot woningen verbeteren 

 
SD 1.1 - Duurzame en 

rechtvaardige ruimtelijke 

ordening 

 

1. RUIMTELIJKE 

ORDENING & 

2. LEEFMILIEU & 

BEHEER VAN 

HULPBRONNEN 

 

 
SD2.6 - De kwaliteit van de 
geluidsomgeving 

OD.2.6.1 - De uitstoot van 
broeikasgassen en geluidsoverlast 

verminderen 

promoten en waarborgen MOBILITEI
T 

van de lucht en het milieu    

OD.1.1.1 - De functionele en socio-
economische diversiteit en het 
gemengd karakter vrijwaren en 
stimuleren 

 
 

 
OD.5.7.1 - Nieuwe vormen van 
governance en participatieve 

democratie ondersteunen 

 
 

 
OD.5.6.3 - Het eco-team promoten 

 
 
 
 
 

SD 5.7 - Burgerparticipatie 

en welzijn op het werk 

promoten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. GOVERNANCE 

 

In 2040 is Oudergem een Brusselse gemeente 

op mensenmaat, groen en toonaangevend, 

gezellig en inclusief, open en gastvrij. De 

inwoners werken actief mee aan de duurzame 

ontwikkeling en aan de uitbouw van een 

verantwoorde, solidaire samenleving waarin 

uitwisseling centraal staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MAATSCHAP
PELIJK 
LEVEN 

verbeteren 

 
 
 

SD 3.1. Iedereen toegang 

verlenen tot kwalitatief 

onderwijs 

 
 

 
SD 3.2. Sport, vrije tijd en 
cultuur 

 
OD.2.6.2 - Geluidsoverlast 

verminderen 

 
 

 
OD.3.1.1 - De kwaliteit van het 

onderwijs op peil houden 

 
 
 

OD.3.2.1 - Zorgen voor meer 
informatie rond de bestaande 
structuren en activiteiten 

 

 
OD.5.6.2 - Communicatie rond lokale 
structuren, activiteiten en initiatieven 

verbeteren 

 

 
OD.5.6.1 – Communicatie rond de 
bereikbaarheid en de opdrachten  

 
 

SD 5.6 Interne en externe 

communicatie uitbouwen en 

ondersteunen 

 
 
 
 
 

 
SD4.2 Ontwikkelen, 
ondersteunen 

4. LOKALE 

ECONOMI

E 

 
 
 
 
 

 
SD4.1. - De 
toegankelijkheid 

 
 
 
 
 

SD 3.3 tot 3.5 

Verzekeren en 

versterken van welzijn,  

   toegankelijker maken 
OD3.2.2 - Cultureel aanbod 
moderniseren, promoten en 
voor iedereen toegankelijker maken 

 

 
OD.3.3.1 - Isolement voorkomen, en 

interculturele en intergenerationele  

van 
gemeentedienste
n verbeteren 

 
 
 

OD.4.2.6 - Bedrijven met een label 
promoten 

economie verbeteren 

en er voorrang aan 
geven 

van opleidingen 

en van werk verbeteren 
leefkwaliteit en 

hoffelijkheid, 

gezondheid? 

uitwisseling bevorderen 

 

 
OD.3.3.2 - Zorgen voor meer 
informatie rond de bestaande 
structuren en activiteiten 

 

OD.4.2.5 - Buurtwinkels uitbouwen en 
ondersteunen 

OD.4.2.1 - Diversiteit in 
economische activiteiten 
handhaven en bevorderen 

OD.3.3.4 - Gevoel van 
veiligheid op peil 

houden 

 
 

OD3.3.3 - Promoten en ondersteunen van 

OD4.2.4- Ontwikkelen en ondersteunen van  OD4.2.2 - Ontwikkelen en ondersteunen van    lokale initiatieven en duurzame 

korte ketens voor productie en 
distributie 

de 
kringloopeconomie 

OD.4.1.1 - Zorgen voor meer 
informatie rond de bestaande 
structuren en activiteiten 

wijken 

 

OD.4.2.3- Collaboratieve 
economie uitbouwen en 

ondersteunen 


