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Oudergem 21 Gemeente & OCMW 

Burgerworkshop van 23/05/2018 

Synthese van de werkzaamheden 

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

Aantal deelnemers: ± 35 deelnemers 

Uur: van 18.00 tot 21.00 uur 

Doelstellingen van de avond (herinnering) 

1. De acties / projecten rangschikken volgens hun prioriteit 

2. Voltooiing van de analysetabel m.b.t. de duurzaamheid van de projecten (tabel DO) 

 
Programma van de avond (herinnering) 

1. Onthaal & verwelkoming, vrij buffet 

2. Agenda van de avond en werkmethode 

3. De acties rangschikken volgens hun prioriteit in subgroepen 

4. De DO-tabel voltooien zo daar voldoende tijd voor is 

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

6. Afsluiting 

 

Synthese van de werkzaamheden 

1. De acties / projecten rangschikken volgens hun prioriteit 

De rangschikking volgens prioriteit is het resultaat van een debat in de groep over de impact (of 

de relevantie) van het project en zijn haalbaarheid, in functie van de kennis die de groep 

ontwikkelt (we zijn geen deskundigen). Het gaat dus om een subjectieve meting die door het 

debat wordt verrijkt. 

Evenzo gaat het niet om een absolute meting, wel om een meting betreffende de projecten ten 

opzichte van elkaar. 

 
De analyse van de debatelementen betreffende de impact, de relevantie komt erop neer 

de volgende vragen te stellen: 

2 Welke impact heeft het project op de ontwikkelingsstrategie? 

2 In welke zin en op welke wijze komt het project tegemoet aan de doelstellingen en laat het toe de 
visie ten uitvoer te leggen? 

2 Welke is de relevantie van het project op het vlak van duurzaamheid (duurzame 

ontwikkeling)? De analyse van de debatelementen betreffende de haalbaarheid komt erop 

neer de volgende vragen te stellen: 

2 Technische haalbaarheid? 

2 Financiële haalbaarheid? 

2 Welke zijn de beschikbare resources en middelen? 

2 Heeft de intrinsieke timing van het project een impact op de haalbaarheid? 
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Het resultaat van de rangschikking volgens prioriteit van de 37 projecten wordt gegeven in de 

onderstaande matrix. De lijst van de projecten en hun rangschikking volgens prioriteit wordt 

gegeven in de bijlage en hetzelfde geldt voor de schema's van rapportering waarin de deelnemers 

de elementen hebben opgenomen ter verantwoording van de prioriteit die ze aan de verschillende 

projecten hebben gegeven. 

Resultaat van het sorteren 180524 
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2. Voltooiing van de analysetabel van de duurzaamheid 

Het punt wordt uitgesteld wegens tijdsgebrek. 

 

3. Volgende workshop: op 07/06 vanaf 18.00 uur 

4. Bijlagen 

1

7 1

8 

Im
p
a
c
t 

R
e
le

v
a
n
ti

e
   

36 
  

14 
  

29 
 

1 
31: 
A/B 

12 

28, 32, 
33, 21 

 
38 

 
 

10 

 
 

4 

 
34 

 
 

5 

 

40 
 

3  
 

8  
 

6 
 

9 

 11   19b   

  
31 40 

23 20a 19a 

13  15 16 7, 24 

 25 20a    

  30 39  

 
27 

  
2 

 
25 

 
35 

  
22, 26 

  
37 

     

 



3 

 

 

 
 
 
 

Bijlage 1 – Actieplan 



 

 

ID Oorspronkelijke omschrijving SD1.1 SD1.2 SD2.1 SD2.255 SD2.6 SD3.1 SD3.2 SD3.355 SD4.1 SD4.2 SD5.6 SD5.7 Aanvullende informatie (workshop van 26/04) Rangschikki
ng volgens 
prioriteit 

(23/5) 

Opmerkingen over de 

rangschikking volgens 
prioriteit 

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 

P2  

2 Een sociaal verhuurkantoor oprichten OD.1.1.2 

OD.1.1.1 

           Een volwaardig project geworden afgeweze
n 

 

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 parkeerplaatsen)" 

OD1.1.2            Opm.: over noot 55> schokkend voorstel (of meer informatie) 

- Vermindering van de gemeentebelastingen voor privépersonen en 

vermindering van het kadaster 

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

P2  

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 renovatie (zullen) worden gebruikt (circulaire economie) 

- De verdeling van grote eengezinswoningen bevorderen 

P1 zie schema voor 

rapportering 

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: 

- Bewustmakingscampagne voor afvalsortering waarschuwing, 

gemeenschapswachten 

- Verbaliseren of valoriseren indien positief: 

--> Tuintjes, boomvoeten: verfraaiingswedstrijd per wijk (OD1.1.14) --> "De 

mooiste wijk" stimuleren 

--> Vuilniszakken te vroeg buitenzetten (of sluikstorten) 

P1  

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 

P2 zie schema voor 

rapportering 

8 Voorzien in alternatieve transportsystemen en ontrading op de E411 

5 

 OD1.2.2           buiten de bevoegdheid van de burgers en de gemeente 

mogelijke actie: lobbying 

P2  

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 ??) 

P2 zie schema voor 

rapportering 

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. 

P1  

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 worden gedaan ? --> Fietspaden? 

P2  

12 Organisatie van acties met het oog op een rationeel verbruik 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 

P1  

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

groen afval + organisch afval) 

P4 zie schema voor 

rapportering 

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 

P2 zie schema voor 

rapportering 

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 

P2  

15+ Inwoners bewustmaken omtrent duurzame en kwaliteitsvolle voeding 

- Bakkerij, korte ketens, praktijken en resources uitwisselen 

- De installatie van coöperatieve winkels bevorderen (en er stages organiseren met 

het oog op tewerkstelling) 

- De ruimten en stadsmoestuinen ontwikkelen - 

Kookworkshops organiseren 

- Educatieve workshops in verband met een moestuin organiseren 

   OD2.4.1    OD3.3.3  OO4.2.4 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 

P2  

18+ 

17 

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         - Uitbouw van wijkcomposthopen 

- 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 

- Collectieve aankopen door de gemeente: stoffen zakken, 

compost ... - Koelkast solidariteit 

- De inplanting bevorderen van een groter aantal bulkwinkels in 

Oudergem - Bewustmaking van de handelaars (broodzakken) 

- Stoppen verzamelen (verzamelpunten) 

- Organisatie van challenges tussen burgers 

P1 Inhoud opnieuw onder 

handen nemen, nader 

uitwerken. zie schema 

voor rapportering 

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 

P2  

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 ... 

- Aandacht hebben voor gebruikte materialen die een impact kunnen 

hebben op het 

lawaai ter gelegenheid van de uitvoering van werken 

P2 zie schema voor 
rapportering 

20a Ontmoetingsmomenten stimuleren via taal en cultuur (bv. bevordering 

van tweetaligheid voor iedereen, taalbad NL of andere talen) 

     X Gezellighe

id 

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 

P2-P3 zie schema voor 

rapportering 

22+ 

26 

Promotie en creatie van gevarieerde culturele evenementen die voor 

iedereen toegankelijk zijn 

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

tuin/groene ruimte 

- 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 OO5.7.1 - 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 van 

de impact door dezelfde personen (tevredenheidsenquête of enquête bij de 

bevolking) 

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

informatiebord per wijk. 

- Organisatie van collectieve maaltijden 

- Opvangstructuren? 

P3  

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 

P1 samenvoegen met 28, 

33 en 32. zie schema 

voor rapportering 



 

 

ID Oorspronkelijke omschrijving SD1.1 SD1.2 SD2.1 SD2.255 SD2.6 SD3.1 SD3.2 SD3.355 SD4.1 SD4.2 SD5.6 SD5.7 Aanvullende informatie (workshop van 26/04) Rangschikki
ng volgens 
prioriteit 

(23/5) 

Opmerkingen over de 

rangschikking volgens 
prioriteit 

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) 

P2  

7+24 Organisatie van acties in de wijken - 

Organisatie van rondleidingen per wijk 

- Organisatie van de interwijkspelen naar het voorbeeld van de 

"interstedenspelen" 

- Campagne om de regels van goed nabuurschap in herinnering te 

brengen via de preventieambtenaren 

- Een inventaris van de openbare banken aanleggen 

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") 

Een online platform van het type "forum" creëren om de informatie 

rechtstreeks door de wijkbewoners te valoriseren en te verspreiden 

(moestuinen, composten, culturele activiteiten ...) 

De regels van goed nabuurschap in herinnering brengen: Papier brengt 

een probleem van duurzaamheid met zich mee => een alternatief vinden 

in mondelinge contacten: 

preventieambtenaren, informatie op het ogenblik van verwelkoming van de 
nieuwe bewoners 

P2 zie schema voor 
rapportering 

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

douches en 

een wasmachine) 

       OD.3.3.1     Bevoegdheden OCMW en Rode Kruis P3-P4 zie schema voor 

rapportering 

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 

afgewez
en 

 

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 vrijwilligerschap 

P1 samenvoegen met 21 en 

33. 

zie schema voor 

rapportering 

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      P2-P3  

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 

P2 zie schema voor 

rapportering 

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) 

P1 zie schema voor 

rapportering 

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 

- 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 

P1 samenvoegen met 38 en 

32. zie schema voor 

rapportering 

34 Ontwikkeling van een opvolgtool voor Agenda 21 

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

           X  P1  

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 P3 zie schema voor 
rapportering 

36 Niet bezwijken voor de druk van bouwpromotoren   x x          P2 zie schema voor 
rapportering 

37   ?           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.) 

afgewez

en 

 

38 5        X  X   De strijd tegen armoede: 

* Lokalen voor onverkochte voedingswaren 

P1 zie schema voor 

rapportering 

39         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 

P2 zie schema voor 

rapportering 

40 5    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 

P2-P3 zie schema voor 

rapportering 
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Bijlage 2 – Schema voor rapportering (per projecttafel) 
 

Project nr.: 17&18 (tafel 2) Project nr.: 6 (tafel 2) 

Titel: Bewustmaking rond zero afval Titel: De openbare ruimten heruitvinden 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

Acties te verschillend ten opzichte van 

elkaar => opnieuw bekijken en verder 

uitwerken per actie 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Integreren creatie van ontmoetingsplaatsen 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Grote impact op de duurzaamheid maar inhoud 
moet worden herzien 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Quid met het gemeenteplein? 

- Quid met de speelpleinen? 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid van 

het project: Reorganiseren wat bestaat en de 

tekorten aanvullen met speelpleinen, 

fietspaden … 

Project nr.: 9 (tafel 2) Project nr.: 21 (tafel 2) 

Titel: Maatregelen nemen om 

collectieve verplaatsingen te bevorderen 

Titel: Kinderen sensibiliseren voor het belang 

van leefkwaliteit 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Zachte mobiliteit = ? 

Elementen van debat over de inhoud van het 

project: Fusie met ID 28&32, 33 en een deel van 

17&18 

 
De fiche als volgt herdefiniëren: 

"Een netwerk van de verschillende wijken van 

de gemeente creëren met de hulp van de 

buurthuizen" 

 1ste stap: de gegevens verzamelen met 
betrekking tot de wijken en de buurthuizen zo 
ze bestaan. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Geen carpooling 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Het woord "kind" in de titel schrappen want 
belangrijk voor iedereen 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

 Informatie over de buurthuizen bij 

de inschrijving in de gemeente 

 De gemeente opdelen in "officiële" wijken 

Project nr.: 3 (tafel 3) Project nr.: 10 (tafel 3) 

Titel: Nieuwe "solidaire" woningen 

creëren 

Titel: Actieplan om de zachte mobiliteit 

te bevorderen 

Elementen van debat over de inhoud van 

het project: - Opmerkingen waarmee geen 

rekening is gehouden tijdens het debat. 

- Dit project komt tegemoet aan twee operationele 
doelstellingen. 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- De ontwikkeling van de fietsboxen voortzetten! 

- Pendeldiensten binnen de gemeente 

aanmoedigen (op aanvraag). 
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Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Dit project komt tegemoet aan twee operationele 

doelstellingen: wat betekent de grote impact van 

het project. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Voor alle Oudergemnaren en zelfs voor alle 

gebruikers! 

- Rechtstreekse impact op de luchtkwaliteit 
(project 19a). 
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Elementen van debat over de haalbaarheid 

van het project: - Haalbaarheid zeer 

moeilijk te beoordelen. 

- Er zou moeten worden begonnen met een klein 
project en men zou bijvoorbeeld 

inspiratie kunnen halen uit wat er in Etterbeek is 

gedaan. Er bestaan gespecialiseerde architecten 

(bv. CO ARCHI). 

Elementen van debat over de haalbaarheid 

van het project: Voorbeelden van concrete 

acties: 

- Synthetische borden toevoegen ter oriëntering 

van voetgangers en fietsers 

- Rustzones voor voetgangers toevoegen 

(banken, zitsteunen) 

- De stoepranden verlagen voor oversteken. 

- Daar er in Oudergem heel wat zones-30 zijn, 

lijkt het "gemakkelijker" om fietspaden te 

ontwikkelen. 

Project nr.: 12 (tafel 3) Project nr.: 19a (tafel 3) 

Titel: Rationeel waterverbruik Titel: Mobiele stations om de luchtkwaliteit te 
meten 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Voorstel om gemeentelijke premies te 

creëren voor particulieren die een 

systeem voor regenwateropvang 

installeren. Aan particulieren informatie 

verstrekken over het gebruik van dit 

regenwater. 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Dit is een maatregel, geen project! De 

eerste doelstelling bestaat erin de 

vervuiling te beperken en zo de 

luchtkwaliteit te verbeteren. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Water zal steeds duurder worden. 

Wereldwijde problematiek. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Men moet zich niet beperken tot de 

resultaten, maar het verband leggen met 

de oorzaken en werken aan 

die oorzaken. 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Het blijkt zeer gemakkelijk te zijn om 

putten te installeren voor de opvang van 

bijvoorbeeld het water van het 

gemeentehuis. 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Er zijn al metingen verricht, bijvoorbeeld 

in de buurt van scholen zoals het 

Schoolcentrum Blankedelle (ik denk op 

initiatief van het BIM). 

Project nr.: 23 (tafel 3) Project nr.: 29 (tafel 3) 

Titel: De buurthuizen organiseren/promoten Titel: Verbetering van de openbare verlichting 

Elementen van debat over de inhoud van 

het project: - Geen debat, we zijn het 

allemaal eens 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Bron van sociale relaties en leefkwaliteit 

- Ouderen stimuleren 

- Voorbeeld van het "Kwartelveld" bij 

Watermaal-Bosvoorde (stadsmoestuin) 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- De veiligheid verhogen 

- Energiebesparing 

- Beperking van de lichtvervuiling (impact op 

slapen en op de fauna) 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Voorbeeld van het "Kwartelveld" bij 

Watermaal-Bosvoorde (stadsmoestuin): 

Grote investering in tijd en bereidheid, 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Programma op lange termijn, dus 

gemiddelde haalbaarheid. 
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maar zeer goed haalbaar. 

Project nr.: 34 (tafel 3) Project nr.: 

Titel: Ontwikkeling van een opvolgtool voor 
Agenda 21 

Titel: 
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Elementen van debat over de inhoud van 

het project: - Geen debat, het is zo 

evident! 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Dit is essentieel voor het welslagen van eender 
welk project. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

2 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Vergt bereidheid en opvolging. 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

2 

Project nr.: 4 (tafel 4) Project nr.: 13 (tafel 4) 

Titel: Het beleid ten gunste van de renovatie van 

woningen ontwikkelen, versterken 

Titel: Een windturbine van de burgers installeren 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Degelijke opleiding voor het gemeentepersoneel 

om de inwoners van de gemeente beter te 

informeren 

- Betere opleiding = betere 

informatieverspreiding (premies …) 

- + een milieuspecialist aan het loket 

van de dienst Stedenbouw of op afspraak 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Biomassa haalbaarder maar esthetiek en 

hinder voor de burgers in de omgeving 

(lawaai, geurhinder ...) 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Gemiddelde relevantie, behoort inderdaad tot 

de bezorgdheid inzake energiebeheer, maar 

genereert hinder die ingaat tegen andere 

aspecten van de Agenda A21 

(lawaai …) 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Zeer goed haalbaar, maar vereist goede 

communicatie tussen alle betrokken actoren 

Elementen van debat over de haalbaarheid 

van het project: - Moeilijkheid ten opzichte 

van de vliegtuigen (hoogte enz.) 

- Sommige windturbines hebben een esthetischer 
ontwerp en zijn ook kleiner 

(probleem van 

rentabiliteit) - prijzen 

Project nr.: 19 b (tafel 4) Project nr.: 7+24 (tafel 4) 

Titel: Sensibiliseren voor geluidsvervuiling Titel: Acties organiseren in de wijken 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Geluidswerende muren zijn een goed idee indien 

ze van goede kwaliteit zijn en ze niet de indruk 

wekken dat ze als het ware een gevangenis 

creëren 

- Borden ter aanduiding van het decibelniveau 
naar het voorbeeld van de 

borden die de snelheid aangeven 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Het is misschien niet zo eenvoudig om alle 

verschillende projecten uit te voeren, maar een 

zelf beheerd platform kan nuttig zijn 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Relevant daar lawaai een impact heeft op de 

gezondheid van de bewoners en de goede 

verstandhouding binnen de wijken. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Gemiddelde impact, die enkel betrekking heeft 

op het "samen leven", ook al biedt het de kans 

om de andere wijken te leren kennen 
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(handelszaken, initiatieven enz.) 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Gemiddelde haalbaarheid van de 

geluidswerende muren, daar dit voor iedereen 

geschikt moet zijn (visuele vervuiling, 

onderhoud, betrouwbaarheid ...) 

-  De geluidsoverlast die motorfietsen 

genereren, is afhankelijk van het 

gedrag / de goede wil van de 

motorrijders 

- Het gaat om nationale maatregelen, niet om 
gemeentelijke maatregelen 

- Kinderen sensibiliseren vanaf zeer jonge 

leeftijd + burgereducatie + oplossing 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Zeer haalbaar wat betreft het forum, moeilijk 

op het vlak van financiën en organisatie voor 

de activiteiten tussen de wijken 
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Project nr.: 30 (tafel 4) Project nr.: 39 (tafel 4) 

Titel: Toepassing van maatregelen tegen diefstal Titel: Een gemeentelijke dienst creëren die hulp 

biedt aan personen die geen gebruik wensen te 

maken van digitale tools en/of niet weten hoe 

ze die moeten gebruiken 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Versoepeling van de toegangsvoorwaarden tot 

een fietsbox en het aantal fietsboxen 

vergroten 

- Toezicht door de burgers mogelijk op basis van 

vrijwilligerschap 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Gemiddelde relevantie 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Gemiddelde relevantie daar dit enkel betrekking 
heeft op het aspect 

van goed samenleven 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- gemiddelde relevantie 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Gemakkelijk uit te voeren en kost niet veel, 

is afhankelijk van de mobilisatie van de 

personen 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Zeer haalbaar, niet duur (vrijwilligers), gemakkelijk 

te organiseren 

Project nr.: 35 (tafel 4) Project 
nr.: 

Titel: Een systeem creëren voor de actieve deelname 

van de burgers aan de gemeenteraad 

Titel: 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Niet bijzonder relevant 

Elementen van debat over de inhoud van 

het project: - 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid 

van het project: Zeer haalbaar, is een kwestie 

van organisatie 

Vereist misschien een hoog niveau van kennis 

vanwege de deelnemers 

Elementen van debat over de haalbaarheid van 

het project: - 

Project nr.: 25 (tafel 5) Project nr.: 31 (tafel 5) 

Titel: Terbeschikkingstelling van 1 lokaal voor de 
opvang 

van daklozen (uitgerust met douches en een 
wasmachine) 

Titel: Promotie van solidariteitsacties voor  

werk 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Inhoud niet bijzonder relevant: dit project is een 

lapmiddel dat geen oplossing biedt voor de 

problemen die het gevolg zijn van uitsluiting 

- Nieuw voorstel: "Preventie van afhaken en 

sociale uitsluiting" 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- De opdracht van de gemeente zou erin 

bestaan de kennis te vergroten van de 

zaken die bestaan op het niveau van het 

gewest (Bruxelles Formation) 



11 

 

 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Gaat het om een project van DO? 

- Het doel bestaat erin armoede uit te roeien 

- Niet bijzonder relevant ten opzichte van de 
doelstellingen van DO 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Door het OCMW en de verenigingen die hulp bieden 
aan personen 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Project nr.: 36 (tafel 5) Project nr.: 38 (tafel 5) 

Titel: Niet bezwijken voor de druk van 

bouwpromotoren 

Titel: De strijd tegen armoede: 
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Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Nood aan een geïntegreerd gemeentelijk 

stedenbouwkundig plan dat rekening houdt 

met de behoeften op het vlak van huisvesting,  

groene ruimten en mobiliteit 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Steun voor lokale en burgerinitiatieven 

- De bekendheid vergroten van alles wat al bestaat 

Elementen van debat over de impact en/of de 
relevantie  

van het project: 

Elementen van debat over de impact en/of de 
relevantie 

van het project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Project nr.: 40 (tafel 5) Project nr.: 14 (tafel 5) 

Titel: 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). 

Titel: Bewustmaking in verband met 
energiebesparingen 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

 
Project in het kader waarvan de gemeente een 
voorbeeldfunctie vervult 

Elementen van debat over de inhoud van 

het project: Energieaudit: duur, maar 

gemakkelijk om uit te voeren 

Bewustmaking: gemakkelijk uit te voeren 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Beschouwd als gemiddeld belangrijk door de 

meerderheid 

- Vrij moeilijk uit te voeren, want vraagt tijd en 

mensen 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Energie is een zeer belangrijk thema 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Project nr.: 20 a (tafel 5) Project 
nr.: 

Titel: Ontmoetingsmomenten stimuleren via taal 

en cultuur (bv. bevordering van tweetaligheid voor 

iedereen, taalbad NL of 

andere talen) 

Titel: 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Buitenschoolse activiteiten zijn de beste 

werkpijler op gemeentelijk niveau 

- Veel verschillende zaken binnen een enkel 

project 

Elementen van debat over de inhoud van 

het project: - 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

2 

Elementen van debat over de haalbaarheid 

van het project: Niet alle competenties zijn 

gemeentelijke competenties 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

Project nr.: 14 (tafel 6) Project nr.: 20a (tafel 6) 

Titel: Bewustmaking in verband met 
energiebesparingen 

Titel: Ontmoetingen met anderen stimuleren door 

middel van taal en cultuur 
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Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Middelen? Gepensioneerden komen taallessen 

geven (FR – NL), lezen, spreken … vrijwilligers. 

- Conversatietafels. 
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Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Energiebesparingen 

- Promotie van schone energie. 

- De bevolking sensibiliseren. 

- Wonen in de gemeente valoriseren. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Middel. Geen culturele problemen in de 

gemeente, maar beantwoordt aan visie 

2040. 

Elementen van debat over de haalbaarheid 

van het project: - Audits: nood aan 

deskundigen. 

- De lichten doven: te technisch en moeilijkheden 

gewestwegen versus gemeentewegen. Nood aan 

deskundigen. Veiligheid? 

- Groepsaankopen en informatiesessies: haalbaar. 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Openbare scholen: programma al definiëren. Nood 

aan buitenschoolse activiteiten. 

- Wil? 

- Nood aan lokalen. 

Project nr.: 25 (tafel 6) Project nr.: 31 (tafel 6) 

Titel: Een lokaal ter beschikking stellen van 
daklozen 

Titel: Promotie van solidariteitsacties voor werk (2 

verschillende projecten): 

a. werklozen doen aan vrijwilligerswerk 

b. werklozen in contact brengen met 

lokale ondernemingen 

Elementen van debat over de inhoud van het 

project: - Bevoegdheid / verantwoordelijkheid van 

de gemeente? 

- Wie zou het recht hebben om deze plaatsen te 
gebruiken? Open 

deur? 

- Zal daklozen uit andere gemeenten 

aantrekken? Nood aan mensen op het terrein 

voor de begeleiding. 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- De meeste acties vandaag zijn gewestelijke acties. 

2 A: Werkbeurzen – week van het werk en 

operatie "Een baan bij mij in de buurt" bestaat 

al op gemeentelijk niveau 

2 B: Vrijwilligerswerk als werkloze: verlies van 
uitkering. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Positieve sociale impact. 

- Beperkte groep maar grote impact op deze 

groep. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

2B: Specifieke hulp voor bejaarden: al 

gedaan? 

2B: grote relevantie 

2A: De link tussen lokale organisaties en 

werklozen bevorderen: grote relevantie. 

Project nr.: 36 (tafel 6) Project nr.: 38 (tafel 6) 

Titel: Niet bezwijken voor de druk van  

bouwpromotoren 

Titel: De strijd tegen armoede: Lokalen voor 

voedseloverschotten. 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Weinig betrokkenheid van de burgers van 

afgelegen wijken? 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

- Sociaal restaurant in Oudergem? Al? Socialer 

dan alleen maar een koelkast. Relevanter 

dan alleen maar lokalen voor vrijwilligers. 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Beschermen van welzijn, leefkwaliteit 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Al gedaan door het Rode Kruis. 

- Grote relevantie sociaal restaurant. 
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Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Nood aan grotere publiciteit/zichtbaarheid van 

de vastgoedprojecten om te kunnen reageren. 

En vlot te kunnen reageren. 

- Voldoende macht om te reageren en te 
weerstaan? 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Nood aan beheer/structuur voor lokalen 

voedseloverschotten om distributie te 

organiseren. 

- Lokalen: mensen die lokalen (overschotten) 

gebruiken: nood aan koelkasten bij hen? 

- Grote haalbaarheid sociaal restaurant. 
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Project nr.: 40 (tafel 6) 

Titel: Gemeentelijke gebouwen en 

voorzieningen: milieubeheersysteem 

Elementen van debat over de inhoud van het 
project: 

2 

Elementen van debat over de impact en/of de 

relevantie van het project: 

- Raakt niet aan het welzijn van de 

omwonenden. Enkel impact op 

gemeentelijke lokalen en voorzieningen. 

- De gemeente besteedt vandaag al 

aandacht aan deze problematiek. 

- Grote economische impact voor de gemeente. 

Elementen van debat over de haalbaarheid van het 
project: 

- Veel werk: logistiek, deelname van het personeel. 

Gebrek aan mankracht. 

 


