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Oudergem 21 Gemeente & OCMW 

Burgerworkshop van 07/06/2018 

Synthese van de werkzaamheden 

Adres: Emile Idiersstraat 12, B-1160 Oudergem, Raadzaal 

Aantal deelnemers: ± 40 deelnemers  

Uur: van 18.00 tot 21.00 uur 

Doelstellingen van de avond (herinnering) 

1. Start van het werk aan de projectfiches P1 

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 projectfiches P1 invullen (P2 zo er tijd overblijft)  

4. De tabel DO afwerken  

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

6. Afsluiting  

 

Synthese van de werkzaamheden 

1. Projectfiches P1 
Het gaat erom het werk aan de projectfiches P1 zoals vermeld in de onderstaande tabel te lanceren. De 

deelnemers kiezen de projectfiche waaraan ze wensen te werken. Er wordt gevraagd dat maximaal 6 

personen rond een projecttafel gaan zitten en de rubrieken wat, wie, hoe evenals de bijzondere 

voorwaarden invullen van de projectfiche die al deels is ingevuld (met de elementen van de workshops 

van 23/5 en 16/4) en die op de tafel ligt.  

ID Project 

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

5 Bewustmaking in verband met openbare netheid 

10 Organisatie van acties ter bevordering van de zachte mobiliteit 

12 Organisatie van acties met het oog op een rationeel verbruik van water 

31 Promotie van solidariteitsacties voor werk 

34 Ontwikkeling van een opvolgtool voor Agenda 21 

18+17 Bewustmaking rond zero afval 

21+28+32+33  Een netwerk van de verschillende wijken van de gemeente creëren met de hulp van de 
buurthuizen  

38 Strijd tegen armoede: * Lokalen voor onverkochte voedingswaren 

Door een gebrek aan tijd en/of aan deelnemers wordt de projectfiche 38 niet ingevuld. 
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De tijdens deze burgerworkshop ingevulde fiches worden bijgevoegd in de bijlage 1. 

Het werk aan deze fiches moet worden voortgezet om ze te voltooien. Ook het werk aan de fiches P2 

moet worden uitgevoerd. 

2. Analysetabel van de duurzaamheid 
Aan de hand van de analysetabel, die meerdere criteria m.b.t. duurzaamheid bevat, worden acht 

projecten geanalyseerd (cf. infra). Aan elk criterium wordt een score (-2, -4, 0, 2, 4) toegekend.  

 

Het project …     

Ethiek en governance Evaluatie Kernvragen die u zich moet stellen 

... bevordert de betrokkenheid en de 
medeverantwoordelijkheid van de 
belanghebbenden ... (van het project, de 
ontwikkelingsstrategie of de 
samenleving?) 

  * In welke mate heeft het project alle 
belanghebbenden geïdentificeerd die nodig zijn voor 
de uitvoering ervan (burgers, gemeente, begunstigden, 
vrijwilligers ...)?  
* In welke mate is het project bevorderlijk voor het 
engagement van de betrokken belanghebbenden? Bv.  
Informatie < raadplegingen < ontmoetingen-debatten 
<  gezamenlijke constructie < gezamenlijke 
besluitvorming, gezamenlijk beheer < gezamenlijke 
evaluatie  ... ? 

 ... voorziet in mechanismen voor 
opvolging en evaluatie van het project en 
van de strategie ten aanzien van 
duurzame ontwikkeling 

  * Op welke wijze houdt het project rekening met de 4 
dimensies van DO? 
* Is er voorzien in evaluatiemethoden en -processen? 
INDIEN ja, hoe: zijn ze transparant, is er arbitrage door 
een derde? 
* Bevat het project specifieke en meetbare indicatoren 
om de verwezenlijking van zijn doelstellingen te 
evalueren? 

... draagt bij tot de ontwikkeling van de 
gewestelijke visie op DO 

  In welke mate draagt het project alleen of in 
samenwerking met andere gemeenten bij tot de 
gewestelijke visie inzake DO? 

... heeft een effect dat kan worden 
gerepliceerd en/of vermenigvuldigd 

  Kan er een sneeuwbaleffect optreden? 

Sociaal     

... 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, PBM, 
landelijke bevolking, kansarme bevolking ...)? Hoe 
waakt het erover dat iedereen er de voordelen van kan 
genieten?  

... bevordert de solidariteit, de 
betrokkenheid en de onderlinge bijstand 
tussen personen of groepen 
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... bevordert de sociale cohesie en 
verbetert het welzijn met eerbied voor 
eenieders cultuur en identiteit 

  Het project: 
* bevordert het naast elkaar bestaan van verschillende 
categorieën van de bevolking (sociaaleconomisch, 
leeftijd, geslacht, cultuur ...)? 
* bevordert de diversiteit, de sociale vermenging en 
het terugdringen van sociale ongelijkheid? 

... bevordert de toegankelijkheid van de 
diensten voor iedereen 

  Cultuur, sport, vrije tijd, onderwijs, gezondheid, 
vervoer ... 

Milieu     

... bevordert de ontwikkeling en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen 

    

... bevordert een oordeelkundig en 
rationeel verbruik van niet-hernieuwbare 
energiebronnen (water, bodem, 
grondstoffen, energie) 

    

... beperkt de negatieve impact op de 
kwaliteit van de lucht, de 
geluidsomgeving, de biodiversiteit en de 
natuurlijke rijkdommen tot een minimum  

  Verontreiniging, CO2, afval, verspilling, bedreigingen 
voor de gezondheid en voor andere soorten ... 

... beschermt de leefomgeving van de 
gemeente: een gemeente met voldoende 
lucht om te ademen en op mensenmaat 

  Belang van openbare ruimten, parken, pleinen en 
pleintjes, een aaneengesloten wandelgebied ... 

Economisch     

... bevordert veranderingen in de wijzen 
van productie en consumptie, met als 
doel ze leefbaarder en 
verantwoordelijker te maken en hun 
circulair karakter te vergroten 

    

... kan op termijn garanties bieden voor 
de rentabiliteit en de ontwikkeling van de 
economische speler en/of de 
waardeketen 

    

... genereert duurzame en kwaliteitsvolle 
banen 

    

... genereert een correct verdeeld 
inkomen 

    

... bevordert de sociale economie     

 

De resultaten worden hierna neergeschreven in de vorm van een schema in de vorm van een 

spinnenweb alsook in de tabel die het voorwerp is van de bijlage 2.  
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ID Titel van het project 

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

5 Bewustmaking in verband met openbare netheid 

10 Organisatie van acties ter bevordering van de zachte mobiliteit 

12 Organisatie van acties met het oog op een rationeel verbruik van water 

18+17 Bewustmaking rond zero afval 

21+28+32+33  Een netwerk van de verschillende wijken van de gemeente creëren met de 
hulp van de buurthuizen  

31 Promotie van solidariteitsacties voor werk 

34 Ontwikkeling van een opvolgtool voor Agenda 21 

38 De strijd tegen armoede 

 



   

5 
 

3. Bijlagen  
Bijlagen 1 – Projectfiches P1 
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ID4 Het beleid ten gunste van de renovatie van woningen ontwikkelen, 

versterken  
Wat? 

Activiteiten 

1/ De burgers beter informeren over renovatietechnieken 

en -premies (bezoeken van modelwoningen enzovoort) 

- Regelmatig een insert in De Oudergemnaar opnemen  

- Op de website oudergem.be een specifieke rubriek 

creëren die gewijd is aan deze problematiek 

- Het gemeentelijk loketpersoneel opleiden  

- Aan particulieren informatie verstrekken over de opvang 

en het gebruik van regenwater. 

2/ Aanmoedigingspremies voor renovatie toekennen 

(gemeentelijke premies) 

- Voorzien in gemeentelijke premies voor de vernieuwing 
of de installatie van regenputten in oude en nieuwe 
woningen 

3/ De indiening van renovatiedossiers vergemakkelijken 

- De recyclage bevorderen van de materialen die vandaag 

en in de toekomst voor renovatie (zullen) worden gebruikt 

(circulaire economie) 

4/ De opsplitsing van grote eengezinswoningen 

bevorderen 

5/ In nieuwe gebouwen een % aan appartementen voor 

PBM opleggen, ook in gebouwen die worden gerenoveerd 

met gewestelijke subsidies. 

Wie? 

Voor wie?  

Particulieren 

  

Met wie? 

Het loket van de dienst Stedenbouw van de gemeente 

Centre Urbain (http://www.curbain.be) informatie 

voor de bewoners in verband met stadsrenovatie, 

huisvesting en herontwikkeling 

Homegrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten: fiche 12 samengevoegd met fiche 

4 

Wat hebben we nog nodig? 

Nood aan goede communicatie tussen alle betrokken 

sectoren 

Degelijke opleiding voor het gemeentepersoneel om de 

inwoners van Oudergem beter te informeren 

Een milieuspecialist bij de dienst Stedenbouw of op afspraak 

Link creëren met Leefmilieu Brussel, afdeling Duurzame stad 

en Energie. 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

Een lijst van de plaatselijke professionals opstellen 

Contact opnemen met de potentiële partners 

 

 

 

 

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD.2.2-5 

OD.2.3.1  

OD.2.6.1 
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Analyse van de duurzaamheid ID4 
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ID5 - Bewustmaking in verband met openbare netheid  
Wat? 

Activiteiten 

1) Een verfraaiingswedstrijd per wijk organiseren 
1. Tuintjes, boomvoeten verzorgen  
2. 1 boomvoet adopteren 
3. Installatie van buitenasbakken in de buurt van cafés, 

openbare banken, MIVB-haltes enz. 
2) Een campagne/programma van bewustmaking en 

opleiding over afvalpreventie en -sortering opzetten in 
scholen  

3) Verbod op nutteloze en vermijdbare verpakkingen 
4) Sancties voor vuilniszakken die op het verkeerde moment 

worden buitengezet of valorisatie indien positief, 
waarschuwing - gemeenschapswachten?) 

5) Vermijden dat vuilniszakken worden opengereten door 
opnieuw vaste vuilnisbakken in gebruik te nemen 

6) Uitbreiding van de activiteiten van het containerpark: een 
pre-sortering uitvoeren voorafgaand aan het storten en 
een weggeefwinkel creëren 

7) Installatie van vuilnisbakken naast de glascontainers om 
afval in/rond de glascontainers te voorkomen 

Wie? 

Voor wie? Met wie? 

MIVB, horeca en scholen 

Agentschap Net Brussel, Fost Plus 

Burgers 

PWA of aanwerving van gemeentearbeiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten: ID18+17 Zero afval, ID 4 Netwerk 

wijken 

Wat hebben we nog nodig? 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

Een financieringsdossier voor de verfraaiingswedstrijd 

samenstellen en de inhoud ervan bepalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD 1.1: OD.1.1. & OD1.1.4 

SD.3.3-5: OD.3.3.3 

SD.5.6: OD.5.6.2 
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Analyse van de duurzaamheid ID5 

 

 

Commentaar: Zwakte van de evaluatie en de opvolging 

Mogelijke verbeteringen 

* Prestatie-indicatoren in gebruik nemen 

* Gemeentelijke indicator 

* Kwantitatieve opvolging van sluikstorten 

* Opvolging van opengereten zakken 

* Opvolging van het succes van de weggeefwinkel 

* Opvolging van boetes en processen-verbaal 

* Evaluatie door de scholen van het succes van de strijd tegen vermijdbaar afval. 
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ID10 - Organisatie van acties ter bevordering van de zachte mobiliteit  
Wat? 

Activiteiten 

- Het stadsmeubilair verbeteren, met hier en daar 
rustzones (banken, zitsteunen) 

- Beveiligde fietsenstallingen in de buurt van buurtwinkels 
en fietsboxen installeren  

- Complementariteit bevorderen op de verkeersaders, 
rekening gehouden met de volgende prioriteiten: 1) 
voetgangers, 2) fietsen, 3) openbaar vervoer en 4) 
privévervoer 
o Daar er in Oudergem heel wat zones-30 zijn, lijkt het 

"gemakkelijker" om fietspaden te ontwikkelen. 
o De stoepranden verlagen voor oversteken 
o De oversteektijd voor voetgangers timen om 

verkeersassen te kunnen oversteken 
o Synthetische borden toevoegen ter oriëntering van 

voetgangers en fietsers 
- Voorzien in carpoolparkeerplaatsen en carpooling, 

busgebruik enz. onder de aandacht van Oudergemnaren 
brengen 

- Pendeldiensten binnen de gemeente aanmoedigen (op 
aanvraag) 

- Hinderlijke begroeiing van de plantengroei van 
particulieren op smalle voetpaden bestrijden 

 

Wie? 

Voor wie? Met wie? 

Voor alle Oudergemnaren 

Met de gemeente, het gewest (Brussel Mobiliteit), de 

MIVB, particulieren en handelszaken, lokale 

ondernemingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten: ID21+28+32+33 Netwerk wijken 

Wat hebben we nog nodig? 

- Plaatselijk verkeersplan MIVB / Oudergem mobiliteit? 
- Identificatie van stadsmeubilair dat in aanmerking komt voor 

verbetering: waar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

 

Doelstellingen / 

beoogde impact 

SD 1.2: OD.1.2.2 

SD2.6: OD2.6.1 
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ID 12 - Organisatie van acties met het oog op een rationeel verbruik van water  
Wat? 

Activiteiten  

- Installatie van opvangvoorzieningen van regenwater op 
gemeentelijke gebouwen met het oog op het besproeien 
van de vegetatie (voorbeeldfunctie van de gemeente) 

 

Wie? 

Voor wie? Met wie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Sommige gemeentelijke gebouwen zijn al uitgerust met 

voorzieningen voor de opvang van regenwater (sportcentrum) 

=> identificatie van de andere gebouwen?  

Link naar andere projecten: ID4 - Renovatie 

Wat hebben we nog nodig? 

 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD 2.1: OD2.2.1 

SD2.2-5: OD2.2.2 
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ID18+17 - Bewustmaking rond zero afval 
Wat? 

Activiteiten  

1. Een reeks diverse herbruikbare verpakkingen 
ontwikkelen en stimuleren (stoffen zakken, 
geconsigneerde rest-o-packs ...) en het hergebruik 
ervan onder de aandacht brengen  

 Vervaardiging van deze dozen door OAW of 
projectscholen laatstejaars secundaire scholen 

 Bewustmaking van handelszaken (broodzakken) 

 Aan handelaars een verplichting opleggen om het 
nutteloze deel van de verpakking bij te houden 

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

2. Meer bulkwinkels in Oudergem stimuleren en 
bulkaankopen bevorderen  

3. Een aanduiding op de rest-o-packs zetten 
4. Industriëlen begeleiden bij de reconversie 
5. Vuilnisbakken volgens gewicht te betalen 

Wie? 

Voor wie? Met wie? 

Handelaars  

Gemeente 

Restauranthouders 

Burgers 

OAW 

Scholen 

Leefmilieu Brussel, campagne zero afval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten: ID 21+28+32+33 Netwerk wijken, 

ID 5 openbare netheid 

Wat hebben we nog nodig? 

Kosten van inzamelen, sorteren en verwijderen van afval? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

 

Voor herbruikbare dozen 

- Vervaardiging van de herbruikbare dozen door OAW 
- Het project voorstellen aan een klas van het laatste 

jaar van het middelbaar onderwijs "project micro-
onderneming" 
 

Voor de bewustmaking 

- Internetpagina met uitleg, sociale netwerken 
- Een kalender die de verschillende fasen aankondigt 
(tests, veralgemening, afschaffing ...) 

- Gratis uitdelen van de herbruikbare dozen voor 
personen die afhankelijk zijn van het OCMW 

 

 

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD 2.2-5: OD. 2.5.1 
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Analyse van de duurzaamheid ID17+18 
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ID21+28+32+33 - Een netwerk van de verschillende wijken van de gemeente 

creëren met de hulp van de buurthuizen 
Wat? 

Activiteiten  

- 1ste fase: Inventaris van de bestaande wijken en van de 
infrastructuur waarover ze beschikken 

- Informatie over de buurthuizen op het ogenblik van 
inschrijving in de gemeente en overhandiging van een 
"aankomstkit" aan de nieuwe inwoners van de gemeente 

- De gemeente opdelen in "officiële" wijken en 
communicatie daaromtrent 

Wie? 

Voor wie?  

De wijkbewoners 

Met wie? 

Referentiepersonen per wijk 

Specialisten voor het beheer van de statuten, financiële 

vragen, website en vragen in verband met de AVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten: ID3 & 15 

Wat hebben we nog nodig? 

De bestaande wijken en hun infrastructuren in kaart brengen 

 

 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

 Voor elke wijk een wijkcomité oprichten, met 
referentiepersonen (motor) 

 Confrontatie / identificatie van de behoeften en de 
diensten die kunnen worden aangeboden 

 Een agenda van de intergenerationele activiteiten 
opstellen 

 Voordeel halen uit de bestaande mechanismen 
(platform, structuur, toepassingen (bv. 
www.fetesdevoisins.com, …) 

 Een huishoudelijk reglement (HR) opstellen 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD 3.3-5: OD. 3.1.1 

SD2.2-5: OD2.4.1 & OD2.5.1 

SD4.1: OD4.1.1  

SD4.2: OD4.2.2 & 4.2.3 

SD5.6: OD5.6.1 

 

 

OD4.2.3 

SD5.6: OD 5.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fetesdevoisins.com/
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Analyse van de duurzaamheid ID21+28+32+33 
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ID 31 - Promotie van solidariteitsacties voor werk  
Wat? 

Activiteiten  

- Creatie van een workshop voor opleiding in reparaties 
(fietsen, meubelen, elektro, klein laswerk enz.) van het type 
"repair café" met samenwerking van al dan niet vrijwillige 
lesgevers + werkzoekende + begeleiding door een 
maatschappelijk assistent 

- Opleidingen ontwikkelen voor inwoners, op maat van 
lokale ondernemingen, met hulp van de gemeente 

- Een vrijwilligersloket creëren voor de uitvoering van acties 
van collectief belang (bv. voor gepensioneerden of 
werklozen) 

- Communicatie in verband met werk 
o Wekelijkse nieuwsbrief met de vacatures in 

Oudergem die per e-mail naar werkzoekende 
Oudergemnaren wordt verzonden en uithanging in 
het tewerkstellingshuis + gemeentehuis 

o  

Wie? 

Voor wie? Met wie? 

Werkzoekenden 

Personen die uitvallen op de arbeidsmarkt 

Begeleider OCMW 

Technisch lesgever, vrijwillig of bezoldigd (bv. senioren) 

Jobhuis 

Ondernemingen in Oudergem 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten: ID5 

Wat hebben we nog nodig? 

 

Een geschikt lokaal om de opleidingen te geven  

Vrijwillige of bezoldigde lesgevers 

Communicatie 

Link naar de vzw Repair Together voor hun expertise 

Lijst van de werkgevers in Oudergem 

Een projectgelastigde (de vacatures samenbrengen, de 

informatie doorsturen naar de werkzoekenden) 

 

 

 

 

 

 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

 

Zoeken naar financiering (begeleiding, lokaal, 

gereedschap) 

Evaluatie: aantal opgeleide personen, regelmatigheid, 

een job vinden? zelfvertrouwen? 

 

 

 

 

 

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD.4.1: OD4.1.1 
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Analyse van de duurzaamheid ID31 
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ID34 - Ontwikkeling van een opvolgtool voor Agenda 21  
Wat? 

Activiteiten  

- Een opvolgstructuur "Commissie A21" en operationele 
werkgroepen uitrollen 

 

 
- Communiceren over de A21, de balans van de al 

uitgevoerde acties, de resultaten van de Agenda 21 
meten en objectiveren 

o  

Wie? 

Voor wie? Met wie? 

Voor de Oudergemnaren 

Met de gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere overwegingen 

Voorafgaande voorwaarden 

Link naar andere projecten 

Wat hebben we nog nodig? 

Lijst van de in aanmerking genomen projecten 

 

 

 

Hoe? 

Modaliteiten van uitvoering (financiering, fasen, 

kalender enz.) 

 

Voor de opvolgingscommissie en de WG 

- Heropening van de deelname en diversificatie 
van de leden 

- Diversificatie van de deelnemingsvoorwaarden 
(digitaal, reëel) 

- Voor de vergaderingen van de WG: om de drie 
maanden 

- Oproep tot vrijwilligers voor de concrete 
uitvoering van de acties 

- 1 of 2 verslaggevers voor de 
opvolgingscommissie 

Voor de communicatie 

- Huis-aan-huisbladen bevorderen 
- Eenvoudige, volledige en participatieve website 
 

Doelstellingen / beoogde 

impact 

SD 5.7 
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Analyse van de duurzaamheid 
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Bijlage 2 - Analysetabel van de duurzaamheid 

Categorie Criterium ID 18 + 17 ID5 ID10 ID31 ID4 ID 21, 28, 32, 

33

End List

Governance Bevordert de betrokkenheid en de medeverantwoordelijkheid

van de belanghebbenden ... (van het project, de

ontwikkelingsstrategie of de samenleving?)

4 2 2 4 4 4

Governance Voorziet in mechanismen voor opvolging en evaluatie van het 

project en van de strategie ten aanzien van de duurzame 

2 -4 0 2 -2 2

Governance Draagt bij tot de ontwikkeling van de gewestelijke visie op DO 4 0 4 2 0 4

Governance Heeft een effect dat kan worden gerepliceerd en/of 4 4 4 4 2 4

Sociaal Voldoet aan de behoeften van het grootste aantal door 

bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke noden

2 4 2 4 2 4

Sociaal Bevordert de solidariteit, de betrokkenheid en de onderlinge 

bijstand tussen personen of groepen

0 2 2 4 0 4

Sociaal Bevordert de sociale cohesie en verbetert het welzijn met 

eerbied voor eenieders cultuur en identiteit

0 0 0 4 0 2

Sociaal Bevordert de toegankelijkheid van de diensten voor iedereen 0 0 2 0 4 2

Milieu Bevordert de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen

0 4 2 0 2 0

Milieu Bevordert een oordeelkundig en rationeel verbruik van niet-

hernieuwbare energiebronnen (water, bodem, grondstoffen, 

energie)

4 2 2 4 2 2

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

geluidsomgeving, de biodiversiteit en de natuurlijke rijkdommen 

tot een minimum 

4 2 4 4 2 0

Milieu Beschermt de leefomgeving van de gemeente: een gemeente 

met voldoende lucht om te ademen en op mensenmaat

0 2 2 0 0 2

Economisch Bevordert veranderingen in de wijzen van productie en 

consumptie, met als doel ze leefbaarder en verantwoordelijker 

te maken en hun circulair karakter te vergroten

4 4 2 4 2 4

Economisch Kan op termijn garanties bieden voor de rentabiliteit en de 

ontwikkeling van de economische speler en/of de waardeketen

4 2 0 0 2 0

Economisch Genereert duurzame en kwaliteitsvolle banen 2 2 0 2 2 0

Economisch Genereert een correct verdeeld inkomen 2 0 0 2 0 0

Economisch Bevordert de sociale economie 4 4 0 4 0 2

End List 5,88 4,41 4,12 6,47 3,24 5,29 op 10  

 


