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OPNAME VAN  
AGENDA 21  
IN DE ABV*

34 P1-PROJECTEN
14 P2-P3-P4-PROJECTEN
13 'BONUS'-PROJECTEN

61 PROJECTEN/ACTIES

* ALGEMENE BELEIDSVERKLARING
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PIJLER 1: Ruimtelijke ordening en mobiliteit 

PIJLER 2: Leefmilieu en beheer van hulpbronnen

PIJLER 3: Maatschappelijk leven

PIJLER 4: Lokale economie

PIJLER 5: Bestuur

OPNAME VAN  
AGENDA 21  
IN DE ABV

38

28

13
12

8
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OPNAME VAN 
 P1-PROJECTEN  
IN DE ABV

50% nieuw opgenomen

32,5% al opgenomen

17,5% vergelijkbaar

74,5% in ABV

21,5% geen bevoegdheid

4% niet opgenomen
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P1 |  1 |
BEWUSTMAKING 
I.V.M. OPENBARE 
NETHEID

5
1

2

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 1 | BEWUSTMAKING I.V.M. OPENBARE NETHEID

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Start van de campagne 'Adopteer 
een boomvoet'  

Inschrijving, 
fiche met tips, 
verdeling van 
planten

Vaste vuilnisbakken opnieuw 
invoeren

Eerste gemeente 
die ze weer 
invoert

Vuilnisbakken plaatsen naast 
glasbollen en kledingcontainers

Bewakings-
camera

Asbakken op het gemeentelijke 
grondgebied installeren

Zakasbakjes

Een bewustmakingsprogramma 
over afvalsortering opzetten in 
scholen

Een verfraaiingswedstrijd per wijk 
organiseren

Wedstrijd 'Ik 
maak mijn 
gemeente 
mooier'

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 | 1 | BEWUSTMAKING I.V.M. OPENBARE NETHEID

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

De activiteiten van het 
containerpark uitbreiden: 
voorsortering voor de geefwinkel 

Gewestelijke 
bevoegdheid, 
maar wordt 
momenteel 
besproken 
(Spullenhulp)

Sancties opleggen aan bewoners 
die hun afval op het verkeerde 
moment buitenzetten

Vaststellende 
ambtenaren 
Preventiehuis

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 |  2 |
BEVORDERING  
VAN ZACHTE MOBI-
LITEIT

7
2

2

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 2 | BEVORDERING VAN ZACHTE MOBILITEIT

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

De trottoirbanden verlagen 
aan oversteekplaatsen voor 
voetgangers 

Systematisch bij 
werken

De hoogte van voetpaden 
tegenover garage-inritten 
aanhouden

Systematisch bij 
werken

Oversteekvoetpaden ontwikkelen 
in zones 30

Systematisch bij 
werken

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

Door middel van 
een burgerpar-
ticipatieproces

De fietspaden verder ontwikkelen

Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan 
en vervolgens 
via participatie-
proces

Hinderlijke begroeiing van 
particulieren op smalle voetpaden 
bestrijden

Geen gemeen-
telijke bevoeg-
dheid, maar sanc-
tionering door het 
Preventiehuis

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 | 2 | BEVORDERING VAN ZACHTE MOBILITEIT

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

De oversteektijd voor voetgangers 
timen om verkeersassen veilig te 
kunnen oversteken  

Bevoegdheid 
Brussel 
Mobiliteit

Beveiligde fietsenstallingen in 
de buurt van buurtwinkels en 
fietsboxen installeren 

Door middel van 
een burgerpar-
ticipatieproces

Pendeldiensten binnen de 
gemeente aanmoedigen (op 
aanvraag) 

Onbetaalbaar, 
maar 
alternatieven: 
taxicheques, 
St-Annanetwerk, 
Cempa

Voorzien in 
carpoolparkeerplaatsen en 
carpooling, busgebruik enz. onder 
de aandacht van Oudergemnaars 
brengen

Meer bepaald 
gelinkt aan het 
RPA Herrmann-
Debroux

Aanwijzingen op de grond 
aanbrengen om voetgangers en 
fietsers te begeleiden

Visuele 
vervuiling, 
overinformering, 
risico op 
uitglijden

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 |  3 |
RENOVATIE  
VAN WONINGEN

1

2

4

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 3 | RENOVATIE VAN WONINGEN

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Een rubriek op de gemeentelijke 
website over renovatietechnieken 
en de beschikbare premies 
toevoegen

'Gids'-pagina

Regelmatig een insert in De 
Oudergemnaar opnemen

Downloadfiches 
op de website

Het gemeentepersoneel opleiden
De Woning-
renovatieraad is 
een gewestelijke 
bevoegdheid.

Bezoeken aan modelwoningen 
organiseren

Gewestelijke 
bevoegdheid

Voorzien in een gemeentepremie 
voor de vernieuwing/installatie van 
regenputten in woningen

Gewestelijke 
bevoegdheid

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 | 3 | RENOVATIE VAN WONINGEN

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Meergeneratiewoningen 
stimuleren

Belemmeringen 
wegwerken 
voor de 
registratie van 
woongemeen-
schappen 
+ lobby + 
intergene-
ratieprojecten 
bevorderen

Een % PBM-appartementen bij 
nieuwbouwprojecten voorschrijven

Gewestelijke 
bevoegdheid

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 | 4 |
 RATIONEEL  
WATER-
VERBRUIK  

2

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 4 | RATIONEEL WATERVERBRUIK

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Regenwatercollectoren in 
gebouwen van de gemeente 
installeren

Momenteel 
50.000 liter

De Oudergemnaars informeren 
over de mogelijkheden i.v.m. 
het opvangen en gebruiken van 
regenwater

Downloadfiche 
op de website

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 | 5 |
 BEWUSTMAKING  
ROND ZERO AFVAL

3

1

5

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 5 | BEWUSTMAKING ROND ZERO AFVAL

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Een reeks herbruikbare 
verpakkingen ontwikkelen en/
of stimuleren (stoffen zakken, 
composteerbare zakken, wasbare 
katoenen broodzakken enz.) en 
het hergebruik ervan onder de 
aandacht brengen 
--> Groepsaankoop van 
herbruikbare verpakkingen door de 
gemeente en terbeschikkingstelling 
aan de Oudergemnaars

Nu al 
beschikbaar: 
5 uitgegeven 
tassen (roze 
stoffen tassen), 
plastic bekers, 
Zero plastic-
verbintenis. 
Buiten 
groepsaankoop 
om 

Meer bulkafdelingen en 
bulkwinkels stimuleren en 
aankopen in bulk bevorderen

Stickers 
'herbruikbare 
verpakkingen 
welkom'

Handelaars: verplichting om 
het overbodige deel van de 
verpakking bij te houden om de 
industrie bewust te maken van 
afvalvermindering 

Gewestelijke 
bevoegdheid

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 | 5 | BEWUSTMAKING ROND ZERO AFVAL

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Handelaars: best practices van 
Oudergemnaars in de verf zetten op de 
website van de gemeente

Short Food-label, 
reportages, ...

Handelaars: begeleiding bij hun 
omschakeling naar Zero Afval

Gerichte 
workshops

Een aanduiding op de rest-o-packs 
zetten

Gewestelijke 
bevoegdheid 
(Good Food-
strategie) 

Vuilnisbakken volgens gewicht te 
betalen

Gewestelijke 
bevoegdheid

(Worm)compostering 
aanmoedigen: opleiding en 
verspreiding van compostbakken

Compos-
teringsacties, 
compostmeesters, 
ondersteuning 
groendienst

Informatie verstrekken en inwoners 
aanmoedigen om hun eigen huishoud- 
en schoonheidsproducten te maken 
(DIY-workshops)

Met het collectief 
'Oudergem in 
Transitie' in het 
Paviljoen

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 |  6 |
EEN BUURT-
NETWERK 
CREËREN MET 
DE HULP VAN DE 
BUURTHUIZEN

1

3

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 6 | EEN BUURTNETWERK CREËREN

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

De bestaande wijken, hun 
infrastructuren, diensten  en 
activiteiten in kaart brengen 

Door middel van 
een burgerpar-
ticipatieproces 
(wijkraden)

De gemeente opdelen in 
'officiële' wijken en communicatie 
daaromtrent 

Door middel van 
een burgerpar-
ticipatieproces 
(wijkraden)

Een wijkcomité voor elke 
geïdentificeerde wijk oprichten

Door middel van 
een burgerpar-
ticipatieproces 
(wijkraden)

Inschrijving in de gemeente: 
overhandiging van een 
'welkomstkit' met informatie over 
de verschillende wijken

Op de avond voor 
nieuwe inwoners 
+ bezoek aan 
sommige wijken 
(RGM)

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 |  7 |
SOLIDARITEITS-
ACTIES 
VOOR WERK-
GELEGENHEID

1

3

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 7 |  SOLIDARITEITSACTIES VOOR WERKGELEGENHEID

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Een educatief herstelatelier of 
'Repair café' in het leven roepen 

Den Dam

Opleidingen ontwikkelen voor 
inwoners, op maat van lokale 
ondernemingen 

In het IAPS 
opleidingen 
opstarten voor 
knelpunt-
beroepen 
(Werkgelegen-
heidspact)

Een vrijwilligersloket openen om 
acties van collectief belang te 
ondernemen en communiceren over 
de mogelijkheden voor burgers om 
zich als vrijwilliger in te schakelen 
in het leven van de gemeente

Online platform

Communicatie: wekelijks bericht 
met de vacatures in Oudergem 
dat naar werkzoekende 
Oudergemnaars wordt uitgestuurd

Bevoegdheid van 
Actiris, maar 'Een 
job in mijn buurt' 
- online platform 
en permanentie

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P1 |  8 |
ONTWIKKELING VAN 
EEN OPVOLGTOOL 
VOOR AGENDA 21

2

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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P1 | 8 |  ONTWIKKELING VAN EEN OPVOLGTOOL VOOR AGENDA 21

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Een opvolgstructuur 'Commissie 
A21' en operationele werkgroepen 
uitrollen 

Jaarlijks opvol-
gingscomité en 
milieucommissie 
gedurende 1 
of 2  jaar, met 
daarna evaluatie 
(zie participatie-
proces) 

Communiceren over Agenda 21: 
balans van lopende en voltooide 
acties en resultaatmeting

Jaarverslag over 
1 of 2  jaar, met 
daarna evaluatie 
(zie participatie-
proces) 

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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OPNAME  
VAN P2-P3-P4- 
PROJECTEN  
IN DE ABV

78,5% nieuw opgenomen

14,5% al opgenomen

7% vergelijkbaar

63,5% in de ABV

36,5% nog onbepaald



26

P2- 3-4 | 5 PIJLERS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Verbinding Zoniënwoud - Woluwepark 
- Rood Klooster

Opening van het 
Hertoginnedal-
pad + RPA 
+ GPDO + 
Dry Borren 
> Solitude // 
nieuwe en 
bestaande 
wandelpaden 

Inwoners bewustmaken van 
mogelijke energiebesparingen 
(bijv. hulp bij premieprocedures + 
organisatie van groepsaankopen 
voor zonnepanelen)

Workshops, 
aankoopcentrale 
voor 
zonnepanelen, 
verwarmings-
ketels en 
dakisolatie in 
onderzoek

Inwoners bewustmaken omtrent 
duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige voeding

Collectieve 
moestuinen, Short 
Food-label, gratis 
soep, biologische 
maaltijden en 
korte keten in 
scholen, biobeurs 
en lokale 
producenten, 
educatieve 
boerderij

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P2- 3-4 | 5 PIJLERS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Multidisciplinaire, culturele, 
intergenerationele buurthuizen 
oprichten/organiseren/bevorderen

Een 
verenigingshuis 
oprichten

Digitale openbare ruimten (dienst 
voor hulp aan personen)

MJA, de Bib, 
IAPS + MC (op te 
richten)

Ontmoetingsmomenten stimuleren via 
taal en cultuur (bijv. bevordering van 
tweetaligheid voor iedereen, taalbad 
NL of andere talen).

 

Gesprekstafel 
Den Dam + IAPS 
+ introductie ge-
meentescholen 
(nieuw: speciale 
leraars)

De openbare verlichting verbeteren 
(bewegingsmelder op de Groene 
Wandeling die de nachtelijke fauna 
niet stoort + vervanging door leds 
tegen 2030)

Kwiklampen 
demonteren / 
herziening per 
wijk en stadion 
(leds) / Groene 
Wandeling onder 
bevoegdheid van 
het gewest

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P2- 3-4 | 5 PIJLERS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

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

Vaste in de 
buurt van HD 
en mobiele 
campagnes 

De gemeente met betrekking tot 
de gebouwen die ze in gebruik 
heeft en de uitrusting die ze 
beheert, inschakelen in een 
milieubeheersysteem 

Een instrument creëren voor de 
actieve participatie van burgers in 
de gemeenteraad (debat tussen 
verkozenen en burgers / oprichting 
van wijkcomités / aanwezigheid van 
deze comités op de gemeenteraad / 
publiceren van de data en agenda van 
de raad).

Participatie-
proces

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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P2- 3-4 | 5 PIJLERS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Zorgen voor een permanentie waar 
burgers hun ideeën en klachten 
kwijt kunnen / Een suggestiebus 
installeren waarmee burgers hun 
wensen kenbaar kunnen maken

Partcipatie-
proces

Voorzien in alternatieve 
transportsystemen en ontrading op 
de E411

RPA Herrmann-
Debroux

Maatregelen nemen om collectieve 
verplaatsingen te stimuleren:  --> 
Analyse/evaluatie van het aanbod 
van de MIVB/NMBS  + versterking 
van lijn 72 naar ADEPS

RPA Herrmann-
Debroux

Niet bezwijken voor de druk van 
bouwpromotoren

Niet meer dan 
35.000 inwoners in 
2025 (GPDO)

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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13

OPNAME  
VAN 'BONUS'- 
PROJECTEN  
IN DE ABV

vergelijkbaarin de ABV geen bevoegdheid niet opgenomen
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BONUS | 5 PIJLERS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Steun verlenen aan SAGAL (solidaire 
aankoopgroep voor artisanale landbouw)

Duurzame ontwikkeling in kaart brengen: 
overzicht van initiatieven, middelen en 
diensten op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, circulaire economie, zachte 
mobiliteit, ...

Instelling van een participatiebudget 

Live-uitzending van de vergaderingen van 
de gemeenteraad

Het Gemeentelijke Mobiliteitsplan 
(GemMP) updaten via burgerparticipatie

Zone 30 invoeren in de wijken

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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BONUS | 5 PIJLERS

2019 - 2021 2021 - 2024 2025 - ...

Meer openbare fietspompen aanbieden

Deelname aan de campagne 
'FairTradeGemeente'

Een educatieve boerderij in het Rood 
Klooster opstarten

Bepalingen inzake duurzame ontwikkeling 
en eerlijke handel opnemen in de 
overheidsopdrachten van de gemeente

Inzameling en recuperatie van elektronische 
apparatuur

Uitbreiding van het gemeentelijke 
woningpark

Nieuw opgenomen Niet opgenomenAl opgenomen Vergelijkbaar Geen bevoegdheid
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MERCI 
DANK U 
THANK YOU




