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Introductie
Sint-Joost-ten-Node is op alle vlakken een gemeente van superlatieven. De kleinste van de Brusselse
gemeenten in oppervlakte (1,1 km² hetzij 0,7% van het gewestelijk grondgebied) is tevens die met de
hoogste bevolkingsdichtheid van het land met ongeveer 28 000 inwoners. De jongeren tot 18 jaar zijn
zeer sterk vertegenwoordigd en vormen ongeveer 25% van de bevolking. Overdag trekt de gemeente
tot 100 000 personen aan dankzij de aanwezigheid van de vele kantoren, openbare instellingen, scholen
en hotels op haar grondgebied.
De gemeente is de meest nabije ruimte van democratie, burgerschap en participatie voor haar inwoners. Ze maakt het mogelijk om acties tot stand te brengen die een rechtstreekse en concrete impact
hebben op het dagelijks leven van de burgers.
Door antwoorden te bieden op de uitdagingen van onderwijs voor de kinderen en de jeugd, van de
vergrijzing van de bevolking, de sociale en culturele mix, ongelijkheden, tewerkstelling en opleiding,
huisvesting, mobiliteit en veiligheid, zijn de lokale besturen essentiële politieke actoren voor het
samenleven die eenieder toelaten om zijn plaats te vinden in de maatschappij.
Het College, dat werd samengesteld na de gemeentelijke verkiezingen van 14 oktober 2018, is zich bewust van deze grote verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe om een openbaar bestuur ten dienste
te stellen van de burgers dat tegemoet komt aan hun dagelijkse verwachtingen en rekening houdt met
de lokale bijzonderheden.
De participatie van de inwoners, die beter dan wie ook de buurt kennen waarin zij dagelijks evolueren,
zal centraal staan in de acties van de gemeentelijke overheid.
Om de Tennodenaars meer te steunen, om de druk van het budget op de gezinnen te verlichten en de
koopkracht van iedereen te vergroten, verbindt het College zich ertoe om zijn inspanningen verder
te zetten waarbij alle middelen in werking zullen worden gesteld om budgetten te verkrijgen van de
andere machtsniveau’s en partners. De leidraad van het gemeentelijk beleid zal zijn om de burgers te
helpen strijden tegen de toename van de levenskost.
Deze algemene beleidsnota bevat de 7 prioriteiten van het College die tot doel hebben om enerzijds te
beantwoorden aan de uitdagingen van onze wijken en anderzijds de levenskwaliteit van de Tennoodse
bevolking te verbeteren.
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1. Aangename openbare ruimten
De ambitie van het gemeentelijk College bestaat erin om Sint-Joost te veranderen door een geharmoniseerde territoriale ontwikkeling.
In navolging van de recente herwaarderingsprojecten van buurten zoals het Rogierplein, de “Familietuin”, de Madou esplanade, verbindt het College zich ertoe om zijn inrichtingswerken van het grondgebied verder te zetten teneinde het leefkader van de inwoners te verbeteren en ons leefmilieu te
eerbiedigen, werkgelegenheid te creëren voor de Tennodenaars en de aantrekkelijkheid te stimuleren
van de lokale handel, de sociale banden te bevorderen en zich de openbare ruimte opnieuw eigen te
maken, de veiligheid in de wijken te versterken.
Het gemeenschappelijke punt van alle actoren, ongeacht of deze openbaar of publiek zijn, is dat ze
“allen in de openbare ruimte leven” en dat de openbare ruimte bijgevolg toebehoort aan alle burgers.
De rol van de overheid is om beter te informeren, te sensibiliseren en op te voeden rond het respect
voor deze openbare ruimte.
Het College zet zich in om leven te brengen in de openbare ruimten en deze op te waarderen, in overleg met de gebruikers en de inwoners.
Op die manier verbindt het College zich ertoe om de gebruikers en de inwoners centraal te plaatsen
bij de bezinning rond de stedenbouwkundige projecten van inrichting van het grondgebied want hun
precieze kennis van de buurt, hun betrokkenheid en participatie zijn absolute voorwaarden voor de
coherentie en het slagen van een project en voor de inrichting van de openbare ruimte.
Het territoriale ontwikkelingsbeleid houdt tevens in om alle openbare beleidsvoeringen te coördineren,
teneinde een betere coherentie te verzekeren van de gemeentelijke en gewestelijke acties.

A. Ruimtelijke ordening en goed ontwikkelde collectieve voorzieningen
Het College verbindt zich ertoe om de dienst Openbare Werken en de dienst Stadsvernieuwing te versterken zodat de gemeente alle financieringen die absoluut noodzakelijk zijn voor de renovatie van de
wijken (Duurzame Wijkcontract, Stadsvernieuwingscontract, EFRO, BGHGT, Stedelijk beleid enz.) snel
en krachtig in beweging kan brengen en zich aldus in de eerste plaats kan inzetten voor de renovatieen herinrichtingswerken van wegen, trottoirs, infrastructuren en woningen.
Voor wat collectieve voorzieningen betreft, zal prioriteit worden verleend aan infrastructuren voor
kinderen en voor de jeugd.
Zo zal het huizenblok Cudell gelegen tussen het Sint-Joostplein, de Tweekerkenstraat, de Pacificatiestraat en de Artisjokstraat volledig opnieuw worden gestructureerd.
Dit project, dat ruim wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, omvat de realisatie
van een nieuwe Franstalige crèche van 24 plaatsen, de renovatie van een Franstalig schoolcomplex
(kleuter- en basisonderwijs) geïnspireerd door Freinet voor 300 leerlingen en van de multisportzaal
“Guy Cudell”. Daarnaast voorziet dit project enerzijds de inrichting van de grote ingang aan de Tweekerkenstraat en van de binnenruimten van het huizenblok, en anderzijds de heraanleg van de Tweekerkenstraat tot gedeelde voetgangersruimte.
In de loop van 2019 zal het College toezien op de opening van het Huis van culturen, dat een heuse
multifunctionele culturele pool zal worden van 3000 m². Op enkele stappen van de Madou Esplanade
en van het Sint-Joostplein, zal de nieuwe structuur een culturele programmatie aanbieden met toegankelijke cultuur voor iedereen als voornaamste doelstelling.
Het College zal er in samenwerking met het Gewest en Brussel-Mobiliteit over waken dat de werken
aan de Madou esplanade worden voltooid in het voorjaar van 2019. Dit project voorziet niet enkel een
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verbreding en een verfraaiing van de esplanade, die echt een plaats wordt om te leven en samen te
komen, maar tevens een verbreding van de trottoirs met de aanleg van een apart en veilig fietspad.
Het College zal de aanleg van de nieuwe Sint-Lazarus esplanade van nabij volgen. Deze werken zullen
van start gaan in het eerste semester van 2019. De gedeelde ruimte die zal worden gecreëerd, zal een
toegankelijkheid garanderen voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Er zullen terrassen worden
voorzien om inwoners en wandelaars toe te laten om uit te rusten en iets te eten. Een ochtendmarkt
met fruit en groenten zal worden gelanceerd voor het plezier van de buurtbewoners.
Wat openbare ruimten betreft zal het College blijven zorgen voor de inrichting en hierbij veilige en
vlotte verplaatsingen vooropstellen voor de zwakste weggebruikers, de oudere bevolking alsook gezinnen met kinderwagens en kinderen.
Voor een betere leefkwaliteit van de inwoners beoogt het College de vervanging van de wegbedekking
door een asfalt dat beter het lawaai zal opvangen van het autoverkeer.
Het College verbindt zich ertoe om het onderhoud en een snelle herstelling te verzekeren van de
schade in de openbare ruimte. Zo zullen paaltjes die stukgaan meteen worden vervangen.
Een andere nieuwigheid is dat het College voortaan plant om zijn eigen verkeersdrempels te realiseren om de straten van Sint-Joost veiliger te maken en de snelheid van de automobilisten beter te
beheersen.
In samenwerking met VIVAQUA zal de gemeente de renovatie verderzetten van haar honderdjarige
rioolnetwerk.

B. Verfraaiing en opnieuw eigen maken van de openbare ruimte
De openbare ruimten dienen zo veel mogelijk personen toe te laten om er te wandelen, te spelen, zich
te ontspannen, te eten, elkaar te ontmoeten, te praten. Om zich deze ruimten opnieuw eigen te maken,
is het noodzakelijk dat deze plaatsen veilig, comfortabel en correct ingericht zijn om de ontwikkeling
mogelijk te maken van diverse en gevarieerde lokale activiteiten.
De aanwezigheid van een groot aantal gebruikers en de vele aanwendingen van de openbare ruimten
getuigen van een dynamisch lokaal leven en van een zekere gezelligheid.
Het College zal, in navolging van het succes van tal van initiatieven die werden genomen tijdens de
vorige legislatuur, zoals de opening van terrassen voor de horeca, zomerterrassen, uitzending van
de wedstrijden van de wereldbeker voetbal op het Sint-Joostplein, …, de maatregelen uitbreiden die
zorgen voor een aangenaam leefkader, prettige ontmoetingsruimten en een levendig imago van de
gemeente.
De toekenning van premies voor de verfraaiing van de handelsgevels zal worden voortgezet en versterkt.
Op dezelfde wijze hebben de bebloeming van de straten en de gevels alsook andere projecten zoals
“het Kleine Paradijs” van het Rustoord Anne Sylvie Mouzon, de nieuwe ”Familietuin” die zal worden
ingehuldigd in het voorjaar van 2019 en de buurtcomposten aangetoond dat in alle eenvoud bloemen
planten, tuinieren of een collectieve moestuin aanleggen het samenleven en de rust versterkt en bijdraagt aan de biodiversiteit.
Het College wenst op die manier alle inwoners te mobiliseren die over een tuin beschikken aan de
straatkant om (opnieuw) bloemen te planten en deze ruimte goed te onderhouden door de terbeschikkingstelling van struiken, planten en bloemen en door de begeleiding en de adviezen van de gemeentelijke diensten inzake aanplanting en bebloeming.
De aanleg van tuinen of collectieve moestuinen zal eveneens worden ondersteund.
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Het uiteindelijke doel zal de lancering zijn van een wedstrijd voor de mooiste tuin, het mooiste balkon
of het mooiste terras.

C. Behoud en bevordering van de biodiversiteit
De natuur en de biodiversiteit zijn onmisbaar voor het leven op aarde en voor de leefkwaliteit van de burgers. Ze leveren immers tal van diensten (voeding, esthetiek, cultuur, kleding, geneesmiddelen, cosmetica, strijd tegen overstromingen, luchtkwaliteit enz.) aan onze moderne maatschappij, die soms geneigd
is om zich te verwijderen van de natuur door de toenemende verstedelijking, terwijl de aantallen van
bepaalde dieren en planten voortdurend afnemen en meerdere soorten met uitsterven worden bedreigd.
De urgentie van het klimaatprobleem vraagt een daadkrachtig beleid van alle overheden met inbegrip
van de gemeenten. Daarom heeft het College van Sint-Joost de ambitie om een Klimaatplan op te starten dat de daling beoogt van de ecologische voetafdruk van het gemeentebestuur alsook van de inwoners
en van de bedrijven gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Het College zal investeringen voorzien met het oog op de vermindering van het energieverbruik in zowel
openbare- als privé-gebouwen. De nadruk zal worden gelegd op de productie door de inwoners van
hernieuwbare energie, op het hergebruik van grote materialen (meubelen, elektrische huishoudtoestellen, speelgoed, vaatwerk enz.) dankzij de kringloopcentra, op de isolatie van gebouwen, op een zachtere
mobiliteit en op meer eerbied voor ons leefmilieu.
Aanvullend op dit klimaatplan zal het College een zero afvalplan lanceren tegen 2025, dat betrekking zal
hebben op de gemeentelijke administraties, de crèches, de scholen maar tevens op de inwoners en de
bedrijven.
Eenieder dient zijn deel van de verantwoordelijkheid te nemen want het is belangrijk om de biodiversiteit
te beschermen teneinde ons leefkader te verbeteren, ons aan te passen aan de klimatologische verandering en de natuur in al haar facetten te herstellen.
Het College is ervan overtuigd dat het essentieel is om alle actoren van jongsaf aan te mobiliseren voor
het behoud en de bevordering van de biodiversiteit, en verbindt zich ertoe om alle middelen in te zetten
om de burgers bewust te maken en hen samen te doen handelen.
Om een groot aantal dier- en plantensoorten in stand te houden, zal het College ijveren voor de aanwezigheid van de natuur op het gemeentelijk grondgebied, in het bijzonder in de wijken waar dit momenteel
het minst het geval is (groene ruimten, bomen, boomgaarden, hagen, nestkastjes, vegetalisatie van de
daken, …). Daarnaast zal het College de installatie van bijenkasten steunen in gemeentelijke eigendommen zoals scholen en zich bezinnen over de oprichting of de subsidiëring van een collectieve imkerij
met als doel om de belangrijke plaats te tonen van de bij in ons leefmilieu en het evenwicht dat zij brengt
in onze biodiversiteit. Deze imkerij zal een extractieketen en een klimaatgeregelde zaal ter beschikking
stellen van de bijenhouders alsook een pedagogische ruimte waar het mogelijk zal zijn om zich te informeren en producten op basis van honing te verbruiken.
Onze binnenterreinen van huizenblokken huisvesten een groot aantal bedreigde dier- en plantensoorten.
Het College zal de inwoners en eigenaars sensibiliseren rond het verbod op het gebruik van pesticiden
teneinde de bestuivende insecten en de menselijke gezondheid te beschermen.
Het College verbindt zich ertoe om de aantastingen van de biodiversiteit in projecten van openbare- of
privé-inrichtingen te vermijden, of indien niet mogelijk ze te verminderen, door voorrang te geven aan
alternatieven zoals de installatie van hernieuwbare energieproducties, de vegetalisatie van daken of de
vegetalisatie van het stadsmeubilair.
De voeten van bomen zijn vaak verwaarloosde of weinig gerespecteerde ruimten terwijl ze een potentieel vormen voor de ontwikkeling van de biodiversiteit en de vergroening van de openbare ruimte. De
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aanplanting of de vegetalisatie aan de voet van een boom biedt een grote diversiteit aan composities,
kleuren en omgevingen volgens het gebruikte materiaal en het ritme van de seizoenen.
Aangepaste inrichtingen zoals “boomhekken” en andere bekledingen zullen bijdragen tot de esthetiek
van de trottoirs of de openbare pleinen en zullen de doorgang vergemakkelijken van voetgangers, gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit door de begaanbare ruimte te verbreden.
Teneinde bij te dragen tot de ecologische dichtheid van de wijken zal het stadsmeubilair (voeten van lantaarnpalen, palen, onderstel van banken, …) worden ontworpen als drager voor klimplanten.
Het College zal tevens het aantal broedplaatsen in tuinen en openbare gebouwen verveelvoudigen en
alle inwoners sensibiliseren om de instandhouding mogelijk te maken van mussen en mezen, met name
door de vermeerdering van de plaatsen voor nestbouw en door de terbeschikkingstelling aan inwoners
van nestkastjes tegen een lage prijs.
Het College zal de campagne verderzetten van bebloeming van de gevels en zal alle nuttige informatie
ter beschikking stellen van de inwoners om hun aanplantingen goed te onderhouden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het begrip en het akkoord van iedereen - te beginnen met de jongsten  met betrekking tot de noodzaak om zich in te zetten voor de verbetering van ons leefkader. Zo zal het
College aansporen tot de inrichting van moestuinen in de scholen.
Het College zal verdergaan met de aankoop van elektrische voertuigen om de vervuiling te stoppen door
de uitstoot van fijne stofdeeltjes in de lucht.

D. Netheid, een zaak van iedereen!
De kwaliteit van het leefmilieu waarin de burgers leven is een essentieel element om hen een waardig en verrijkend leven te bieden. Een schone en aangename openbare ruimte is dus een belangrijke
factor voor het welzijn van iedereen.
De geleverde inspanningen inzake aankoop van voertuigen voor netheid, versterking van de reinigingsploegen en van vaststellende ambtenaren die strijden tegen vervuiling zullen worden voortgezet door
de ontwikkeling van een ambitieus Netheidsplan 2018-2024 om de openbare netheid te verzekeren.
De steun van alle burgers is absoluut noodzakelijk om een doeltreffend beleid te voeren inzake netheid. Echter, de gemeente dient een voorbeeldrol te vervullen om te sensibiliseren, te reinigen en
diegenen die de openbare plaatsen vervuilen te sanctioneren.
Het College zal de communicatie- en informatiecampagnes voortzetten voor nieuwe inwoners van de
gemeente maar tevens voor de oudere zodat het eigen maken van verantwoordelijk gedrag een reflex
wordt voor iedereen.
De sensibilisering rond de netheidsdoelen moet voornamelijk plaatsvinden door de vrijwillige aansluiting bij projecten, doelstellingen die het voor iedereen – inwoners, bezoekers en bedrijven –, mogelijk
maken om te leren en samen te handelen om de netheid van de openbare ruimte te handhaven.
Deze sensibiliseringsacties bij kinderen en jongeren zullen worden geïntensiveerd in scholen door de
realisatie van praktische ateliers rond afvalsortering, herstelling en recyclage van voorwerpen.
Het College zal de organisatie versterken van zijn “Netheidsdag” campagne die de bevolking en de
gemeentelijke ambtenaren mobiliseert.
Tijdens deze dagen zullen er gerichte en gezamenlijke acties worden gerealiseerd in een bepaalde
straat, met name in functie van de noden en de verwachtingen van de inwoners en rekening houdende
met de meest vervuilde plaatsen. De straat zal volledig worden afgesloten voor het verkeer en de
inwoners kunnen al hun grofvuil buitenzetten in containers die hen ter beschikking worden gesteld,
tags en versieringen van gevels zullen worden gereinigd.
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Tenslotte zal het College een plan lanceren voor grondige straatreiniging alsook voor de ontstopping
van straatkolken. Het College zal de inwoners tevens een gratis dienst bieden voor de reiniging van
hun dakgoten met behulp van de nieuwe werkbak aangekocht door de gemeente.
Het College zal de invoering bestuderen van een groen nummer specifiek voor Sint-Joost om de
inwoners toe te laten zich te informeren rond de ophaling van grofvuil en recyclage alsook om sluikstortingen te melden. Dit enige nummer maakt een centralisatie mogelijk van de klachten en zal een
snellere opvolging verzekeren van de aanvragen van de inwoners.
Het College zal de infrastructuren voor netheid optimaliseren door ingegraven glasbakken en andere
ophalingen zoals gebruikte oliën, huishoudelijk afval, karton en PMD op één plaats te groeperen, teneinde hun omvang op de weg te beperken en de plaatsing van sluikstortingen in de omgeving van deze
plaatsen te vermijden. Zo zal het project van “ingegraven containers” rond de Leuvensesteenweg
worden voltooid en meer handelaars kunnen sensibiliseren rond sorteren en netheid.
In de loop van de vorige legislatuur heeft de gemeente het aantal Vigipirate vuilnisbakken verhoogd
van 200 tot 360, hetzij een vuilnisbak om de 50 meter. Het College zal de installatie van vuilnisbakken
verderzetten op plaatsen waar er momenteel nog weinig staan en zal erop toezien dat de vuilnisbakken dagelijks worden geledigd, eveneens in de parken.
Het College verbindt zich er tevens toe om over heel het grondgebied alle oude vuilnisbakken te
vervangen door Vigipirate vuilnisbakken teneinde deze te uniformeren.
Het College zal toezien op de installatie van openbare toiletten op zijn grondgebied (Noordwijk,
Sint-Joostplein).
Parallel met deze nieuwe maatregelen, zal het College de strijd aangaan tegen onwellevendheden
(hondenuitwerpselen, sluikstortingen, tags en graffiti, beschadigingen van de openbare ruimte enz.)
die het dagelijks leven schaden van de inwoners van de Gemeente. Hiertoe zal het College toezicht
houden op de verbetering van de preventie maar tevens mobiele bewakingscamera’s overwegen om
de verantwoordelijken voor hinder op heterdaad te betrappen.
De prioriteit van het College zal erin bestaan om te strijden tegen onwellevendheden en sluikstortingen die het imago aantasten van de gemeente terwijl zij talloze inspanningen en enorme budgetten
wijdt aan de verbetering van de netheid van de wegen. Er zal een lijst worden opgesteld met plaatsen
en periodes waarvoor een prioritaire actie vereist is.
De aankoop van een mechanische veegmachine zal eveneens worden voorzien in de loop van deze
legislatuur.
Teneinde doeltreffender te strijden tegen onwellevendheden, zal een hervorming van het Belastingreglement worden tot stand gebracht en voorgesteld op de Gemeenteraad.
De gemeente Sint-Joost wenst haar beleid rond dierenwelzijn te versterken en voorziet zich van
middelen voor een beter beheer van de dieren op haar grondgebied.
Het College biedt scholen aan om momenten in te voeren van sensibilisering rond de onderlinge
afhankelijkheid van de levende wezens.
Het College wenst verder te gaan met de communicatie- en informatiecampagnes voor de inwoners
rond de sterilisatie en het chippen van huiskatten. Bovendien zal het College de premie verlengen voor
de sterilisatie van huiskatten, en dit met de steun van Leefmilieu Brussel.
Het College zal de mogelijkheid bestuderen om de leefruimten voor honden (park, obstakels enz.)
uit te breiden en hondentoiletten inrichten met aanwezigheid van hondenzakjes.
Tot slot stelt het College, naast de opstelling van een dierenregister, voor om een gemeentelijk charter
voor dierenwelzijn op te stellen en een sensibiliseringsbrochure uit te werken.
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E. Preventie en veiligheid
De openbare diensten dienen alle burgers hun recht op veiligheid te garanderen alsook te waken over
het welzijn van iedereen en over de inachtneming van het algemeen belang in alle onpartijdigheid.
De taak van de politiezone Brussel-Noord, naast het garanderen van de veiligheid en de handhaving
van de orde, is tevens de versterking van de sociale cohesie. Deze laatste doelstelling wordt eveneens
nagestreefd door de gemeentelijke preventiedienst.
Om deze doelstellingen te bereiken, moet men beschikken over een nabije politie die ten dienste staat
van de burger. De gemeente Sint-Joost zal het Politiecollege vragen om de aanwezigheid van politie op
straat te versterken.
Bij de nieuwe herwerking van het Zonale veiligheidsplan zal de gemeente vragen of het plan kan
worden herzien in de loop van de legislatuur teneinde toe te laten om een beter beeld te vormen van
iedere wijk. Aangezien de fenomenen van criminaliteit talrijk zijn en zich verplaatsen, is het van essentieel belang om dit plan opnieuw bij te werken op een regelmatige manier om een objectief en actueel
zicht te krijgen op de bijzondere fenomenen in iedere gemeente.
De prioriteiten voor de gemeente Sint-Joost zijn:
• verbeteren van de interventietijd van de patrouilles;
• verhogen van de fysieke aanwezigheid van politieagenten op straat zo dicht mogelijk bij de burgers
door een toename van het aantal patrouilles te voet of per fiets;
• de aanwezigheid van politie ‘s nachts verhogen in bepaalde wijken of tijdens bijzondere evenementen;
• de strijd versterken tegen hinder door prostitutie in samenwerking met het Parket, de zedenpolitie,
alle diensten die kunnen optreden tegen mensenhandel (diensten federale inspectie, de vzw PagAsa, de dienst Stedenbouw, de dienst Hygiëne, de dienst Preventie…);
• de middelen versterken in de strijd tegen geweld;
• strijden tegen inbraak in woningen;
• van de strijd tegen interfamiliaal geweld een prioriteit maken in samenwerking met juridische, sociale en medische bemiddelaars;
• versterken van de gemengde brigades Politie/Netheidsdienst die bij betrapping op heterdaad doeltreffend blijken om te strijden tegen sluikstortingen en andere onburgerlijke gedragingen;
• verdergaan met de aanwerving van onze politieagenten in de wijken en de politie dichter bij de burgers brengen;
• werken aan de aanwerving van burgers die instaan voor bepaalde administratieve taken of voor het
onthaal van de commissariaten teneinde de politieagenten hiervan vrij te maken. Het doel hierbij is
om meer politieagenten te hebben op straat dan binnen de muren van de commissariaten;
• alle fysieke inrichtingen analyseren die toelaten om het onthaal van de burgers in de commissariaten
te verbeteren door er meer bepaald over te waken dat zij zich in alle discretie kunnen uitdrukken;
•d
 e integrale verslagen van de Politieraad systematiseren en deze publiceren op de website van de
zone.
Parallel hiermee zal preventie essentieel zijn om te vermijden dat er inbreuken zouden worden gepleegd. Deze dient tot stand te worden gebracht op basis van een duidelijke aanwezigheid van politie
op straat die de bevolking geruststelt en informeert maar tevens door regelmatige ontmoetingen en
uitwisselingen tussen politieagenten en inwoners, politieagenten en jongeren, politieagenten en scholieren. De preventie zal tevens gebaseerd zijn op een lokaal beleid van sociale cohesie, van bemiddeling en educatieve, sportieve en socio-culturele activiteiten in de wijken in nauwe samenwerking met
de dienst Preventie.
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Het College zal toezien op de ontwikkeling van een online politie onthaaldienst via de sociale netwerken. Het doel van dit onthaal zal zijn om een rechtstreekse dialoog tot stand te brengen tussen
politieagenten en burgers die informatie wensen, maar het zal tevens een rechtstreekse en efficiënte
heroriëntatie moeten mogelijk maken van personen naar het meest passende politiedepartement
naargelang de problematiek of, desgevallend naar een andere openbare dienst.
Het College zal de intelligente camera’s opnieuw actualiseren en uitbreiden door over te gaan tot de
aankoop van 40 bijkomende camera’s op het gemeentelijk grondgebied. Deze camera’s zullen toelaten om de daders van misdrijven beter live te volgen maar tevens om kwaliteitsvolle opnames te
bekomen voor gerechtelijke onderzoeken.
Tot slot zal het College aandacht hebben voor de goede werking en de vermeerdering van het aantal
openbare verlichtingspunten door de uitwerking van een nieuw Openbaar verlichtingsplan. Want een
stad die ’s nachts goed verlicht is zonder donkere plaatsen is eveneens een element dat de bevolking
helpt om zich veilig te voelen.

F. Mobiliteit en verkeersveiligheid
De inwoners van Sint-Joost leven in een omsloten vorm door de ruimtelijke configuratie van haar
grondgebied. Gezien de noodzaak om verplaatsingen uit te voeren, ook met de wagen, is het van essentieel belang om het voor de inwoners mogelijk te maken om hun wijk in en uit te kunnen zonder
omwegen. Het College heeft de ambitie om het recht op mobiliteit te verzekeren en iedere burger toe
te laten om vlot zijn wijk buiten te geraken en zich volop te integreren in de maatschappij.
De gemeente dient mobiliteit voor iedereen op een evenwichtige manier te garanderen.
Hiervoor beoogt het College een globale aanpak rekening houdende met de diversiteit van de gebruikers en met de gebruikswijzen van de mobiliteit. Zo zal worden voorgesteld om systematisch de
doelstellingen van de (multi)mobiliteit te integreren in de organisatie van de openbare ruimte teneinde
alternatieven voor de wagen aan te moedigen en de ruimte te verdelen tussen haar diverse gebruikers. Er zal specifieke aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers,
gemotoriseerde tweewielers, personen met beperkt mobiliteit enz.).
Het College zal tevens aandacht blijven besteden aan de noodzaak om alle vervoerswijzen in aanmerking te nemen en de complementariteit daartussen te bevorderen. Hiervoor zal een nauwe en permanente coördinatie moeten worden verzekerd tussen de diverse vervoersoperatoren en de verschillende
machtsniveau’s, die hun krachten moeten bundelen.
Het College zal bijdragen aan de ondersteuning van het openbaar vervoer in nauwe samenwerking
met het Gewest teneinde de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer op het gemeentelijk grondgebied voor iedereen te verbeteren.
Het College zal een actieplan voor gedeelde mobiliteit ontwikkelen, bij voorkeur op hernieuwbare
energie (carpooling, gedeelde wagens, autodelen tussen buren, gedeelde fietsen enz.) door voorbehouden parkeerplaatsen te installeren en door de gedeelde vervoerswijzen voor verplaatsingen van
het kantoorpersoneel te promoten.
Het College zal rekening houdende met de bevolkingsdichtheid tevens het aantal elektrische herlaadpalen uitbreiden voor elektrische wagens op het gemeentelijk grondgebied met de ambitie om het
Gewest te volgen, dat beoogt om palen uitgerust met twee herlaadpunten te verdelen over het gewestelijk grondgebied op basis van één paal per km². Het College zal een beter netwerk opzetten van de
gemeente en zal particulieren en bedrijven aansporen om een laadpaal te installeren in hun omgeving.
Om het wandelen te bevorderen zal het College het comfort en de veiligheid van de trottoirs vergroten
door zich er rekenschap van te geven dat een groot aantal ervan op het gemeentelijk grondgebied te
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smal zijn. De impact van obstakels op de trottoirs (signalisatiepalen, verlichtingspalen enz.) die verplaatsingen trager en onveiliger maakt, zal sterk worden verminderd.
Het College verbindt zich ertoe om het parkeerbeleid te verbeteren door een informatiecampagne
te lanceren bestemd voor de bedrijven teneinde hen te herinneren aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hen te vragen om hun bestaande parkings ter beschikking te stellen van de inwoners van de gemeente buiten de kantooruren.
Parallel hiermee zal het College zijn beleid verderzetten van inrichting van parkeerplaatsen voor de
inwoners in de centrale wijken en van terbeschikkingstelling van beveiligde parkeerplaatsen aan de
inwoners voor een redelijk bedrag. Een gemeentelijk parkingreglement zal worden ingevoerd en de
tarieven zullen eenvormig worden gemaakt.
Het College zal een diversificatie voorzien van de betalingswijzen van de parkings (sms, gsm-applicaties enz.) en de aankoop bestuderen van een scan teneinde het parkeren beter te controleren en
reguleren ten gunste van de buurtbewoners.
Het College wenst het aantal beveiligde parkeerplaatsen te reguleren en te verhogen voor fietsen,
steps en moto’s, zowel in de nabijheid van gemeentelijke gebouwen als handelaarszones.
Om het parkeren te vergemakkelijken voor Tennodenaars in de buurt van hun woning, zal het Gemeentecollege overleggen met de aangrenzende gemeente Brussel-Stad, zoals dit reeds eerder werd
gedaan met de gemeente Schaarbeek, teneinde de lijst te bepalen van de straten waar geldige parkeerkaarten worden getolereerd aan weerszijden van de gemeentelijke grens en zal het College een
samenwerkingsakkoord afsluiten.
Verkeersveiligheid is terecht de voornaamste bezorgdheid van de Tennodenaars.
Immers, door problemen van overdreven snelheid of onaangepaste wegenaanleg aan te pakken kunnen levens worden gered.
Het College zal de snelle aanleg van de gemeentelijke wegen van nabij opvolgen op basis van een
diagnose van de openbare ruimte met als doel de snelheid te verminderen en de veiligheid van alle
gebruikers te verbeteren (meer zichtbaarheid van de zones 30 in de omgeving van scholen en crèches,
bijkomende installatie van snelheidsremmers, betere vloersignalisatie, versterking van de markering
van de oversteekplaatsen voor voetgangers door LED-verlichting, fietspaden, verkeerseilanden enz.).
Teneinde systematisch en snel de “zwarte punten” inzake verkeersveiligheid aan te pakken, zal het
College zijn technische diensten versterken om de gemeentelijke wegen doeltreffend te onderhouden.
In het kader van de reeds lopende gewestelijke initiatieven en in samenwerking met de Politiezone, zal
het College een informatie- en preventiecampagne lanceren, eventueel gevolgd door sancties, om de
bestuurders te herinneren aan de snelheidsbeperkingen, in het bijzonder in de nabijheid van scholen,
crèches en andere drukbezochte plaatsen, alsook aan het verbod om te parkeren terwijl men de motor
van zijn voertuig laat draaien.
Rechtstreeks in aansluiting op de beslissing onder de vorige legislatuur om de straat dagelijks af te
sluiten waar de Nederlandstalige school Sint-Joost-aan-Zee gevestigd is gedurende de aanvangs- en
einduren van de lessen, heeft het College beslist om deze maatregel uit te breiden naar andere scholen gelegen op het grondgebied, teneinde de weg voor alle scholieren veiliger te maken en een zuiverdere luchtkwaliteit te garanderen voor de kinderen.
Het College zal een kadaster opstellen van de wegen waarvan het profiel geen voertuigen verdraagt
van meer dan 3,5 ton en er het verkeer van vrachtwagens verbieden, met uitzondering van de hulpdienstvoertuigen.
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2. Kwaliteitsvol onderwijs voor onze jongeren
Sint-Joost-ten-Node is de jongste gemeente van het land, met een geboortepercentage dat het hoogste blijft van het Gewest. De gemiddelde leeftijd van de Tennodenaars bedroeg 33,6 jaar op 1 januari
2015 en jongeren tot 18 jaar zijn oververtegenwoordigd in de gemeente.
Het College zal de enorme investeringen die werden gerealiseerd tijdens de vorige legislatuur in de
crèches en de scholen verderzetten en maakt van de toekomst van onze kinderen een prioriteit.

A. Kwaliteit van opvang en onderwijs
Tijdens de vorige legislatuur 2012-2018 was de gemeente sint-Joost de enige van het Brussels Gewest
die het aantal plaatsen in de crèches verdubbelde alsook de infrastructuren voor opvang van de allerkleinsten.
Het College zet dit beleid van prille jeugd verder ter verbetering van de kwaliteit van de opvang en teneinde het aantal plaatsen in crèches te verhogen om het voor alle gezinnen van de gemeente mogelijk te
maken om zich bij te scholen en te werken.
Om de gezinnen te steunen, verbindt het College zich er tevens toe om een premie in te voeren bij de
geboorte van ieder kind.
Wat onderwijs betreft, meent het College dat in de basisschool fundamentele vaardigheden moeten
worden verworven: de Franse taal door lezen en schrijven, en wiskunde door rekenen, meetkunde en algebra. Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar om het schoolparcours optimaal te kunnen verderzetten.
Om de scholen te ondersteunen in hun voornaamste opdracht, verbindt het College zich ertoe om een
plaats te garanderen in een kwaliteitsvolle schoolinstelling voor ieder kind van de gemeente.
Bijgevolg stelt het College de verhoging van het aantal plaatsen in de scholen als prioriteit, waarbij het
maximum aantal leerlingen wordt verminderd tot 16 per klas in het basisonderwijs dankzij grote investeringen in renovatie- en uitbreidingsprojecten van de scholen. Het aantal leerlingen per klas verminderen en investeren in kwaliteitsvolle materialen in de scholen draagt tevens bij tot de verbetering van het
werkkader van de leerkrachten en tot het welzijn van de kinderen.
Zo zal het College, met de hulp van de Gemeenschap Wallonië-Brussel, de school Henri Frick herinrichten en uitbreiden op twee verdiepingen om er 6 nieuwe basisklassen te creëren, een refter, lokalen voor
het personeel, een speelplaats, een moestuin en een overdekte speelplaats. De bestaande klassen zullen in conformiteit worden gesteld en heringericht op het vlak van isolatie.
Volgens het College moet elk kind immers kunnen genieten van een plaats in een kwaliteitsvolle school,
met aangepaste infrastructuren, gelegen op een redelijke afstand van zijn woonplaats. Het College zal
dus verdergaan met de aanleg van de omgeving van de scholen zodat kinderen veilig op school kunnen
aankomen en met de inrichting van aangename ruimten.
De dagelijkse afsluiting van de straten waar de scholen gelegen zijn tijdens de aanvangs- en einduren
van de lessen, zal worden veralgemeend om te vermijden dat onze kinderen worden blootgesteld aan de
sterke luchtvervuiling op het traject naar school.
Het College zal initiatieven aanmoedigen van zachte mobiliteit voor de verplaatsing van de woonplaats
naar school door de installatie van beveiligde fietsenparkings in of nabij de scholen.
De projecten van heraanleg van de speelplaatsen met speel- en groene ruimten zullen worden gerealiseerd en ondersteund.
Het College heeft de ambitie om een Digitaliseringsplan van de gemeentelijke scholen in het leven te
roepen.
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Dit plan zal zowel betrekking hebben op de schoolinfrastructuren als op de inhoud van de lessen.
Het digitale gebruik zal een middel worden van sociale emancipatie, en dit zowel in het basis- als
in het secundair onderwijs.
Glasvezel en wi-fi zullen worden geïnstalleerd in al onze scholen en alle klassen vanaf de basisschool
zullen worden uitgerust met interactieve borden, hetgeen de lesgevers zal aanmoedigen om virtuele
leeromgevingen te gebruiken.
Met dit plan ambieert het College de ontwikkeling van de digitale vaardigheden bij de leerlingen (codering, programmering enz.) hetgeen hen gewild zal maken op de arbeidsmarkt. Een sensibilisering van
de leerlingen rond veiligheid van gegevens en stalken op het Internet zal eveneens worden voorzien.
De digitalisering zal worden uitgebreid naar de ouders aangezien zij via een virtuele klasagenda het
schoolparcours zullen kunnen volgen van hun kind (huiswerk, schoolresultaten, gedrag, uitstappen enz.).
De gemeentelijke basisschool Henri Frick, die werd gevormd rond de nieuwe technologieën van informatie en communicatie, zal worden ondersteund als proefproject.
Het College wenst eveneens de goede beheersing te versterken van de landstalen, hetgeen essentieel is in de ontwikkeling en de loopbaan van de jongere maar tevens noodzakelijk is voor een betere
sociale integratie van de volwassene.
Vandaag, in de hoofdstad van de Europese Unie, ervaren tal van jonge schoolverlaters moeilijkheden
om een eerste job te vinden door een te geringe taalkennis, van het Nederlands of van het Engels.
Taalkundige immersie maakt het leren van talen en bijgevolg de professionele en sociale integratie
veel gemakkelijker.
Op basis van deze vaststelling zal het College een nieuwe school oprichten die lessen Frans/Nederlands zal organiseren door taalbadonderwijs, na overleg met de 2 Gemeenschappen.
Parallel hiermee positioneert Sint-Joost-ten-Node zich tussen de Brusselse gemeenten die het hoogste aantal personen tellen van buitenlandse nationaliteit (42 % van haar inwoners in 2015 volgens het
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse). Het College is ervan overtuigd dat tweetaligheid en de
kennis van andere internationale talen niet enkel belangrijk zijn in de zoektocht naar werk maar eveneens in de menselijke relaties, en zal dus het taalacademie voor de jongsten uitbreiden (Nederlands,
Engels, Turks, Arabisch, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Chinees enz.)
Het College zal binnen de scholen de partnerschappen bevorderen met sportclubs, jeugdverenigingen,
culturele en economische actoren en ouderen teneinde de sportbeoefening, de toegankelijkheid tot
cultuur, de banden tussen generaties en de integratie van de school in haar omgeving te versterken.

B. Kosteloosheid van school en buitenschoolse opvang
Tal van ouders ervaren moeilijkheden bij de betaling van de schoolkosten van hun kinderen. Het College verbindt zich ertoe om te ijveren voor een absolute kosteloosheid van het onderwijs met inbegrip van het schoolmateriaal, de culturele en sportieve activiteiten, schooluitstappen, een warme en
evenwichtige maaltijd ’s middags voor elk kind en buitenschoolse opvang. Al deze elementen vormen
de basis voor een kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs voor iedereen.
Om de schoolinschakeling te vergemakkelijken, zal het College verdergaan met zijn beleid van kosteloosheid van de kinderopvang in de basisscholen en van professionalisering van de sector van buitenschoolse opvang, zowel die van de verenigingen als van de gemeente.
Onder de vorige legislatuur werden niet minder dan 1700 kinderen begeleid in het kader van de buitenschoolse opvang waarvan er 1300 konden genieten van schoolsteun. Het College zal de toegankelijkheid tot buitenschoolse opvang vergroten om de strijd aan te gaan tegen spijbelen en falen op school.
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Het College is zich bewust van het belang van de verschillende actoren en plaatsen die bijdragen tot
de opvoeding van de kinderen (scholen, dienst jeugd, jeugdhuizen, dienst Preventie, verenigingen,
huiswerkscholen, mentoraat SCHOLA ULB, etc.), en zal synergieën aanmoedigen tussen de lokale
actoren alsook de ontwikkeling bevorderen van de huiswerkscholen door het aanbod te vergroten en
het gebruik toe te laten van openbare infrastructuren.
In partnerschap met de verenigingssector verbindt het College zich er op die manier toe om te streven naar de inrichting van 500 nieuwe plaatsen voor studiehulp. Om de koopkracht van de gezinnen
te vergroten, zal een “schoolcheque” worden toegekend ten gunste van de Tennoodse kinderen die
school lopen op het grondgebied van de gemeente.

C. Toekomst en opleiding van jongeren
Aangezien Sint-Joost de jongste gemeente is van het land meent het College dat het essentieel is dat
jongeren zich ten volle kunnen uitdrukken en worden zij aangemoedigd in de ontwikkeling van hun
individuele of collectieve projecten.
De actieve deelname van jongeren aan de maatschappij als verantwoordelijke, actieve, kritische en
solidaire burgers dient sterk te worden ondersteund, ongeacht hun geslacht, hun sociale omstandigheden of hun culturele identiteit.
Maar opdat de jongere volkomen zijn plaats kan innemen in de maatschappij, is het belangrijk dat hij
wordt erkend. De lokale beleidsvoeringen ten gunste van de jeugd dienen rekening te houden met de
realiteiten die de toekomst van de jongeren bezwaren, stigmatiseren en vooral belemmeren.
Eerst en vooral hebben falen en afhaken op school tot gevolg dat een groot aantal adolescenten “op
straat wordt gegooid” op zoek naar herwaardering en het herwinnen van hun zelfvertrouwen dat ze
verloren op school.
Daarnaast ontmoedigt het hoge werkloosheidspercentage de schoolinspanning van de anderen.
Volgens cijfers van ACTIRIS1, het Brussels Agentschap voor Werkgelegenheid, blijft het werkloosheidspercentage bij jongeren hoog, ook al wordt een lichte daling vastgesteld, toch blijft dit bijna één
jongere op vier.
Dit heeft tot gevolg dat deze jongeren, wanneer zij de volwassen leeftijd bereiken, zich niet kunnen
integreren, de familiewoning verlaten en een leven als koppel starten. Bovendien, wanneer men niet
werkt en niets te doen heeft overdag en wanneer men bijna de hele tijd op straat in zijn buurt rondhangt, dan heeft men geen andere mogelijke sociale identiteit meer dan die van op straat.
Daarom verbindt het College zich ertoe om een coherente en ambitieuze maatregel tot stand te
brengen inzake jeugd die een geheel zal coördineren van educatieve en preventieve, voorlichtende
en structurerende, multidisciplinaire en innoverende acties (vrije tijd, cultuur, artistieke expressie,
schoolhulp, opleiding, vakantieverblijf, sport, rap beoefenen, voeding, leefmilieu, intergenerationele
ontmoeting, strijd tegen discriminatie enz.). Deze acties zullen worden vastgelegd in tijdsduur, zichtbaar zijn en het werken in een netwerk bevorderen met alle partners die handelen ten gunste van de
jeugd (dienst Jeugd, dienst Preventie, Jeugdclubs “Le clou” en “Le caveau”, Kinderhuis “Méli-Mélo”,
het verenigingsweefsel van de gemeente enz).
De financiële middelen die nodig zijn voor het ontwikkelen van de acties inzake jeugd (professionals
en uitrustingen) zullen worden geoptimaliseerd. De toegang tot de gemeentelijke (sportieve-, school-,
culturele-, enz.) infrastructuren zal worden vergemakkelijkt voor de jeugdverenigingen, en dit niet
enkel tijdens de vakantieperiode en de weekends maar tevens gedurende heel het jaar in functie van
de beschikbaarheden.

www.actiris.be – Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest. Werkloosheidspercentage van de 15-24 jarigen in %
te Sint-Joost-ten-Node: van 40,9 in 2011 naar 36,5 in 2016.
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Het College zal een Gemeentelijke jeugdraad oprichten teneinde de jongeren aan te moedigen om
deel te nemen aan de uitwerking van een beleid voor en met de jongeren.
Het College zal initiatieven bevorderen ten gunste van de autonomie van jongeren, de sociale inschakeling en de preventie van jongeren die moeilijkheden ervaren. Op die manier zal de ruime doelstelling
van het educatief werk van de straatanimatoren worden ondersteund en hergewaardeerd.
Parallel hiermee, in de strijd tegen falen en afhaken op school, verbindt het College zich ertoe om alle
middelen te activeren om kwalificerende opleidingen aan te bieden aan jongeren alsook valoriserende
werkervaringen (stage, studentenjob enz.).
Het College gaat verder met de bezinning samen met het gemeentelijk Lyceum rond de lancering van
nieuwe studierichtingen van de toekomst zoals “PC Onderhoud/netwerken” en een artistieke opleiding.
Andere richtingen zullen worden ge creëerd in het domein van “hulp aan personen” waardoor een
honderdtal jongeren van onze wijken zullen kunnen worden opgeleid en georiënteerd in deze sector.
Het College zal nieuwe partnerschappen ontwikkelen voor de opleiding en de tewerkstelling van jongeren dankzij de lokale verankering van bedrijfssectoren zoals de horeca, het hotelwezen, financiën,
vastgoed, verzekeringen alsook de Europese instellingen.
Tot slot verbindt het College zich ertoe om jongeren beter te informeren en voor te bereiden in hun
zoektocht naar een studentenjob. De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost zal een sterke partner blijven
door de jongeren te helpen bij de opstelling van een aantrekkelijk en volledig CV alsook bij de opstelling van een motivatiebrief. De jongeren zullen tevens worden geholpen om zich beter voor te bereiden
op de verschillende stappen en sollicitatiegesprekken en ze zullen een reeks adviezen krijgen om hun
rechten en plichten te kennen als jobstudent.
De dienst Jeugd zal ermee worden belast een informatiecentrum op te richten voor jongeren waartoe
zij zich kunnen wenden om zich te informeren.
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3. Huisvesting en werkgelegenheid als voornaamste prioriteiten
Het recht op huisvesting is een fundamenteel recht dat dient te worden verdedigd en te worden versterkt op alle machtsniveau’s. Een toegankelijke en kwaliteitsvolle woning vormt het eerste middel van
sociale emancipatie.
Met de bevordering van duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling alsook de ontwikkeling van economische activiteiten op haar grondgebied, heeft het College als doel ongelijkheden te verminderen, inkomens te garanderen die iedere werknemer toelaten om waardig te leven, het welzijn en de welvaart
van zoveel mogelijk inwoners te vergroten, gelijke kansen te bevorderen, te strijden tegen armoede en
sociale uitsluiting.

A. Kwaliteitsvolle en aangepaste woningen
In het Brussels Gewest drijven de sterke bevolkingstoename en de schaarste aan gebouwde of gerenoveerde kwaliteitsvolle woningen meer en meer gezinnen ertoe om in woningen te leven die vrijwel of
zelfs absoluut onbewoonbaar zijn in de hoop op een latere renovatie.
De gemeente dient een belangrijke rol te spelen in de uitvoering van een werkelijk onvoorwaardelijk
recht op een kwaliteitsvolle woning. Door de middelen waarover zij beschikt, is de gemeente een echte
bron voor de lokale ontwikkeling van de huisvesting, die het voorbeeld toont en de aanzet geeft inzake
grondige renovatie van woningen en bescherming van de meest kwetsbare burgers.
Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van bevolkingsgroei en veroudering van de gebouwen,
verbindt het College zich ertoe om het aantal beschikbare kwaliteitsvolle en aangepaste woningen op
het gemeentelijk grondgebied te verhogen. Hiertoe zal het College, in het kader van zijn stedenbouwkundig beleid, zware renovaties begeleiden.
De gemeente Sint-Joost wenst haar vastgoedpark van openbare woningen tegen 2025 met 10% te vergroten. Het College zal verdergaan met de uitvoering van een aankoopplan van 15 nieuwe gebouwen,
waarin met name carrés gevestigd zijn in de Noordwijk.
Parallel hiermee zal de renovatie van de gemeentelijke woningen worden verdergezet zoals de vervanging van de stookruimten, de installatie van zonnepanelen, de beveiliging van de toegangen van
gebouwen en de vernieuwing van de gemeenschappelijke ruimten.
De maatschappij Goedkope Woningen (GW) zal eveneens verdergaan met de renovatie van haar sociale
woningen.
Dankzij het Premieloket opgericht onder de vorige legislatuur, zal het College grote budgettaire middelen vrijmaken om privé-eigenaars te helpen om te beschikken over gemeentelijke en gewestelijke
premies bij de renovatie van hun woning. Deze werken laten onze medeburgers toe om hun energiefactuur en hun ecologische voetafdruk werkelijk te verlagen. Dit is goed voor de eigenaars, voor de
huurders maar ook voor de omgeving aangezien de vermindering van energieverlies onrechtstreeks de
uitstoot beperkt van broeikasgassen.
In het kader van het Stadsbeleid ondersteund door het Brussels Gewest, in samenwerking met de
dienst budgetbegeleiding van de vzw Maison de la Famille en partners zoals GoodPlanet Belgium en
“Transition durable”, zal het College opleidings- en sensibiliseringscycli lanceren teneinde de inwoners zo goed mogelijk te begeleiden om hun energie- en waterfacturen te verminderen en de risico’s
op energieschaarste terug te dringen. De acties zullen gericht zijn op de opleiding van professionals,
de sensibilisering van het publiek door praktische workshops maar tevens de terbeschikkingstelling
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van performante middelen om te helpen bij een beter energiebeheer in de woning (verwarming, elektriciteit, water) en een werkelijke besparing te realiseren van de energiefacturen.
Het College zal de mogelijkheid bestuderen om nood- en transitwoningen ter beschikking te stellen die zullen toelaten om snel tegemoet te komen aan situaties van sociale nood met name wegens
rampen, brand enz.
In aansluiting op de maatregelen die door de Gemeente ter beschikking worden gesteld van de eigenaars om hun goed te renoveren, zal het College een systematische strategie ontwikkelen in de strijd
tegen huisjesmelkers en de onbewoonbaarheid van woningen. De gemeente zal haar acties verruimen om onbewoonbare en overbevolkte woningen te identificeren, door een sterke coördinatie tussen
de politiediensten, de bevolking, stedenbouw, hygiëne en de Directie van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DIRH). Het College zal er door de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning over
waken om de verdeling van gebouwen in te kleine cellen te vermijden. De controles op bewoonbaarheid zullen worden versterkt teneinde de eigenaars te sanctioneren waarvan de woningen niet voldoen
aan de minimumnormen inzake hygiëne, veiligheid en comfort.

B. Lokale werkgelegenheid
Werkgelegenheid en koopkracht zijn de voornaamste prioriteiten van de burgers. Bijgevolg verbindt
het College zich ertoe om duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling alsook de ontwikkeling van economische activiteiten op haar grondgebied te bevorderen.
Volgens het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse was in 2013 van de 19 275 personen van
de bevolking op actieve leeftijd (15-64 jaar) 62% actief op de arbeidsmarkt in Sint-Joost-ten-Node.
Slechts twee derde hiervan zijn aan het werk en één derde staat bij ACTIRIS ingeschreven als “nietwerkende werkzoekende”. De toegang tot een baan blijkt bijzonder moeilijk voor de actieve Tennodenaars: het werkloosheidspercentage (volledig en langdurig) ligt veel hoger in de gemeente dan op
gewestelijk niveau, zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook al gaat het in lichte daling, het werkloosheidspercentage in Sint-Joost-ten-Node blijft bij de hoogste van het Gewest en treft vooral de
jeugd.
Deze vaststelling is nog zwaarder wanneer men weet dat een groot aantal personen leeft in een vorm
van uitstoting in de wijken met allerlei sociale en economiscche gebreken.
Om deze zorgwekkende situatie aan te pakken zal het College een ambitieus plan uitwerken voor de
mobilisering van de tewerkstellings- en opleidingsactoren en de werkgevers gelegen op het gemeentelijk grondgebied.
Opdat iedere openbare- en privé-verantwoordelijke de nodige inspanning zou leveren om de werkloosheid in onze wijken te bestrijden, heeft het College ingegrepen op een reeks parameters waaronder
de fiscaliteit. Zo werden drie taksen geschrapt (verlichte uithangborden, marktkramen, terrassen) als
steun aan de lokale handel tijdens de Gemeenteraad van december 2018.
Met de aanwezigheid van ACTIRIS, Bruxelles-Formation en de VDAB in de ASTRO- toren alsook het
EPFC (“enseignement de promotion sociale à Bruxelles”) aan de Sterrenkundelaan, is de gemeente in
minder dan één legislatuur een heus “Beroepenpunt” geworden en heeft zij dus alle partners in huis
om de koppeling van Tennoodse werkzoekenden en werkgevers te vergemakkelijken.
Het College zal partnerschappen ontwikkelen en uitwisselingen van informatie tussen de gemeente
en de werkgevers (bedrijven, verenigingen, openbare instellingen, zelfstandigen enz.) aanwezig op het
grondgebied, met name door de publicatie van hun werkaanbiedingen op de website van de gemeente
en op de gemeentelijke aankondigingsborden, teneinde hen in verbinding te brengen met de werkzoekenden van de gemeente.
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Van deze operatoren zijn twee buildings die deel uitmaken van de Europese instellingen gelegen op
haar grondgebied, het ene op het Rogier- en het andere op het Madouplein. Het College spant zich in
om het imago nieuw leven in te blazen en om de lokale verankering te versterken van deze openbare
instellingen, die zich meer zouden moeten openstellen naar de omgevende wijken. Gelet op het lage of
zelfs onbestaande aantal Tennodenaars die stage lopen of werken binnen de Europese instellingen, zal
het College contact opnemen met de Europese Commissie alsook met het Commissariaat voor Europa
en de Internationale Organisaties (CEIO) zodat een partnerschap kan worden tot stand gebracht ten
gunste van onze jongeren en inwoners in opleiding of op zoek naar werk.
Dezelfde werkwijze zal worden gerealiseerd voor alle economische operatoren aanwezig in de gemeente en meer bepaald de sector van financiële-, verzekerings- en vastgoedactiviteiten die 46% van
de betrekkingen vertegenwoordigt op het gemeentelijk grondgebied, hetzij een gewicht van meer dan
vier keer hoger dan het percentage geregistreerd op schaal van het Gewest.
Om deze koppeling te vergemakkelijken, zal het College een evenement rond werkgelegenheid
organiseren door rond een zelfde doelstelling alle openbare- en privé-actoren voor tewerkstelling en
opleiding samen te brengen.
Parallel hiermee zal het College een voortvarend beleid blijven voeren van tewerkstelling en professionele inschakeling van kwetsbare werkzoekenden door de gewestelijke en federale tewerkstellingssteun te activeren, met name die met betrekking tot het mechanisme van de “artikels 60 en 61” van de
organieke wet van de OCMW’s. Onder de vorige legislatuur genoten 700 Tennodenaars van een baan in
het kader van deze maatregel.
Het College zal tevens de gemeente en haar inwoners valoriseren via hun know-how. Daarom zal het
de dynamiek van oprichtingen van ondernemingen begeleiden en stimuleren en het starten bevorderen van zelfstandigen op haar grondgebied door hen de hulp toe te kennen die nodig is voor de
ontwikkeling van hun activiteiten. Want het zijn vaak de inwoners (ambachtslui, handelaars, ondernemers) die hun eigen job creëren door te opteren voor het statuut van zelfstandige om te ontsnappen
aan de werkloosheid en zij zullen de toekomst worden van onze wijken.
Het College gaat verder met het Reglement van de premie voor economische herlancering voor handelaars die tijdens de vorige legislatuur hebben geleden onder de wegenwerken.
Teneinde de lokale handel te stimuleren, zullen de premies toegekend aan de handelaars om hen te
helpen de aantrekkelijkheid van hun gevels te verhogen alsook de organisatie van tal van braderijen
(6 per jaar) en populaire evenementen op het grondgebied worden verdergezet.
Vanaf 2019 zullen het project van ingegraven containers in de omgeving van de Leuvensesteenweg,
de heraanleg van de Madou Esplanade en de Leuvensesteenweg en de opening van het Huis van Culturen de aantrekkelijkheid van de lokale handel op deze drukbezochte as van de gemeente aanzienlijk
verbeteren.
Door de toegankelijkheid van de handelszaken te verbeteren en de diversiteit ervan te bevorderen, zal
de gemeente de buurthandel en de lokale ambachten versterken en ondersteunen.
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4. Cultuur en sport voor iedereen
De bevordering van de toegang tot cultuur voor iedereen en van culturele diversiteit als middel van
democratie, zal tot de prioriteiten behoren van het College.
Een leven lang sportbeoefening zal worden ondersteund als teken van een goede fysieke en mentale
gezondheid voor alle Tennodenaars.

A. Cultuur in de nabijheid, toegankelijk voor iedereen en bindmiddel van
sociale cohesie
Individuele emancipatie ontstaat met name door de waarden die cultuur overbrengt : opening naar de
wereld, vrijheid van uitdrukking, nieuwsgierigheid, een kritische geest en tolerantie. Cultuur is een
persoonlijke ontplooiing die het scheppen van sociale banden bevordert en de ontwikkeling van een
individueel en collectief bewustzijn.
Aangezien cultuur een middel is voor democratie, zal de bevordering van de toegang tot cultuur voor
iedereen en culturele diversiteit een prioriteit zijn van het College.
Om te strijden tegen sociale ongelijkheden in de toegang tot cultuur, zal het College in het algemeen
de toegankelijkheid vergroten voor alle burgers tot culturele plaatsen en evenementen gelegen op
zijn grondgebied (culturele aanbod, tarieven, openingsuren, toegankelijkheid PBM, promotie en verspreiding van een culturele agenda enz.).
Het Huis van Culturen – met 3000 m2 gewijd aan cultuur, een voorstellingszaal van 420 plaatsen, polyvalente zalen, een pedagogisch restaurant en een cafetaria – zal de pool bij uitstek vormen van het
cultuurbeleid in de buurt, toegankelijk voor iedereen en bindmiddel van sociale cohesie waarvoor het
College zich ten volle zal inzetten.
Het Huis van Culturen zal rekening houden met de sociologische en culturele realiteit die Sint-Joost
haar multiculturele dimensie geeft die zowel rijk als bijzonder is. Het zal een dynamiek bevorderen van
interculturele uitrustingen en culturele ontmoetingen met alle publieken.
De gemeente dient immers te zorgen voor het tot stand brengen van een kader dat de burgers aanspoort om alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen of eraan deel te nemen die de versterking beogen
van de democratie. In die zin zal het Huis van Culturen een beleid van participatieve democratie voeren
dat er met name in bestaat om aan culturele minderheden aanwezig op het grondgebied de gelegenheid te geven om zich uit te drukken en dat meer de realiteit van de wijken zal weergeven door een
gevarieerd cultureel aanbod, zowel op het vlak van programmatie als van participatie van het publiek.
Het Huis van Culturen wordt een heus middel van sociale cohesie opgebouwd uit partnerschappen
met het verenigingsweefsel van de gemeente, de gemeentelijke bibliotheek, de academies voor muziek en Schone kunsten van Sint-Joost. Er zullen activiteiten worden georganiseerd om de ontmoeting
te bevorderen van de inwoners van de wijken: voorstellingen, theater, dans, tentoonstellingen, creatieve workshops, feesten, praatgroepen, stages tijdens de schoolvakanties enz.
Het Huis van Culturen zal tevens projecten steunen met het oog op de participatie van de inwoners in
het creatieproces (samenwerking tussen artiesten en inwoners van een wijk, collectieve schrijfateliers, artistieke en audiovisuele creaties gerealiseerd door burgers of jonge Tennoodse talenten enz.)
en zal een ruimte ter beschikking houden voor culturele praktijken voor liefhebbers en opkomende
culturen van jongeren.
Parallel hiermee zal het College verdergaan met de bevordering van de populaire en de stedelijke
cultuur (kunsten op straat, circuskunsten, straatdansen enz.) door de voortzetting van met name het
Festival van de Kunsten op Straat. De tradities in het hart van de wijken zullen worden behouden, met
name door de restauratie van het carnaval.
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Het College wenst de bibliotheken en het Charliermuseum ’s avonds te openen en de uren van de
openbare schrijver uit te breiden om zoveel mogelijk personen toe te laten te worden geholpen bij de
opstelling van hun correspondantie.
Het College zal de culturele en creatieve praktijken in de scholen aanmoedigen gedurende de schooltijd.
Daar het College er zich van bewust is dat de voertaal belangrijk is voor het slagen op school, de toegang tot cultuur, de integratie in de maatschappij en de uitoefening van verantwoordelijk burgerschap,
zal het eveneens verdergaan met het steunen van projecten van culturele verenigingen die ijveren voor
het aanleren van de Nederlandse taal. Van deze verenigingen zijn de bibliotheek en de verenigingen
voor alfabetisering en Nederlandse als vreemde taal de eerste lijnsinstellingen in de strijd tegen sociale en culturele ongelijkheden.
Wat lezingen en alfabetisering betreft, zal het College uiteenlopende en innoverende projecten ondersteunen die het lees- en schrijfplezier bevorderen, de beheersing van de Franse taal, de ontwikkeling
van de verbeelding en de creativiteit, de groei van het communicatie- en structureringspotentieel, de
socialisering, de integratie van personen van buitenlandse origine enz. Deze culturele projecten dienen
alle publieken te bereiken (de allerkleinsten, kinderen, adolescenten, volwassenen, gezinnen, ouderen,
nieuwkomers, analfabeten, personen die weinig of geen Frans spreken enz.), en partnerschappen te
creëren met crèches, scholen, jeugdhuizen, verenigingen bevoegd voor alfabetisering enz., alsook de
intergenerationele banden en het samenleven te bevorderen.

B. Levenslang sporten
Een regelmatige sportactiviteit draagt bij tot de ontwikkeling van het welzijn en tot het behoud van een
goede gezondheid. Sport vormt tevens een factor van inschakeling en acceptatie van verschillen. Een
echt sportief beleid dient dus een sportbeoefening aan te moedigen en mogelijk te maken in overeenstemming met de noden en de wensen van iedereen.
Terwijl de school ontegensprekelijk een essentiële rol te spelen heeft om sportbeoefening aan te
moedigen en leerlingen zin te doen krijgen in sport, beschikt de gemeente eveneens over belangrijke
middelen om de levenslange sportactiviteit te bevorderen.
Het College heeft de ambitie om een investeringsplan in sportinfrastructuren 2019-2024 tot stand
te brengen.
Het College verbindt zich ertoe om de renovatie en het onderhoud verder te zetten van alle sportinfrastructuren en om sportieve projecten te ontwikkelen vanuit een invalshoek van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en van inschakeling van kwetsbare personen (gehandicapte personen, ouderen enz.).
Het College zal toezien op de opening van het gemeentelijk zwembad in het voorjaar van 2019 voor
de kinderen van de scholen van de gemeente, maar tevens voor alle inwoners van de gemeente en
zwemfanaten. Het College zal een zwemschool oprichten om lessen te geven en verenigingen te onthalen ten gunste van de ontwikkeling van de zwemsport en -ontspanning.
Het College zal de kosten dekken voor inschrijving in sportclubs ingevoerd onder de vorige legislatuur via de “Sportcheque”, om tegen verminderde prijs toegang tot sport mogelijk te maken voor alle
jongeren van 4 tot 18 jaar.
De gemeente zal verdergaan met de organisatie van multisportdagen voor jongeren van de scholen
van Sint-Joost in partnerschap met alle Tennoodse sportclubs.
Het College wenst het fietsen te promoten voor Tennoodse kinderen door voor hen een plaats ter
beschikking te stellen op de openbare weg tijdens de maand mei (een square, een plein enz.) waar ze
in alle veiligheid kunnen leren fietsen met de hulp van hun ouders/grootouders.
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In het kader van de promotie van de fiets wil het College een plaats ter beschikking stellen van inwoners en gebruikers waar ze hulp kunnen krijgen bij de herstelling van hun fiets en tevens praktische
adviezen om veilig te rijden.
Er zal tevens aandacht worden besteed aan sport met senioren. De sportieve activiteiten zullen worden
georganiseerd met de gebruikers van het dagcentrum van Maison de la Famille en van het OCMW.
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5. Samenleven en waardig ouder worden
Gelijke kansen richt zich op de strijd tegen iedere vorm van discriminatie (leeftijd, geslacht, afkomst,
religie, seksuele oriëntatie, handicap, enz.) en de integratie van alle publieken in alle domeinen van de
maatschappij (mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs, cultuur, tewerkstelling enz.).
De verlenging van de levensduur vereist een nieuwe aanpak op het vlak van alle lokale beleidsvoeringen inzake mobiliteit, huisvesting, veiligheid, sociale hulp, gezondheid enz.
De ouderen moeten waardig kunnen leven, met voldoende pensioen en gegarandeerde toegang tot
gezondheidszorg en kwaliteitsvolle diensten, in een rustige buurt.
De levenskeuze van de bejaarde persoon dient te worden gerespecteerd.

A. Gelijkheid en sociale mix
Er moet worden vastgesteld dat de genderdimensie niet voldoende is geïntegreerd, noch in de collectieve geest, noch in de openbare beleidsvoeringen.
Eén van de eigenaardigheden van de gemeente is dat de verhouding mannen bijzonder groot is in SintJoost-ten-Node: het is immers één van de weinige gemeenten van het Gewest die meer mannen dan
vrouwen telt.
Het College is zich bewust van het belang van vrouwen in het leven in de wijken en voor het behoud
van de sociale vrede, en zal zich bezinnen over de inrichting van openbare ruimten en voorzieningen
met het oog op het gebruik door vrouwen.
Zo zal de openbare ruimte comfortabeler en aantrekkelijker worden gemaakt voor vrouwen. Want als
de ruimte geschikt is voor vrouwen, dan is ze eveneens aangepast voor kinderen, bejaarden of personen met beperkte mobiliteit, maar tevens voor mannen.
Een gemeente waar vrouwen worden gerespecteerd in de openbare ruimte is een rijkere gemeente.
Naast deze materiële inrichtingen, is het van essentieel belang om kinderen van jongsaf op te voeden
rond wellevendheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Het College zal de begeleiding bevorderen van vrouwen naar beroepsopleiding en werk. Eén van de
voorwaarden om hen toe te laten zich bij te scholen en normaal te werken zal zijn om het aantal plaatsen in crèches en de uurroosters in kinderopvangcentra te blijven uitbreiden.
Het College zal zich tevens bezinnen over sportieve projecten op basis van gelijkheid tussen vrouwen
en mannen (infrastructuren, kleedkamers en sanitaire ruimten, gemengdheid van evenementen en
wedstrijden, waarderen van vrouwelijke sportievelingen en ploegen in de verschillende sporten enz.).
Het College wenst het globaal beleid verder te zetten van strijd tegen partnergeweld (preventie, begeleiding en bescherming van slachtoffers, sensibilisering van het publiek,…) door te werken met de
verenigingen op het terrein en door de politiezone te sensibiliseren.
De gemeentelijke overheid zal de actie bevorderen van vervrouwelijking van straatnamen of openbare
ruimten.
Het College wil de autonomie voor iedereen vergroten door via partners een sociale mobiliteitsdienst
tot stand te brengen voor personen die te weinig autonoom zijn en wenst handelaars, instellingen,
administraties (bibliotheek, museum enz.) aanwezig op het grondgebied te sensibiliseren rond de
toegang van blindengeleide honden tot hun instelling.
Tot slot zal de gemeente verdergaan met de opleiding van het gemeentepersoneel rond de problematiek van geslachtsverandering, hetgeen de administratieve stappen voor geslachtsverandering op de
identiteitsdocumenten zal vergemakkelijken.
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B. Sociale actie en gezondheid
Het College verbindt zich ertoe om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor
iedereen te garanderen en te verbeteren door alle middelen aan te wenden waarover de gemeente
beschikt om bij te dragen tot deze doelstelling, met name door de oprichting van een nieuw medisch
huis.
Veel ouderen leven in een wijk waar ze sedert jaren wonen of sommigen zelfs sinds hun geboorte of
hun jeugd, waar ze de buren en de handelaars in de omgeving kennen, waar ze de nodige hulp vinden
om hen te begeleiden in hun dagelijks leven.
Maar voor andere oudere of kwetsbare personen is dit niet het geval. Het sociale leven in de wijk is
vrijwel onbestaande geworden sedert zij werden geconfronteerd met ziekte, weduwnaarschap, ouderdom, eenzaamheid, verlies van autonomie enz. Aangezien hun netwerk onvoldoende is, raken ze
steeds meer geïsoleerd of worden ze zelfs onzichtbaar, zowel voor de buren als voor de professionals.
Teneinde voor de ouderen te zorgen, verbindt het College zich ertoe om gepaste oplossingen te vinden
om zo veel mogelijk ouderen toe te laten zo lang mogelijk waardig thuis te leven door het tot stand
brengen van een coördinatieproject voor hulp en verzorging aan huis op het grondgebied van de gemeente, dat rekening houdt met hun vertrouwde omgeving, hun graad van autonomie, hun noden en
hun financiële middelen.
Naar het voorbeeld van de preventieve medische consultaties voor kinderen (ONE), zal het College de
haalbaarheid analyseren voor het invoeren van gratis consultaties voor ouderen om de gezondheid
van personen van 60 jaar en ouder te bevorderen, op te volgen en te behouden. Deze consultaties
hebben niet tot doel om zorg te verstrekken maar wel om een preventieve geneeskunde te ontwikkelen
voor ziekten en leeftijdskwalen door eenvoudige technische gebaren met het oog op geruststelling en
begeleiding, zoals een weging uitvoeren, de temperatuur nemen, de bloeddruk meten, het zicht of het
gehoor testen, inenten enz.
Aangezien de zorg voor een persoon complex kan blijken en de interventie vereist van verschillende
zorgverleners en hulpdiensten (verpleegkundige zorgen, kinesitherapie, medische pedicure, tandverzorging, hulp en maaltijden aan huis, thuisopvang, kapper enz.), zal het College tevens een lokaal
solidariteitsnetwerk tot stand brengen voor en met de ouderen.
Parallel hiermee zal het College ervoor zorgen dat iedere bejaarde gegarandeerd toegang kan krijgen tot een aangepaste woning, zich veilig kan voelen, zich kan verplaatsen in een openbare ruimte
die aangepast is en geografisch in de buurt ligt van zorginstellingen, hulpdiensten, handelszaken,
ontspanningsmogelijkheden enz.
Het College is zich ervan bewust dat wij wanneer het om ouderen gaat, zoals we maar al te vaak doen,
niet enkel moeten denken in termen van gebrek en afhankelijkheid, aangezien zij nog perfect hun rol
kunnen spelen in de maatschappij. Daarom zal het de gemeentelijke consultatieve ouderenraad versterken en ondersteuning bieden aan alle innoverende acties op het vlak van gezondheid en participatie van ouderen, zowel op politiek als sociaal vlak.
De intergenerationele overdracht van kennis zal worden gewaardeerd want deze is belangrijk in het
proces van socialisering van de jongeren, van verbinding en solidariteit tussen de generaties maar
tevens voor de inschakeling van immigrantenfamilies binnen de wijken.
Echter, wanneer het niet meer mogelijk is om de oude dag thuis door te brengen of indien de oudere
dit niet meer wenst, zal het College formules van dagopvang of plaatsing voorstellen die aantrekkelijk
zijn en respectvol voor de personen in het Rustoord van het OCMW “Anne Sylvie Mouzon” en zal het
aantal verple(e)g(st)ers en zorgverle(e)n(st)ers worden verhoogd teneinde beter tegemoet te komen
aan hun welzijn.
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Om meer gezelligheid te garanderen en de sociale participatie van de ouderen binnen de instelling
te optimaliseren, zal het College een kleine sociale kruidenierszaak inrichten (verkoop van kranten,
fruit en groenten uit de tuin, koffie, shampoo enz.) in de inkomhal van het Rustoord van het OCMW,
in mede-beheer met de gebruikers van het rusthuis.
Gezien de geringe oppervlakte van tal van woningen op het gemeentelijk grondgebied, wenst het
College een sociaal wassalon op te richten voor het wassen, drogen en strijken van wasgoed.
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6. Transparantie en goed bestuur
Het Tennoodse College had in de loop van de vorige legislatuur reeds beslist om een ambitieuze en volkomen nieuwe hervorming van het bestuur te lanceren met betrekking tot zijn werking en structuren. Immers, de burgers eisen van de politieke verantwoordelijken dat ze collectief hun handen uit de mouwen steken om bevredigende en gepaste antwoorden te bieden, maar tevens dat ze het goede bestuur toepassen.
De waarden van een goed bestuur zijn het gezonde beheer van de openbare dienst, de responsabilisering van de bestuurders alsook open informatie.
In Sint-Joost respecteren we alle waarden van een goed bestuur.
Er werd geen enkele structuur tot stand gebracht tijdens de vorige legislatuur, alle bevoegdheden zijn
in handen van de gemeente.
We herinneren eraan dat het Gemeentecollege vanaf 2014 had beslist om in de gemeente de Regie voor
Stadskernvernieuwing te integreren (nu Dienst voor Stadsvernieuwing) belast met de opstelling en de
realisatie van de Wijkcontracten. Haar budget – dat geen deel uitmaakte van de gemeentelijke begroting
– maakt sedertdien integraal deel uit van de gemeentelijke begroting en wordt voorgelegd in de Gemeenteraad. Deze beslissing laat een gezonder en transparanter beheer toe.
Tevens werd in de loop van deze legislatuur beslist om een gemeentelijke dienst op te richten voor renovatiepremies, eerder dan een vzw op te richten waarvan het beheer en het budget zou ontsnappen aan
de controle van de Raad.
Wat de mandaten betreft, publiceert de gemeente op haar website de lijst met mandaten en mandatarissen. Het College besliste in de loop van de vorige legislatuur om op de website van de gemeente het
kadaster op te stellen en te publiceren van de mandaten bekleed door hun mandatarissen, en om het
pluralisme en de transparantie te bevorderen door een mandaat in de gemeentelijke structuren voor te
behouden voor de partijen van de oppositie vertegenwoordigd binnen de Gemeenteraad. Deze structuren
dienen de Tennodenaars en de vervulde taken komen de gehele bevolking van de gemeente ten goede.
Bovendien heeft het College wat open informatie betreft een reeks maatregelen genomen om het publiek zo ruim mogelijk te informeren (publicatie van het informatieblad “1210”, herziening van de website, ontwikkeling van de sociale netwerken). Naast deze vrije, snelle en gratis toegankelijke informatie
zijn de gemeentelijke akten alsook de zittingen volledig transparant.
De gemeente Sint-Joost is de eerste Brusselse gemeente die een ruime verspreiding verzekert van de
zittingen van de gemeenteraad door streaming, het College zal deze doelstelling van transparantie verder
zetten door de kwaliteit te verbeteren van de uitzendingen van de zittingen van de Gemeenteraad.
De dagorde alsook de verslagen van de zittingen van de Gemeenteraad worden weergegeven op de website van de gemeente. Het College zal erop toezien dat de verslagen snel op de website van de gemeente
worden geplaatst.
Voor wat de informatie aan de inwoners betreft, werden tal van openbare vergaderingen gehouden tijdens de gehele vorige legislatuur met het doel om de inwoners te informeren rond de beleidsvoeringen
in hun wijk (nieuwe gebouwen, nieuwe tuinen enz) en om hun opmerkingen te verzamelen. Het College
zal verdergaan met deze informatiesessies en de participatie van de burgers aanmoedigen in het openbare en collectieve leven.
Hiertoe heeft de gemeente een Schepenambt voor burgerparticipatie opgericht met als doelstellingen de versterking van de ontmoetingen tussen burgers van een zelfde straat of een zelfde wijk en het
stimuleren tot de oprichting van nieuwe buurtcomités.
Het College zal synergieën aanmoedigen tussen de gemeentelijke verenigingen en de gemeente teneinde schaalvoordelen te bevorderen.
Het College zal jaarlijks een lijst opstellen met de structuren die een subsidie ontvangen van de
gemeente en deze informatie op de gemeentelijke website publiceren.
Tevens zal het College de jaarverslagen van deze organismen publiceren op de website van de gemeente.
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7. Internationale betrekkingen: toerisme,
samenwerking en ontwikkeling
Sint-Joost-ten-Node is een gemeente waar meer dan 154 nationaliteiten naast elkaar wonen en is
daardoor een internationaal grondgebied geworden waar het Noorden en het Zuiden samenleven op
1 km².
Op toeristisch vlak beschikt Sint-Joost, dat een groot aantal hotels telt op haar grondgebied, over tal
van troeven waaronder haar ligging in het stadscentrum. De toeristische- en evenementenactiviteit
vormt een belangrijke uitdaging voor een gemeente, onder andere door haar verbindende rol inzake
economie en tewerkstelling, in het bijzonder in de horeca.
De gemeente zal verdergaan met de organisatie van evenementen bestemd voor iedereen die toelaten om inwoners een gratis, toegankelijk en kwaliteitsvol vrije tijdsaanbod te bieden in alle wijken. Zo
wenst het College grote evenementen te organiseren op het Rogierplein die het imago van de gemeente zullen bevorderen (bv. Internationaal padeltoernooi).
Het College zal tevens een reeks acties ontwikkelingen voor de promotie van het toerisme op het
gemeentelijk grondgebied, met name door aan het onthaal van de gemeente, de bibliotheken en
het museum toeristische informatie ter beschikking te stellen van de inwoners en de bezoekers.
Het College zal samenwerken met het gewestelijk toerismebureau, Visit Brussels teneinde partnerschappen te ontwikkelen inzake evenementen en communicatie.
Het College zal gedecentraliseerde activiteiten blijven behouden in alle wijken alsook de feestverlichting (Kerstdorp, carnaval, vuurwerk voor het Gemeentehuis op nieuwjaar enz.).
Het College zal de band versterken tussen het culturele aanbod in Sint-Joost en het toerisme en daarbij de levenskwaliteit van de Tennodenaars garanderen, met name door meer te communiceren rond
feestelijke evenementen in de gemeente.
Tal van toeristen komen naar Brussel om deel te nemen aan de biënnale van het festival Art-deco –Art
nouveau. Het College wenst zich aan te sluiten bij dit evenement teneinde de vele bezoekers, toeristen
en inwoners toe te laten om te genieten van de gemeentelijke gebouwen voor pedagogische bezoeken
(Gemeentebestuur gelegen Koningsstraat, zwembad, Maison de la Famille enz.) en er particulieren bij
te betrekken die in de gemeente wonen.
Het College zal het “Bal populaire” in het gemeentebestuur elk jaar op 12.10 blijven organiseren, dat
“the place to be” zal worden voor de inwoners.
Op het vlak van internationale samenwerking zal het College verdergaan met de akkoorden die tot
stand kwamen onder de vorige legislatuur en met de uitwisselingen tussen de gemeentelijke overheid
van Sint-Joost-ten-Node en de overheden van steden en gemeenten waarmee wij een samenwerkingsakkoord en jumelage hebben afgesloten (Tanger, Eskisehir, 5de District van Boekarest, Al Aizaria
in Oost- Jeruzalem, Aïn Beni Mathar, Bni Mathar, Provincie Jerada, Filipijnen ). Andere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zullen worden bestudeerd door het College.
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