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Objectif XL lijst — 1 
 

 

 

 

 

 

XL is een burgerlijst die gebaseerd is op humanitaire en humanistische aard  

en die op 14 oktober 2018 in de lokale verkiezingen  in Brussel opkomt. 

 

Wij zijn burgers die in buurten of verenigingen werken met de 

gemeenschappelijke noemer van de ambitie om onze dagelijkse 

levensomstandigheden te verbeteren. 

Wij zijn van mening dat iedere burger een actor van verandering en  van 

collectieve intelligentie kan zijn. 

 

De kwaliteit van het leven en het welzijn in onze gemeente wordt 

gekenmerkt door een ethisch beleid dat gebruik maakt van 

gemeenschappelijke betekenis en een plaats betekent voor de 

betrokkenheid van de burgers.  

 

Daarom is het onze bedoeling om verder te gaan dan om het even welke 

ideologie door de burger zijn bezorgdheden en ervaring in het centrum 

van het gemeenschapsbeleid te plaatsen. Dat vergt tijd . 

 

Met Geoffroy Kensier en Julie de Groote, bovenaan en aan het eind van 

de lijst, staan onze 43 kandidaten met dynamiek, vernieuwing, ervaring als 

alternatief waaraan Elsene werkelijk nood heeft. 

XL, het is de bedoeling om een gezamenlijk project uit te werken met 

duidelijke, ambitieuze en realistische doelstellingen voor het project Elsene 

in het algemeen! 
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1. Nieuwe governance — Deelname van de burgers — Begroting 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Volledige aansluiting tussen de parlementaire functies en de lokale 

uitvoerende taken: Voorzitter burgemeester/Schepen/OCMW ’s en 

verminderen van het aantal plaatselijke vertegenwoordigers in 

Brussel ; 

 

• Transparantie waarborgen  door op de website van de gemeente 

de besluiten van de gemeente, de gedetailleerde agenda’s van de 

gemeenteraad, de gedetailleerde notulen, de openbare verloning 

van ambtenaren, de gunning van overheidsopdrachten enz. te 

publiceren; 

 

• Herziening van het systeem voor de toekenning van subsidies aan 

verenigingen op basis van transparante procedures voor oproepen 

tot het indienen van projecten door een afzonderlijke jury ; 

 

• Voert een audit uit van alle gemeentelijke organisaties om te 

controleren of de regels inzake goed bestuur en goed beheer 

worden gevolgd en om op de website van de gemeente de 

rekeningen van die organisaties zonder winstoogmerk te publiceren; 

 

• Moderniseren van de administratie om een doeltreffende en 

gebruiksvriendelijke dienst voor burgers uit te werken, met kortere 

termijnen voor de verwachtingen en naleving van de 

verwachtingen; 

 

• De verdeling tussen het lokale en het regionale niveau over te 

nemen en een einde te maken aan de verantwoordelijkheid van 

een ander bestuursniveau, een overlegmechanisme op te zetten 

tussen de regio en de aangrenzende gemeenten, door regelmatige 

bijeenkomsten te organiseren om te communiceren over de door 

de ontvangende industrieën ondervonden specifieke 

omstandigheden (coördinatie van sites, inzameling van afval, enz.), 

partnerschappen met andere gemeenten tot stand te brengen 

voor de uitwisseling van specifieke materialen; 
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• Zij raadplegen de bewoners op de belangrijkste richtsnoeren van de 

gemeente en de strategische keuzes (werken, opwaardering, 

nieuwe lay-out) om tot een gemeenschappelijke visie te komen; 

 

• Regelmatig voorlichtings- en raadplegingsvergaderingen 

organiseren in elke regio waar plaatselijke afgevaardigden zijn 

gekozen (algemene vergadering en specifieke vergadering — 

veiligheid, veiligheid, netheid, mobiliteit) en de conclusies bekend te 

maken; 

 

 

• De burgers in staat te stellen schriftelijke bijdragen in te dienen aan 

het college over de punten die op de agenda van de Raad staan, 

en deze te verspreiden onder de gemeenteraadsleden;  

 

• De burgers het recht geven deel te nemen door de ontwikkeling van 

adviesraden en burgerpanels; 

 

• De gemeentebelastingen niet verhogen : aanvullende PPI- en 

vastgoedbelasting; 

 

• Uitbreiding van de deelname van de gemeente aan de oproep tot 

het indienen van voorstellen voor regionale, federale en 

internationale projecten ; 

 

• De uitvoering van de participatieve begrotingen, waarvan de 

toewijzing door de burgers zal worden vastgesteld ; 

 

• Het opstellen van een didactisch instrument om de 

gemeentebegroting uit te leggen en een toelichting te organiseren 

voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het programma; 

 

• Niet-Belgische onderdanen ertoe aan te moedigen deel te nemen 

aan het gemeentelijk leven en hen aan te moedigen  om zich op 

de kiezerslijst van de gemeente te laten registreren. 
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2. Zekerheid 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Een audit uitvoeren om, met de bewoners, bronnen van onveiligheid 

aan te duiden als bepaalde risicogebieden, en ze 

dienovereenkomstig aan te passen (bv. straatverlichting, 

verkeersborden, wegmarkeringen).Bijzondere aandacht moet 

worden besteed aan plaatsen waar drugshandel en prostitutie 

plaatsvinden; 

 

• Camera’s installeren om de beveiliging van gevoelige locaties te 

vergroten; 

 

• De zichtbaarheid van de lokale politie in onze straten  te vergroten, 

met name het aantal politieagenten dat op de fiets werkt ; 

 

• Bestrijding van aanslagen, bestrijding van waargenomen incidenten 

en overlast (graffitii, verslechtering, illegale afvalafzettingen) door 

evenredige gemeentelijke administratieve sancties; 

 

• Ervoor zorgen dat de verkeersregels op onze straten worden 

nageleefd door uitrusting van wegen, maar ook door middel van 

snelheidscontroles; 

 

• Een eerlijke bemiddelaar ’s nachts,  een „nacht”-bemiddelaar te 

benoemen voor de bestaande spanningen tussen de bewoners, de 

exploitanten en de aanjagers, en aanvaardbare en duurzame 

oplossingen voor te stellen om ervoor te zorgen dat de regels inzake 

samenleven worden nageleefd; 

 

• Een „ goed charter” op te stellen waarin omwonenden, handelaren, 

preventieverenigingen, de gemeente en de plaatselijke politie 

worden betrokken; 

 

• Investeerders  in de vrijwilligerssector investeren; 
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• Het promoten van de organisatie van eerstehulpverlening, in 

samenwerking met verenigingen (bijvoorbeeld: Om de „gouden 

gebaren” in scholen, sportclubs en verenigingen samen te brengen 

en het aantal defibrillatoren in openbare ruimten te verhogen). 
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3. Reinheid 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Invoeren van snellere en efficiëntere opschoonsystemen met 

doeltreffende sancties, regelmatige „vuistvuurwapens”; 

 

• Het doeltreffend aanpakken van onregelmatige afzettingen, met 

name dicht bij glasbelletjes, via een camera en een 

waarschuwingssysteem met behulp van een snelle schoonmaak, en 

het bieden van meer vuilnisbakken in de buurt en sanctionering van 

een incident; 

 

• Het personeel en de middelen van de „openbare dienst met 

betrekking tot de netheid” verhogen, hun aanwezigheid op het 

terrein reorganiseren, met name in de drukke sectoren, om te zorgen 

voor een systematische reiniging van de weekends en de dag na de 

feestdagen en de weersomstandigheden; 

 

• Openbare toiletten, intelligente bakken installeren en ervoor zorgen 

dat andere openbare bakken regelmatig worden geleegd; 

 

• Een gemeentelijk plan met betrekking tot de netheid op te zetten, 

met nauwkeurige indicatoren voor de evaluatie en permanente 

monitoring, de wenselijkheid van de privatisering van de reiniging in 

bepaalde kwartalen te evalueren; 

 

• „voorjaars” reiniging van openbare ruimten door vrijwilligers 

organiseren en ondersteunen; 

 

• De organisatie van gespecialiseerde opleidingen (de kapitein van 

de contractant, enz.) en bewustwordingscampagnes over openbare 

orde, afvalbeheer en selectieve sortering, ook binnen scholen; 

 

• De afvalproductie terugdringen door middel van concrete 

maatregelen: 

(1)De „Stop Pub” -sticker promoten op brievenbussen; 

(2)Ontwikkelen van een systematische informatiestrategie voor „Zet 

afval”, met inbegrip van het sorteren, voor elke inwoner en in het 

bijzonder voor alle nieuwe inwoners; 
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(3)Ontwikkeling van een netwerk van „nul-afvalcursussen” 

(vervaardiging reinigingsproducten, fabricage van herbruikbare 

tassen, enz.); 

 

 

(4)Om evenementen te organiseren die door de gemeente worden 

georganiseerd en/of die onderworpen zijn aan een gemeentelijke 

vergunning „nul afval” (bv.herbruikbare voedselgereedschappen, 

sortering van afval, enz.); 

(5)In scholen, meer bekendheid geven aan studenten, het 

repareren en delen van het afval, en het sorteren van afval; 

 

• De bevordering van een „nulafvalaanpak” op het niveau van 

huishoudens en gemeentelijke diensten in de drie rubrieken: 

(1)De hoeveelheid afval die door de gemeente en de OCMW’s 

wordt geproduceerd, te verminderen; 

(2)De „eco-dynamiek” -ondernemingen van Bruxelles 

Environnement invoeren; 

(3)Ontwikkeling van acties ter bevordering van „nul-afval” voor de 

burger en voor een zo groot mogelijk hergebruik en sortering. 



Objectif XL lijst — 8 
 

4. Mobiliteit 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Stelt een meerjarig en gezamenlijk plan voor openbare werken op 

het gebied van de Middellandse Zee vast door middel van een 

„term contract” tussen de gemeente en het gewest Brussel en stelt  

vervolgens de planning van de werkzaamheden voor de komende 

6 jaar op de hoogte; 

 

• De wegen zodanig te coördineren dat zo weinig mogelijk 

verkeersstromen, toegang tot winkels en woningen tot een minimum 

worden beperkt en de gebruikers via verschillende kanalen worden 

geïnformeerd; 

 

• Wegcontroles niet uitvoeren indien zij werkelijk nodig, nuttig en 

gevorderd zijn door ingezetenen, zodat er meer ruimte is voor 

gebruikers met beperkte mobiliteit (met inbegrip van 

wandelwagentjes en personen met beperkte mobiliteit); 

 

• De ontwikkeling van een plan voor mobiliteit en verkeersveiligheid 

dat goed georganiseerd is, met respect voor voetgangers, fietsers 

en automobilisten, en in overleg met naburige gemeenten; 

 

• De gebieden in 30 aan te passen en ervoor te zorgen dat zij in voor- 

en achtervoeten worden nageleefd, met het oog op een betere 

bescherming van zwakke gebruikers ; 

 

• De verbetering van de omschakeling van de smalle en 

geanimeerde straten (in plaats van de hoofdassen) naar de 

voetgangersgebieden en het waarborgen van de toegankelijkheid 

ervan; 

 

• Uitvoeren van een „ dagelijks” plan „Velo op basis van een dagelijks 

leven”, met inbegrip van de beveiligde indeling van de fietsroutes, 

meer fietsparkeerfaciliteiten om het wegdek niet te blokkeren, de 

vermenigvuldiging van dozen, de organisatie van schoolklassen die 

de fiets gebruiken enz.; 

 

• De ontwikkeling van kleine lokale pendeldiensten en hoge taxi’s ten 

behoeve van lokale winkels, ziekenhuizen of gemeentelijke diensten 
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voor ouders met kinderen, ouderen of personen met beperkte 

mobiliteit; 

 

 

• Het coördineren van parkeerterreinen met aangrenzende 

gemeenten, als bepaald in het regionale besluit, met als doel 

inconsistenties te bestraffen die ingezetenen benadelen; 

 

• Het verlagen van de tarieven voor ondergrondse parkeergarages 

die minder hinder veroorzaken dan straatparken, voorziet in een 

systematische on line en minute betalingsmechanisme en sluit 

overeenkomsten met bedrijven en supermarkten voor het ter 

beschikking stellen van hun parkeerplaatsen aan inwoners (avond- 

en weekends); 

 

• De oprichting van nieuwe mobiliteitsspelers aanmoedigen ; 

 

• Het aantal elektrische terminals moet harmonieus versnipperd over 

het gehele grondgebied van de gemeente zijn. 
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5. Milieu 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Op participatieve en inclusieve wijze een milieubeleid voor en door 

de burger voeren; 

 

• Werken voor een beter milieu in al haar dimensies: Voeding, 

groenvoorzieningen, luchtkwaliteit, afval, lawaai, en ervoor zorgen 

dat onze actie op alle levensgebieden gericht is: huisvesting, district, 

werkplek of vrije tijd enz. ); 

 

• Voorrang te geven aan de aard van de natuur op het grondgebied 

van de gemeente, met als doel onze straten en plaatsen te 

consolideren door bomen, struiken en planten te planten; investeren 

in de kwaliteit van groenvoorzieningen door het ondersteunen van 

de instandhouding en het herstel van eilandjes door de invoering 

van groenvoorzieningen op scholen en collectieve gebieden, 

waarbij de stedelijke gebieden worden geconfronteerd met 

kwalitatief hoogwaardige groenvoorzieningen rond bouwprojecten; 

 

• Verbetering van het beheer en onderhoud van parken en 

groenvoorzieningen door overdracht van het beheer van deze 

gebieden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name van 

de vijvers van Elsene met het oog op de instandhouding van de 

maaswijdte van groen en blauw tussen de tuinen van de Abbaye du 

Cabye, de tuin, de visvijvers en de bodem; 

 

• Aanmoediging van nabuurschapsfuncties ; 

 

• Het verminderen van de visuele vervuiling  door het beperken van 

advertenties in de openbare ruimte; 

 

• De strategie van GoodFood voor kwaliteit en duurzame voeding op 

lokaal niveau: korte circuits, collectieve stadstuinen, kantines van 

Gooijer in crèches en scholen, steun voor stedelijke boeren, 

bestrijding van voedselverspilling; 
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• Zich te registreren bij de werkzaamheden van het 

Burgemeestersconvenant voor klimaatverandering met burgers, de 

energietransitie en hernieuwbare energie door de installatie van 

fotovoltaïsche panelen op groene en gemeentelijke gebouwen en 

sociale woningen, een maatstaf voor de energieprestaties van 

gebouwen en de oprichting van een gemeentelijk energiebureau 

om de burgers bij deze overgang te ondersteunen; 

 

• Richt een gemeente „schone lucht” op, die zich bezighoudt met de 

ontwikkeling van „lagemissie-gebieden” rond scholen, die een 

verandering van de gemeenschappelijke autovoorraad 

garandeert, in samenwerking met de regio op het gebied van 

luchtkwaliteit, en een goede reis promoot (wandelen, fietsen); 

 

• Kinderen voorlichting geven van het voorschoolse naar het milieu 

door de ontwikkeling van een natuuropleiding, overgangen en 

duurzame ontwikkeling, en dat alle scholen worden aangemoedigd 

de „eco-scholen” -labels te krijgen; 

 

• De strijd tegen de intensieve oversluiting van het Brusselse luchtruim 

voortzetten  en op de gemeentelijke website de resultaten van de 

sonometers bekendmaken. 
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6. Stadsplanning — huisvesting 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Behoud, verdedigen en promoten van erfgoed en van ons milieu in 

het gezicht van de projectontwikkelaars die onze gemeente aflopen 

(bijvoorbeeld de voormalige Delhaize Molière, de woning Baltimore 

(St. Georgestraat), het klooster in de wijk Washington — Hector Denis 

— Abbaye, de abdij Ter Kameren. 

 

• Snellere verwerking van stedenbouwkundige dossiers 

(stedenbouwkundige vergunning, enz.), met het oog op de 

interpretatie van de in de eerste plaats wettelijk vastgelegde 

verzoeken om inlichtingen; 

 

• Bevordering van de omschakeling van niet-binnenlandse 

kantoorgebouwen en niet-huishoudelijke eigenschappen, in het 

bijzonder in de opslagplaatsen, door middel van oproepen tot het 

indienen van projecten met omschakelingspremies; 

 

• De renovatie van woningen door middel van gerichte regionale 

steun voortzetten en versterken, zodat iedereen toegang krijgt tot 

kwalitatief hoogwaardige huisvesting; 

 

• Lancering van ten minste één oproep tot het indienen van projecten 

per wetgever om de ontwikkeling van de huisvesting tussen de 

generaties te bevorderen en gemengde buur- en openbare ruimten 

te bevorderen; 

 

• Stimulering van de verwerving door middel van middencategorieën 

in  „sociale” wijken met het oog op de bevordering van de sociale 

diversiteit. Dit kan worden bereikt door partnerschappen met het 

Fonds voor huisvesting, of door gebruik te maken van de SPSI om de 

gemengde projecten „sociale huisvesting en media” te beheren; 

 

• Oplossingen te ontwikkelen die het verwijderen van onroerend goed 

mogelijk maken naast die van het frame ter vergemakkelijking van 

de toegang tot onroerende goederen („erfpachter”, „Community 

Land Trust” -regeling, enz.); 
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• Het bevorderen van de bouw of renovatie van woningen die 

kunnen worden aangepast voor mensen met verminderde mobiliteit 

en voor ouderen; 

 

• Particuliere huisvesting door middel van een aanvullende 

gemeentelijke premie te bevorderen; 

 

• Het aantal transitopstallen in de gemeente te verhogen; 

 

• Het bestrijden van onbezette ruimten door een platform te 

ontwikkelen voor lege plaatsen voor tijdelijke bewoning, de strijd 

tegen de illegale toeristische accommodatie en de handelaren in 

de slaapstand. 

  



Objectif XL lijst — 14 
 

7. Verenigingen 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Zorgen voor gelijke behandeling van alle verenigingen, ongeacht 

hun ideologische aansluiting, en vaststellen van objectieve en 

openbare regels voor de toekenning van subsidies ; 

 

• De transparantie van subsidies en de ondersteuning van 

verenigingen garanderen; 

 

• Handhaving van de onafhankelijkheid van de vrijwilligerssector en 

vermijden van inmenging van de overheid in het beheer ervan (bij 

de evaluatie van de behaalde resultaten); 

 

• Aan het begin van het mandaat een lokaal handvest van de 

plaatselijke gemeenschap goedkeuren en dit uitvoeren in al het 

door de gemeente gevoerde beleid, waarin de beginselen van 

subsidiariteit, raadpleging, transparantie, evaluatie en gelijke 

behandeling van de verenigingen van de gemeente worden 

vastgelegd; 

 

• Ondersteuning van verenigingen en verplaatsingen van jongeren 

door middel van praktische bijstand op het terrein : vrij uitlenen van 

apparatuur, bevordering van gezamenlijke initiatieven, 

voorzieningen voor gebouwen en infrastructuur, enz.; 

 

• Het vereenvoudigen van de administratieve procedures  die door de 

verenigingen moeten worden gevolgd en het creëren van een 

ondersteunend punt voor lokale actieve verenigingen, waaronder 

jeugdorganisaties; 

 

• Een participatieve begroting ter ondersteuning van de ontwikkeling 

van burgerinitiatieven en -verenigingen; 

 

• Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij en 

solidariteit bij het centrum door steun te verlenen aan de oprichting 

van verenigingen; 

 

• Het opzetten van een digitaal vrijwilligersplatform waarin alle 

verenigingen en hun actiegebieden worden opgesomd, waarbij de 
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vrijwillige sector, de vrijwilligers en degenen die hulp willen krijgen, 

met elkaar worden verbonden.  
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8. Jonge kinderen 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

• Voorzien in een plan voor de creatie van opvangplaatsen, door de 

gemeente zelf en in partnerschap met de verenigingen, 

overheidsinstellingen en particuliere ondernemingen; opnemen in 

de grote vastgoedprojecten van kosten voor de aanleg van voor 

kinderopvang bestemde ruimten; 

 

• Het opstellen van een plan voor opname in alle gemeentelijke 

crèches om hun toegang tot kinderen met een handicap te 

bevorderen; 

 

• Volledige transparantie waarborgen met betrekking tot de 

verzorging van de crèche, duidelijke en nauwkeurige informatie die 

de ouders in staat stelt zichzelf te organiseren en een gelijke 

behandeling door het gemeentebestuur van de gesubsidieerde 

receptiegebieden te waarborgen; 

 

• De werkuren van de gemeentelijke crèches aanpassen om te 

zorgen voor meer flexibiliteit bij kinderen van wie de ouders vroeg ’s 

avonds of laat gaan ’s avonds; 

 

• Aanmoediging van gastorganisaties die deel uitmaken van het 

Goodvoedselprogramma voor de kwaliteit van levensmiddelen; 

 

• Plaatsen voor uitwisselingen tussen de ouders ontwikkelen om 

isolatie te voorkomen en het risico op burnatie te voorkomen; 

 

• Zorgen voor echte lokale coördinatie in de gemeente om ouders te 

begeleiden, met alle actieve actoren van de vroege kindertijd: 

gemeentelijke crèches, verenigingen, diensten voor kinderen, enz. ); 

 

• Het onderhouden, de verruiming van de openingstijden en het 

verhogen van het aantal speelplaatsen op het grondgebied van de 

stad door met name een ruimte te creëren voor kinderen in het 

Viaduct, Fernand Cocq, in de nabijheid van de Cemerery, 
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• Beoordeling van de gevolgen van elk gemeentelijk beleid voor 

gezinnen.  
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9. Onderwijs 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Inspelen op de demografische druk door het creëren van nieuwe 

scholen; 

 

• Inzet van het pact voor het onderwijs van topkwaliteit als organisator 

binnen het gemeentelijke netwerk door elke school in staat te stellen 

zijn eigen onderwijsplan op te zetten door de basiskennis te 

vergroten (lezen, berekenen, enz.) en door voor elk kind een 

gepersonaliseerde aanpak te ontwikkelen en tegelijkertijd de 

corrigerende maatregelen op school te versterken; 

 

• Zorgen voor een minimaal en voldoende taalkundige 

onderdompeling, en het stimuleren van kinderen in verschillende 

talen uit het kinderdagverblijf; 

 

• Een „successtrategie” in te voeren door de scholen van taken te 

ondersteunen en verder te ontwikkelen en door de vrijwillige 

mentoringregeling in te voeren, met een speciale plaats voor de 

mentoringregeling waarbij leerlingen leerlingen helpen; het gevoel 

van werk, inspanning en striktheid te ontwikkelen; 

 

• Plaats scholen die openstaan voor actieve of alternatieve 

onderwijsmethoden die voldoen aan de verwachtingen van ouders 

en kinderen; 

 

• De ontwikkeling van culturele en sportactiviteiten in het onderwijs en 

het sluiten van partnerschappen tussen scholen voor alle 

sportnetwerken en sportclubs, academies, jongerenorganisaties en 

plaatselijke economische of culturele actoren met het oog op de 

integratie van de scholen in hun leefomgeving; 

 

• Een schoolmobiliteitspact tot stand brengen om de veiligheid van 

scholen, de invoering van rijen scholen en het creëren van een 

fietspatent op te nemen om leerlingen veilig te laten rijden; 

 

• Om de kosten van de naschoolse opvang voor alle netwerken 

samen te drukken, om het management van het personeel in de 
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garderieën te versterken, om extra onderwijsactiviteiten in te voeren 

die voldoende gediversifieerd en betaalbaar zijn.  
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10. Economie en werkgelegenheid 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• De partnerschappen en de synergieën tussen de belangrijkste 

actoren op het gebied van de werkgelegenheid te versterken door 

een lokaal werkgelegenheidshandvest vast te stellen waarin 

plaatselijke ondernemingen, aanbieders van opleidingen en het 

onderwijs in de gemeente worden samengebracht; 

 

• Ondersteuning van de ontwikkeling van opleidingsinitiatieven en 

van ondersteuning van de beroepsintegratie; 

 

• Een virtueel portaal opzetten dat wordt toegevoegd aan de website 

van de gemeente en/of het arbeidsbureau, die alle vacatures in de 

gemeente centraliseert; 

 

• Leiden van het werk van de OCMW’s om mensen die ver van de 

arbeidsmarkt verwijderd zijn aan te moedigen een professionieel 

project  te (willen) starten, met name door middel van opleiding en 

werk als bedoeld in artikel 60; 

 

• Organiseren van scholings- en banenbeurzen voor jongeren, stages, 

vrouwen die terugkeren naar de arbeidsmarkt, enz.; 

 

• Nieuwe initiatieven in de sociale economie aanmoedigen om het 

publiek weg te snijden van de arbeidsmarkt — diensten op het 

gebied van effecten, milieu en netheid, circulaire economie als 

kleine reparaties; 

 

• Stimuleren van het initiatief en begeleiden van de deelname van 

ondernemingen door het opzetten van een onestopshop voor 

zelfstandigen en ondernemingen (ondersteuning van 

installatieprocedures, administratieve vereenvoudiging, 

vademecum voor premies); 

 

• Een presentatie organiseren van innovatieve jonge ondernemers in 

scholen om ondernemerschap te stimuleren en de ontwikkeling van 

miniondernemingen te ondersteunen door een informatie- en 

promotieavond te organiseren. 
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11. Bejaarden 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Een specifiek beleid „Aîns, een actor van het gemeentelijk leven” te 

ontwikkelen door een gemeentelijke adviesraad voor ouderen 

(CCCA) op te richten die aanleiding geeft tot adviezen en 

initiatieven; 

 

• De ontwikkeling ondersteunen van verenigingen die actief zijn op 

het gebied van gemeenschapszorg en -ondersteuning/thuiszorg, 

onder meer via het OCMW, teneinde de autonomie van ouderen te 

handhaven; 

 

• Het behoud van de lokale handel en de kwaliteit van openbare 

ruimten voor alle gebruikers (licht, stoepen, banken, 

groenvoorzieningen enz.); 

 

• Het opnemen van de elders op het lokale terrein door ondersteuning 

van de totstandbrenging van netwerken voor solidariteit en 

uitwisseling van diensten tussen de verschillende generaties, door de 

introductie van kangoerous en gedeelde habitats te stimuleren; 

 

• Het bevorderen van uitwisselingen binnen inclusieve wijken of 

sociale restauratiehuizen; 

 

• Evalueren van het effect van elk gemeentelijk beleid op ouderen. 
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12. Sociale maatregelen; 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

• Het ondersteunen van de emancipatie van alle Elsenaars, in het 

bijzonder mensen in onzekere situaties, door hun de middelen te 

geven om hen in staat te stellen hun taken te vervullen; 

 

• Zorgen voor een grotere doeltreffendheid van het 

socialebijstandsbeleid door de gemeenschappelijke diensten en de 

OCMW’s samen te brengen, in het bijzonder voor ondersteunende 

functies, of zelfs door de samenwerking tussen het OCMW van 

diverse gemeenten te bevorderen; 

 

• Ondersteuning van de deelname van de gehele gemeente, met 

inbegrip van gehandicapte kinderen en volwassenen, aan de 

ontwikkeling van een inclusieve aanpak voor gehandicapten in al 

haar gemeenten; 

 

• Niet-aflatende aandacht voor gendergelijkheid op alle niveaus en 

maatregelen in de gemeente; 

 

• Plaats het 1ste deel ter ondersteuning van de mensen in de plaats 

van de ziekte bij het vervullen van hun administratieve formaliteiten 

en ter bestrijding van het verschijnsel sociale bescherming.Dit punt 

zou ook toegang bieden tot basisdiensten zoals de inschrijving van 

kinderen in scholen, het aanbieden van 

schuldbemiddelingsdiensten, het verstrekken van accommodatie 

enz.; 

 

• Om voedselbijstandsdiensten, zoals sociale kruidenierszaken, te 

mainstreamen ter bestrijding van voedselarmoede en toegang tot 

gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen; 

 

• Oudergezinnen ondersteunen, met name door voldoende 

crècheplaatsen ter beschikking te stellen en de openingstijden van 

deze gezinnen aan te passen en de ouders in kennis te stellen van 

hun rechten inzake onderhoud of mobiliteit (taxi’s); 
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• Voorzien in vereenvoudigde toegang tot doorreis in 

gemeenschappelijke accommodatie om het verschijnsel 

dakloosheid aan te pakken.De sociale werkers moeten toegang 

hebben tot de daadwerkelijke verbetering van de sociale situatie 

van de huurders; 

 

• De  opvang en het verblijf van de eerste migranten en de opvang 

van vluchtelingen te verbeteren door de leerinitiatieven van een 

van onze nationale talen en alfabetiseringsinitiatieven te 

systematiseren, terwijl tegelijkertijd lokale en civiele 

solidariteitsinitiatieven worden ontplooid.  
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13. Cultuur 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Van het centrum van Elmiles in een van de grote culturele centra in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Flagey, Chapelle de Boondael, 

Abbaye de la Cambre enz.; 

 

• Culturele projecten in de crèches en kinderdagverblijven te 

stimuleren door het lezen, het theater, het organiseren van kunst en 

muziek in samenhang met de academies en bibliografieën en de 

aanmoediging van de „cultuur/schoolcontracten” om de banden 

met het openbare theater te versterken; 

 

• De bevordering van de toegang van kunstenaars en cultuurwerkers 

tot scholen door de huisvesting van tijdelijk artiesten met specifieke 

thema’s; 

 

• Het aanmoedigen van culturele verschillen tussen leerlingen en 

schoolfora om het bewustzijn te vergroten en de toegang tot 

culturele evenementen te vergemakkelijken: excursies aan de 

bibliotheek in de context van buitenschoolse opvang, 

partnerschappen met culturele locaties; 

 

• De culturele actoren in de gemeente ondersteunen door openbare 

gebouwen beschikbaar te stellen of technische en/of financiële 

bijstand te verlenen in het geval van een openbare dienst; 

 

• De bevordering van kunstwerken van artiesten in de openbare 

ruimte ; 

 

• Maak een geschiedenis van kunstenaars (podiumkunsten en 

kunststof) in de gehele gemeente.  
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14. Sport 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Ontwikkeling van een sportstrategie ( binnen en buiten) door de 

ontwikkeling van: nabuurschapsinfrastructuur (basket voor 

adolescenten), de praktijk van intergenerationele sport, steun voor 

sportclubs en individuele sport en gezinssport in groene zones; 

 

• De sportinfrastructuur van het Albert Demuyter Sport-centrum 

renoveren en aanpassen ; 

 

• Uitbreiding van de openingsuren van het zwembad van Elsene ; 

 

• Meewerken aan de coördinatie van de activiteiten van 

verenigingen en clubs om het gebruik van de beschikbare 

infrastructuur te optimaliseren ; 

 

• Het bekendmaken van de prijsstelling voor sportevenementen en 

de kosten van lidmaatschap van sportclubs, alsook de terugkerende 

of eenmalige subsidies die door de gemeente aan de verschillende 

clubs worden verleend.  
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15. Europa en toerisme 

 

 

Onze doelstellingen XL: 

 

 

• Het aangaan van partnerschappen met de Europese instellingen 

(9 mei — debat over de Europese verkiezingen, bezoek aan de 

instellingen, enz.); 

 

• De ontwikkeling van onderwijsverbindingen tussen scholen en de 

Europese instellingen ; 

 

• Bevorderen van officiële bezoeken aan buitenlandse delegaties 

van Elsene in Brussel, en binnen de instellingen; 

 

• Verbetering van het toeristische beroep van de gemeente. 
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