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Inleiding 
De komende zes jaar kiest de Vorstse meerderheid voor emancipatie in plaats van 

terugplooiing op zichzelf. Vorst zal nog verder gaan, voor de burgers, met de burgers. Geen 

loze formules maar concrete oplossingen.  

Vorst wordt geïnspireerd door de municipalistische tendensen, is zich bewust van zijn 

demografische groei en wil de uitdagingen aangaan en voor evenwichten zorgen. Hoe zal het 

leven van de burger, diens plaats, er uitzien in een stad waar de verstedelijking galoppeert en 

de sociale, culturele en ecologische uitdagingen elkaar kruisen?  

De stad anders denken om zich er thuis te voelen 

Sinds vele jaren wordt het welzijn in vele landen statistisch gemeten. Onder de indicatoren 

treffen we belangrijke immateriële waarden aan: sociale banden, gezondheid, tevredenheid 

van de bevolking. Dit statistische systeem lijkt steeds vollediger, in vergelijking met het Bruto 

Binnenlands Product.   

De nieuwe meerderheid heeft de volgende speerpunten gekozen voor een leefbare, zinvolle 

en wenselijke toekomst voor allen: 

- Gastvrije, diverse en voldoende collectieve gemeentediensten en collectieve ruimten: 

kinderdagverblijven, scholen, plekken voor senioren, buurtwinkels, ...; 

- Gelijke kansen en sociale cohesie, tussen genders, afkomsten, leeftijden, economische 

realiteiten, administratieve realiteiten, gezindten; 

- Actief partnerschap tussen burgers en verenigingen;  

- Bescherming van de kwetsbaarsten; 

- Stijging van het aantal woningen dat toegankelijk is voor mensen met een bescheiden 

inkomen;  

- Tewerkstellingsbeleid dat gericht is op de begeleiding van de werkzoekenden en niet 

op hun controle; 

- Ontwikkeling van het culturele aanbod en nadenken over de inhoud ervan: hoe kan 

kunst vandaag de bevolking van Vorst tegemoet treden? 

- Levensvreugde, creativiteit en gezelligheid van de openbare ruimten, van de groene 

ruimten, de vrijetijdsruimten, de parken, van elke wijk in Vorst; 

- Nette, groene, rustige en veilige straten die aangenaam zijn om in te wandelen; 

- Optimaal gebruik van de sportinfrastructuur, in het bijzonder door de verenigingen en 

burgerinitiatieven;  administratieve toegankelijkheid van deze infrastructuur; 

- Klimaatmaatregelen om de ontregeling tegen te gaan en de luchtkwaliteit te 

verbeteren: vergroening van de gevels en openbare ruimten, ontwikkeling van de 

zachte mobiliteit, ...; 

- Verruimd milieubewustzijn: dierenwelzijn, stadsrivieren, ... 

Meer en anders doen, met respect voor het begrotingsevenwicht, is mogelijk. Voor ons 

hebben andere Europese steden het gedaan. Onze oplossingen zijn concreet en geïnspireerd 

en kunnen vorm geven aan een Vorstse identiteit op ieders maat.  
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1e deel – Een nieuw partnerschap tussen overheid en 
burger  
 

De gemeente is het eerste aanspreekpunt tussen burger en overheid, bestuur en verkozenen. 

Het is op het lokale niveau dat de inwoners het makkelijkst hun democratische instrumenten 

kunnen aanwenden. Wij willen een transparante gemeente die naar haar bevolking luistert 

en de reële en effectieve participatie van de burgers bij de besluitvorming bevordert. 

De administratieve diensten die voor het merendeel rechtstreeks in contact staan met de 

burgers, moeten verwelkomend, toegankelijk, efficiënt, oplossingsgericht en voorbeeldig zijn 

op het vlak van de strijd tegen discriminaties. De toekomstige verhuizing naar het 

Gemeentehuis vormt een kans. Ze zal het mogelijk maken bepaalde diensten te reorganiseren 

alsook het onthaal van het publiek en de plaats van de burgers. 

 

1. Participatieve democratie  
 

Onze prioriteiten: 

▪ Een dienst Burgerparticipatie creëren onder het gezag van de Gemeentesecretaris en 

onder de coördinatie van de Burgemeester. Deze nieuwe benadering zal echter 

transversaal zijn ten aanzien van alle bevoegdheden. Deze benadering laten 

begeleiden door een dienstverlener (een vereniging die/bureau dat gespecialiseerd is 

in participatieve methodes).  

▪ Bij aanvang van de legislatuur “Burgerassisen” organiseren: voorstelling van de 

beleidsverklaring, kennisgeving van de democratische instrumenten die ter 

beschikking van de Vorstenaren moeten worden gesteld, discussie over de prioriteiten 

van de Verklaring. In het midden van de legislatuur de opvolging van het beleid en van 

de realisaties garanderen en ze aan het eind ervan evalueren. 

▪ Vanaf 2019 de dynamiek van de participatieve burgerbudgetten ontwikkelen door 

jaarlijks een significant budget opzij te zetten voor projecten die door inwo(o)n(st)ers 

voorgedragen worden en onderworpen worden aan een burgerjury die de diversiteit 

van de gemeente weerspiegelt.  

▪ Een burgerinitiatiefrecht creëren, wat in staat stelt van de Gemeenteraad te verkrijgen 

dat hij beraadslaagt en stemt over een precieze tekst die door burgers voorgesteld 

wordt en, bij ontstentenis, dat hij dit voorlegt aan een volksraadpleging volgens het 

volgende proces: 

o De tekst van het Initiatief moet 1% van de inwoners ofte 560 personen achter 

zich krijgen. De wet op de volksraadpleging bepaalt de materies waar het 

initiatiefrecht kan worden uitgeoefend en de procedures om de geldigheid te 

onderzoeken. 
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o De Gemeenteraad heeft maximaal een jaar om zich over het initiatief uit te 

spreken. Indien hij het aanvaardt, concretiseert hij het via een beraadslaging. 

o Indien hij het verwerpt, wordt de tekst van het Initiatief voorgelegd aan een 

gemeentelijke volksraadpleging net als eventueel tegelijkertijd een 

tegenvoorstel van de Gemeenteraad. 

o De indieners en indiensters kunnen het initiatief echter ook intrekken, in ruil 

voor de stemming door de Gemeenteraad van haar eigen tegenvoorstel. 

▪ Gemengde gemeenteraden organiseren (gemeenteraadsleden en gelote 

inwo(o)n(st)er(s)). Gemengde gemeenteraden hebben als doel de verkozenen dichter 

bij de burgers te brengen. Het betreft structuren die deze twee categorieën verenigen 

en die adviezen en aanbevelingen kunnen formuleren. Aandachtig zijn opdat de gelote 

burgers de diversiteit van de inwoners van onze gemeente weerspiegelen. Er zal 

bijzonder werk van gemaakt worden met de gehele bevolking te werken, met zorg 

voor het betrekken van alle categorieën van de bevolking. 

▪ Jaarlijkse burgerontmoetingen met het College in alle wijken voortzetten en 

ontwikkelen.  

▪ De inrichting van de Gemeenteraad herzien om een klimaat van echte discussie en 

openheid naar het publiek toe in te stellen. 

▪ De Gemeenteraad laten voorzitten door een raadslid dat geen lid is van het College. 

▪ Het Huishoudelijk Reglement (HR) van de Gemeenteraad verduidelijken wat het 

interpellatierecht van de burgers betreft. 

▪ De uitzending van de Gemeenteraad via live streaming organiseren. 

▪ De burgers van morgen voorbereiden door de ontwikkeling van participatieve 

dynamieken in de scholen voort te zetten, waarbij de leerlingen en onderwijsteams 

betrokken worden bij de analyse van de behoeften en mogelijkheden van de 

verschillende beleidsmaatregelen die hun aanbelangen. 

 

 

2. Informatie & Transparantie 
 

Onze prioriteiten: 

▪ Een kadaster van alle mandaten verbonden met de Gemeente, de mandatarissen en 

hun bezoldigingen creëren en online zetten volgens dit model. 

▪ De algemene communicatie van de Gemeente herzien om beter door alle burgers te 

worden gehoord.  

▪ Het gemeenteblad reorganiseren. Regelmatig thematische dossiers publiceren die de 

gemeentediensten, de verenigingen en burgerinitiatieven op de voorgrond plaatsen. 

De inhoud depolitiseren (geen enkele handtekening en/of foto van de mandatarissen 

onder elk artikel) en de burgerinitiatieven en gemeentelijke initiatieven valoriseren. 

Een forum bieden voor alle partijen die tot de Gemeenteraad werden verkozen. 

http://watermaal-bosvoorde.be/nl/gemeente/politiek-leven-1/transparentie/transparentie-van-de-mandaten-2017?set_language=nl
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▪ Een efficiëntere aanwezigheid op de sociale netwerken garanderen (gemeentelijke 

Facebookpagina en gemeentelijk Twitterprofiel). 

▪ Een gemeentelijke nieuwsbrief creëren. 

▪ Minstens een keer per jaar een onthaal/ontmoeting organiseren voor alle nieuwe 

inwoners die zich pas gevestigd hebben op het gemeentelijke grondgebied.  

▪ Een brochure realiseren met de belangrijke informatie over de gemeente, die 

systematisch aan iedere persoon die zich in Vorst domicilieert te geven.   

▪ Een ceremonie voor de nieuwe Belgische burgers organiseren. 

▪ In samenwerking met de dienst werken de informatie voor inwoners op het vlak van 

openbare werken verbeteren. 

▪ De bekendmaking en toegankelijkheid van de gegevens over de beslissingen van de 

Gemeenteraad, de begrotingen, de stedenbouwkundige dossiers, het gemeentelijke 

organogram, de uurroosters en de ligging van de gemeentediensten en de statistieken 

over de gemeente verbeteren. 

▪ Informatiesessies over de gemeentelijke begroting organiseren.  

▪ De RvB’s en AV’s van de paragemeentelijke vzw’s openstellen voor de oppositie. 

▪ De verkiezingsgedragscode versterken die betrekking kan hebben op het toegestane 

aantal publicaties, het gebruik van de kiezerslijsten en de aanplakking in de 

handelszaken en in de openbare ruimte, waarbij erop zal worden toegezien de nieuwe 

kandidaten en partijen niet te benadelen. 

 

 

3. Gemeentelijk beheer, governance en bestuur 
 

Met de globale renovatie van het gemeentehuis biedt zich een unieke gelegenheid aan. De 

terugkeer van de diensten tegen 2021 moet de gelegenheid zijn om de organisatie van het 

gemeentebestuur te herzien, met bijzondere aandacht voor de behoeften van de burgers en 

het welzijn op het werk van het personeel. 

De doelstelling bestaat erin te rekenen op gevaloriseerde en gemotiveerde gemeentediensten 

voor een betere dienstverlening aan de bevolking.  

Onze prioriteiten: 

▪ De dynamiek van het project-Dewin versterken om de gemeentediensten ten dienste 

van de burgers te reorganiseren;  

▪ Het gemeentepersoneel ondersteunen en motiveren (functiegesprek, 

functiebeschrijving, evaluatie, vorming,  teambuilding, enz.). 

▪ Het project van statutarisering van het personeel voortzetten. 

▪ De openingsuren van de diensten herzien in functie van de werkende bevolking, 

studenten en personen in opleiding via de socioprofessionele inschakelingsdiensten. 
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▪ Toezien op specifieke vormingen voor de gemeentelijke personeelsleden en de politie 

(vorming rond de ziekte van Alzheimer, Diogenes, slachtoffers van huiselijk geweld, 

vorming van het personeel van de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking rond de 

rechten van vreemdelingen).  

▪ De dienst Bevolking en Burgerlijke Stand versterken met juristen die gespecialiseerd 

zijn in vreemdelingenrecht. 

▪ Het unieke loket voor personen met een beperkte mobiliteit versterken. 

▪ IRISBOX versterken door middel van openbare hotspots op strategische plekken 

(BRASS, JeugdInfoRuimte, Jeugdhuis, rusthuis, ...). 

▪ De invoering van e-administratie voortzetten. 

▪ De mogelijkheid onderzoeken van collectieve verplaatsingen naar de administratieve 

diensten in functie van de behoeften van de bevolking (PBM’s, bejaarden, ...). 

▪ Binnen het bestuur een referentiepersoon aanstellen om specifiek de personen met 

een handicap te helpen bij hun administratieve stappen en een transversaal beleid op 

te volgen. 

▪ De quota van het openbare ambt inzake personen met een handicap in het 

gemeentepersoneel garanderen. 

▪ In het HR van de Gemeenteraad een duidelijke deontologische code gewijd aan de 

cumulatie van mandaten en belangenconflicten vastleggen. 

▪ Een college vormen met leden die zich aan hun mandaat wijden, zonder dit met een 

andere verkozen functie te cumuleren.  

 

 

4. Gelijke kansen 
 

Onze prioriteiten: 

▪ Iedere burger die zich bij de verschillende gemeentediensten aandient op gelijke wijze 

ontvangen. 

▪ Elk dossier (burgerlijke stand/bevolking) met respect en empathie behandelen, door 

te trachten een gunstige uitkomst te verkrijgen (bijvoorbeeld tijdens gesprekken die 

georganiseerd worden in het kader van de strijd tegen de schijnhuwelijken en de 

erkenning van kinderen). 

▪ Het diversiteitsplan van de gemeente ondersteunen. 

▪ Iedere persoon respecteren, ongeacht zijn of haar afkomst, geloof en aspiraties. Ieders 

parcours en keuzes respecteren.  

▪ Aansluiten bij de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR) 

▪ De dienst Gelijke Kansen ontwikkelen. 

▪ De acties van de dienst Sociale Cohesie ondersteunen opdat ze representatief zijn voor 

de Vorstse bevolking. 
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5. Vorst, een Gastvrije Gemeente  
 

Op 24 april jl. heeft de Gemeente Vorst zich via het aannemen van een motie in de 

Gemeenteraad verbonden tot een reeks concrete acties om van Vorst een Gastvrije Gemeente 

te maken. Wij engageren ons om deze motie uit te voeren, d.w.z. om:  

▪ De bevolking te sensibiliseren rond migratie en het onthaal van de andere;  

▪ De opvang en het verblijf van migranten, vluchtelingen, asielzoek(st)ers en mensen 

zonder papieren te verbeteren;  

▪ Informatiemomenten te organiseren over de hulp en diensten die binnen de gemeente 

worden georganiseerd ter attentie van alle inwoners en inwoonsters (Belgen, 

Europeanen, vreemdelingen met of zonder papieren);  

▪ Correct en spontaan te communiceren over de procedures inzake verblijf, 

huwelijk/wettelijk samenwonen, het verkrijgen van het staatsburgerschap en over de 

bestaande diensten binnen de gemeente en zich ervan te vergewissen dat de 

vreemdelingen de procedures begrijpen;  

▪ Toe te zien op de naleving van de vastgelegde wettelijke termijnen (woonstcontroles, 

inschrijvingen in de gemeente, overdracht van de dossiers aan de andere besturen 

zoals de dienst Vreemdelingenzaken en de gewesten, aflevering van 

ontvangstbewijzen en bijlagen, vernieuwing van verblijfsvergunningen, ...);  

▪ De gemeentelijke bevoegdheden na te leven en geen bijkomende voorwaarden te 

eisen die niet door de wet worden voorzien;  

▪ Waakzaam te zijn bij schrappingsprocedures en de procedures van herinschrijving 

door de gemeente te vereenvoudigen;  

▪ Het recht op een privéleven en een gezinsleven te eerbiedigen bij het registreren van 

huwelijksaangiften, wettelijk samenwonen en erkenning van vaderschap;  

▪ De integratie van migranten te ondersteunen;  

▪ Alle initiatieven voort te zetten die werden genomen in het kader van de Lokale 

Opvanginitiatieven voor NBMV’s (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen);  

▪ De schoolintegratie van de kindvluchtelingen en de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen te bevorderen;  

▪ De grondrechten van mensen zonder papieren op het vlak van huisvesting, informatie, 

gezondheid en onderwijs te respecteren, en in het bijzonder tijdens arrestaties; 

▪ Iedere terugplooiing op zichzelf te verwerpen, alsook amalgamen en discriminerende 

woorden die van migranten “zondebokken” maken en duizenden personen rechteloos 

maken;  

▪ Aan de bevoegde Belgische overheden te vragen om hun Europese verplichtingen 

inzake herplaatsing en hervestiging van vluchtelingen ten volle na te komen;  

▪ Zich solidair te verklaren met de gemeenten in Europa en elders die met de opvang 

van een aanzienlijk aantal vluchtelingen worden geconfronteerd;  
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▪ Onze vaste tegenkanting te uiten tegen iedere vorm van migratiebeleid die tot geweld 

en schendingen van de rechten van migranten leidt;  

▪ De burgers die mensen zonder papieren en migranten herbergen te steunen;  

▪ Met de Vorstse burgers jaarlijks een bijeenkomst te organiseren aangaande de 

toepassing van de verbintenissen die in deze motie opgenomen zijn. 
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2e deel – Een emancipatorische, open, gastvrije en 
intergenerationele gemeente 
 

Vorst wordt gekenmerkt door een grote sociale gemengdheid en het feit dat iedereen er 

welkom is. De kwetsbaarheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is echter steeds groter, 

ten gevolge van precaire administratieve of professionele situaties, geringe inkomens 

(pensioenen, uitkeringen, ...), schulden, isolement of nog gezondheidsproblemen. Een 

groeiend aantal jongeren, kinderen en gezinnen wordt hierdoor getroffen. 

Het OCMW en de verenigingen die door de voorzieningen voor Sociale Cohesie worden 

ondersteund, vormen een belangrijke hefboom om de uitsluitingsmechanismen voor alle 

groepen die specifiek door armoede worden getroffen te beperken: jongeren, 

eenoudergezinnen, gepensioneerden, ... 

Iedere Vorstenaar in staat stellen in goede gezondheid te leven vormt een prioritaire 

uitdaging. Daarom moet er in elk domein worden opgetreden: huisvesting, leefmilieu, 

mobiliteit, voeding, ... 

Bijna een kwart van de Vorstenaren is jonger dan 18 jaar en de demografische groei van Vorst 

is aanzienlijk. Bovenop de opvangstructuren voor kinderen, instellingen en 

jongerenverenigingen willen we de emancipatie en zelfstandigheid van de volwassenen van 

morgen bevorderen. Een echte ‘jongere- en kindvriendelijke’ gemeente. 

 

1. Onderwijs en naschoolse opvang 
 

We willen scholen die niet alleen leerplekken zijn, maar ook plaatsen van openheid en 

persoonlijke, burger- en culturele emancipatie, die de participatie van de kinderen en de 

jongeren bij de projecten van hun school bevorderen. We willen dat het werk van de 

leerkrachten erkend en naar waarde geschat wordt. En dat de dialoog tussen ouders en 

inrichtende macht onderhouden wordt.  

 

Onze prioriteiten: 

▪ Het HR van de gemeentescholen kwalitatief evalueren met de verschillende spelers 

(ouderverenigingen, onderwijsteams, IM, ...). 

▪ Nieuwe plaatsen in de scholen creëren (lege gebouwen die verbouwd moeten worden, 

uitbreiding en renovatie van de bestaande scholen).  

▪ In samenwerking met de dienst Openbare Werken een globaal plan voor de renovatie 

van de scholen en opvangstructuren lanceren. 
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▪ De stappen voor de oprichting van een “secundaire school met actieve pedagogie” 

aanvatten.  

▪ In het kader van de uitbreiding van de scholen nieuwe immersieklassen creëren.  

▪ In de scholen van de Gemeente van bij de eerste kleuterklas aanzetten tot schoollopen 

door de gezinnen te sensibiliseren rond de voordelen die het kind ervaart bij het 

bezoeken van een opvangvoorziening. 

▪ De bouw van twee scholen (Bempt en “De Puzzel”) in goede banen leiden, in 

samenwerking met de dienst Openbare Werken. 

▪ In elke school de schoolgemeenschap verenigen rond een ambitieus en open project 

voor de instelling en een grotere en duidelijkere rol verlenen aan de participatieraden.  

▪ De burgerparticipatie van de leerlingen in hun school via de leerlingenraad 

veralgemenen.  

▪ Doorgaan met de inclusie van kinderen in een handicapsituatie.  

▪ De openheid en het gebruik van de digitale middelen in de klassen bevorderen.  

▪ De programma’s voor de preventie en het omgaan met geweld, pestgedrag en 

isolement uitbreiden. 

▪ De schooldirecties en onderwijsteams ondersteunen en de continue vorming van de 

leerkrachten garanderen teneinde de valorisering van het personeel voort te zetten. 

▪ Een buitenschools vrijetijdsopvangproject ontwikkelen en streven naar gratis 

kinderdagopvang. 

▪ In elke school een kwaliteitsvolle schoolbegeleiding na de lesuren ontwikkelen voor de 

ouders die dat wensen, in samenwerking met de huiswerkscholen aanwezig in de 

gemeente, Schola ULB, de buurthuizen, ...  

▪ Een voor ieder kind toegankelijke opvang garanderen. 

▪ De partnerschappen tussen de scholen, de academie en de vzw’s van de gemeente 

bevorderen om culturele en sportieve animatieactiviteiten aan te bieden.  

▪ Tussen 16u en 19u in de sportinfrastructuren een voorrang garanderen voor 

activiteiten die bestemd zijn voor 3-tot-12-jarigen.  

▪ De schoolinstellingen ‘s avonds en tijdens de schoolvakanties openstellen voor 

cursussen voor sociale promotie, buitenschoolse activiteiten, “huiswerkscholen”, ... 

▪ De gelijke toegang tot het gemeentelijke onderwijs garanderen en streven naar de 

kosteloosheid ervan (schoolmateriaal, maaltijden, opvang, sportactiviteiten), in het 

bijzonder via de invoering van een systeem van groepsaankopen van 

schoolbenodigdheden, en de tenlasteneming van de schoolkosten van de gezinnen die 

een uitkering van het OCMW genieten vlotter maken. 

▪ Strijden tegen het afhaken op school in samenwerking met de ouders, de professionals 

en terreinactoren, door de veralgemening van de schoolbegeleiding na de lesuren aan 

te bieden in samenwerking met de gemeentelijke spelers en de spelers van het 

verenigingsleven, zoals de huiswerkscholen. Strijden tegen alle stereotypes in verband 

met gender, culturen en verschillen en op elk niveau informatiesessies organiseren 

rond het seksuele, affectieve en relationele leven (animatieactiviteiten voor 

relationele, affectieve en seksuele voorlichting). 
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▪ In het kader van de lessen geschiedenis informatie- en sensibiliseringsmomenten rond 

de kolonisatie en het afbouwen van de verbeelding opnemen. 

▪ De openheid op school bevorderen door ‘cultuur-onderwijs’-projecten aan te bieden, 

alsook milieu-opvoeding met de steun van de spelers van het verenigingsleven, de 

sportbeoefening en het aanleren van fair play in de sport door de leerlingen met de 

‘Panathlon Wallonie-Bruxelles’, ... 

▪ Een gezonde en duurzame omgeving voor de leerlingen garanderen (strijden tegen 

binnenvervuiling, tegen het gebruik van hormoonontregelaars, beperken van het 

energieverbruik , verminderen van de luchtvervuiling in en rond de scholen door 

minder verplaatsingen met motorvoertuigen, toezien op de kwaliteit van en op de 

toegang tot sanitaire installaties). 

▪ Gezonde en goedkope voeding bevorderen, de toegang tot de overheidsopdracht voor 

de kantines uitbreiden tot alle scholen met bestek en duurzaamheidsclausules. 

▪ Een mobiliteitsplan voor de scholen instellen: collectieve verplaatsingen, schoolrijen, 

autodelen, leren fietsen. De omgeving van de scholen nog veiliger maken. In de 

scholen fietsstallingen voorzien. De straten voor de scholen afsluiten tijdens de 

spitsuren (begin en einde van de lessen). 

▪ De intergenerationele projecten ondersteunen, onder meer via ontmoetingen tussen 

scholen en residenties voor bejaarden. 

▪ De dialoog tussen ouder en school bevorderen door toe te zien op de goede werking 

van de participatieraden en de ontmoetingen met de ouderverenigingen 

(ondersteunen van de initiatieven uitgewerkt door de onderwijsteams om deze band 

te versterken). 

 

 

2. Sociale actie, OCMW en kwetsbare personen 
 

Onze prioriteiten: 

▪ In het OCMW een eerstelijnsopvang voor nieuwkomers organiseren, met duidelijke 

inlichtingen over de diensten van het OCMW en oriëntering naar de aanvullende 

diensten van de gemeente en van de partners in het verenigingsleven om te vermijden 

dat men geen beroep doet op zijn sociale rechten. 

▪ De administratieve stappen vereenvoudigen en beter begeleiden, de administratieve 

documenten op de website beter toegankelijk maken en de internettool ontwikkelen 

voor de gebruikers van het OCMW. 

▪ Het beleid van toegang tot zorg van het OCMW verlengen. 

▪ Voortzetten van de hulp bij de toegang tot huisvesting via de huurwaarborg, te 

verkrijgen bij het Woningfonds. 

▪ Versterken van de pilootprojecten inzake sociaal werk van het type Housing First, met 

publiek dat op de privéhuurmarkt gediscrimineerd wordt. 
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▪ Het beleid ter bestrijding van energiekwetsbaarheid en rationeel energieverbruik 

voortzetten. 

▪ De rol van het samenwerkingsplatform van het Jobhuis met de openbare spelers 

inzake socioprofessionele inschakeling versterken: Plaatselijke Opdracht, PWA, SPI-

dienst van het OCMW, ...  

▪ De dialoog en de samenwerking tussen de spelers van het lokale verenigingsleven via 

de sociale coördinatie voortzetten. 

▪ Voorkomen dat men overmatig schulden aangaat in samenwerking met het 

gewestelijke Steunpunt voor de diensten Schuldbemiddeling. 

▪ De motie “Vorst, een gastvrije gemeente” ten uitvoer brengen, in het bijzonder door 

de ontwikkeling va de cel Dringende Medische Hulp. 

▪ De cel Hulp aan Daklozen ondersteunen. 

▪ De ‘cantous’ als voorbeeldstructuur promoten bij het Gewest, om een gepastere 

financiering te eisen. 

▪ Het werk van het cultuurcomité als participatieplek voor de gebruikers van het OCMW 

versterken en toegang tot cultuur beschouwen als emancipatiemiddel. 

▪ In het OCMW een evenwicht behouden tussen de werkings-, personeels- en 

herverdelingsuitgaven.  

▪ De zoektocht naar subsidies voort te zetten om de projecten te ontwikkelen. 

▪ De energiebesparingen in de gebouwen van het OCMW versterken. 

▪ Het probleem van het lokalengebrek in het OCMW oplossen. 

▪ Structuren voor sociale economie (keuken en dienst logistiek van Val des Roses) 

creëren om de tewerkstelling te bevorderen, schaalvoordelen benutten en de 

samenwerkingen in het belang van de Vorstenaren verstevigen. 

▪ De werkomstandigheden binnen het OCMW verbeteren, erop toeziend dat iedere 

maatschappelijke werker maximaal 80 à 100 beheert, door een kwaliteitsbenadering 

te ontwikkelen en een beheer op projectbasis te ondersteunen. 

▪ Via de sociale coördinatie de initiatieven ter sensibilisering en uitvoering van 

geïntegreerd maatschappelijk werk tussen de spelers van het verenigingsleven en het 

publiek ondersteunen ten aanzien van de vraagstukken inzake handicap, 

kinderopvang, geestelijke gezondheid, non-discriminatie bij huisvesting, 

kwetsbaarheid bij jongeren, gastvrije gemeente, ... 

▪ Nadenken over het gemeenschappelijk maken van hulpdiensten (IT, juridische dienst, 

centrale aankoopdienst, ...) met het Gemeentebestuur.  

 

3. Gezondheid 
 

Onze prioriteiten: 

▪ In partnerschap met het OCMW het ‘Vorsts gezondheidsplan’ met alle lokale spelers 

inzake gezondheid en het sociale veld voortzetten. Dit zal transversaal zijn ten opzichte 

van alle beleidsdomeinen. 



13 

 

▪ De fysieke en sportieve activiteit ondersteunen, net als de gezonde voeding in de 

collectiviteiten. 

▪ De inwoners een begeleiding aanbieden voor de detectie en de interventie tegen 

binnenvervuiling.  

▪ De toegankelijkheid van eerstelijnszorg verbeteren en samenwerken met de 

buurgemeenten om een medische wachtpost voor het zuiden van Brussel te creëren. 

▪ De medische huizen en andere ambulante praktijken ondersteunen, alsook de 

initiatieven inzake gemeenschapsgezondheidszorg. 

▪ De oprichting van nieuwe medische huizen aanmoedigen.  

▪ Samen met het OCMW doorgaan met het begeleidingscomité inzake 

gezondheidsbeleid, bestaande uit geneesheren, apothekers en 

gezondheidsprofessionals. 

▪ Preventiecampagnes rond aids, diabetes en de ziekte van Alzheimer voeren. 

▪ Bevorderen van de partnerschappen en uitwisselingen met de steden in België en in 

Europa die rond gezondheids- en milieuvraagstukken werken. 

 

4. Kinderen en Jeugd 
 

Onze prioriteiten: 

▪ Het concept “kindvriendelijke stad” opnemen in alle beleidsdomeinen en in het 

bijzonder in de inrichting van de openbare ruimten (zie deel openbare ruimten). 

▪ Het gediversifieerde aantal plaatsen in de opvangvoorzieningen doen toenemen, in 

het bijzonder in de wijken die door het ONE geïdentificeerd worden als gekenmerkt 

door een tekort aan opvangplaatsen (in samenwerking met de vereniging Le Ballon 

Rouge). 

▪ Naar het model van kinderdagverblijf Les Baladins projecten inzake intergenerationele 

opvang en SPI uitwerken. 

▪ De inclusie van kinderen in een handicapsituatie in deze structuren bevorderen. 

▪ Een “speelnetwerk” organiseren door de speelruimten in zowel de voorbehouden als 

de openbare plaatsen te doen toenemen (pocket parks, voetpadverbredingen, enz.), 

opdat elk kind over een speelruimte zou beschikken op minder dan 5 minuten van zijn 

woonplaats.  

▪ De speelplaatsen van de scholen openen tijdens het weekend en de schoolvakanties. 

▪ De burgerparticipatie van de kinderen bevorderen door een Adviesraad voor kinderen 

van 6 t.e.m. 12 jaar op te richten met de officiële scholen en de andere netten, de 

jeugdbewegingen en de verenigingssector.  

▪ De toegang van de jongeren tot de gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur 

garanderen. 

▪ Van jongs af aan de gemengdheid op het vlak van leeftijd, geslacht, cultuur, sociale 

afkomst en de gelijkheid tussen meisjes en jongens bevorderen door de plaatsen en 

de activiteiten aangeboden in de diensten buitenschoolse opvang te diversifiëren.  
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▪ De “jeugddienst” versterken en antennes oprichten.   

▪ Een jeugdraad creëren, verbonden met de officiële scholen en andere netten, de 

jeugdbewegingen en de verenigingssector. 

▪ Performante informatietools (sites, brochures) creëren aangaande de 

vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren in de gemeente. 

▪ De samenwerkingen met de talrijke verenigingen en gemeentelijke instellingen voor 

de jeugd voortzetten en intensiveren. 

▪ De intergenerationele acties integreren in de activiteiten van de jeugddienst. 

▪ Ondersteunen van de intergenerationele activiteiten met het OCMW en de 

verenigingen die op dit domein actief zijn. 

▪ De artistieke animatieactiviteiten versterken, alsook die rond het boek en het lezen in 

onze opvangstructuren. 

▪ Om het ouderschap te ondersteunen informatiesessies en lezingen organiseren in 

aanwezigheid van specialisten voor jonge ouders, in samenhang met het ONE en Kind 

en Gezin. 

▪ De banden tussen de onderwijsteams van de kinderdagverblijven en van de 

kleuterscholen bevorderen teneinde de best mogelijke overgang naar de kleuterklas 

te garanderen. 

▪ Bij de toegang tot de gemeentestructuren voorrang blijven verlenen aan 

eenoudergezinnen en ouders die een opleiding vormen en het percentage 

“noodsituatie” verhogen. 

 

5. Ouderen  
 

Onze prioriteiten: 

▪ Oprichten van een participatieve ouderenraad die hun specifieke behoeften onder de 

aandacht kan brengen. 

▪ Coördineren van de openbare en private diensten die onontbeerlijk zijn voor het thuis 

blijven wonen. 

▪ Opzetten van vormingen rond nieuwe technologieën die specifiek bestemd zijn voor 

ouderen. 

▪ De kennis van de ouderen valoriseren door de samenwerkingen met verenigingen (bv. 

huiswerkscholen, hulp aan vluchtelingen, Rode Kruis ...) alsook het vrijwilligerswerk te 

vergemakkelijken. 

▪ Bevorderen van de uitwisselingen via de collectieve tuinen en restaurants, de 

intergenerationele ontmoetingen. 

▪ De digitale kloof bij de ouderen tegengaan. 

▪ Sportbeoefening voor ouderen (wandelen, zwemmen, yoga, zacht turnen, ... ) in de 

gemeentelijke sportinfrastructuur aanmoedigen. 
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▪ Met de andere gemeenten samenwerken met het oog op de creatie van 

intergemeentelijke polen in de diensten gezondheidszorg bestemd voor ouderen en 

bijstandssystemen op afstand ontwikkelen om hun autonomie te vrijwaren. 

▪ De initiatieven inzake residenties-sociale diensten, groepswoningen, 

kangoeroewoningen, ... ondersteunen. 

▪ Een netwerk van “solidaire burgers” ontwikkelen met de steun van de gespecialiseerde 

vzw’s. 

▪ De rusthuizen zo veel mogelijk openstellen naar de wijken, de aanwezigheid van 

gezelschapsdieren in de rusthuizen overwegen. 

▪ Beschikken over collectieve vervoersdiensten met pendelmogelijkheden om zich naar 

markten, spektakels, ... te begeven. 

▪ Ervoor zorgen dat Le Val des Roses een model blijft voor de begeleiding van ouderen 

(snoezelactiviteiten ontwikkelen, de bewonersraad verstevigen, de openheid van het 

huis naar de wijk versterken). 

▪ Aanmoedigen van de acties die de mobiliteit van de ouderen vereenvoudigen, 

rekening houdend met de leeftijdsgebonden bijzonderheden. 

▪ De zichtbaarheid van het plaatselijke ambulante handelsaanbod voor het aan huis 

leveren van boodschappen verbeteren. 

▪ De acties die aan huis worden aangeboden om de sociale banden te behouden en 

isolement te bestrijden inventariseren en kenbaar maken. 

▪ De ontwikkeling van op burenhulp gebaseerde initiatieven aanmoedigen. 

▪ De ontwikkeling van het aanbod inzake toegang tot vrijetijdsactiviteiten en cultuur aan 

huis (bibliotheek, videotheek, spelotheek, ...) aanmoedigen. 

 

6. Gender 
 

 Onze prioriteiten: 

▪ De wijze waarop de budgetten worden toegewezen voor de verschillende 

beleidsdomeinen (kinderopvang, stedenbouw, vorming, tewerkstelling, gezondheid, 

cultuur, sport, ...) regelmatig evalueren om zich ervan te vergewissen dat er wel 

degelijk aan ieders behoeften wordt tegemoetgekomen, met inbegrip van de 

behoeften van de vrouwen. 

▪ Het Europees Charter voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op Lokaal Vlak 

aannemen, alsook een plan om het uit te voeren. 

▪ Meisjes en vrouwen aanmoedigen het woord te nemen in het kader van de inrichting 

van de straten van de gemeente (verlichting, verbetering van de zones met weinig 

zichtbaarheid, preventieambtenaren ...).  Verkennende wandelingen rond het 

onveiligheidsgevoel bij vrouwen organiseren. 

▪ De toegang tot tewerkstelling en tot vorming voor vrouwen vergemakkelijken, onder 

meer door meer te investeren in opvangplaatsen voor jonge kinderen. 

http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_nl.pdf
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o Bijdragen tot de emancipatie van de meisjes en vrouwen door 

genderstereotypes actief te bestrijden op elk niveau van het gemeentelijke 

leven. 

▪ Vanaf de 3e kleuterklas animatieactiviteiten rond relationele, affectieve en seksuele 

voorlichting organiseren in de scholen.  

▪ In de gemeentescholen kiezen voor didactische ondersteuningen die het 

gendervraagstuk respecteren. 

▪ In alle gemeentelijke en paragemeentelijke instanties de pariteit verdedigen. 

▪ Het aantal transitwoningen verhogen teneinde de vrouwen die het slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld een dak boven het hoofd te bieden.  

▪ Het gemengdheidscriterium systematisch opnemen bij de toekenning van 

gemeentelijke subsidies. 

▪ Door middel van een nultolerantiebeleid strijden tegen straatintimidatie. 

▪ Bij de inschrijving van kinderen in de gemeentelijke kinderdagverblijven voorrang 

verlenen aan eenoudergezinnen. 

▪ Bij de keuze van straat- en pleinnamen vrouwennamen naar voren schuiven en in de 

Vorstse ruimte toezien op een evenwicht op dit vlak.  

▪ Voor de vrouwen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn een specifieke 

begeleiding oprichten, door de gecoördineerde actie van de instellingen die in het 

Jobhuis actief zijn (PWA, Plaatselijke Opdracht, OCMW, Actiris-antenne). 

 

7. Culturele activiteiten 
 

De jongste jaren heeft Vorst talrijke culturele activiteiten tot bloei zien komen 

(Kunstenaarsparcours, BRASS, Vorst Sounds Festival, SuperVliegSuperMouche, Carnaval voor 

geen Bal, samenwerkingen met Wiels en Ten Weygnaert); het is zaak hier een blijvend 

karakter aan te geven, ze te versterken en bekender te maken, opdat heel de bevolking ervan 

zou kunnen genieten. 

Onze prioriteiten 

▪ De culturele overheids- en burgerinitiatieven voortzetten en versterken (Vorst Sounds 

Festival, Kunstenaarsparcours, BRASS, SuperVliegSuperMouche, Carnaval voor geen 

Bal, openluchtbioscoop, enz.). 

▪ Een “cultuurplan” op punt stellen dat alle Vorstse cultuuractoren verenigt met het oog 

op een globale strategie inzake cultuur en evenementen. 

▪ Ateliers voor de kunstenaars ter beschikking stellen (repetities, stages ...). 

▪ Creatie van een “Vorsts label” voor Vorstse kunstenaars en ambachtslui. 

▪ Een gids met tentoonstellingen, stages en culturele evenementen uitgeven. 

▪ De academie voor muziek, dans en woordkunsten valoriseren.  
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▪ Nadenken over de oprichting van een academie voor schone kunsten. 

▪ Doorgaan met de ontwikkeling van de bibliotheek van Vorst en haar antennes via o.m. 

de oprichting van een antenne aan Albert en een mobiele antenne.  

▪ De animatieactiviteiten voor de scholen, kinderdagverblijven, parken en verenigingen 

blijven uitwerken teneinde zo jong mogelijk aan te zetten tot lezen.   

▪ In het kader van haar verhuizing naar de Abdij, van de bibliotheek een ontmoetingsplek 

voor alle doelgroepen van Vorst te maken. In Sint-Antonius zal er een antenne 

behouden blijven.  

▪ De samenwerkingen tussen Franstalige en Nederlandstalige cultuurstructuren 

versterken en de culturele initiatieven voor openstelling naar andere culturen 

ondersteunen. 

▪ Voltooien van de uitvoering van het project ABY als culturele pool waarin de academie, 

de bibliotheek, de tentoonstellingszalen, een spektakelzaal, jeugdruimten en 

polyvalente lokalen zullen worden ondergebracht. 

▪ Een feestelijk en cultureel muziekevenement creëren (type Vorst Sounds Festival) 

bestemd voor jonge adolescenten (15-18 jaar) en dit uitwerken met de 

jeugdbewegingen en/of de jongeren van de scholen. 

▪ Creatie van een cultuurruimte die speciaal bestemd is voor jonge kinderen, met 

bijzondere aandacht voor het onthaal van het kwetsbaarste publiek en 

eenoudergezinnen.  

▪ Creatie van een spelotheek.  

▪ Met de verschillende instanties doorgaan met de culturele heropleving van de Movy 

Club.  

 

8. Sport en vrije tijd 
 

Sport is en basisonderdeel van de gezondheidsbevordering, het lichamelijke welzijn, de 

eerbied voor anderen, het weven van sociale banden en het aanleren van fair play. Sport moet 

kunnen worden beoefend in sportclubs maar ook in de voor iedereen toegankelijke openbare 

ruimten. Vorst mag trots zijn op zijn vele sportclubs in alle sporttakken. 

 

Onze prioriteiten 

 

▪ Vrije speel- en sportruimten (basketdoelen, petanquebanen, agoraspace, skatepark ...) 

en bankjes waar de ouderen op kunnen uitrusten integreren bij de inrichting van de 



18 

 

openbare ruimten, in de parken, in de wijkcontracten. 

▪ Ondersteunen van het vormingswerk van jongeren uitgevoerd door de sportclubs. 

▪ Zorgen voor een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuren, met inbegrip van 

de speelplaatsen op scholen. 

▪ Het mogelijk maken dat de sportzalen op sommige tijdstippen op individuele basis 

gebruikt worden.  

▪ Zorgen voor de coördinaties tussen scholen en sportclubs om activiteiten na de 

schooluren te organiseren. 

▪ De toegang van allen tot sport (sportcheque) bevorderen en de Vorstse sportclubs 

helpen. 

▪ Sport voor allen (vrouwen, personen in een handicapsituatie, ouderen) bevorderen en 

iedereen in staat stellen fysieke toegang tot de sportinfrastructuren te hebben. 

▪ Het onderzoek met het gewest verderzetten wat betreft de mogelijkheid om opnieuw 

een zwembad in Vorst te vestigen en een akkoord sluiten met de buurgemeenten rond 

het gebruik van de zwembaden (voorkeurstarieven). 

▪ Het infrastructuuraanbod uitbreiden met de oprichting van omnisportzalen, 

synthetische terreinen voor hockey en rugby en de oprichting van zalen voor zachte 

sporten en vechtkunsten. 

▪ Samenwerken met Panathlon Wallonie-Bruxelles om operaties in de scholen, 

sportclubs te voeren om “respect in de sport” te bevorderen. 

▪ Een weerkerend grootschalig sportevenement in de gemeente creëren (10km van 

Vorst, fietswedstrijd, toernooi, 24u van de sport ...). 

▪ De buitenactiviteiten in onze parken ondersteunen en bevorderen: yoga, “street 

workout”, atletiek en turnen in de parken. 

▪ De renovatie van de sportzalen ondersteunen, in samenwerking met de dienst 

Openbare Werken. 

 

9. Economische ontwikkeling en handel 
 

Het economische weefsel van Vorst bestaat uit één grote onderneming (Audi), talrijke 

KMO’s/ZKO’s (zeer kleine ondernemingen) en handelszaken, maar ook steeds meer 

initiatieven in de sociale, lokale en kringloopeconomie. Vorst wil de sociale en lokale economie 

bevorderen en een bemiddelaarsrol spelen tussen ondernemingen, besturen en gewestelijke 

instanties. 
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Onze prioriteiten 

▪ De Vorstse ondernemingen mobiliseren om de tewerkstellingsgraad van de Vorstse 

werkzoekenden te verhogen door de relaties tussen de instellingen voor 

socioprofessionele inschakeling en de Vorstse werkgevers te versterken. 

▪ De ontwikkeling van de sociale economie aanmoedigen door de samenwerkingen 

tussen de gemeente en de partners van het Jobhuis te versterken en buurtdiensten te 

delegeren die niet langer of niet genoeg door de gemeente en haar partners worden 

gedekt (bijvoorbeeld: levering van maaltijden aan huis, oppasdienst aan huis voor 

volwassenen en kinderen, enz.). 

▪ Een samenwerkingsovereenkomst met Hub.brussels (ex-Atrium) ondertekenen, 

teneinde o.m. een handelsvastgoedkantoor op te richten om te strijden tegen 

handelsleegstand en de diversiteit, gemengdheid en nabijheid van de handelszaken te 

bevorderen. 

▪ De oprichting van handelaarsverenigingen ondersteunen. 

▪ De dragers van projecten voor lokale ontwikkeling beter begeleiden en een enkel loket 

voor de KMO’s en ZKO’s in te richten om de administratieve stappen te 

vergemakkelijken. De kandidaat-ondernemers en ondernemingen richten naar een bij 

hun behoeften passend dienstenaanbod.  

▪ De mogelijkheid onderzoeken om handelsruimten aan de kopen via de grondregie die 

in uitwerking is. 

▪ Een werkgeversgroep (website) ontwikkelen om de behoeften kenbaar te maken en de 

hulpmiddelen gemeenschappelijk te maken. 

▪ De sociale werkplaatsen op het grondgebied van Vorst ondersteunen, een beroep doen 

op hun diensten mits naleving van de regels inzake overheidsopdrachten. 

▪ Het ondernemerschap bevorderen en in de eerste plaats dat door vrouwen. 

▪ Een volledige lijst van alle Vorstse handelszaken opstellen en deze op de website van 

de Gemeente publiceren. 

▪ De handelaars een logistieke ondersteuning bieden en de toegang van de diensten voor 

handelaars vergemakkelijken. 

▪ Overheidsopdrachten voorzien die het gemakkelijker maken een beroep te doen op 

plaatselijke ondernemers en die voorrang geven aan de sociale economie. 

▪ De haalbaarheid van de oprichting van een incubator-uithangbord voor nieuwe 

technologieën in Vorst onderzoeken. 

▪ De infrastructuur- en lokaaldiensten zoals de ‘FabLabs’, de ‘Maker Spaces’, de 

microfabrieken, de repair cafés, ... ondersteunen. 

▪ Het onthaal van ‘pop-up stores’ op het grondgebied van de gemeente bevorderen 
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teneinde de handelskernen te doen heropleven. 

▪ Creatie van een initiatievenhuis dat de burgers in staat zal stellen begeleiding te krijgen 

in het kader van hun ontwikkeling van (ondernemings-, verenigings-, burger-, kunst-, 

...)projecten. 

▪ Toezien op de bevordering van de gemengdheid van de handelszaken in alle wijken, 

openbare plaatsen teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van heel de 

bevolking. 

 

10. Werk 
 

Werk vinden is voor eenieder een noodzaak, maar voor sommigen een lijdensweg. Personen 

die moeilijk werk vinden, helpen er toegang toe te krijgen en de tewerkstellingsgraad van de 

Vorstenaren doen stijgen – ziedaar een echte prioriteit. Werken draagt bij tot de toename van 

de koopkracht van de bevolking en tot de ontwikkeling van de lokale economie, maar in de 

eerste plaats stelt het individuen in staat hun waardigheid, zelfstandigheid en emancipatie te 

herwinnen.  

 

Onze prioriteiten:  

▪ Sociale clausules in de overheidsopdrachten opnemen teneinde de aanwerving van 

weinig gekwalificeerde Vorstse werkzoekenden te bevorderen. 

▪ De samenwerkingen met het Gewest voortzetten en intensiveren teneinde de 

gesubsidieerde banen te consolideren en ontwikkelen. 

▪ Een tewerkstellingsplan “kinderopvang” opzetten om de gemeentelijke scholen en 

kinderdagverblijven te steunen door halftijdse of voltijdse gesubsidieerde 

betrekkingen toe te kennen om functies in te vullen zoals: oppasdienst, toezicht, 

begeleiding, schoonmaak, animatie, enz. Dit plan zou het mogelijk maken om 

structurele behoeften die momenteel ingevuld worden door PWA-dienstverleners, dus 

onder precair contract, een blijvend karakter te geven. 

▪ Helpen bij de inschakeling van kwetsbare personen die moeilijk werk vinden door de 

taken van de PWA’s te versterken en uit te breiden en de acties inzake 

beroepsopleidingen en tewerkstelling via occasionele prestaties in bepaalde sectoren 

te ontwikkelen. 

▪ Werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar specifiek begeleiden. 

▪ Een socioprofessioneel inschakelingstraject creëren voor jongeren die net op de 

arbeidsmarkt zijn gekomen teneinde de kansen van de Vorstenaren op een duurzame 

inschakeling op de arbeidsmarkt te doen toenemen. 
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▪ Via de Plaatselijke Opdracht strijden tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt en de 

herinschakelingsgraad op de arbeidsmarkt van langdurig werkzoekenden doen 

toenemen.  

▪ Een pilootproject voor een “wijk zonder langdurig werklozen” tot stand brengen.  

 

11. Preventie 
 

Onze prioriteiten:  

▪ Een actief preventiebeleid voeren dat een verbetering van het samenleven beoogt, wat 

de Vorstenaren van alle generaties en afkomsten in staat zal stellen elkaar te 

ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen en samen een Gemeente op te 

bouwen waar elk en iedereen zijn of haar plaats vindt. 

▪ De deskundigheid over het grondgebied (zie lokale diagnose) versterken op basis van 

de vaststellingen van straathoekwerkers, opvoeders, de verschillende 

gemeentediensten, de lokale spelers (het OCMW, de Zuiderhaard, de partners van de 

Sociale Cohesie, enz.) en de inwoners. Daarom o.m.:  

o De straathoekwerkers uitrusten om, volgens de projectbeheerlogica, een 

systeemvisie op preventie te ontwikkelen. 

o De preventieambtenaren inlichten over de verschillende gemeentelijke 

initiatieven, opdat zij de inwoners hierover kunnen informeren.  

o Deelname van de opvoeders aan de activiteiten van de sociale coördinatie van 

het OCMW om zich kenbaar te maken en het verenigingsleven in zijn diversiteit 

en complementariteiten beter te leren kennen. 

o De preventieambtenaren vormen rond de sociaal-communautaire 

werkmethodes, de wettelijke voorschriften inzake het privéleven, de 

deontologie van het straathoekwerk, ... 

o Inzetten van sociale straathoekbemiddelaars bij wijze van ondersteuning van 

het werk inzake zichtbare aanwezigheid (wat de permanente wijkdiagnose 

versterkt en de projecten een duidelijke oriëntatie verleent). 

▪ Geschikte antwoorden bieden op de problemen ondervonden in de wijk (van 

burenruzie over sluikstorten tot gevaarlijk parkeren). 

▪ Geschikte antwoorden bieden en een reëel buurtwerk verrichten met alle doelgroepen 

(aangepast aan de verschillende wijken waar Vorst uit bestaat): de jongeren, de ouders, 

de senioren, de nieuwkomers, de kwetsbare personen, de daklozen, de 

drugsgebruikers, maar tevens de eigenaars en huurders, of nog de leerkrachten, het 
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onthaalpersoneel van alle diensten die openstaan voor het publiek. 

▪ De personeelsleden van de zichtbare aanwezigheid in staat stellen de EHBO-opleiding 

te volgen. 

▪ Wijkantennes ontplooien die een zonering mogelijk maken die heel het grondgebied 

van de gemeente dekt. 

▪ De begeleiding van kind-nieuwkomers aanmoedigen en voortzetten. 

▪ De transversale en op samenwerking gebaseerde projecten tussen verenigingen, 

gemeentediensten en preventie aanmoedigen om de jonge Vorstenaren zo goed 

mogelijk te begeleiden. 

▪ Het onthaal van de preventie verbeteren, in samenwerking met de dienst Openbare 

Werken, teneinde de gezelligheid en een beter rechtstreeks contact met de burger te 

garanderen. 

▪ Een zichtbare aanwezigheid rond de scholen behouden (het PWA-project versterken 

en ondersteunen). 

▪ Zorgen voor een zichtbaarheid van de dienst, o.m. door teams op de fiets te creëren. 

 

12. Verenigingsleven en sociale cohesie 

« Geheel van sociale processen die bijdragen tot het vrijwaren van gelijke  

kansen en voorwaarden en het economisch, sociaal en cultureel welzijn van alle personen of 

groepen van personen, ongeacht hun nationale of etnische herkomst, hun culturele, 

filosofische of godsdienstige strekking, hun sociaal statuut,  

hun sociaal-filosofisch niveau, hun leeftijd, hun seksuele geaardheid of hun gezondheid, zodat 

het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan de maatschappij en er erkenning 

te vinden. Het doel van deze processen is in het bijzonder de strijd tegen elke vorm van 

discriminatie en sociale uitsluiting door middel van een beleidsontwikkeling inzake 

maatschappelijke integratie, interculturaliteit, sociaal-culturele diversiteit en het samenleven 

van de verschillende plaatselijke gemeenschappen. Ze worden inzonderheid aangewend door 

de uitbouw van communautaire actie in de wijken en netwerking. »1 

 

Onze prioriteiten:  

▪ Behouden en versterken van de bestaande voorzieningen inzake sociale cohesie die 

een financiering van de verenigingen mogelijk maken. 

                                                

1 Definitie van artikel 3 van het Decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang. 
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▪ De terbeschikkingstelling en het uitlenen van materieel tussen de verenigingen 

aanmoedigen.  

▪ Een dag van de sociale cohesie in het leven roepen waarop alle verenigingen die in dit 

domein actief zijn hun activiteit kunnen voorstellen aan de inwoners van de gemeente 

(doorgaan met de netwerkvorming tussen de actoren en themadagen organiseren). 

▪ Op de website van de gemeente een plaats voorbehouden voor de voorstelling van de 

Vorstse verenigingen.  

▪ Versterken van de samenwerkingen met de AMO’s (Service d’aide aux jeunes en milieu 

ouvert). 

▪ De instelling van kleine sociale buurtinfrastructuur aanmoedigen (d.w.z. 

ontmoetingsruimten die de maatschappelijke banden ontwikkelen, zoals de 

wijkantennes, speel-, ontspannings-, ontmoetingsruimten, ...). 

▪ Via de website de nodige informatie voor het goede beheer van vzw’s ter beschikking 

stellen ... 

▪ Alle initiatieven die gebaseerd zijn op het principe van rechtstreekse en collaboratieve 

democratie ondersteunen om de rechtstreekse expressie van de burgers en een 

transversale dialoog mogelijk te maken. 

▪ Bijstand en advies ontwikkelen voor de ontplooiing van het vrijwilligerswerk. 

 

 

13. Openbare rust 
 

De veiligheid van alle burgers moet worden gewaarborgd en de nabijheidspolitie speelt 

daarbij een cruciale rol. Een veilige gemeente, dat zijn ook nette en ingerichte openbare 

ruimten en een gegarandeerde verkeersveiligheid. De veiligheid moet worden beschouwd in 

een globaal preventiekader waarin zowel de oorzaken als de gevolgen van onveiligheid 

worden aangepakt. 

  

Onze prioriteiten 

 

▪ De zichtbare aanwezigheid van de nabijheidspolitie op het terrein optrekken met 

patrouilles te voet en per fiets en voor de administratieve taken burgerpersoneel 

inzetten. 

▪ Valoriseren van de wijkagenten, die een reële preventierol spelen. 

▪ Instaan voor een kwaliteitsvolle opvang in de commissariaten en streven naar 

wijkcommissariaten die 24u op 24 open zijn. 

▪ Prioriteit verlenen aan de repressie van overtredingen van de wegcode om de 

verkeersonveiligheid te bestrijden en de strijd tegen milieuovertredingen met Net 
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Brussel, Leefmilieu Brussel en de gemeentediensten ondersteunen. 

▪ De wijkbemiddelaar(ster)s en politieagenten die gevormd zijn inzake conflictbeheer 

versterken en zorgen voor een coördinatie met andere diensten van de gemeente 

(jeugd, huisvesting, OCMW, ...), maar ook van het gewest en de gemeenschappen 

(jeugdhulp); zorgen dat zij ook een vorming krijgen rond huiselijk en familiaal geweld. 

▪ Streven naar een politie die de weerspiegeling van de maatschappij vormt 

(mannen/vrouwen, politieagenten van buitenlandse afkomst) en ervoor zorgen dat zij 

ook een gepaste vorming krijgt inzake conflictbeheer, verslavingsproblematiek, ... 

▪ De politieraad openstellen voor het recht op burgerinterpellaties en toegang verlenen 

tot de notulen en verslagen van de politieraden. 

▪ De rol van de technopreventieadviseur kenbaarder te maken en de burgers 

aanmoedigen werkzaamheden voor de beveiliging van hun woningen uit te voeren. 

▪ In het bijzonder toezien op de veiligheid van de vrouwen, die in de openbare ruimten 

vaak het slachtoffer zijn van intimidatie. 

▪ De haalbaarheid van de invoering van ontvangstbewijzen bij de controles onderzoeken. 

▪ Toezien op de correcte toepassing van de geldende besluiten in de gevangenis van 

Vorst om de overbevolking in de gevangenis tegen te gaan. 
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3e deel - De klimaatontregeling tegengaan, de 
luchtkwaliteit en de leefomgeving van de Vorstenaren 
verbeteren 
 

De strijd tegen de klimaatopwarming verloopt ook via de gemeenten. Wij wensen ons te 

voorzien van een meerjarenstrategie, een “Klimaatplan” dat de onderstaande materies 

aansnijdt. Daarom moeten we: 

▪ Binnen het bestuur en onder de vleugels van de Schepen een verantwoordelijke 

aanstellen om een transversaal Klimaatplan “Vorst tegen de horizon van 2030” uit te 

werken met regelmatige vergaderingen tussen de verschillende diensten om de 

opvolging te verzekeren. 

▪ Een rooster creëren om de gemeentelijke beslissingen via het klimaatprisma te 

analyseren. Om tot een doeltreffend klimaatbeleid te komen, zal iedere relevante 

beslissing van de Gemeente moeten worden geëvalueerd in het licht van haar weerslag 

op het klimaat en het klimaatbeleid. 

▪ Reële aandacht besteden aan de meest kwetsbare doelgroepen om deze doelstelling 

te bereiken. 

 

1. Water, Energie  
 

Onze prioriteiten: 
 

▪ Aansluiten bij het Burgemeestersconvenant en Energy Cities (Europees netwerk van 

plaatselijke overheden)  

▪ De energie beter verbruiken door: 
o de energie-audit voort te zetten en dit voor alle gebouwen van de Gemeente, 

het OCMW en de Zuiderhaard, de gemeentescholen, ... 

o de rationalisering van de energie in de openbare gebouwen voort te zetten 

door alle instrumenten die ter beschikking staan te gebruiken (Sibelga, NR 

Click, energiepremies van Leefmilieu Brussel, enz.) en over te gaan tot de 

gepaste investeringen; 

o met Sibelga een energiebesparingsplan voor de openbare verlichting op te 

stellen; 

o de sensibiliserings- en vormingscampagnes voor de gebruikers van de 
gebouwen opnieuw aan te zwengelen en een dynamiek van rationeel 
energieverbruik te lanceren, met een energieverantwoordelijke voor elk groot 
gebouw;  

o in samenwerking met het verenigingsleven en het Gewest 
sensibiliseringsacties te organiseren ter attentie van de inwo(o)n(st)ers, met 
bijzondere aandacht voor de ontvangers van uitkeringen, KMO’s en 
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handelszaken om ze te helpen bij het rationaliseren van hun energieverbruik; 
o de scholen aan te moedigen dit soort sensibilisering te voeren ten aanzien van 

hun leerlingen; 
▪ De energie beter produceren door de grote daken van de gemeente ter beschikking te 

stellen van burgercoöperatieven om te investeren in hernieuwbare energie. 
▪ De energie beter kopen: 

o door de voorkeur te geven aan 100% groene energieleveranciers voor de 

openbare gebouwen; 

o door de inwoners groepsaankopen inzake energie aan te bieden, in 

samenwerking met de gespecialiseerde structuren; 

▪ Waar mogelijk de duurzame oplossingen tegen overstromingen aanmoedigen, zowel 
in de openbare ruimte als in de private ruimte: groendaken, heringerichte tanks, 
doordringbare bodembedekkingen, retentiebekkens in de parken, greppels, dijken, 
infiltratieputten, poelen, regentuinen. 

▪ De toepassing van het nieuwe gemeentereglement over de terugwinning van het 
regenwater opleggen en het gebruik ervan voor het sproeien aanmoedigen. 

▪ De creatie van nieuwe stadsrivieren voortzetten om de afvloeiing van het water te 
bevorderen en de oude bronnen op te waarderen. 
 

 

2. Leefmilieu, ecologische transitie, groene ruimten  
 

Onze prioriteiten: 

 

▪ De ontwikkeling van de Drukkerij en de eco-pedagogische pool tot informatie-, 

sensibiliserings- en vormingsstructuur rond alles wat te maken heeft met ecologische 

transitie voortzetten. 

▪ De activiteiten die aangeboden worden in het kader van de Milieulente versterken en 

uitbreiden. 

▪ Beter consumeren door: 

o Alle initiatieven (van burgers, overheid, privésector, enz.) die als doel hebben 

gezond, duurzaam en via korte ketens te consumeren (stadslandbouw in de 

openbare ruimten, coöperatieven, groepsaankopen, handelszaken, markten, 

enz.) voort te zetten en te versterken; 

o Erop toe te zien dat de leveringen van voedsel voor evenementen die de 

gemeente organiseert rekening houden met de duurzaamheidscriteria; 

o Alle initiatieven te ondersteunen die de vermindering van de afvalproductie 

beogen, zowel bij het bestuur als bij de inwoners, de handelszaken of de 

ondernemingen; 

o Voorwaarden op te leggen voor het duurzame beheer van afval en 

vermindering van de afvalproductie tijdens openbare evenementen (festivals, 

concerten, enz.). 
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▪ De bestaande groene ruimten opwaarderen, ze versterken en er waar mogelijk nieuwe 

creëren: werken aan de geleidelijke totstandbrenging van het Tweeoeverspark, de 

aanleg van ‘pocket parks’ of van moestuinen op kleine braakliggende terreinen 

overwegen, projecten voor de vergroening van de wijken ondersteunen, ...   

▪ Samen met het Gewest bijzondere aandacht besteden aan de gezondheidstoestand 

van de bomen van de Gemeente, het vellen ervan zoveel mogelijk beperken en zo 

nodig oplossingen en mogelijkheden met Europese boomsoorten voorzien in het geval 

van vervanging of nieuwe aanplanting. 

▪ Zich laten inspireren door de nieuwe wetenschappelijke kennis om de aanplanting van 

nieuwe bomen langs de weg te bevorderen. 

▪ De bevolking sensibiliseren rond het gedifferentieerde beheer van haar groene 

ruimten (afschaffing van pesticiden). 

▪ Bevorderen van de biodiversiteit bij inrichtingen, renovaties en optrekken van 

openbare en private gebouwen (groendaken, nestkastjes, bijenkorven, ...). 

▪ De ontwikkelingsprojecten rond bijen en vogels in de stad blijven promoten. 

▪ De projecten van pop-upbars in de parken ondersteunen.   

 

3. Stedelijke herwaardering, Openbare ruimte en Stedenbouw 
 

Onze prioriteiten: 

 

▪ Binnen het gemeentebestuur een cel Stadsplanning creëren om bij de programmering 

van de collectieve diensten op gemeentelijk niveau rekening te houden met zowel de 

private als openbare projecten.  

▪ Van bij de aanvang van de legislatuur het label “Openbare ruimte, een kindervriend” 

integreren in samenwerking met de dienst Openbare Werken. Iedere nieuwe 

inrichting, renovatie, herbestemming van de openbare ruimte moet worden 

uitgevoerd in de optiek van verbetering van de luchtkwaliteit, van zorgen voor een 

billijke verdeling van de openbare ruimte en van verbetering van de bereikbaarheid en 

de veiligheid van alle gebruikers, in het bijzonder de kinderen. Wanneer een ruimte 

immers toegankelijk en aangenaam is voor kinderen, is ze dat voor alle zwakke 

weggebruikers.  

Dit impliceert:  

o De vermindering van de autodruk door het aantal “autoluwe straten” die 

aanzetten tot ontmoetingen en spel (zoals de Katangastraat en de Familielaan) 

te vermenigvuldigen. 

o Bij iedere inrichting het luik ‘actieve verplaatsingswijzen’ opnemen, met als 

doelstelling: 
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➢ Een voetgangersvriendelijke gemeente te worden (verbreding van de 

voetpaden, borden die de wandeltijd, de afstand, de belangwekkende 

plaatsen en punten in de nabijheid en op het parcours aangeven, de 

algemene verlaging van het voetpadniveau bij 

voetgangersoversteekplaatsen, veilige voetgangersoversteekplaatsen 

waar slechtzienden zich zonder gevaar kunnen verplaatsen dankzij 

aangepaste vloerstenen en akoestische signalen op de verkeerslichten). 

➢ Een fietsvriendelijke gemeente te worden (telkens waar dat mogelijk is 

‘befietsbare straten’ inrichten, beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) 

opnemen, B22- en B23-voorrangsborden, fietsroutes, fietsparkings 

voorzien, o.m. in de scholen, en structuren zoals fietsherstelpunten 

beschikbaar op de openbare weg). 

o Een duurzaam waterbeheer integreren met een voorkeur voor het gebruik van 

semi-doorlatende materialen en de aanleg van greppels en/of regentuinen. 

o Openbare waterfonteinen installeren.  

o Een spelnetwerk op de voetpadverbredingen en sportuitrustingen voorzien. 

o Het aantal parkeerplaatsen verminderen om er fietsparkings en/of 

spelinrichtingen en groen (moestuinbakken, planten, bomen, enz.) te 

installeren. 

o Bij elke inrichting werken aan de vergroening van de wijken (zie ook 

Leefmilieu). 

o Meisjes en vrouwen aanmoedigen het woord te nemen in het kader van de 

inrichting van de straten van de gemeente (verlichting, verbetering van de 

zones met weinig zichtbaarheid, ...). 

▪ Overwegen om per wijk minstens één straat tijdelijk (in het weekend) of definitief af te 

sluiten voor alle autoverkeer. 

▪ De tijdelijke projecten van bezetting van de straten of openbare ruimten ondersteunen. 

▪ Vrouwen en mannen die in België en in de gekoloniseerde landen gestreden hebben 

voor het einde van de kolonisering een belangrijkere plaats in de Vorstse openbare 

ruimte geven en op het koloniale erfgoed berichten met uitleg plaatsen. 

▪ Er moet een globaal plan van aanleg van het grondgebied worden opgesteld om in staat 

te stellen de verstedelijking van de gemeente, het evenwicht van de verschillende 

functies en de voldoende aanwezigheid van groene ruimten beter te begrijpen. 

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de verkeersader tussen Fonsny en Sint-Denijs. 

▪ Het gebruik van de bestaande bebouwing de voorkeur geven boven nieuwbouw. 

▪ Bij elk nieuw openbaar of privaat project bijzondere aandacht besteden aan de 

functionele gemengdheid, met een voorkeur voor gepaste collectieve ruimten en 

voorzieningen, co-workingruimten, een bereikbaarheid met het openbaar vervoer, en 

aandachtig zijn voor een spaarzaam grondgebruik voor zowel openbare als private 

nieuwbouw, met tegelijkertijd zorg voor het evenwicht tussen vrije en natuurlijke 
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ruimten en een ‘correcte’ dichtheid: het landschap niet beschadigen of het gebruik van 

de plaats breken, en de negatieve impact van deze verdichting in voorkomend geval 

compenseren (groendaken ...). 

▪ De aangevatte duurzame wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten zullen 

worden voortgezet in samenwerking met het Gewest en in een geest van 

burgerparticipatie. 

▪ Rekening houden met het advies van de Gemeente van 12/07/2018 voor het beheer 

van het dossier van het braakliggende terrein “Wielsmoeras”. In voorkomend geval zal 

een beroep worden gedaan op de ad hoc instanties. Elk project zal moeten kaderen in 

het stadsvernieuwingscontract dat ontwikkeld wordt met het Tweeoeverspark, de 

fiets- en voetgangersroute langs de spoorlijn (gewestelijk fiets-GEN). Er moet een 

groene ruimte worden behouden, een watervlak dat de fauna en flora behoudt dat zich 

er ontwikkeld heeft, alsook een openbare erfdienstbaarheid. 

▪ Het al dan niet geklasseerde opmerkelijke erfgoed valoriseren en vrijwaren. 

▪ De privéontwikkelaars aanzetten bij te dragen aan het aanbod van toegankelijke 

woningen door een significant deel (minstens 15%) van hun projecten te wijden aan de 

bouw en aan de overdracht aan de overheden van woningen met een sociaal oogmerk. 

▪ De heraanleggingsprojecten die voorzien worden in het kader van de wijkcontracten 

en het SVC voortzetten.  

▪ De site van de gevangenissen zal in de komende jaren allicht een nieuwe bestemming 

krijgen. In dit perspectief zal een overlegproces met alle belanghebbende partijen 

worden opgestart. 

 

4. Mobiliteit en luchtkwaliteit 
 

Onze prioriteiten: 

 

▪ Na de goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan, een ambitieus mobiliteitsplan 

voor de Gemeente uitdenken, in samenwerking met het Gewest en de inwoners, met 

als doel het transitverkeer op de secundaire wegen te verminderen, de autodruk te 

verminderen en de actieve verplaatsingswijzen te bevorderen. 

▪ De veralgemening van de zone 30-straten voortzetten en ze doeltreffend maken door: 

o De verkeersplannen opnieuw te bekijken 

o Vertragende voorzieningen te installeren 

o De voetpaden te verbreden 

o De snelheidscontroles uit te breiden 
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▪ De inrichtingswerken voor fietsers (fietspaden, parkeren, ...) voortzetten, de voltooiing 

van de gewestelijke fietsroutes vragen, instelling van gemeentelijke fietsroutes. 

▪ Voortzetting van het werk van de interne mobiliteitscommissie binnen het bestuur. 

▪ Beveiligd parkeren versterken (parkings en fietsboxen) door het gebruik van de 

openbare gebouwen en van de private garages/parkings te maximaliseren. 

▪ Overeenkomsten sluiten met de privépartners (kantoren, grootwarenhuizen, ...) voor 

de terbeschikkingstelling van hun parkings ‘s avonds en in het weekend. 

▪ De tests met alternatieve mobiliteit voor de burgers (elektrische fietsen, fietsuitdaging, 

...) voortzetten en ontwikkelen en de burgers groepsaankopen van fietsen aanbieden.  

▪ De ambtenaren (Gemeente, OCMW, Politie) fietsen ter beschikking stellen voor 

dienstverplaatsingen en het vervoer van materieel via bakfietsen. 

▪ De modaliteiten voor het systematiseren van fiets- en voetgangersrijen in de scholen 

onderzoeken. 

▪ Het fietsbrevet in de scholen voortzetten en ontwikkelen, alsook de 

fietsinitiatievormingen in samenwerking met het verenigingsleven en de evenementen 

die de actieve verplaatsingswijzen in de bloemetjes zetten (Vollenbike, Mobiliteitsdorp, 

enz.). 

▪ Er zullen 2 MIVB-buslijnen (52 en 74) worden gecreëerd, maar de gesprekken met de 

MIVB over de verbetering van de frequenties van alle bussen, de verbetering van de 

tramlijnen met een maximale inperking van de onderbrekingen, de verbetering van de 

aansluitingen op het Zuidstation, de werking van de pendelparking van de Stallestraat 

moeten worden voortgezet. 

▪ Met de MIVB een akkoord sluiten opdat het toekomstige metrostation Albert perfect 

zou aansluiten op lijn 7.  

▪ De dialoog met de NMBS aangaan om de toegankelijkheid van de stations Vorst-Oost 

en Vorst-Zuid te verbeteren en de frequenties van de treinen in deze stations te 

verhogen. 

▪ Deelauto’s over heel de gemeente blijven aanbieden. 

▪ Geleidelijk aan de milieuprestaties van de gemeentelijke voertuigen verbeteren, het 

wagenpark rationaliseren en auto’s delen, alsook de gemeenteambtenaren 

aanmoedigen niet in individuele auto te komen werken door de versterking van het 

bedrijfsvervoerplan. 

▪ De gesprekken met de verantwoordelijken van Vorst Nationaal voortzetten om snel een 

ambitieuzer, efficiënt en doeltreffend parkeer- en toegangsplan voor Vorst Nationaal 

toe te passen (pendelparking, pendelbussen op avondevenementen, invoering van een 

nieuwe reglementering en tarifering rond de zaal tijdens grote evenementen,...). 
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▪ Met de directie van USG gesprekken aangaan om een verplaatsingsplan in te stellen 

met zo min mogelijk impact voor de buurtbewoners.  

▪ Het parkeerplan evalueren en de actieve verplaatsingswijzen blijven aanmoedigen. 

▪ De haalbaarheid onderzoeken van de plaatsing van belemmeringen die het mogelijk 

maken het transitverkeer in de verschillende wijken (Kersbeek ...) te verminderen, of 

van ieder ander systeem dat dezelfde doeleinden bereikt. 

 

5. Huisvesting 
 

Onze prioriteiten 

 

▪ De groei van het aanbod aan toegankelijke woningen, die opgestart werd tijdens de 

legislatuur 2012-2018, voortzetten door alle middelen in te zetten (optimalisering van 

de bestaande bebouwing, SVK, in openbaar beheer nemen van leegstaande woningen, 

voortzetting van de lopende projecten, opstarten van nieuwe projecten...), met een 

prioriteit voor woningen met een sociaal oogmerk. 

▪ De oprichting van een gemeentelijke grondregie voortzetten en voltooien.  

▪ De gemeentedienst, het HIL (Huisvesting Informatie Loket) en de cel Huisvesting de 

middelen geven om de lopende dossiers op te volgen en de burgers zo goed mogelijk 

te informeren over de huisvestingsvragen en de beschikbare gewestelijke premies. 

▪ Een kadaster van de beschikbare bebouwing opstellen, met daarin de openbare en 

private woningen. 

▪ De ontwikkeling van het SVKV voortzetten. 

▪ Vrijwillig de herbestemming van kantoren en stadskankers tot woningen aanmoedigen 

en de acties tegen leegstaande gebouwen (vordering, tijdelijke bezetting, in openbaar 

beheer nemen ...) opnieuw activeren, met voorrang voor woningen met een sociaal 

oogmerk. 

▪ Nieuwe vormen van co-wonen aanmoedigen: ‘kangoeroewoningen’, groepswoningen, 

intergenerationele woningen, ... 

▪ Vernieuwende modellen voor de aankoop van woningen door mensen met een laag 

inkomen ondersteunen (bv. ‘community land trust’-projecten, collectieve en solidaire 

spaargroep, ...). 

▪ De stijging van het gebouwenbestand van de Zuiderhaard voortzetten door nieuwe 

partnerschappen aan te gaan met de gemeente, de BGHM en de gewestelijke 

instanties. 
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▪ Alle reeds aangevatte renovatie-, bouw- en aankoopwerken tot een goed einde te 

brengen (nieuwe cité, bouwwerken in het kader van de wijkcontracten: Olieslagerij, 

Fierlant, Albert; de bouwwerken in het kader van het Plan Wonen, Diamant Boart en 

Van Volxem). 

▪ Het werk voor de vermindering van het energieverbruik van de sociale woningen via 

het gewestelijke plan PLAGE voortzetten en een gespecialiseerde ingenieur 

aanwerven. 

▪ Het aanbod aan woningen die aangepast zijn aan personen met beperkte mobiliteit 

ontwikkelen. 

▪ De burgerparticipatie van de huurders van de sociale woningen versterken via de 

adviesraad van de huurders en door ze participatieve budgetten toe te kennen. 

▪ De strijd tegen de onbewoonbaarheid versterken en een protocol instellen tegen 

huisjesmelkers, in coördinatie met het OCMW en de Politie. 

▪ Transitwoningen of een sociaal hotel ontwikkelen met het oog op het opvangen van 

huishoudens die hun onbewoonbare woning moeten verlaten. 

▪ Met het OCMW en de spelers van het verenigingsleven de preventie van uitzettingen 

ontwikkelen. 

▪ Solidaire spaarprojecten ondersteunen die het verwerven van eigendom beogen. 

▪ De premies voor de renovatie van de eerste woning ondersteunen en hier beter over 

informeren. 

 

6. Centrale Aankoopdienst 
 

▪ De opname van sociale criteria, milieucriteria, gezondheidscriteria en ethische criteria 

veralgemenen bij de aankoopprocedures van de gemeente.  

 

7. Geluidsoverlast en elektromagnetische overlast, dierenwelzijn 
 

Geluid vormt een aanzienlijke milieuoverlast en is een van de belangrijkste bronnen van 

klachten van burgers. Te hoge permanente of tijdelijke geluidsniveaus hebben rechtstreekse 

gevolgen voor de gezondheid en levenskwaliteit van de inwo(o)n(st)ers. Op het vlak van 

elektromagnetische stralingen moet het voorzorgsprincipe worden toegepast. 

Vorst moet tevens een voorbeeldgemeente zijn op het vlak van het welzijn van huisdieren en 

wilde dieren. 
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Onze prioriteiten 

 

▪ In openbare gebouwen de voorkeur geven aan draadverbindingen, en dit in het 

bijzonder in gebouwen die gevoelige gebruikers opvangen (kinderen, senioren, ...).  

▪ Bijzonder aandachtig zijn voor het naleven van de geluidsnormen bij 

milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen, voornamelijk op het vlak 

van het beheer van openbare en private bouwplaatsen maar ook bij de keuze van 

materialen voor herstellingen van de straten. 

▪ Op gevoelige plaatsen zo veel mogelijk stille en duurzame bodembedekkingen 

overwegen en de MIVB verzoeken hetzelfde te doen. 

▪ Met andere gemeenten de strijd tegen geluidsoverlast ten gevolge van het lucht- maar 

ook spoorverkeer (geluidsschermen) voortzetten. 

▪ Dierenwelzijn opnemen in de bevoegdheden van een schepen en 

sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn voeren (doorgaan met het 

‘zwerfkattenbeleid’, sterilisatie van de katten, voederen van de vogels, ...) en tot slot 

acties voeren met het oog op het behoud van de biodiversiteit (plaatsen van 

nestkastjes, insectenhotels, bijenkorven ...). 

 

8. Openbare netheid 
 

Openbare netheid vormt een belangrijke uitdaging die een invloed heeft op de levenskwaliteit, 

de veiligheid en het maatschappelijke leven. Er moet rond verschillende krachtlijnen worden 

gewerkt: preventie (sensibilisering), repressie (boetes), opvoeding en pedagogie. Aangezien 

deze bevoegdheid gedeeld wordt met het Gewest, moet ze perfect worden gecoördineerd. Er 

werden reële inspanningen geleverd, maar er moet een voluntaristisch ‘netheidsplan’ op punt 

worden gesteld. 

 

Onze prioriteiten 

 

▪ Van Vorst een “zero afval-gemeente” maken door de initiatieven van burgers en 

verenigingen te vermenigvuldigen (repair cafés, weggeefwinkels, collectieve 

composthopen ...) maar ook door de voedselverspilling in de collectieve kantines te 

beperken, door promotie te maken voor de lokale handelszaken die ‘bulkproducten’ 

aanbieden, door projecten te lanceren van scholen, verenigingen, ondernemingen en 

besturen met “zero afval”. 

▪ Het gebruik van plastic, een echte ecologische gesel, verminderen door hygiënische en 
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duurzame alternatieven aan te bieden. 

▪ De aankoop van geschikt materieel voor het schoonmaken van de straten versterken, 

een weekenddienst garanderen voor plaatsen waar veel volk voorbijkomt en de 

straatveegdienst moderniseren. 

▪ Stevige vuilnisbakken leveren op bepaalde strategische plaatsen en 

sorteervuilnisbakken voor recyclage alsook straatasbakken. 

▪ Sluikstorters resoluut vervolgen en de teams die instaan voor het verwijderen van 

sluikafval versterken. 

▪ De voorkeur geven aan het ingraven van afvalbollen en het initiatief van de 

frituurolierecyclagebollen permanent maken. 

▪ Samenwerken met Net Brussel om de inwo(o)n(st)ers en handelaars te informeren en 

sensibiliseren rond netheid. 

▪ De ‘mobiele containerpark’-operaties in de wijken versterken. 

▪ De gebruikers van de groene ruimten sensibiliseren door toe te zien op hun netheid en 

hondenpoep op te rapen. 

▪ De samenwerkingen tussen de politie en gemeentelijke diensten voor preventie en 

openbare netheid benadrukken om de belastingheffing toe te passen op onwellevend 

gedrag op het vlak van openbare netheid en zulk gedrag te bestraffen met 

Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

▪ Versterking van het toezicht in sluikstortgevoelige zones. 

▪ De mogelijkheid creëren van een occasionele ophaaldienst (maximum 2 keer/jaar) 

voor buurtbewoners omwille van afwezigheid op de voorziene ophaaldagen. 

▪ De sensibiliseringsacties rond netheid ten aanzien van de handelaars en tevens ten 

aanzien van de horecasector doen toenemen. 

 

 


