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Inleiding – In het hart van het dagelijkse leven
Het College van Burgemeester en Schepenen van Koekelberg heeft de eer u het algemeen
beleidsprogramma voor de legislatuur 2012-2018 voor te stellen.
Wij schrijven onze lokale ambitie in het hart van het dagelijkse leven van de
Koekelbergenaren. Daar waar de economische, sociale en maatschappelijke bakens in volle
omwenteling zijn, moet het gemeentelijke niveau, meer dan ooit, zijn verantwoordelijkheid
opnemen en zijn rol van openbare dienst dicht bij de burger. En dit in alle stabiliteit, met de
ambitie de levensomstandigheden voor allen te creëren en te laten ontwikkelen, in een
rustige en respectvolle omgeving en die de sociale banden garandeert.
Het algemeen beleidsprogramma van de politieke meerderheid spitst zich toe rond drie
geografische polen in de gemeente namelijk: Het historische hart, de centrale zone Simonis
en het hogere deel van onze gemeente.
Het College en de meerderheid hebben de wil om een concreet programma uit te voeren dat
als leidraad het welzijn in het hart van elke wijk heeft.
Koekelberg, een gemeente van het Noordwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
moet antwoorden op nieuwe uitdagingen om zich in te schrijven met de nodige realiteitszin
en ambitie in het Brussels Gewest, Europese hoofdstad.
De regionale ontwikkeling en de groei van de bevolking doen noden en behoeften ontstaan
die men moet anticiperen.
Wij doen het al en zullen het blijven doen door de lokale economie te ontwikkelen en door
de gemeentefinanciën gezond te houden.
Onze opvatting van leven te Koekelberg is duidelijk: veiligheid en rust voor ieder
waarborgen en de kwaliteit van de leefomgeving permanent verhogen.
Onze gemeente moet haar modernisering verderzetten zonder haar troeven uit het oog te
verliezen.
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1. Zonder gezonde gemeentefinanciën is niets mogelijk

De financiële en economische crisis die de wereld vandaag doorkruist heeft een weerslag op
de financiën van elke overheidsdienst.
Als de meerderheid tot op heden gezonde gemeentefinanciën heeft kunnen behouden
zonder de belastingen te verhogen, dan is dit dankzij een strikt en verantwoordelijk beheer.
Het College verbindt er zich toe dit ernstige beheer van de gemeente verder te zetten.
Natuurlijk, net zoals elke andere instelling, kan de onze ook verder vervolmaakt worden en
de meerderheid wenst dan ook de werking van de gemeentediensten verder te verbeteren
om zo een efficiënte en optimale dienst aan de Koekelbergenaren te waarborgen.
Daar waar de helft van de Brusselse gemeenten onder saneringsplan staat, heeft Koekelberg
de uitdaging kunnen aangaan om de nodige belangrijke investeringen verder te zetten voor
de Koekelbergenaren.
De meerderheid, zich bewust van het ongunstige sociaaleconomisch klimaat en haar
perspectieven voorzien voor de komende jaren door de Europese instellingen, is
vastbesloten om het behoud van de goede fiscale gezondheid van de gemeente te
verzekeren en de nodige investeringen te maken op vlak van openbare veiligheid, stedelijke
vernieuwing en de goede werking van de diensten voor de Koekelbergenaren.
In dit kader zal het College zorgen voor een optimalisering van controle en terugvorderingen
in verband met wangedrag door het opleggen van financiële maatregelen en sancties met
bijzondere aandacht voor leegstaande woningen, illegaal storten van afval en
huisjesmelkerij.
Met het oog op deze maatregelen zullen de gemeentelijke diensten die te maken hebben
met deze zaken versterkt worden.
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2. In het hart van alle wijken
De meerderheid wenst haar optreden verder te zetten om de rust in elke wijk te verbeteren.
Via een veiligheidsbeleid dat effectief bescherming biedt, via een optimale en
gerespecteerde netheid, via een doeltreffende mobiliteit en via een harmonieuze en
duurzame stadsontwikkeling.

EEN VEILIGHEID DIE BESCHERMT
De veiligheid van de burgers, van gebouwen en van de publieke ruimte is een prioriteit van
het College en van de meerderheid in de gemeente sinds verscheidene jaren. Er werd actie
ondernomen en deze heeft concrete en positieve resultaten opgeleverd. Niettemin moet
het werk in dit domein permanent en intensief zijn en van de nodige verbeelding gebruik
maken. Koekelberg is inderdaad geen eiland.
Met als doel om de veiligheid van iedere Koekelbergenaar en zijn leefwereld te verzekeren,
wil de meerderheid tijdens deze legislatuur de maatregelen in voege handhaven maar ook
inzetten op acties die een bijdrage leveren aan de gemoedsrust in al de wijken. Concreet zal
dit voornamelijk gebeuren met een stijging van 30 naar 38 politie-eenheden voor de
politieafdeling Koekelberg, de uitbreiding van het videobeveiligingsnetwerk, het plaatsen
van een mobiele antenne voor de Gemeenschapswacht, het versterken van de
Technopreventiediensten, de vernieuwing van een interventievoertuig voor de
Gemeenschapswacht, de afwerking van het openbare lichtnetwerk, de inwerkingtreding van
een gemeentelijk preventieplan om huiselijk geweld en discriminatie tegen te gaan en de
vervolging van ordeverstoorders door meer beroep te doen op gemeentelijke administratie
boetes.
EEN OPTIMALE NETHEID
De netheid van de openbare ruimte is een teken van respect voor zichzelf en de anderen.
Een openbare ruimte behandeld met respect laat namelijk een rustige levensomgeving
toe. Netheid maakt het kader waarin we leven waardevoller en dus ook het levenscomfort
van elke dag.
Indien de overeenkomsten van de laatste staatshervorming een overheveling van de
bevoegdheid van netheid van alle Brusselse straten naar de gemeenten voorzien, zal de
meerderheid, binnen de grenzen van wat mogelijk is maar met overtuiging, de vlotte
overheveling van deze bevoegdheid garanderen, bijvoorbeeld op vlak van capaciteit van het
operationeel onthaal en het logistiek personeel met bijhorend materiaal dat deze
overheveling met zich zal meebrengen.
Het College zal bovendien, door middel van gerichte acties, de bewustwording van het
belang en van de bescherming van het leefmilieu bevorderen.
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Om de netheid van de openbare ruimte te garanderen zijn, naast de individuele
verantwoordelijkheid, specifieke en terugkerende acties nodig.
In dit kader wil de meerderheid zich voornamelijk inzetten om het aantal openbare
vuilbakken te verhogen om zo alle straten te kunnen voorzien, het experimenteren met de
plaatsing van gemeentelijke recyclagevuilbakken (papier, PMD, glas en restafval), het
aanmoedigen en het waarderen van initiatieven van individuen en verenigingen op vlak van
openbare netheid, de voortzetting van de plaatsing van ondergrondse glascontainers, het
opdrijven van de frequentie van straatreinigingen, het in voege stellen van een jaarlijkse
operatie “Veeg voor je eigen deur” in samenwerking met de scholen met als doel het
sensibiliseren tot netheid en de voortzetting van meer beroep te doen op gemeentelijke
administratieve boetes, opgelegd door de netheidsambtenaren, in verhoogde samenwerking
met de Gemeenschapswacht, ten aanzien van plegers van vervuiling en wildstorten.
EEN DOELTREFFENDE MOBILITEIT

Mobiliteit is een belangrijke uitdaging voor ons Gewest en bijgevolg ook voor onze
gemeente. Koekelberg die, door zijn geografische positie, een gebied is van doorgaand en
binnenkomend verkeer in het Brussels hoofdstedelijk Gewest, moet behoed worden van
de overlast vanuit de grote gewestelijke verkeersassen met binnenkomend verkeer en dit
door tegelijkertijd een “interne” gemeentelijke en buurtmobiliteit te organiseren die de
buurtbewoners en hun levenskwaliteit opwaardeert en beschermt.
Voor de meerderheid dient de mobiliteitspolitiek te evolueren en zich te organiseren in het
kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan dat recent is aangenomen.
Naast het onderhoud van de bestaande wegmarkeringen zijn er met het oog op de
bescherming van de Koekelbergenaar en de verzekering van een effectieve
verkeersveiligheid specifieke maatregelen ingepland zoals de veralgemening van een zone
30-regeling voor secundaire wegen, de inrichting van minstens één verkeersdrempel per
straat op de 51 gemeentelijke wegen (zonder het aantal parkeerplaatsen te verminderen),
de herinrichting van de oversteekplaatsen voor voetgangers, de voortzetting van het
gemeentelijk ontwikkelingsplan “Tweewieler” ter opwaardering van hun verplaatsing en
parkeermogelijkheden, het creëren van nieuwe reglementaire parkeerzones ter
bescherming van de bewoners (bewonerszones en blauwe zones met parkeerschijf tot 22u
van maandag tot zaterdag), het creëren van “gele” zones (los- en laadzones voorzien voor de
HORECA, winkels en ondernemingen die gecontroleerd worden door de gemeente) en de
ontwikkeling van wegcodebijscholingen.
EEN HARMONIEUZE STADSRENOVATIE
Voor een verantwoordelijk en ambitieus gemeentelijk beleid zijn er ook belangrijke
inspanningen nodig op het gebied van stadsvernieuwing. De evolutie van zowel
individueel en collectief handelen als van het levensritme in de samenleving vereist een
bewustzijn van het geheel van de Brusselse openbare overheden zowel op regionaal, pararegionaal, intercommunaal als gemeentelijk vlak.
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Koekelberg begon haar stedelijke transformatie op grote schaal en met succes waar de
Grote Prijs Victor Martiny van de Brusselse Federatie voor Stedenbouwkunde uitgereikt aan
Koekelberg in 2010 een bewijs van is.
Aansluitend op een ambitieus werkprogramma opgesteld door de gemeentediensten en
verzameld in een kandidatuurdossier voor de uitreiking van “duurzaam wijkcontract”, is
Koekelberg geselecteerd door de gewestelijke overheden voor de realisatie van een nieuw
wijkcontract met als titel “Historisch Koekelberg”.
Deze nieuwe financiële middelen laten de meerderheid toe publieke ruimtes her in te
richten en concrete en belangrijke initiatieven te ontwikkelen op vlak van de dienstlevering
aan de Koekelbergenaar. Deze essentiële inspanning van gemeentelijke renovatie zal
eveneens toelaten om andere belangrijke middelen te gebruiken voor andere wijken op het
gemeentelijk grondgebied waar nodig voor de opwaardering van de openbare wegen en
plaatsen, met financiële verantwoordelijkheid en oog voor de realiteit.
Terwijl de Koekelbergenaren al kunnen profiteren van de eerste realisaties verbonden aan
dit wijkcontract, bijvoorbeeld de spelotheek Jakadi, zullen er de komende jaren veel
werkzaamheden ontstaan in het Historische hart, in overleg met de bevolking. En meer
bepaald in de buurt van de Weversstraat recht tegenover een groene zone. De gemeente zal
eveneens groene ruimtes aanmaken en herinrichten in het hoger gelegen deel van de
gemeente.
De meerderheid zal de herinrichting van de verschillende wegen en trottoirs voortzetten en
een groene promenade en voetgangerswegen langs de spoorweg inrichten, de renovatie van
de gebouwen van het Elisabethpark (vergroting en transformatie van het paviljoen en
renovatie van de kiosk om van het park een echte tuin te maken voor de Koekelbergenaar)
co-financieren samen met het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), plaats voor
gemeenschappelijke tuinen aanmaken (dicht bij de Félix Vande Sandesquare en tussen de
François Delcoignestraat en de Schmitzstraat) en dit terwijl de individuele initiatieven van
“groene daken” zullen ondersteund worden.
Parallel met deze werken zal het College er samen met de gewestelijke overheden voor
zorgen dat de omgeving van het Simonis-metrostation een volledige renovatie ondergaat om
dit knooppunt van openbaar vervoer op het gemeentelijk grondgebied op te waarderen en
veiliger te maken.
Het College neemt anderzijds zijn verantwoordelijkheid op om een samenhangende
bezetting en een harmonieuze herinrichting te verkrijgen van het eiland “Vrijheid”(ook
gekend als de HUB) dat samen met de ontwikkeling van de omgeving van Simonis een echte
hefboom voor lokale ontwikkeling dient te worden.
Voor de meerderheid is de herschikking van deze omgeving een stedelijk engagement van
het allergrootste belang. Zij zal daar dan ook de volgende jaren op toezien. Om deze
belangrijke doelstelling te verwezenlijken voor de toekomst van Koekelberg, heeft de
Gemeente een wijziging van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) doorgevoerd om zo een
diversiteit van locaties te creëren waar het mogelijk zal zijn privéwoningen, commerciële
activiteiten alsook meer educatieve, culturele en sportieve instellingen in te planten.
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3. In het hart van het leven van elke Koekelbergenaar vanaf de
drempel van zijn huis
La gestion communale, c’est l’action de terrain. Ce sont des mesures concrètes qui, si elles
sont menées avec sérieux et volontarisme, apportent solidarité et lien social dès le
franchissement du seuil de la porte...
Het beheer op gemeentelijk vlak is werken op het terrein. Het gaat om concrete
maatregelen die als ze worden genomen met de nodige ernst en wil, solidariteit en sociale
banden meebrengen van zodra de drempel van de deur wordt overschreden.
De meerderheid wenst het leven van elk gezin en van elke persoon, wat zijn leeftijd moge
zijn, te vergemakkelijken. Zelfs al ligt de voornaamste bevoegdheid inzake kinderen,
scholing, economie, werkgelegenheid, beroepsinschakeling en inzake een toegankelijke en
aangepaste huisvesting bij de gewestelijke en gemeenschapsoverheden, toch wenst het
College te wegen op dit essentiële beleid, alsook op de modernisatie van de
gemeentediensten om de solidariteit en een kwaliteitsvolle levensomgeving in Koekelberg te
garanderen.

EEN VERSTERKTE CAPACITEIT VAN DE KINDEROPVANG
6

Koekelberg in het hart van het Brussels Gewest ondervindt dezelfde demografische
evoluties als de achttien andere Brusselse gemeenten. De meerderheid verbindt er zich
concreet toe om de Koekelbergse gezinnen te blijven bijstaan in hun dagelijkse leven.
Hiertoe zal het college, onder andere, een derde gemeentekribbe laten inrichten (in de
E. Sergijselsstraat), waardoor dubbel zoveel kinderen opgevangen zullen kunnen worden, de
vestigingen van autonome kinderdagverblijven ondersteunen (promotie, voorbehouden van
parkeerplaatsen, ….) en de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs verbeteren door de
uitbreiding en de renovatie van de schoolgebouwen. De Franstalige gemeentescholen en de
Nederlandstalige zullen vernieuwd en verbouwd worden ((overdekte) speelplaats,
multimedialokaal, refter, enz…), teneinde de leerlingen nog beter te kunnen onthalen.
Bovendien zal nieuw schoolmateriaal worden aangekocht.
EEN PROACTIEVE SOLIDARITEIT
Voor het College bestaat solidariteit op alle bevoegdheidsniveaus. Niettemin stelt de
meerderheid zich een aantal prioriteiten met het oog op de ondersteuning van
werkgelegenheid, gezondheid, beroepsinschakeling en het steunen van hulpbehoevende
personen.
Concrete en precieze projecten zijn gepland, zoals de oprichting van een Huis voor
Tewerkstelling op het Simonisplein, waarin de regionale antenne Actiris zal worden
opgenomen (teneinde de werkzoekenden volledig en persoonlijk te kunnen bijstaan), de
planning en de verdere ontwikkeling van training-modules voor het aanleren van talen voor
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iedereen (Frans, Nederlands, Engels), een nog betere bijstand van personen die in een
zwakke positie zitten en de individuele begeleiding van jongeren van minder dan 25 jaar en
de 50-plussers in het kader van “Draaischijf tewerkstelling-jobs-beroepsloopbaan”, de
uitbreiding van de dienst tewerkstelling van het OCMW (Artikel 60), de financiële steun voor
minder begoede studenten, een betere begeleiding op het vlak van de energie voor het
OCMW (facturen, energiebesparing, …) en de opzet van projecten voor gehandicapten, in
samenwerking met de Braille- en de Alzheimerliga van België).
Daarenboven zal de gemeentelijke meerderheid gaandeweg concreet zijn politiek op het
gebied van volksgezondheidsbeleid versterken. Het college heeft hiervoor inderdaad voor
het eerst budget voorzien en zal, in het kader hiervan, preventiecampagnes opzetten en een
betere samenwerking ontwikkelen met dokters, apothekers en het Rode Kruis van België
(inentingen, allergieën, orgaandonatie, kankerpreventie, vormingen voor jonge
hulpverleners, ….
Tot slot, zal ook het gemeentelijk budget op het gebied van de Solidariteit licht worden
opgetrokken en zijn er acties gepland op het vlak van gelijke kansen en de culturele
diversiteit teneinde, met name, de voorwaarden tot integratie van vrouwen in de
maatschappij te verbeteren
Een bijzondere aandacht zal worden besteed aan de zwaksten (personen met een handicap,
geslacht, herkomst…). De sociale mix van onze gemeente is een rijkdom die ons ertoe
uitnodigt de interculturele dialoog te bevorderen alsook de strijd tegen alle vormen van
uitsluiting.
Het gemeentelijk niveau kan een belangrijke rol spelen om de mentaliteiten te doen
evolueren en de (seksistische, discriminerende, racistische, …) gedragingen te bestrijden.
Hiertoe zullen de twee voornaamste assen van dit beleid de volgende zijn: Gelijkheid tussen
vrouwen en mannen (implementering van een strijdplan tegen huiselijk geweld, bevorderen
van de tewerkstelling van vrouwen, invoering van een raadgevend orgaan voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen, gendermainstreaming en genderbudgetting…) en Bevordering van
de diversiteit (integratieplan voor personen met een handicap, gemeentelijk plan voor de
strijd tegen discriminatie en racisme, bevordering van de interculturele dialoog, afbouw van
stereotypen, de plicht om zich te herinneren…)

EEN DYNAMISCHE LOKALE ECONOMIE
Daarnaast gaat de ontwikkeling van een gemeente langs een sterke economische en
commerciële dynamiek die bovendien aangepast is aan zijn inwoners. Zelfs al evolueren de
verplaatsingen en communicatiemiddelen permanent, toch blijft de vitaliteit van een
plaatselijke economie dichtbij de burger essentieel voor de kwaliteit van het plaatselijke
leven. De meerderheid zal de samenwerking versterken met de verschillende spelers in de
sector zoals de Kamer voor Handel en Nijverheid of ook de ‘Uitstalramen van Brussel’.
Heel concreet zal het college een Bureau voor de lokale economie oprichten voor de
zelfstandigen en de zeer kleine ondernemingen, waarbij een uniek loket zal worden
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opgericht voor alle betrokkenen. Het college zal tevens een kader vastleggen voor de
ontwikkeling van een economisch beleid ter bevordering van de kwaliteit van de HORECA en
de handelszaken uit de buurt, met medewerking van de “Unie van de Handelaars en
Zelfstandigen” (UCIK).
Overigens, zal de gemeentelijke meerderheid nog meer reclame maken voor de lokale
handelszaken en de diensten en producten die in de gemeente verkrijgbaar zijn promoten bij
de Koekelbergenaren.
EEN BREDER AANBOD AAN OPENBARE HUISVESTING
Op niveau van het huisvestingsbeleid is de crisis in het Brussels Gewest aanzienlijk en
bestaat het risico dat ze zich nog verergert in de volgende jaren. Zelfs al is er veel
verwezenlijkt op gebied van openbare en sociale huisvesting in de gemeente, toch stelt
het College zich nieuwe en belangrijke becijferde doelstellingen gelet op de
bevolkingsdichtheid van Koekelberg.
Zo engageert het college zich om 20 nieuwe openbare woonsten te laten bouwen in een
publiek-private samenwerking. Hierdoor stijgt het aantal openbare huurpanden van de
gemeente met 40 %. Deze woonsten zullen gebouwd worden in de Jean Jacquet- en de
Neepstraat. Daarenboven, zal de renovatie van de sociale woningen en de directe omgeving
worden verdergezet (onder andere : volledige renovatie van 27 appartementen in 20132014 en van 40 appartementen tussen 2014-2017).
EEN MODERNE ADMINSTRATIE
Deze verschillende specifieke beleidsdoelstellingen moeten samengaan met kwaliteit op
niveau van de gemeentediensten. De politieke verantwoordelijken kunnen enkel rekenen
op het vertrouwen van de burger als ze hun verbintenissen nakomen en een
kwaliteitsdienst garanderen. Deze kwaliteitsdienst van de gemeenteadministratie valt ook
onder hun politieke verantwoordelijkheid. De meerderheid zal blijven verder werken aan
een aangepaste omgeving van onthaal van personen, aan een gemakkelijke toegang tot de
diensten, aan een efficiënte en continue vorming van het administratief personeel en aan
de modernisering van telediensten.
Om aan deze vereisten te voldoen, verbindt de gemeentelijke meerderheid zich ertoe om de
diensten verder te moderniseren (informatie opvragen vanop afstand – SMS, internet, …..).
Ook het aantal documenten dat zal kunnen gedownload worden van de internetsite zal
worden uitgebreid, evenals het aantal documenten waarvan de beschikbaarheid zal kunnen
opgevraagd via SMS.
Tevens, zal het publiek comfortabeler worden onthaald in het gemeentehuis en zullen de
diensten beter bereikbaar zijn door de uitbreiding van het aantal openingsuren en de
verhoging van het aantal administratieve diensten aan huis. Het college zal een gemeentelijk
actieplan opstellen ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, met medewerking van de
plaatselijke verenigingen, en de raadpleging van de gemeentelijke archieven
vergemakkelijken.
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Daarnaast heeft het college besloten om de interne en externe communicatie van het
gemeentebestuur te verbeteren en te harmoniseren door de oprichting van een
gemeentelijke communicatiedienst.
De toegankelijkheid van de diensten zal vereenvoudigd en gereorganiseerd worden rekening
houdend met de bestaande mogelijkheden binnen de gemeentelijke gebouwen.
Daarenboven zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd teneinde burgers die
geïnteresseerd zouden zijn in activiteiten van verenigingen zonder winstoogmerk of voor
vrijwilligerswerk, te sensibiliseren en te oriënteren.
Het college, dat bijzonder verheugd is over het uitstekend percentage Koekelbergenaren
(actueel 74 % tegen 87 % Brusselaars) bij het gemeentepersoneel, wenst de voortgezette
opleidingen, die reeds stegen met 22 % tussen 2006 en 2012, verder te zetten

4. In het hart van elke generatie
Sinds dit jaar telt Koekelberg meer dan 21.000 inwoners waarvan de gemiddelde leeftijd
36 jaar is. Meer dan 5.700 jongeren zijn jonger dan 18 jaar en ongeveer 2.700
Koekelbergenaren zijn ouder dan 65 jaar.
Naast het lokale en transversale beleid ten voordele van bijvoorbeeld kinderen of van
veiligheid, zijn zowel de jeugd als de senioren een prioriteit van het optreden van de
meerderheid in de gemeente.
9

Voor de jeugd
De gemeentelijke overheden hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van sport en
ontspanning maar deze hebben eerst en vooral concreet tot roeping om de jeugd te steunen
die zijn toekomst moet voorbereiden om zo te kunnen slagen in zijn volwassenwording.
De meerderheid weigert het gemak en de schijnpolitiek van mensen bezighouden zonder
enig gevolg. Ze oriënteert haar projecten in scholing, kennis, de uitwisseling en de openheid
tot de rest van de wereld. De investering van de gemeente in de jeugd zal gemaakt worden
ondermeer door de ontwikkeling van bijstand na de schooluren (begeleiding bij huiswerk,
bemiddeling en acties tegen spijbelen, …) in het kader van de activiteiten in de zaal KASA, in
het Atelier 35 en van de Preventiedienst maar ook dankzij intergenerationele pedagogische
activiteiten die de sociale banden zullen versterken en zullen toelaten om een concrete
ervaring op te doen via de begeleide studies of leesactiviteiten met senioren.
Bovendien verbindt het College zich ertoe de ruimtes opgericht voor de jonge
Koekelbergenaren te versterken door de diversiteit van het sportaanbod in het
sportcentrum Victoria te verhogen of nog door een ‘Jongerenruimte’ in te richten in de
culturele pool voorzien in het kader van de grote werken van het Wijkcontract “Historisch
Koekelberg”.
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Het College zal een optimaal beheer van de verschillende sites in de gemeente (AgoraSports
van het Victoriapark, de gymzaal van de Swartenbroeksschool,…) en een grotere
toegankelijkheid (preferentiële tarieven en uurroosters) van de sportactiviteiten verzekeren.
De meerderheid zal een adviesraad voor de Sport oprichten, zal het onthaalcomfort van
sporters verhogen (uurroosters van de cafetaria, opbergkasten,…) et zal nieuwe partnerships
afsluiten met de professionelen in de sector (monitoren, gezondheidsparcours BIM,
leraars,…).
Kwaliteitsvolle culturele en vrije tijdsactiviteiten zullen uitgebreid worden via een jaarlijkse
reis “Bestemming Europa” om een ontdekking aan te bieden van culturen, Europese
bevolkingen en patrimonium, uitwisselingen met scholen van zustergemeentes, van een
“Podiumkunstenfestival” voor de 3-12 jarigen (muziek, theater,…), van een jaarlijkse
artistieke wedstrijd (creatie van een stripalbum, van een muziekalbum, van een kortfilm, van
een theaterstuk, van een webradio,….) en van een “Festival van Smaken en Culturen” of nog
van een “festival van Straatkunsten” door en voor 13-25 jarigen in samenwerking met lokale
verenigingen.
Voor de senioren
De meerderheid in de gemeente heeft de wil om het sociale en culturele leven van de
Koekelbergse senioren te beschermen en verrijken. En dit door de meest kwetsbaren het
welzijn bij hen thuis of in aangepaste tehuizen te verzekeren.
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Het is onontbeerlijk om de senioren te helpen hun plaats in de samenleving te behouden en
hen te behoeden van een isolement die al te vaak wordt vastgesteld. Hun
vertegenwoordiging is verzekerd door de Raad van Ouderen terwijl het budget voor zijn
activiteiten een lichte verhoging kent.
Tijdens deze legislatuur verbindt het College zich ertoe om het aantal administratieve
diensten aan huis geleverd (identiteitsfoto’s, taxicheques, formulieren van de burgerlijke
stand,….) te vermeerderen, om het aanbod van omkaderde activiteiten (culturele reizen en
uitstappen, conferenties,…) om een “Club Cultuur en Vrije Tijd” en om een activiteit “Mijn
toekomstige vrienden” te organiseren (jaarlijkse bijeenkomst met rondetafelgesprekken en
thematische uitwisselingen).
Bovendien zijn de uitbreiding en de renovatie van het rusthuis, Home Jourdan, voorzien. Dit
omvangrijke en belangrijke project is erop gericht om de vergrijzing van de bevolking
voorzien in de volgende jaren te anticiperen. In 2020 zal Koekelberg inderdaad bijna 200
senioren van boven de tachtig jaar meer tellen.
Dit project voorziet de volledige renovatie van de bestaande gebouwen (63 bedden) en zal
de opvangcapaciteit tot 76 bedden brengen en 15 serviceflats. Het totale bedrag van de
constructie/renovatie bedraagt 12 miljoen euro. Dit zal gefinancierd worden door het
OCMW, door de gemeente ten belope van maximaal 3 miljoen euro en door een subsidie
van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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5. In het hart van de uitstraling van Brussel
De meerderheid maakt de keuze van ambitie voor Koekelberg en voor de
Koekelbergenaren. Het College mikt op didactische, ludieke, culturele en originele ruimtes
die de ontegensprekelijke factoren van lokale ontwikkeling zijn en dus ook van
economische en sociale groei.
Het College heeft de wil deze culturele troeven van Koekelberg, die in direct verband staan
met de parels van haar historisch erfgoed, in het hart van haar actieprogramma te
plaatsen door de gemeente te integreren in de georganiseerde rondleidingen voor
bezoekers van het Brussels Gewest, hoofdstad van Europa
Deze ambitie zal werkelijkheid worden door de realisatie van omvangrijke culturele
projecten zoals de installatie in het historische Hart van het Internationaal Centrum van
circuskunsten, een unieke culturele pool in het Brusselse Gewest, en zoals het oprichten van
“Belgian Chocolate Village” (een ruimte van ontdekkingen, geschiedenis en animaties rond
chocolade -een sterproduct van de sociale en industriële geschiedenis van Koekelberg)
evenals de ontwikkeling van Atelier 35, in het kader van de verhuis van de artistieke ateliers,
in de culturele pool, om er een ware “socio-culturele broedplaats” en een
ontspanningsruimte van te maken voor de creatieve talenten van onze gemeente.
Het doel van de meerderheid is het ontwikkelen van het culturele programma via onder
meer nieuwe activiteiten zoals « Cine Koekelberg » of van tijdelijke tentoonstellingen in het
Stepman-huis en dit nadat een analyse werd gemaakt over haar rol en gebruik. Het onthaal
en de activiteiten van de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken blijven verder
verzekerd en gewaardeerd.
De aanwezigheid van kunst in de stad zal ontwikkeld worden (plaatsing van kunstwerken in
het Park Elisabeth, tijdelijke tentoonstellingen in open lucht, kunstdorpen, …), een “QRcode » -rondleiding die de toegang toelaat tot het historische Koekelbergse patrimonium via
digitale technologie zal uitgebreid worden.
Tenslotte zal het oprichten van de bevoegdheid van toerisme een coördinatie, de versterking
en de diversifiëring van de acties toelaten waardoor de Koekelbergse evenementen ware
regionale trefpunten kunnen worden zoals het Mosselfestival (Mussels in Brussels) of het
Lentefeest (VZW Promotie Koekelberg, die de socio-culturele troeven van Koekelberg in de
schijnwerpers van het Brusselse toeristische circuit zet, ontvangst van internationale
artiesten,…)
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Besluit

Naast het naleven van de wettelijke bepalingen, is het opstellen en voorstellen van dit
actieprogramma essentieel voor de meerderheid want ze is de basis zelve van het contract
afgesloten met alle Koekelbergenaren
Het College heeft inderdaad de wil om deze werven frontaal aan te vatten en dit in de
continuïteit van het gevoerde beleid van de voorbije jaren
Gesterkt door de positieve ervaring van een vervulde opdracht, heeft dit algemeen
beleidsprogramma de duidelijke wil gedetailleerd te zijn zodat het werk van deze nieuwe
legislatuur in alle transparantie kan beoordeeld worden. Het is een democratische eis die de
meerderheid wenst concreet na te komen.
Het is door de energieën te verenigen en door het luisteren naar constructieve voorstellen in
de gemeenteraad dat het College dag na dag deze projecten ten dienste van alle
Koekelbergenaren zal realiseren.
In alle openheid, overleg, verdraagzaamheid en met vastberadenheid en realiteitszin, werkt
de meerderheid al elke dag samen met de gemeentediensten en de bevolking en dit om de
doelstellingen te bereiken vastgesteld in dit nieuwe mandaat.
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