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Voorwoord 
Groen Beersel heeft de afgelopen 6 jaar mee bestuurd en enkele belangrijke nieuwe 
impulsen gegeven aan het lokaal beleid. Zo werden de wijkinitiatieven participatief 
aangepakt en werden we kampioen bij het binnen halen van subsidies. Maar Groen Beersel 
heeft de laatste jaren ook aandachtig geluisterd naar de Beerselaars.  

Onze burgers vragen een oplossingsgerichte politiek die openstaat voor burgerinitiatieven 
en samenwerking, weg van de verzuring en het toenemend populisme dat 
bevolkingsgroepen en andersdenkenden tegen elkaar opzet.  

Wij hebben jullie verzuchtingen vertaald in een concreet programma vol nieuwe ideeën en 
concrete actiepunten, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Wij kiezen voor 
een  beleid dat de noden van de mens centraal stelt, met oog voor betaalbaar wonen in eigen 
streek en een gemeentelijk armoedeplan dat kinderarmoede effectief aanpakt. Wij werken 
aan een breed draagvlak om het gevoerde milieubeleid verder te versterken, de lokale 
economie aan te zwengelen en een vooruitstrevende  ruimtelijke- en mobiliteitsplanning, 
gebaseerd op een langere termijn visie door te voeren. Wij positioneren ons duidelijk tegen 
elke vorm van uitsluiting en stigmatisering, op welke grond dan ook.  

Wij willen ook de komende beleidsperiode mee besturen om dit programma  maximaal te 
kunnen verwezenlijken. Mee besturen betekent compromissen sluiten maar niet ten koste 
van alles. Daarom formuleert Groen Beersel een aantal breekpunten die onvoorwaardelijk 
in het volgend bestuursakkoord moeten worden opgenomen. Anders blijven wij aan de kant 
staan. Het komt er dus op aan dat we voldoende kiezers kunnen overtuigen zodat Groen 
Beersel nodig is om een stabiele meerderheid te vormen. 

Groene breekpunten: 

1. Mobiliteit: Duidelijke afspraken binnen het beleidsdomein mobiliteit met 
bijzondere aandacht voor vernieuwend denken én handelen rond gebruik van 
de fiets.  

2. Armoedeplan: Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede en 
energiearmoede blijven grote uitdagingen, die  enkel ten gronde kunnen 
worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De 
opmaak van het armoedeplan is de start van een gecoördineerd beleid zodat 
deze reflex kan verankerd worden in ieder beleidsdomein. 

3. Bestaande infrastructuur: Meer middelen voor het onderhoud en de inrichting 
van onze infrastructuur, onze wijken en de open ruimte 
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4. Ruimtelijke ordening: Uitwerking van een samenhangende langetermijnvisie 
rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, integraal waterbeleid en fossielvrije 
energievoorzieningen 

5. Inspraak: Depolitisering van de adviesraden en opzetten van 
themawerkgroepen van en voor de burgers, daar waar nodig bijgestaan door 
externe deskundige  

6. Warm buurtschap: We voorzien een participatief budget zodat een buurt of 
wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren: 
projecten rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten van de openbare 
ruimte, … .  

7. Hinder:  We treden nog strenger op tegen sluikstorten en verkeersinbreuken. 
8. Financieel beheer: De bevoegdheid begroting/financiën wordt ontkoppeld van 

andere bevoegdheden met een belangrijke financiële component.  
9. Integratie: Integratie en het leren van de Nederlandse taal moet zich niet enkel 

focussen op zwakkere doelgroepen in de bevolking. Alle lagen van de 
bevolking hebben er baat bij Nederlands te leren om optimaal te kunnen 
deelnemen aan sociale, sportieve en culturele initiatieven. 

 

Heel ons programma staat in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
Daarom hebben wij de meest toepasselijke doelstellingen telkens grafisch toegevoegd bij elk 
programmapunt 

 

STEM GROEN 
Lijst 4 
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1 Samenleven: Betrokken burgers, 
solidariteit en warm buurtschap  

Beersel, dat zijn niet alleen huizen, straten, 
parken en pleinen. Mensen - jij en ik - 
vormen de gemeente. Steeds meer mensen 
willen rechtstreeks impact hebben op de 
beslissingen van het bestuur. Daarom 
moeten de bestaande vormen van inspraak 
en participatie geëvalueerd en herdacht 
worden. Want mensen samen iets laten 
doen of samen laten beslissen zijn de 
krachtigste vormen van participatie. 

De wijk is het ideale niveau om burgers te betrekken in het beleid en samen dingen te 
realiseren. We zetten in op burgerparticipatie in alle wijken van de gemeente en voorzien 
participatieve wijkbudgetten om tot effectieve realisatie over te gaan van de voorgestelde 
projecten.   

Beersel kent een bloeiend verenigingsleven. We streven naar meer kruisbestuiving  tussen 
de gemeente en deze verenigingen. We willen investeren in ontmoetingsplekken en het 
vrijwilligerswerk verder stimuleren en ondersteunen. We streven ernaar dat alle 
Beerselaars zich welkom voelen in een vereniging, zelfs als ze de Nederlandse taal niet 
machtig zijn. Er is geen betere manier om een taal te leren dan door die te oefenen in een  
Nederlandstalige omgeving met een activiteit die jou nauw aan het hart ligt. 

 

# Een groene gemeente maken we samen 

1.1 Betrokken burgers 

1.1.1 Modernisering van de adviesraden 

We herdenken onze bestaande adviesraden door brede inspraak te organiseren en experten 
te betrekken. Onafhankelijke adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op 
structurele basis samenkomen blijven zeker zinvol,  de voorwaarde is wel dat dergelijke 
adviesorganen/werkgroepen geen verplicht nummertje zijn, maar dat er ook ruimte is voor 
suggesties die vanuit de themagroep zelf komen.  

1.1.2 Nieuwe vormen van burgerparticipatie 

Wij willen nieuwe, innovatieve methodieken ontwikkelen om Beerselaars  de kans te geven 
op een snelle manier te laten participeren aan het beleid van de gemeente. Hierbij  willen we 
niet blijven steken in de klassieke vergadervormen maar zelf naar de wijken gaan of naar 
specifieke groepen toestappen om mensen te bevragen vooral als het gaat om aanpassingen 
in de onmiddellijke omgeving van de mensen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een straat 
of plein in de buurt. 

Wij willen ook  zicht krijgen op wat onze jong(st)e inwoners belangrijk vinden. Daarbij willen 
we werken rond concrete thema’s die jongeren aanbelangen zoals nieuwe 
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ontmoetingsplaatsen, een fuifbeleid, jongerenevenementen, …  Jongeren moeten ook 
betrokken worden bij de beleidsthema’s die een grote invloed hebben op hun leven: 
mobiliteit, inrichting van het openbaar domein, natuur, samenleving en diversiteit.  

1.2 Inzetten op buurten en wijken   

1.2.1 Wijkbudgetten 

We voorzien een participatief budget zodat een buurt of wijk zelf actief aan de slag kan gaan 
en eigen projecten kan realiseren: projecten rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten 
van de openbare ruimte, … . We voorzien waar nodig logistieke hulp en expertise, zonder de 
ruimte  voor eigen inbreng in te perken.  Hiermee gaan we een stap verder op de ingeslagen 
weg van inspraak, betrokkenheid en dialoog. 

Concreet lanceren we een projectoproep, waarbij Beerselaars prioritaire uitdagingen en 
ideeën voor hun eigen wijk definiëren en voorstellen. De krijtlijnen van het wijkbudget 
worden vastgelegd in een reglement waarbij ‘samen aan de gemeente bouwen’  het 
uitgangspunt is.  

Volgende principes staan voorop:   

• het project moet een meerwaarde creëren  voor een significante groep van 
Beerselaars (wijk, buurt, deelgemeente) en aanzetten tot participatie 

• het project wordt gedragen door een groep mensen die het peterschap opneemt en 
instaat voor het beheer  

• het project is liefst gericht op meerdere doelgroepen: minderjarigen, verenigingen, 
…  

• een geografische spreiding over de verschillende deelgemeenten 
• een jaarlijks totaalbudget met een maximale gemeentelijke toelage per  project  
• het project kadert binnen prioritaire beleidsthema’s  

1.2.2 Een welkom-peter- of meterschap van de wijk/verenigingen 

Bestaande verenigingen zijn vaak gesloten vriendengroepen. Nieuwe inwoners ervaren een 
drempel zowel in het sociaal culturele aanbod als in de sportverenigingen en ook de taal is 
vaak een drempel. 

Wij introduceren het systeem van welkom-peter- of meterschap in elke wijk om nieuwe 
inwoners te betrekken in hun nieuwe leefomgeving en te introduceren in het vrijwilligers- en 
verenigingsleven. Hiervoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die het peter- of meterschap 
van hun wijk willen opnemen. De dienst Burgerzaken informeert deze peters of meters 
telkens een nieuwe inwoner zich settelt in zijn of haar buurt. Wij willen zo ook anderstaligen 
maximaal te kans bieden om via hun eigen interessesfeer de Nederlandse taal eigen te 
maken.  

1.3 Vrijwilligers ondersteunen  
Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor hun omgeving. Ze zijn een onmisbare factor voor 
het gemeenschapsleven, de kwaliteit van natuur, de zorg voor jongeren en ouderen, 
cultuurbeleving en sportactiviteiten. Spijtig genoeg staat het verenigingsleven onder druk: 
de algemene veroudering van de vrijwilligers door de vergrijzing (zowel een kans als een 
bedreiging), het toenemend aantal nieuwe burgerinitiatieven, het stijgend aantal (anomieme) 
digitale toepassingen.  
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Om de inzet van mensen voor hun omgeving te behouden en te versterken is het zaak mee te 
bewegen met de maatschappelijke trends. Tijdelijke vrijwilligers zijn even belangrijk als de 
vaste kernen waar je al jaren kan op rekenen. Wij willen het vrijwilligerswerk toekomst-
bestendig maken door in te zetten op een goede ondersteuning van alle 
vrijwilligersorganisaties, door een betere facilitering op vlak van logistiek ( o.a. door het ter 
beschikking stellen van ruimte  en materiaal), communicatie (informatie in de 
Rondenboskrant, op de website, van de gemeente,..) en kennis (ondersteuning in het 
afsluiten van verzekeringen,…  ). Bovendien willen we de  de mogelijke groei van het 
vrijwilligerswerk vasthouden door mensen te blijven voeden met kennis en ondersteuning en 
via gerichte acties een breder deel van de samenleving aan te spreken om zich in te zetten: 
week van de vrijwilliger, de vrijwilliger van het jaar verkiezen en positief te communiceren 
over alle vrijwilligers die zich inzetten in Beersel.  

1.4 Nieuwkomers goed ontvangen 
Wij blijven inzetten op het bestaande onthaalpakket voor nieuwe inwoners en het jaarlijks 
welkomfeest voor  nieuwe inwoners van dat jaar, dat inzet om alle nieuwkomers kennis te 
laten maken met de faciliteiten in de gemeente: onderwijsaanbod, cultuuraanbod, de 
bibliotheek, de verenigingen, de sportclubs. We bieden de nieuwkomers de gelegenheid om 
kennis te maken via maatwerk en door middel van specifiek peter- en meterschap. 

Wij zetten maximaal in om nieuwkomers en anderstaligen kansen te bieden om Nederlands 
te leren, liefst gekoppeld aan hun interessesfeer. Initiatieven zoals “Café Combinne” blijven 
we maximaal ondersteunen. Nieuwkomers die zich op zichtbare wijze ingeburgerd hebben 
worden in de bloemetjes gezet.  

2 Mobiliteit  
We hebben nood aan ingrijpende 
infrastructurele maatregelen en gedurfde 
keuzes om onze mobiliteitsknoop te 
ontwarren. Verkeersveiligheid en 
doorstroming zijn voor ons een 
topprioriteit. Leefkwaliteit, veiligheid en 
comfort voor fietsers en voetgangers en 
schone lucht staan voor ons op de eerste 
plaats.  

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Daarom 
werken we aan een geïntegreerde lange termijn visie op ruimtelijke ordening, mobiliteit én 
energiebeleid. Deze drie beleidsdomeinen moeten immers hand in hand gaan en écht 
gangmaker  worden. Het huidige beleid is te versnipperd en werkt met te weinig visie aan de 
toekomst. Het STOP-principe is daarbij het uitgangspunt: 1 stappen,  2 trappen , 3 openbaar 
en ten slotte privé vervoer. 

Wij hebben al getoond dat het anders kan: Land van Teirlinck en strategisch project 
Zennevallei bewijzen  dat geïntegreerde visie en samenwerking met alle stakeholders het 
verschil maken.  
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Ook het terugdringen van luchtverontreiniging is een prioriteit. Verontrustende berichten 
over de gezondheidsrisico’s van fijn stof en vernieuwde aandacht door burgerinitiatieven als 
Curieuzeneuzen sterken ons in die ambitie. Daarom willen wij op basis van 
luchtkwaliteitsmetingen concrete maatregelen treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren 
door de circulatie en de profielen van straten aan te passen en meer bomen en geveltuinen 
aan te planten op de meest kritieke punten.  

 

# Beersel, de meest fietsvriendelijke gemeente van Vlaanderen 

2.1 Een ambitieus mobiliteits- en fietsbeleidsplan 
In de volgende beleidsperiode willen wij het mobiliteitsplan actualiseren in een vernieuwend 
participatief traject: een mobiliteitsbeleid dat past in een klimaat - neutrale gemeente.  
We bekijken hoe we het sluipverkeer kunnen terugdringen, het vrachtverkeer uit de kernen 
kunnen weren, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer centraal kunnen stellen. 
Daarvoor nemen we vooruitstrevende beslissingen van straten knippen, aanleggen van 
fietsstraten, voldoende groepsparkeren en andere doordringende maatregelen. 

Daarnaast willen we een haalbaar maar ambitieus fietsbeleidsplan opmaken met een unieke 
cocktail van maatregelen om meer mensen op de fiets te krijgen en de auto vaker thuis te 
laten. Coördinatie mobiliteit,  openbare werken en energie. 

Openbare werken en mobiliteit zijn bevoegdheden die nauw verweven zijn. Tijdens de nieuwe 
legislatuur organiseren de schepenen met de bevoegdheid mobiliteit én de schepen met de 
bevoegdheid openbare werken een gestructureerd overleg en rapporteren hierover aan het 
college. Daar waar nodig zal ook de schepen van energie volwaardig bij dit overleg betrokken 
worden. Enkel op die manier kan er op een gestructureerde én geïntegreerde manier 
vooruitgang worden geboekt. Beersel moet in zijn globaliteit behandeld worden. 
Postzegelpolitiek is niet efficiënt en niet meer van deze tijd.  

2.2 Zone 30: meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde 
kom 

Een straat is niet alleen een verkeersgebied, maar ook een verblijfsgebied. Zone 30 is het 
middel bij uitstek om het plaatselijke leven weer voorrang te geven op het doorgaand verkeer 
en de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Door de snelheid te verminderen 30 km/u daalt 
ook het lawaai aanzienlijk. 

2.3 Autoloze zondag 
Beersel doet voortaan mee met de Autoloze zondag. Wij voorzien een autoloos parcours dat 
de kernen met elkaar verbindt en een veilige fietstocht naar Brussel toelaat. 

2.4 Kwaliteitsvolle fiets- en voetgangersinfrastructuur 
Voor korte afstanden (<2km) wordt nog te vaak naar de auto gegrepen. Wij wensen de 
komende beleidsperiode dan ook volop in te zetten op kwalitatieve fiets – en 
voetgangersinfrastructuur zodat meer mensen op de fiets springen en elk kind veilig naar 

https://curieuzeneuzen.be/
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school kan met de fiets of te voet. Comfortabele vrij liggende fietspaden tussen de 
deelgemeenten  

De volgende beleidsperiode willen wij inzetten op comfortabele vrij liggende fietspaden 
tussen alle deelgemeenten. Globaal realiseren we in de volgende beleidsperiode 40 km 
nieuwe of vernieuwde fietspaden langs onze gemeentewegen die voldoen aan de nieuwste 
normen  met prioriteit  op  de Sanatoriumlaan, De Dekt, de Gentsberg en de Beerselsestraat. 
We pleiten op gewestelijk niveau voor de noodzakelijke maatregelen op de gewestwegen 
(Alsembergsteenweg). 

2.4.1 Fietsverbinding langs de Molenbeek  

Naast de inrichting van fietspaden langs de straten en de steenwegen zetten we de komende 
jaren verder in op de missing links van de fietsverbinding langs de Molenbeek, als alternatief 
van de Alsembergsesteenweg en dit in het kader van het strategisch project Land van 
Teirlinck – inrichtingsproject Molenbeekvallei. De plannen zijn klaar, de route van meer dan 
vijf kilometer lang, zal Lot en Sint-Genesius-Rode, via Huizingen en Alsemberg met elkaar 
verbinden langs de oevers van de Molenbeek. Voor kinderen die in het centrum van Sint-
Genesius-Rode en Alsemberg naar school gaan, zal het zo veel aangenamer en veiliger 
fietsen worden. Het wordt geen fietssnelweg, maar een mooie baan die ook recreatief 
gebruikt kan worden. Het project van de Alsembergse Beemd is een belangrijk onderdeel in 
de realisatie. 

2.4.2 Snelle fietsverbindingen met Brussel langs het kanaal en spoorlijn L26 

Fietssnelwegen zorgen voor een goed alternatief voor langere afstanden bijvoorbeeld voor 
het woon- werk verkeer naar Brussel. Wij  pleiten voor een snelle realisatie van de 
fietssnelweg langs de spoorlijn L26 (Beersel – oostkant Brussel). De studie voor deze 
fietsweg dateert intussen van 2013.  

De optimalisering van de aanlooproutes naar de fietsroute langs het kanaal vanuit de 
verschillende deelgemeenten is prioritair en de herinrichting van de Zennebeemden is hierbij 
een cruciaal punt. Dit moet gekaderd worden  in het strategisch project Zennevallei maar ook 
de inrichting van de Beerselsestraat met vrij liggende fietspaden is hierin cruciaal. 

2.4.3 Half-verharde trage wegen die ook gebruikt kunnen worden door fietsers 

De half-verharde verbinding langs de Kapittelbeek, die centrum Dworp verbindt met het 
Hallerbos, is een verademing voor de wandelaar maar ook voor de fietsers. Door bestaande 
trage wegen water-doorlaatbaar te verharden willen wij ons netwerk van trage wegen in de 
komende periode ook op andere plaatsen in de gemeente nog beter inzetten voor het 
fietsverkeer én zo goedkoop maar snelle, veilige en aangename fietsverbindingen  
realiseren.  

2.4.4 Fietsstraten in elke dorpskern 

Wij zorgen ervoor dat elke school en elke dorpskern op zijn minst bereikbaar is via één 
fietsstraat waar de zwakke weggebruiker absolute voorrang krijgt op gemotoriseerd 
verkeer, zodat meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen.   

In het centrum van Alsemberg willen we  de Vanderveldelaan omvormen tot een fietsstraat. 
In Beersel gaat het om de Hoogstraat tussen de Laarheidestraat en de Grote Baan. In Lot om 
de Beerselsestraat. In Dworp om de Kerkstraat tussen de Alsembergsesteenweg en de 
Vroenenbosstraat en in Huizingen, de Vaucampslaan. 
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2.4.5 Zichtbare fiets- en oversteekplaatsen 

Wij willen alle gevaarlijke oversteekplaatsen in de verschillende deelgemeenten 
inventariseren en veilig herinrichten met prioriteit voor de schoolroutes.  

2.4.6 100 fietsbeugels 

Goeie fietsinfrastructuur is één zaak maar de fiets veilig bij de bakker of de beenhouwer 
achterlaten is een andere. Wij zetten in op veilige, kwaliteitsvolle fietsenstallingen op 
openbare plaatsen, stations, scholen en bij evenementen. We gaan in overleg met onze 
scholen én studenten na hoe we de fietsen van fietsende schoolgangers en hun ouders veilig 
kunnen stallen.  

En wij willen nog een stap verder gaan: in samenspraak met de lokale handelaars willen wij 
100 comfortabele fietsbeugels installeren zodat elke fiets veilig gestald kan worden, zelf voor 
5 minuten. Deze initiatieven worden gekoppeld aan de sensibiliseringscampagne en een 
beloningssysteem.  

2.4.7 Campagnes om meer mensen op de fiets te krijgen 

Wij willen Beerselaars overtuigen om de fiets te nemen voor korte – of lange verplaatsingen 
en alle leerlingen in de scholen sensibiliseren om meer met de fiets of te voet naar school te 
komen onder meer via een beloningssysteem. We volgen beproefde voorbeelden zoals dat 
van dé fietsgemeente van Vlaanderen Bonheiden en voeren een aantrekkelijk 
beloningssysteem in om meer kinderen én ouders op de fiets te krijgen via een innovatief 
fietsregistratiesysteem. 

Gezien  ons reliëf parten speelt, blijven wij mensen warm maken om te investeren in 
elektrische fietsen via sensibilisering en groepsaankopen. 

Wij voorzien fietscoaches om zowel jongeren als ouderen de nodige vaardigheden aan te 
leren om zich te verplaatsen in het verkeer al dan niet met een elektrische fiets. Op onze 
scholen initiëren we een pilootproject om schoolgaande jeugd gedurende 1 maand te 
begeleiden op hun traject naar school. Om te garanderen dat ze nadien zelfstandig naar 
school kunnen fietsen  sluiten we zo’n traject af met een waarheidsgetrouwe fietsproef door 
de gemeente, in samenwerkingen met politie en buurtwacht. De deelnemende kinderen 
ontvangen een fietsbrevet. 

Wij ondersteunen het repaircafé en communiceren breed over het aanbod van een gratis 
fietsonderhoud tijdens de repaircafés.  

Wij stimuleren bedrijven om het woon-werkverkeer van hun werknemers te organiseren met  
de fiets.  

2.4.8 Deelfietsen, uitleen- en ruilsysteem 

Wij zetten in op een systeem van deelfietsen aan de openbaar vervoerknooppunten en 
stimuleren ook  bedrijven om hier op in te zetten.  

Een uitleen – en ruilsysteem wordt opgezet op maat voor kinderen (+/- elke 2 jaar moet de 
fietsen vervangen worden) en gezinnen (bakfietsen). We werken ook samen met de 
toeristische sector om fietsen te verhuren. 

2.5 Openbaar vervoer aantrekkelijker maken 
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2.5.1 Stations en bushaltes met comfortabele wachtinfrastructuur 

Wij  voeren een actief beleid om stations en bushaltes, samen met De Lijn  en de NMBS te 
moderniseren zodat het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker wordt.  Elk station en 
de bushaltes worden uitgerust met veilige overdekte fietsenstallingen. We kiezen voor een 
vertrouwenswekkend systeem dat diefstal uitsluit.  Veel van de bushokjes en de treinperrons 
in Beersel zijn immers aan vernieuwing toe en ontmoedigen onze inwoners tot het nemen 
van bus of trein.  

2.5.2 Betere busverbindingen 

Wij gaan in dialoog met De Lijn voor  de uitbouw van nieuwe busverbindingen,  die de 
verschillende dorpskernen efficiënter en vlotter met elkaar verbinden, zowel op weekdagen 
als in het weekend. Een vlotte ( en vooral) snelle verbinding vanuit de verschillende 
deelgemeente naar de middelbare school, bib, cultuurcentrum in Alsemberg staat hierbij 
centraal. 

2.5.3 Voordelige tarieven 

Wij streven voor voordelige tarieven voor specifieke doelgroepen via een 
derdebetalersysteem voor onze inwoners die het moeilijk hebben (OCMW-gebruikers en 
leefloners).  

2.6 Verkeersveiligheid  

2.6.1 Sluipverkeer verbannen 

Sluipverkeer wordt aangepakt in de woonwijken en op landelijke wegen.  Wij passen de lokale 
infrastructuur aan (éénrichting, zone 30, drempels)  zodat we doorgaand verkeer niet langer 
verleiden om door onze woonwijken te rijden. Gestructureerd overleg met de 
buurgemeenten en regelmatige controles door politie zijn hierbij onontbeerlijk.  

2.6.2 Doorgaand vrachtverkeer wordt verbannen uit alle woonkernen - Lot 

Met het Strategisch Project Zennevallei werken wij verder aan de plannen én oplossingen  
om het vrachtverkeer langs de dorpskern van Lot te vermijden. Een knip voor vrachtwagens 
ter hoogte van de stationsomgeving maakt van het centrum van Lot een nieuwe rustigere 
omgeving waar plaats is voor de trage weggebruiker.  De toegang tot de dorpskern wordt 
beperkt voor doorgaand verkeer.  

2.6.3 Streng optreden tegen verkeersinbreuken  

Ouders zijn bang om hun kinderen nog per fiets of te voet de baan op te sturen. Niet alleen 
de infrastructuur schiet te kort  maar vooral overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag 
liggen aan de basis van dit onveiligheidsgevoel. Wij willen  deze trend breken. 

Wij vragen onze politiediensten  nog strenger op te treden tegen snelheidsovertredingen en 
volgen dit beleid op. Foutparkeren op fiets- en voetpaden moet systematisch bestraft 
worden. De nieuwe gemeenschapswachten spelen hierin een belangrijke rol. Voor de 
voetgangers/fietsers voorzien wij ludieke kaartjes die onder de ruitenwisser van 
foutparkeerders geschoven kunnen worden. 

2.7 Parkeren 
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De keuze voor een hoge parkeernorm voor auto’s (met als argument dat zo auto’s van de weg 
worden gehaald) bestendigt enkel de positie van de auto. Wij pleiten bij nieuwe projecten voor 
lagere parkeernormen, goeie fietsstallingen en voor een aanbod van deelauto’s en 
deelfietsen. Bij de herinrichting van straten gaan we op zoek naar oplossingen voor 
clusterparkeren om het parkeren in de straten te verminderen. Cfr. Freiburg 

Wij ondersteunen de dialoog tussen buurtbewoners en ondernemers om samen de 
parkeerruimte efficiënter te gebruiken en zo de parkeerdruk te verminderen. Onder andere 
via initiatieven als Share My Park kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden 
afgestemd.   

2.8 Deelauto’s 
De schepen heeft het initiatief om een elektrische auto te delen met je buren geïntroduceerd 
in Beersel. Wij willen de verschillende mogelijke vormen van ‘autodelen’  verder 
ondersteunen en stimuleren door de initiatieven kenbaar te maken en voordelen te geven, 
zoals vb. standplaatsen. Autodeelstandplaatsen worden zo volwaardige 
mobiliteitsknooppunten, die het inwoners en bezoekers gemakkelijker maken om 
verschillende vervoerswijzen te combineren.  

2.8.1 Pick Up Community (PUC) 
Wij onderzoeken of Beersel een Pick Up Community (PUC) kan worden. PUC’s maken gebruik 
van digitale platformen waarbij inwoners die tijdens hun rit langs één van de 
verkeersknooppunten rijden, hun rit (met eigen of gedeelde wagen) kunnen delen.   

3 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en 
aangename leefomgeving 

Beersel werd in 2018 geselecteerd voor een 
Bouwmeesterscan. Met deze doorlichting 
moet de gemeente op korte termijn werk 
kunnen maken van een beter en duurzaam 
ruimtegebruik. Het huidig verkwistende 
ruimtelijk model is immers in belangrijke 
mate mee verantwoordelijk voor de 
klimaat- en energiecrisis die nu volop 
woedt. Een team van experten zal de 
ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart brengen en een 
concrete agenda aanreiken van projecten en ingrepen. Doel is de gemeente bij te staan in de 
transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve 
leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en 
met natuurlijke hulpbronnen. 

Wij willen vermijden dat nog nieuwe open ruimte wordt aangesneden om te voldoen aan de 
toenemende woningnood door de bestaande bebouwde ruimte beter te benutten, de kernen 
te verdichten en te versterken, hergebruik te stimuleren en nieuwe woonvormen te 

https://sharemypark.be/
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ondersteunen. Daarnaast willen wij de bestaande groene ruimte beter beschermen,  
uitbreiden en verbinden.  

Wij  zetten daarom volop in op een geïntegreerde lange termijnvisie om onze ruimtelijke 
ontwikkeling de komende jaren in goede banen te leiden.  Dit ruimtelijk beleid staat immers 
niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, 
economie,... 

 

 

# Slimme verdichting maakt ruimte voor groen 

3.1  Kwaliteit van de publieke ruimte 
Wij gaan voor gezellige, groene publieke ruimte, die uitnodigt om te ontmoeten en te spelen. 
Aangename publieke ruimte nodigt ook uit om deze proper te houden. Kindvriendelijkheid, 
ontmoeting en toegankelijkheid zijn centrale aandachtspunten bij alle herinrichtingen. Wij 
zetten in op sterke procedures (ontwerpwedstrijden) om kwaliteitsvolle architecten aan te 
stellen voor alle nieuwe ontwerpen van publieke ruimte in de gemeente en pleiten voor een 
sterke betrokkenheid van de omwonende in de ontwerpprocessen.   

3.2 Ruimtelijk rendement verhogen  
Om te vermijden dat we bijkomende open ruimte moeten aansnijden moeten we het 
ruimtelijk rendement  verhogen door de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken en  
leegstand of braakliggende percelen in woongebieden aan te pakken.  

Wij willen het ruimtegebruik intensiveren waar mogelijk door te stapelen. Wij willen  
medegebruik en delen van ruimte stimuleren  zoals turnzalen, speelplaatsen en refters van 
scholen na de uren te laten gebruiken door buurtbewoners en het verenigingsleven en verder 
inzetten op de activering van onbebouwde bouwgronden in woongebieden via de heffingen op  
onbebouwde percelen in de woongebieden.  

Wij willen experimenteren met tijdelijk gebruik in (tijdelijk) leegstaande of onderbenutte 
panden door een oproep te lanceren voor een pop-upbar, een eenmalige rommelmarkt, een 
tijdelijk kunstinitiatief of experimentele projecten rond circulaire economie. Dit kan in 
samenwerking met eigenaars of ontwikkelaars, bijvoorbeeld in de Catalasite in Huizingen. 
Ook de niet verkochte gemeentelijke loods aan het station van Lot kan bijvoorbeeld dienst 
doen als fietsatelier, fietsstalling of recyclageplek voor iedereen die oud materiaal nieuw 
leven wil geven. 

3.3 Kwalitatieve verdichting en  aanpak ruimtelijke verrommeling 
De bouwmeesterscan zal de gemeente inzicht geven in de zones met ontwikkelingskansen 
voor meer dichtheid en kernversterking en zones met ontwikkelingskansen voor meer open 
ruimte. Kernversterking en verdichting zijn belangrijk om de open ruimte te vrijwaren.  

Op basis hiervan willen wij het ruimtelijk beleid op lange termijn uitzetten. Slecht gelegen 
woongebieden willen wij een bestemmingswijziging laten ondergaan, om noodzakelijk groen 
te realiseren. Er wordt gekeken naar instrumenten als planologische ruil en verhandelbare 
bouwrechten, maar indien nodig kan ook de huidige planschade regeling worden toegepast.  
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We zetten maximaal in op de ontsnippering van de open ruimte door verbindingen tussen 
open ruimte te herstellen, we doen dit in kader van het project Land van Teirlinck, het 
strategisch project Zennevallei, park Schaveys en Frankveld. 

3.4 Meervoudig gebruik van de open ruimte 
Open ruimte is multifunctioneel, maar het medegebruik gebeurt met respect voor de 
draagkracht van het gebied. Prioriteit moet gaan naar de hoofdfuncties landbouw, natuur, 
bos en water. 

Wij verhogen de beleving van onze open ruimte door actief te werken aan allianties tussen 
landbouw, natuur, duurzaam toerisme/( zachte) recreatie met respect voor de draagkracht.  

Wij pleiten voor voldoende ruimte voor ‘ vrije’ natuur en zetten de projecten rond 
erosiebestrijding in onze holle wegen verder. 

3.5 Participatie in alle ruimtelijke projecten  
Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten. Wij willen 
participatie vanaf de start van elke ruimtelijk ontwerpproces.  Samen met de buurt wordt 
gekeken naar de noden en wordt gezocht op welke manier nieuwe projecten kunnen inspelen 
op deze noden (bijvoorbeeld bijkomende groene speelruimte, fietsverbindingen, bijkomende 
functies,…).  

De voorbije jaren werd reeds in heel wat nieuwe projecten nieuwe methodieken 
uitgeprobeerd zoals infomarkten, ontwerpend onderzoek en brainstormen met verschillende 
stakeholders.  

3.6 De dorpskernen onder de loep 
De verschillende ruimtelijke projecten worden tijdens de bouwmeesterscan onder de loep 
genomen met prioriteit voor de verschillende dorpskernen.   

3.6.1 Lot 

Naar aanleiding van de transformatie van de voormalige kerk willen wij inzetten op de 
herinrichting van het Europaplein ten voordele van de zwakke weggebruiker. Alle onnodige 
asfalt willen wij vervangen door groen en bomen en ruimte voor de trage weggebruiker. Wij  
pleiten voor het knippen van de Jozef Huysmanslaan ter hoogte van het station zodat het 
doorgaand zwaar verkeer wordt geweerd in Lot en ruimte ontstaat voor een aangename 
stationsomgeving met ruimte voor veilige fietsenstallingen en een geclusterde parking voor 
pendelaars op wandelafstand.  

Ook het wonen aan het water (het kanaal) willen we verder stimuleren om zo ook een meer 
gedifferentieerd aanbod aan  woningen te realiseren in Lot zodat ook opnieuw meer lokale 
winkels en restaurants naar de dorpskern komen.  

3.6.2 Alsemberg 

Wij zetten de ingeslagen weg verder en finaliseren de herinrichting van de beemd met ruimte 
om te ravotten, veilig te wandelen en  te fietsen langs de Molenbeekvallei. De plannen voor 
de herinrichting van de omgeving van de kerk en de Grote sleutel moeten in de volgende 
beleidsperiode uit de startblokken schieten.  



19 
 

Naast ruimtelijke ingrepen wensen wij in te zetten op de dynamisering van het 
Winderickxplein en dit  in samenwerking met de lokale handel en verenigingen. Een plein 
leeft pas met grote terrassen. Dat willen we verder stimuleren via een projectoproep.  

3.6.3 Beersel 

 Wij willen  via ontwerpend onderzoek en met ruimte voor participatie de inrichting van het 
centrum van Beersel herdenken. De bouwmeesterscan is hiervoor de uitgelezen 
opportuniteit. Wij denken aan extra groen, geclusterd parkeren, ruimte voor terrassen, … 
Het voorplein van de gemeentelijke feestzaal krijgt een grondige facelift met plaats  voor een 
overdekte boerenmarkt en fietsenstallingen.  De herinrichting van het centrum gaat hand in 
hand met de herontwikkeling van de site van de voormalige parochiezaal en een visie op de 
herontwikkeling van de site van de oude gemeenteschool. Deze sites worden 
kernversterkend, met oog voor nieuwe woonvormen en het brede schoolconcept ontwikkeld.  

3.6.4 Dworp 

Voor de dorpskern van Dworp willen wij via ontwerpend onderzoek de herinrichting van de 
kern aanpakken. De grootste uitdaging is hier zeker de oversteekbaarheid van de Steenweg 
en de herinrichting van de parking van het  oud gemeentehuis met ruimte voor de Malleboot, 
de bushalte, het parkeren. Ook de ruimte achter de kern leent zich ertoe aangename rustige 
terrassen en ruimte om te spelen en de ravotten te creëren. Een nu slordige voorplein in de 
Kerkstraat, ter hoogte van de nieuwe jeugdlokalen kan op die manier verder uitgebouwd 
worden. 

3.6.5 Huizingen 

De beemd van Huizingen is een prachtige groen oase met mooie nieuwe speeltuin en ruimte 
om te sporten. De omgeving van de Goudkasteellaan kreeg ook een nieuwe speeltuin en 
nieuw omgevingsgroen. Wij willen ook het marktplein van Huizingen  een opfrisbeurt geven  
zonder de ruimte voor de wekelijkse markt of de kermis ed. daarbij te hypothekeren maar 
wel extra in te zetten op groen. 

3.7 Land Van Teirlinck 
Het  grensoverschrijdend  landinrichtingsproject Land van Teirlinck, dat onder impuls van 
Groen van start ging in 2007, heeft als doel om het authentieke karakter van de streek te 
behouden, te versterken en te garanderen voor de verdere toekomst. Het project bestaat uit 
tal van deelprojecten, dewelke de afgelopen jaren gepland, geïnitieerd of uitgevoerd werden 
of worden. De impact op onze gemeente is dermate groot dat de opvolging van dit strategisch 
project een apart schepenambt vereist.  

De schepen van Groen opende begin 2018 het eerste inrichtingsproject binnen het 
landinrichtingsproject Land van Teirlinck met name Dworp-Kapittelbeek. Vervolgens werd 
het Park Neerdorp in Huizingen officieel geopend. Een oase van rust tussen de twee 
industriegebieden. In 2018 gingen ook de werken van start voor de herinrichting van de 
beemd in Alsemberg, waarbij het oude voetbalveld en de oude Volvo-parking heringericht 
worden tot een open ruimte plek om te spelen, aansluitend op de Molenbeekvallei. De 
bruggen over de Molenbeek kaderen dan weer in de realisatie van de belangrijke 
fietsverbinding als alternatief voor de Alsembergsesteenweg. In het project wordt ook 
geïnvesteerd in een bufferbekken om water op te vangen bij hevige regenbuien. 
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In de volgende beleidsperiode willen wij verder inzetten op dit omvangrijk project onder meer 
door de verder realisatie van de fietsverbinding in de Molenbeekvallei en de alle 
aanlooproutes daarheen, de inrichting van de site van de Grote Sleutel,… De opstart van het 
laatste inrichtingsproject Meigemheide wordt de kers op de taart. Hier willen we werken aan 
de bescherming van deze prachtige open ruimte in het centrum van onze gemeente. We 
werken aan groene stapstenen richting Zennevallei zodat alle waardevolle natuurgebieden 
op termijn opnieuw met elkaar verbonden zijn. De Zennebeemden verbinden we met het 
plateau van de Meigemheide  en de Begijnenbos met het Hallerbos dat op haar beurt wordt 
verbonden  via de Molenbeekvallei met het Zonieënenwoud. In de andere richting wordt de 
Molenbeekvallei  via het centrum van Huizingen en Lot verbonden via de beemden met de 
Zennevallei. Zo ontstaat een ecologische netwerk doorheen al onze deelgemeente met ook 
een hoge recreatieve waarde. 

3.8 Strategisch Project Zennevallei  
Het strategisch project Zennevallei werd in 2011 geïnitieerd door het Regionaal Landschap 
Zennevallei & Pajottenland en wordt nu gestuurd door de provincie in samenwerking met de 
betrokken gemeenten (Beersel, Sint Pieters-Leeuw, Drogenbos en Halle). Het doel van het 
project is te werken aan een aangename plek om te wonen en werken in de vallei van de 
Zenne en de waardevolle open ruimte te vrijwaren van verdere verstedelijking. In de 
werksessie en brainstormsessies met verschillende stakeholders werken we verder aan: 

• een betere ontsluiting van het vrachtverkeer buiten de dorpskern van Lot  
• energietransitie van de aanwezige industrie 
• een pendelparking in Lot buiten de dorpskern 
• een aangename stationsomgeving in Lot 
• de herinrichting van de Zennebeemden via het Zennepad tot Drogenbos. 
• De verbetering van de aanlooproutes aar het kanaal voor fietsers 

Het deelproject ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ zet specifiek in om de vloeiende overgangen 
en groene verbindingen in de open ruimte op te waarderen en de landschappelijke beleving 
te vergroten. Tegelijk wordt ingezet op een integraal waterbeleid gezien het gebied erg 
overstromingsgevoelig is. Wij dromen ook van een verbinding in de Zennevalei over de E19 
met een ecoduct.  

4 Betaalbaar wonen 
De prijs van een woning staat in Beersel, omwille van haar gunstige 
ligging ten opzichte van de hoofdstad, erg onder druk omdat de 
vraag het aanbod overstijgt.  De wet ven de sterkste zorgt er voor dat 
het erg moeilijk wordt voor jongeren, starters en mensen met een 
lager inkomen om een woning te kopen in Beersel. Wij willen 
daarom op diverse fronten inzetten om betaalbaar en kwaliteitsvol 
wonen voor iedereen mogelijk te maken in onze gemeente.  

Wij zetten in op alternatieve woonvormen. Deze  bieden een 
betaalbare oplossing en bieden antwoorden aan problemen die de maatschappelijke trends 
met zich meebrengen: gezinsverdunning, vergrijzing, betaalbaar wonen, vereenzaming, 
verloedering waardevol patrimonium, leegstand, vraag naar solidair wonen, ... 
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#  Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen   

4.1 Samenhuizen stimuleren: één villa = twee betaalbare woningen 
In Beersel werden in de jaren 60-70 honderden woningen en villa’s gebouwd die naar huidige 
normen vaak te groot zijn. Deze woningen zijn bovendien energie-technisch onaangepast en 
verdienen  een grondige energierenovatie om betaalbaar te blijven. Tegelijk neemt het aantal 
alleenstaanden en anders samengestelde gezinnen toe. De mismatch tussen de vraag naar 
kleinere en betaalbare woningen en het aanbod stijgt navenant. De afgelopen jaren werden 
op Vlaams en provinciaal niveau inspanningen gedaan om  nieuwe woonvormen ook 
makkelijker door te voeren, zoals een codexwijziging.  

Wij willen ‘Samenhuizen’ stimuleren en willen daarom dat  alle geldende verkavelings- en 
bouwvoorschriften worden geanalyseerd om na te gaan of deze voorschriften bouwen of 
verbouwen volgens de noden van de 21ste eeuw nog toelaten. Op basis van deze analyse 
bereidt het bestuur de (vereenvoudigde) procedures voor tot aanpassing van hinderlijke 
voorschriften in BPA's, APA's en gemeentelijke RUP’s zodat nieuwe en betaalbaardere 
woonvormen in Beersel mogelijk worden waar het nu niet kan.   

Het gemeentelijk structuurplan voorziet alvast  deze mogelijkheid van alternatieve 
woonvormen. Wij willen dit verder verfijnen in de ruimtelijke plannen en de 
stedenbouwkundige verordeningen zodat er een houvast bestaat voor het opsplitsen van 
eengezinswoningen of het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden in 
bestaande woningen waar gewenst. Uiteraard moet dit steeds passen binnen de 
kernversterkende strategie. 

4.2 Wij geven het voorbeeld 
De gemeente- en OCMW eigendommen, zoals een deel van het voormalig voetbalveld in 
Beersel, de kerk van Lot, de voormalige parochiezaalsite, …, brengen wij  via de ge-eigende 
procedures op de markt met de duidelijke ambitie om in te zetten op nieuwe woonvormen, 
duurzame vormen van mobiliteit ( fietsen, deelauto’s, …) en ruimte voor ontmoeting voor de 
bewoners en de buurt. Op deze wijze geeft de gemeente het goede voorbeeld om in te zetten 
op verdichting en betaalbaar wonen.  

4.3 Sociale woningen 
Het sociaal bindend objectief bepaalt dat elke Vlaamse gemeente 9% sociale huurwoningen 
moet realiseren voor 2025 en Beersel haalt deze norm nu reeds. Het grootste probleem is 
dat de gronden van de sociale huisvestigingsmaatschappij in het verleden niet evenwichtig  
gespreid werden. De meeste sociale woonentiteiten liggen in Alsemberg, Huizingen en Lot, 
en niet in Dworp of Beersel. 

4.4 Sociale verhuurkantoren 
Wij willen eigenaars overtuigen om hun woningen te verhuren via sociale verhuurkantoren 
door hierover te informeren. We willen deze woningen  in eerste instantie inzetten voor 
mensen in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie, en niet als kortetermijnoplossing 
voor het tekort op de (sociale) huurwoningmarkt.   
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Wij zijn geen voorstander van sociale koopwoningen, wij willen deze verhuren zodat de 
publieke middelen geleidelijk aan terugvloeien.  

4.5 Grondrecht op wonen voor iedereen 
Om het grondrecht op wonen voor iedereen te kunnen garanderen, moet discriminatie op de 
woonmarkt verbannen worden. Wij willen als lokaal bestuur een charter ondertekenen 
waarmee de verschillende woonactoren zich engageren om samen tegen discriminatie te 
strijden. 

We zetten in op de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen bij de zoektocht naar een 
geschikte woning via een systeem van vrijwillige woonbuddy's, die professioneel 
ondersteund worden. Omdat huurders een stabiele woonsituatie verdienen zorgen wij voor 
juridische ondersteuning van zowel huurders als verhuurders. Door ook juridische 
ondersteuning te bieden aan de verhuurders scheppen we vertrouwen en zorgen we ervoor 
dat verhuurders bij problemen eerst ten rade gaan bij het lokaal bestuur (OCMW) alvorens 
bijvoorbeeld over te gaan tot uithuiszetting. 

5 Klimaat en energie 
Beersel is sinds 2014 lid van het 
Burgemeestersconvenant (een 
klimaatverbintenis van lokale besturen 
in Europa). Samen streven we naar 20% 
minder CO2-uitstoot tegen 2020. Zo 
verminderen we de uitstoot  en remmen 
we de klimaatverandering af.  

Klimaatbeleid bestrijden laat zich niet 
vatten in één hoofdstuk, en daarom vind je onze klimaatacties terug in alle delen van ons 
programma. We voorzien alvast voldoende financiële middelen. Zowel voor eigen 
investeringen en kosten maar ook voor de ondersteuning van burgers, verenigingen en 
bedrijven.  

Gelukkig is de aanpak van de klimaatuitdaging niet enkel een noodzaak. Zebiedt tegelijk grote 
opportuniteiten. Inzetten op een klimaat-neutrale gemeente biedt economische 
perspectieven maar lijdt ook tot een meer leefbare gemeente. Meer duurzaamheid, 
levenskwaliteit en betaalbaarheid gaan immers hand in hand.  

Onze Groen schepen zette tijdens de vorige legislatuur de bakens uit met het project ‘ Beersel 
wekt op’. Wij zetten hier verder op in en gaan op zoek naar nieuwe allianties.  

# Beersel wekt op! 

5.1 Een ambitieus klimaatplan   
Het huidig klimaatplan van de gemeente beschrijft de acties tot 2020. In de volgende 
bestuursperiode willen we een nieuw klimaatplan uitwerken om te komen tot een reductie 
van 40% in CO2-uitstoot tegen 2030 een klimaat - neutrale gemeente te realiseren tegen 
2040. Wij  willen burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen betrekken bij de opmaak 

https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/Bijlage%20Gents%20charter%20Gelijke%20toegang%20tot%20huisvesting.pdf
https://vrijwilligerswerk.be/vacature/8170-woonbuddy-voor-erkende-vluchtelingen
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en de uitvoering van dit plan en zetten verder in op  het project ‘ Beersel wekt op’. De 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn in deze onze leidraad. 

Klimaatproblemen aanpakken in de gemeente reikt veel verder dan de bevoegdheid van de 
schepen voor Energie en Milieu. Wij willen de neuzen van alle geledingen van het bestuur en 
de gemeentelijke diensten in dezelfde richting zetten: milieu, ruimtelijke ordening, Noord-
Zuid, patrimonium, energie, ...  

5.1.1 Draagvlak realiseren voor het klimaatplan 

We betrekken iedereen bij ons klimaatplan. Participatie leidt tot mede-eigenaarschap en zo 
verbreden we het draagvlak voor moeilijke maar noodzakelijke maatregelen. We gaan verder 
op de ingeslagen weg en ondersteunen de zonnesalons, de initiatieven rond autodelen, 
repaircafé,… We stimuleren groepsaankopen voor duurzame investeringen: elektrische 
fietsen, zonnepanelen, warmtepompen, …..  

We zetten verder in op sensibilisering. We moedigen onze inwoners, zowel jong als oud, op 
een positieve manier aan om  minder de auto te gebruiken, de vleesconsumptie  te 
verminderen, lokale producten te gebruiken, te investeren in zonnepanelen, te kiezen voor 
lokale windenergie of zich aan te sluiten bij een burgercoöperatie… We overleggen met de 
vele bedrijven op ons grondgebied om een win-win coalitie te vormen en de transitie in 
Beersel te ondersteunen: warmtenetten, vervoersplannen, … 

5.2 Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid  
Energie vormt zonder twijfel de grootste uitdaging om de strijd tegen de opwarming van de 
aarde te winnen. We grijpen in door het verbruik in Beersel  te verlagen en door onze 
energieproductie en -distributie te vergroenen. De energie die we toch verbruiken moet op 
termijn 100% duurzaam worden.  Beersel heeft al heel wat stappen gezet richting 
klimaatneutraliteit. Het onderzoek naar een aardgasloos Beersel schept een kader om onze 
gemeente op termijn te transformeren tot een fossielarme gemeente.  

5.2.1 Elke woning energiezuinig 

Wij promoten energiezuinige ingrepen aan woningen en doen zelf ook de nodige 
inspanningen om gemeente- en OCMW-gebouwen energiezuinig te maken.  

Veel huizen in Beersel zijn verouderd en hebben een stevige opknapbeurt nodig. Met de 
Kyoto-(nu klimaat-) mobiel in de wijk, de zonnesalons, de infoavonden over groepsaankopen 
en gratis duurzaam bouwadvies sporen we de Beerselaars aan hun huizen energiezuiniger 
te maken. De verplichting om ALLE daken tegen 2020 te isoleren is een financiële uitdaging 
voor veel mensen maar zal op termijn veel mensen helpen. Energie die niet verbruikt wordt 
is de beste energie en kost niks. 

5.2.2 Eigen patrimonium verduurzamen 

Onze schepen heeft tijdens de huidige legislatuur binnen haar bevoegdheid 
patrimonium/energie reeds drastische maatregelen genomen om het sterk verouderde 
patrimonium de verduurzamen. Beersel vervult nu een voorbeeldfunctie in Vlaanderen maar 
er moeten nog enkele gebouwen aangepakt: de verenigingslokalen van de Kloosterstraat, de 
kantine van de voetbal in Huizingen, de Chalet in Lot,… Voor alle scholen werden AGION 
dossiers ingediend. Ze staan nu op de Vlaamse wachtlijst voor een subsidie van 80% om de 
schoolgebouwen volledig te renoveren of aan te passen aan de hedendaagse noden. 
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5.2.3 Woningen van de sociale huisvestigingsmaatschappijen. 

We hebben de voorbije jaren gemerkt dat de gebouwen van Woonpunt Zennevallei aan 
grondige renovatie toe zijn. De grootste uitdaging ligt bij de verouderde sociale woningen. Wij 
stimuleren de  sociale huisvestingsmaatschappij om al hun gebouwen energiezuinig te 
maken. Tegen 2020 kan trouwens geen huis meer verkocht of verhuurd worden zonder dat 
er dakisolatie is.  

We zetten ook specifieke trajecten op om sociaal kwetsbare groepen te bereiken. Hier moet 
alle hulp geboden worden omdat een energiezuinige woning kwetsbare gezinnen uit de 
energiearmoede houdt.  

Iedereen heeft recht op betaalbare DUURZAME energie. Met het project Zonneceldonoren 
hebben we daar al een eerste crowdfunding voor opgezet en werd een eerste dak van een 
sociale huurwoning bezet met zonnepanelen. 

5.2.4 Energiecoaches 

We sturen energiecoaches op pad om particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen te 
informeren en te ondersteunen om energiezuiniger te worden. De Klimaatmobiel  en andere 
lopende projecten worden verder ondersteund en gepromoot. 

5.2.5 Straatverlichtingsplan  

De lichtpollutie in België is bijzonder groot. Wij investeerden reeds in het stap voor stap 
energiezuinig maken van de openbare verlichting door geleidelijk aan alle armaturen te 
vervangen door LED en de stralingsbreedte smaller te maken zodat er minder strooilicht vrij 
komt dat de atmosfeer bezoedelt.  

Het straatverlichtingsplan dat voor Beersel werd opgesteld geeft weer waar er gedimd of 
gedoofd zou kunnen worden. Dit plan moet nu stap voor stap uitgerold worden. De komende 
periode moeten we in de wijken naar participatief overleg gaan zodat we op maat kunnen 
dimmen en doven. In samenspraak met elke wijk zullen testperiodes opgezet worden. Een 
bevraging per wijk zal de uiteindelijke verlichtingsmodaliteiten vastleggen. Op die manier 
kan gigantisch veel energie worden bespaard, fauna en flora herleven en vervelend en 
overtollig strooilicht vermeden worden.  

Er wordt eveneens geïnvesteerd in slimme verlichting die standaard sterk gedimd is maar 
oplicht wanneer bijvoorbeeld fietsers voorbij komen. Deze verlichting kan digitaal 
aangestuurd worden wanneer bij een evenement, een ongeval of een brand tijdelijk meer 
licht nodig is.  

We nemen jaarlijks deel aan de nacht van de duisternis met specifieke acties om de bevolking 
te sensibiliseren. We betrekken de vleermuizenwerkgroep van deze streek bij de activiteiten 
en plannen van doven en dimmen in onze gemeente. De Meigemheide wordt het eerste stilte- 
en donkergebied in onze gemeente. 

5.2.6 Beersel wekt op: wind, zon en biomassa is van iedereen 

Met praktische en financiële steun en samen-aankooptrajecten moedigen we investeringen 
in (kleinschalige) energieopwekking zoals zonne-installaties verder aan.  Wij zetten de 
organisatie van zonnesalons verder om burgers te informeren en te motiveren.  
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Wij streven naar een 100% dekking van alle sociale woningen met zonnepanelen. Via 
crowfunding gaan we verder op zoek naar zonneceldonoren om deze doelstelling te 
realiseren. 

We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld door op eigen gebouwen ook zelf 
zonnepanelen of andere kleinschalige productie te installeren.  

We zetten verder in op het project ‘Zon zoekt dak’ waarbij je via een lokale burgercoöperatie 
kan investeren in zonne-energie op de daken van bedrijven of instellingen die hun dak ter 
beschikking stellen in ruil voor goedkope zonnestroom. De winst die door de 
energiebesparing gerealiseerd wordt,  vloeit terug naar de burgercoöperatie. Een win-win 
situatie, voor én door burgers. 

Wij zijn  uiteraard voor windenergie maar vragen wel dat de lusten en lasten eerlijk gespreid 
worden over alle gemeentes in Vlaanderen.  Wij zijn  van oordeel dat de gemeente Beersel 
en haar inwoners hun verantwoordelijkheid de vorige jaren voluit genomen hebben. In plaats 
van de kop in het zand te steken heeft het gemeentebestuur onder impuls van Groen proactief 
een windplan opgesteld om na te gaan waar er conform de wetgeving windmolens ingeplant 
konden worden. Onze inwoners werden geïnformeerd en de laatste jaren werden meerdere 
molens optimaal ingeplant conform dit plan. Wij  verzetten ons dan ook tegen de inplanting 
van twee bijkomende windmolens op de terreinen van Amacro op de grens van Lot en 
Huizingen. De bijkomende molens, waarvoor nu een aanvraag werd ingediend door 
Electrabel, voldoen niet aan dezelfde criteria. Ze komen veel te dicht bij de dorpskern van Lot 
te staan en zullen zorgen voor een overschrijding van de milieunormen. Ingeval de 
bijkomende molens er komen zullen de turbines die er nu al staan op regelmatige basis 
stilgelegd moeten worden om de normen van geluidshinder en slagschaduw niet te 
overschrijden. Om het eenvoudig uit te drukken “ze zullen kwasi in elkaars wieken draaien 
en mekaar verhinderen om maximaal rendement te halen”. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

Biomassa, afkomstig uit GFT-ophaling, landbouwoverschotten en landschapsonderhoud, kan 
vergist worden voor energieopwekking en later worden omgevormd tot hoogwaardig 
compost. De onderzoeken naar alle alternatieve mogelijkheden in Beersel zijn onder impuls 
van onze schepen van energie volop lopende. 

5.2.7 Nieuwe wijken gasvrij 

Beersel nam in Vlaams Brabant het voortouw op om de nodige analyses te maken op weg 
naar en fossiel arme gemeente.  

Warmtenetten zijn één deel van een strategische lange termijnvisie naar een aardgasloze 
gemeente. De weg naar een sterk warmtenet begint bij een lokaal warmteplan. Hierin staat 
welke mogelijkheden er zijn in welke wijken, verkavelingen,… . Op basis van deze analyse 
kunnen we aan de slag om lokale regelgeving aan te passen en samenwerkingen op te zetten.  

Op initiatief van onze Groene schepen, werken we nu reeds in samenspraak met Vlaams 
Brabant aan een bovenlokaal plan rond warmtenetten om restwarmte van 
bedrijventerreinen, waterzuivering, of het kanaal via leidingen tot in de huiskamers brengen. 
De eerste realisaties moeten er binnen de komende 10 jaar zeker liggen. De bedrijven rond 
Laekebeek worden nu reeds volop bij het onderzoek betrokken. Zo is de kans zeer reëel dat 
bijvoorbeeld Aquafin een bijdrage kan leveren via riothermie. 
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In de komende beleidsperiode willen wij ook de haalbaarheid voor de realisatie van nieuwe 
warmtenetten die gebruik maken van groene warmte opgewekt uit 100% hernieuwbare 
energie (zonnecollectoren, groene stroom, biogas, biomassa, geothermie,…) onderzoeken. 

5.2.8 Klimaat neutrale gemeente 

Wij gaat samen met Vlaams Brabant voor een klimaat neutrale gemeente. We ondertekenen 
ook de volgende versie van het Burgemeester convenant en schakelen een versnelling hoger 
om de doelstellingen klimaatneutraal Vlaams Brabant 2040 te halen. Beersel heeft een sterk 
klimaatactieplan uitgewerkt en doelstellingen voorop gesteld. De voorbije jaren is er heel 
hard gewerkt aan het energiezuinig maken van het eigen patrimonium.  

In de realiteit zorgen de huishoudens én het gemotoriseerd verkeer voor de grootste CO2 
uitstoot, ook in Beersel. Beersel heeft heel wat sensibiliserende acties opgezet om 
huishoudens aan te zetten om daken te isoleren, zonnepanelen en hoogredementsglas te 
plaatsen en gaat verder op de ingeslagen weg. 

Het uitdoven van de vervuilende mazoutketels is een volgende (moeilijke) stap. Hier  volgen 
we de initiatieven van de Vlaamse Minister voor energie. Op plaatsen waar geen gas 
voorhanden is leggen we geen nieuwe leidingen meer aan. We stimuleren onze inwoners om 
over te schakelen op een warmtepomp én zonnepanelen. We oefenen druk uit op onze 
intercommunales om de fondsen  die investeren in de fossiele industrie terug te trekken en 
leggen een ethische code vast die een kader schept voor fossiel vrije investeringen.  

Wij ondersteunen coöperatieve energiebedrijven. Ecopower heeft twee windmolens in 
Beersel en Pajopower investeert ism de gemeente in zonnedaken. Beide coöperatieven 
bieden de burgers lokale duurzame stroom in eigen beheer. Zo stromen de winsten niet 
langer naar de anomieme (buitenlandse) aandeelhouders van multinationals.   

6 Natuur  
Groen doet er alles aan om de natuur in 
Beersel te beschermen en te promoten. 
Groen in de buurt maakt ons immers met 
zijn allen gezonder, creatiever en 
gelukkiger.  Het is bovendien de 
goedkoopste bescherming tegen 
hittegolven en wateroverlast. De 
verschillende initiatieven van de afgelopen 
jaren worden verdergezet en nieuwe 
initiatieven willen we alle kansen geven. 

Natuur verbindt ook mensen. Politici, Burgers, verenigingen en politici zijn allemaal partners 
om nog een sterker en ambitieuzer lokaal milieu- en natuurbeleid op poten te zetten, ook in 
onze dorpskernen. Daarom zoeken wij bewust de verdere constructieve samenwerking op 
met onze burgers en de natuur- en milieuverenigingen.  

# Natuur in ieders bereik om samen te genieten 

6.1 Bomen planten 
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Beersel telt ongeveer 8000 gezinnen. Wij engageren ons om tijdens de volgende legislatuur 
voor elk gezin één bijkomende boom te planten zodat wij onze kinderen en kleinkinderen het 
voorrecht geven hun leven uit te bouwen in een nog groenere en mooiere gemeente. De 
bomen worden voorzien in de verschillende ruimtelijke herinrichtingsprojecten, via 
verkoopacties van fruit- en andere inheemse bomen, welkomstgeschenk voor 
nieuwgeborenen,..  

Wist u dat 1 boom het koeleffect heeft van 10 airco’s! Daarom zetten wij onze pleinen en 
straten vol bomen. We planten bomen die diep wortelen om zo weinig mogelijk schade aan 
de bestrating en leidingen te berokken en kiezen voor onderhoudsvriendelijke soorten met 
een bladval die voor de minste hinder in de straten zorgt. We gebruiken wortelkorven om de 
ondergrond te beschermen maar de boom alle ruimte te geven om sterk te wortelen.   

6.2 Markante bomen inventariseren 
Wij inventariseren onze meest waardevolle en markante bomen en garanderen hun behoud. 
We zetten snoei- en  plukvrijwilligers in om onze (verwaarloosde) fruitbomen en 
boomgaarden te verzorgen (bv. Boomgaard van de Weikes in Dworp). We geven extra steun 
aan de Bomenwerkgroep zodat zij hun werk kunnen finaliseren en wij monumentbomen 
beter kunnen beschermen. 

6.3 Volwaardige en openbare (speel)bossen en natuur in elke 
deelgemeente 

Elke deelgemeente verdient zijn eigen groene long. Groen wil daarom de ingeslagen weg 
verder zetten en  kijken waar we nog meer groen kunnen aanleggen of uitbreiden. Waar er 
nu al veel groen is, proberen we de natuurwaarde ervan nog op te krikken. Geïsoleerde 
bossen of natuurgebieden verbinden we opnieuw met elkaar. Ook verwilderde natuur en 
natturlijke landschapelementen zijn belangrijke stapstenen om de biodiversiteit in de rand 
van Brussel te versterken. 

6.3.1 Speelbossen  

In het kader van de strategische projecten Land van Teirlinck en  Zennevallei werken we 
verder  aan de realisatie van avontuurlijke speelbossen en speelplekken in de natuur.  

6.3.2 Een ecoduct in de Zennevallei 

We gaan actief op zoek naar partners bij het gewest en de EU voor de aanleg van een 
natuurlijke verbinding over de E19 via een ecoduct. We volgen het project Ruisbroek Droomt! 
en andere projecten die onze grenzen overschrijden op en plegen intensief overleg met onze 
buurgemeenten die deze projecten eveneens genegen zijn.  

6.3.3 Aankoop en bescherming van waardevolle natuurgebieden 

In overleg en samenwerking met Natuurpunt proberen wij de mooiste en meest waardevolle 
stukken natuur in Beersel te beschermen en te bestendigen voor de komende generaties. 
Onze grondenbank en de projecten zoals het Land van Teirlinck én het Strategisch Project 
Zennevallei zijn hierbij de meest aangewezen instrumenten. 
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6.3.4 Holle wegen 

Dank zij subsidies hebben we de meest kwetsbare holle wegen in samenwerking met het 
Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei én Pro Natura grondig kunnen aanpakken. Dit  
waardevolle natuurerfgoed wordt nu door de gemeente kwaliteitsvol en éénvorming 
onderhouden. Op die manier wordt in de toekomst vermeden dat deze holle wegen door 
erosie vergaan of tuinen van de aangelanden wegspoelen. We zorgen voor een verderzetting 
van het professionele onderhoud van deze historisch pareltjes van de natuur. 

6.3.5 Trage wegen onderhouden en heropenen 

Via trage wegen vermijden we gevaarlijke wegen en kruispunten en fietsen of wandelen we 
veilig naar de school of het werk. Daar waar nodig willen we deze fiets-wandelverbindingen 
met waterdoorlatende verharding aanleggen om het comfort te verbeteren en modder op 
weg naar werk of school te vermijden. Een mooi voorbeeld van zo’n verharding op vraag van 
de omwonenden kwam er in het project van de Kapittelbeek te Dworp. Hier werden 
verschillende woonwijken via deze trage weg verbonden met de dorpskern van Dworp én het 
Hallerbos. Wij willen deze aanpak verderzetten en aanvullen met een eenvormige 
bewegwijzering van veilige schoolroutes. 

6.4 Groenbeheer vergroot biodiversiteit 
De laatste jaren hebben we voluit ingezet om een echte bloemen- en bijengemeente te 
worden. We zetten verder in op de ingeslagen weg en brengen biodiversiteit in het 
straatbeeld door aanplanting van perken en bermen met wilde bloemen en een extensief 
onderhoud. De hele transformatie naar pesticidevrij beheer is er op enkele jaren tijd volledig 
op punt gezet.  

Door besparingen liep het onderhoud van openbaar groen tijdens de laatste jaren soms 
achterop.  De komende bestuursperiode willen we meer middelen inzetten voor het 
onderhoud van onze groenplantsoenen en de openbare ruimte. Een nette omgeving nodigt 
uit tot zorg én respect. Het betrekken van het eigenaarschap van de burgers bij hun omgeving 
verhoogt de waakzaamheid en het respect. 

6.4.1 Projectoproep voor 5 significante ingrepen in ons landschap   

Door middel van een projectoproep en in samenwerking met een hogeschool realiseren wij 
25 aanplantingen (5 per deelgemeente) die de kwaliteit van ons landschap op termijn 
significant verhogen. We denken aan  eenvoudige ingrepen (bomen) die de kwaliteit van ons 
landschap aanzienlijk kunnen verhogen. Het impact van één rij goed geplaatste bomen op de 
immense vlakte tussen het gasthuisbos en de Brusselse steenweg alleen al zou de 
landschappelijke waarde van de ganse omgeving nog versterken.  

6.4.2 Beersel bloemen- en bijengemeente 

Onze groenarbeiders hebben de afgelopen jaren hard geïnvesteerd in mooie hedendaagse 
bloemenplantsoenen. Het zijn krakken in hun vak. Niet te verwonderen dat Beersel in 2017 
de tweede prijs van Vlaanderen in de wacht sleepte voor aanleg van openbaar groen én 
plantsoenen. Eveneens ontvingen we twee jaar op rij de prijs voor bijenvriendelijke 
gemeente. Samen met de groenploegen zoeken we klimaatrobuuste planten uit en blijven we 
verder inzetten op onderhoudsvriendelijk en mooi openbaar groen. We bereiden ons voor op 
periodes van hitte en droogte afgewisseld met hele natte perioden.  Dat vraagt een hele 
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nieuwe visie op aanleg van plantsoenen. We blijven lid van VVOG omdat advies op maat, 
opleiding en ondersteuning van onze groenploegen nodig en belangrijk is. 

6.4.3 Wegbermen en ecologische bufferzones 

We beheren onze wegbermen ecologisch. We doen hierbij beroep op de diensten van de 
sociale economie. In samenwerking met onze landbouwers stimuleren wij de aanleg van 
ecologische bufferzones tussen het akkerland, het bos en landelijke wegen. 

6.4.4 Groene speelplaatsen  

Op speelplaatsen is er nog veel ruimte voor extra (eetbaar) groen. We zetten in om 
speelplaatsen te vergroenen en planten waar het kan (fruit)bomen.  

We zagen heel wat subsidies passeren voor het vergroening van de speelplaatsen. We 
betreuren het dat daar niet op werd ingezet. We starten daarom een werkgroep van groene 
speelplaatsen, gaan samen naar projecten kijken en maken aangepaste plannen per school. 
We ondersteunen  de scholen  om educatieve projecten op te zetten rond de vergroening van 
de school, bijvoorbeeld met moestuinprojecten, pluksessies,… We willen de scholen ook 
aanmoedigen hun speelplaatsen publiek toegankelijk te maken.  

6.4.5 Vergroening van onze bedrijfsterreinen 

Wij willen ook rond onze bedrijventerreinen kwalitatieve groenruimte. Hoewel de wetgeving 
dit vandaag reeds oplegt door een minimaal % groenaanleg willen wij in overleg met de 
bedrijven nagaan hoe de ruimtelijke ontwikkelingsplannen een meerwaarde worden voor 
iedereen. De groenstructuren op de bedrijventerreinen worden ingebed in een ruimer 
ecologische groenstructuur, teveel aan asfalt wordt opgebroken en vervangen door groen. 
Tevens kunnen heel wat klassieke gebetonneerde parkeerplaatsen anders worden ingericht. 
Bedrijventerreinen kunnen samenwerken om geclusterd waterdoorlatende groen parkeren 
te organiseren en zo meer efficiënte groenbuffer te kunnen creëren. 

6.5 Groen voor iedereen   

6.5.1 Wilde bloemen en geveltuintjes  

Wie zijn buurt wil vergroenen wordt ten volle ondersteund. Wij zetten verder in op de 
aanplanting van wilde bloemen, geveltuintjes en andere kleine initiatieven die een straat al 
snel veel mooier maken. Wij denken aan  wedstrijdformules waarbij wij de buurtbewoners 
uitdagen om het beste van zichzelf te geven. Bij wegenwerken moedigen we bewoners aan 
om voortuinen en  geveltuintje aan te leggen door de infrastructuur daarvoor reeds uit te 
rusetn door de aannemer.  

6.5.2 Duurzame volkstuintjes en Samentuinen 

Via duurzame volkstuintjes en samen tuinen groeien buurtbewoners dichter naar elkaar toe. 
Het project in Lot dat gerealiseerd werd door onze schepen van Groen  is een succes. We 
dromen er van om meer nieuwe volkstuintjes in te richten op verschillende plaatsen in onze 
gemeente. Dit kan onder meer in het kader van de verschillende herinrichtingsprojecten of 
via de geplande wijkbudgetten.  
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De werkgroep voedselbos is ook van start kunnen gaan op de braakliggende terreinen van de 
Pastoor Bolsstraat.  Op die manier krijgt de open ruimte een sociale creatieve invulling. 
Mensen ontmoeten in de natuur en de buitenlucht creëert sterke banden. 

6.5.3 Minder grasmachien meer bijen zien 

De bijeninventarisatie in Beersel, een uniek project, heeft heel wat nieuwe soorten aan het 
licht gebracht. Dit motiveert om de natuur en de leefomgeving van de bij nog beter te 
koesteren en te beschermen. Met de oproep “Minder grasmachien meer bijen zien” 
stimuleren wij onze burgers een stukje natuur in de tuin wild te laten. Regionaal Landschap 
Pajottenland Zennevallei is onze aangewezen partner om bij particulieren de nodige steun en 
advies op maat te geven. Ook onze kringloopkrachten geven advies op maat in ieders tuin. 

6.5.4 Haagplanten en fruitbomen promoten 

Wij zetten onze jaarlijkse verkoop van haagplanten en fruitbomen verder en voorzien een 
jaarlijks groepsmoment voor het verwerken van het geoogste fruit met de mobiele fruitpers. 

6.5.5 Groepsaankoop dakgoten ruimen 

Bomen in onze straten zijn de belangrijkste en goedkoopste airco’s. Maar dichtbij de 
woningen kunnen ze soms ook hinder veroorzaken. In de herfst verstoppen de vallende 
bladeren dakgoten en regenpijpen en vooral ouderen hebben het lastig om de dakgoot 
bladvrij te houden. Wij helpen oudere mensen via een groepsaankoop aan een betaalbare 
oplossing om dakgoten en regenpijpen éénmaal per jaar te reinigen zodat bomen zorgen voor 
gezonde lucht, schaduw en fluitende vogels aan het kamervenster zonder te hinderen. 

6.6 Integraal waterbeheer  
Beersel  beschermen tegen waterellende gaat hand in hand met natuurontwikkeling.  

6.6.1 Buffering en beheersing 

We werken verder aan buffergebieden (beemd Alsemberg, Zennevallei) en proberen dit te 
combineren met natuurontwikkeling. We doen ook inspanningen om deze buffergebieden 
ook een recreatieve waarde te geven zoals in het herinrichtingsproject van de beemd in 
Alsemberg in het kader van  Land van Teirlinck. 

We vermijden bijbouwen in de bekende overstroombare beek- valleien en in woonkernen 
gaan we inventief om met regen- en afvalwater. Waar  mogelijk, kiezen we voor het afvoeren 
van regenwater voor een open afvoersysteem zoals een open gracht. Hergebruik van 
regenwater wordt gestimuleerd, ook bij verbouwingswerken.  

Bij de herinrichting van publieke ruimte in de woonkernen trachten we maximaal in te zetten 
op de aanleg van ruime ondiepe wadi om overtollig water op te vangen.  

6.6.2 Onnodige asfalt opbreken 

Wij willen onnodige verhardingen  ontharden en vervangen door nieuwe stukken groene 
ruimte. Er zijn zoveel plaatsen in onze gemeente waar kruispunten veel te breed zijn en 
plantsoenen en wadi’s een veel beter oplossing bieden voor de openbare ruimte.  
Voorbeelden zijn de kruispunten:  Dachelenberg-Ukkelsesteenweg, Gravenhofwijk met de 
bloembakken, Ingendaellaan-richting Beukenplein, Lobos-Laarheide, … Voor het ontharden 
zijn reeds projectsubsidies beschikbaar maar de bevoegde schepen heeft nagelaten daarop 
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beroep te doen. Wij  willen deze middelen maximaal aanspreken en inzetten zodat de 
transitie van onze straten sneller kan gebeuren. 

7 Afvalbeleid 
De Beerselaars zijn goede sorteerders! Daardoor konden we de 
milieubelasting jaar na jaar verminderen. Toch zet elke Beerselaar 
jaarlijks nog bijna 200kg restafval op straat. We moeten dus ambitie 
durven blijven tonen en tegelijkertijd de omslag maken richting  
circulaire economie. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten 
moeten we verder blijven voeren. Strengere straffen en het 
verhogen van de pakkans zullen daarbij jammer genoeg moeten 
worden ingeroepen. 

 

# Een groene gemeente met een minimum aan afval 

7.1 Afval voorkomen 
Afval voorkomen is de eenvoudigste manier om de afvalberg te verkleinen. Via 
sensibiliseringscampagnes moedigen wij aan om nog minder afval te produceren. Wij 
ondersteunen het repair café, en bouwen het netwerk van compostmeesters verder uit, … 

7.1.1 Verpakkingsarm winkelen 

We moedigen consumenten aan om te kiezen voor verpakkingsvrije producten. Wij 
ondersteunen handelaars en marktkramers om af te zien van plastic zakken door te 
informeren en hulp te bieden om deze ommezwaai te implementeren.                               

7.1.2 Composteren 

Via de kringloopkrachten blijven we thuiscomposteren stimuleren.  Voor wie wil 
composteren, maar daar geen ruimte voor heeft, willen we composteerinitiatieven op 
wijkniveau ondersteunen. Uiteraard is een sterke vrijwilligersploeg uit de wijk  onontbeerlijk 
om dit te realiseren.  

7.1.3 Restorestje 

Wie op restaurant gaat moet ongegeneerd zijn restjes mee naar huis kunnen nemen om zo 
de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. Wij zetten in op sensibilisatie en labels voor 
de participerende restaurants.  

7.1.4 Het houden van kippen stimuleren 

Wij willen onze inwoners stimuleren om kippen te houden en zo afval te besparen. Dit willen 
we doen door onze jaarlijkse haagplantactie uit te breiden met een aankoopactie voor kippen. 
We ondersteunen ook de actie om legkippen te adopteren.  



32 
 

7.1.5 Luiers beperken 

Luiers zijn een grote bron van afval. We promoten herbruikbare luiers en zetten stappen om 
ook in onze gemeentelijke crèches het gebruik van herbruikbare luier mogelijk te maken.   

7.1.6 Herbruikbare bekers en verpakkingen  

Wij blijven inzetten op gratis herbruikbare drankbekers bij  evenementen  en ondersteunen 
organisatoren voor het sorteren  van  al hun afval. Ook scholen blijven we stimuleren om in 
te zetten op herbruikbare verpakking en  in drankautomaten enkel gezonde en afvalarme 
producten te stoppen.  

7.1.7 Verbod op ongeadresseerd reclamedrukwerk 

Wij willen komaf maken met ongeadresseerd reclamedrukwerk. Elke nieuwe burger in onze 
gemeente krijgt stickers voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Tevens moet regelmatig 
gewezen worden op het bestaan van de Robinsonlijst zodat ook geadresseerd 
reclamedrukwerk vermeden kan worden. De belastingen op niet-geadresseerd drukwerk 
worden gehandhaafd. 

7.2 Afval sorteren, ophalen en verwerken 
Het afval dat we toch produceren moet goed verwerkt worden. Afval correct sorteren, een 
efficiënte ophaling organiseren en dat afval optimaal verwerken zijn de doelstellingen van 
ons beleid.  

7.2.1 Recyclagepark 

De Vlaamse overheid legt de gemeenten verplichte en vastgestelde bedragen op voor het 
aanvaarden van grof huisvuil op het recyclagepark. Het getuigt van onwetendheid of bewuste 
foute berichtgeving om onze burgers voor te stellen om grof huisvuil gratis op te halen. De 
Vlaamse overheid verbiedt dit. 

Het principe waarop het gewest zich baseert om dit beleid te voeren is de ladder van Lansick: 
afval vermijden, hergebruiken, recycleren en dan pas verbranden. Herbruikbare of 
recylceerbare fracties worden dus gratis opgehaald of aanvaard om goede sorteerders te 
stimuleren én te belonen. Het grof huisvuil is niet herbruikbaar of recycleerbaar en daar 
betaal je dus voor. Via verschillende folders proberen we alle Beerselaars nog beter te 
helpen om afval te vermijden én te sorteren.  

7.2.2 Stille ondergrondse glasbakken ipv glasbollen 

Wij  willen investeren in stille ondergrondse glasbakken in plaats van de huidige 
bovengrondse glasbollen.  Ondergrondse glasbakken nemen minder ruimte in, ogen mooier 
in het straatbeeld, maken veel minder lawaai en trekken minder sluikstort aan.  

Brol rond de glasbollen moet streng worden bestraft. Wij zetten verplaatsbare camera’s in 
om  de omgeving in het oog te houden en  de pakkans van de asociale burger te verhogen. 

7.2.3 Plastiek moet mee in de PMD zak  

De onduidelijkheid rond inhoud van de blauwe PMD zak moet weg. Wij pleiten voor één zak 
voor alle plastiek die je dan ook aan de deur kan zetten. Dan moet je niet meer naar het 
recyclagepark om je restplastiek te laten recycleren. 

https://www.groenkortrijk.be/komaf-met-ongeadresseerd-reclamedrukwerk/
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7.3 Zwerfvuil 
Zwerfvuil en sluikstorten blijven een pijnpunt waar onze Groen schepen al heel wat 
inspanningen voor heeft geleverd. Meer dan 70 zwerfvuilvrijwilligers helpen nu al mee om 
onze omgeving netjes te houden. Meer dan 400 vrijwilligers namen deel aan de jaarlijkse 
zwerfvuilcampagne. De gemeente Beersel won overigens de  laatste  campagne! De nieuwe 
gemeenschapswachten doen hier ook schitterend werk. Toch moeten we vaststellen dat de 
vervuilers hardnekkig zijn. De pakkans verhogen is dus de enige resterende oplossing. 
Verborgen camera’s worden ingezet. Tenslotte blijven wij een grote voorstander van een 
nationale regeling voor statiegeld op PET-flessen en blikjes.  

7.3.1 Sensibiliseren tegen zwerfvuil 

We zetten verder groots in op sensibilisatie. We betrekken burgers zoveel mogelijk bij het 
beleid en ondersteunen acties tegen zwerfvuil. Vrijwilligers die mee hun buurt proper houden 
worden ondersteund met gepast materiaal. We denken actief na binnen de werkgroep van 
Intradura zodat we gemeentelijke overschrijdende initiatieven verder worden gezet. 

7.3.2 Zero tollerance van sluikstorters 

Sluikstorters worden zwaar aangepakt met nog hogere GAS-boetes. Sluikstorthotspots 
houden we extra in de gaten. Op die hotspots plaatsen we regelmatig mobiele verborgen 
camera’s om de onverbeterlijke sluikstorters te pakken en te straffen.  

7.3.3 Hondenpoepactie 

Om de problematiek van hondenpoep in te dijken organiseerde onze schepen de actie 
“hondenambassadeurs”. Hierbij krijgen hondeneigenaars hondenpoeprolletjes en flyers ter 
beschikking om tijdens hun wandeling uit te delen aan ander hondeneigenaars op wandel. Op 
deze manier willen we  hondenpoep in de straten en op de stoepen indijken en op een 
positieve manier onder de aandacht brengen. Deze acties zetten we verder.  

Onze gemeenschapswachten zien ook toe op de netheid van onze straten en wijken. Zij 
hebben de bevoegdheid gasboetes uit te schrijven voor het bevuilen van de omgeving door 
honden. Ook het politiereglement is duidelijk en verplicht de hondeneigenaar steeds 
hondenpoepzakjes bij te hebben. De gemeenschapswachten controleren of deze zakjes wel 
degelijk gebruikt worden. 

7.3.4 Een hondenloopweide in elke deelgemeente 

Wij willen in elke deelgemeente een hondenloopweide. Hondenpoep wordt ook daar door de 
hondeneigenaars altijd opgeruimd! Maar omdat honden zich socialiseren als ze regelmatig 
kunnen samen spelen met andere honden vinden we de loopweides en bossen belangrijk. We 
blijven verder samenwerken met de vrijwilligersverenigingen die zich met hart en ziel voor 
de dieren inzetten. 

7.3.5 Peukloze straten 

We blijven inzetten op peukenarme straten via campagnes. We stimuleren de horeca 
peukenvuilbakken te plaatsen aan de ingang. De gemeente kan peukenvuilbakken plaatsen 
aan de bushaltes. Tevens zijn de gemeenschapswachten alert op het onachtzaam op de grond 
gooien van peuken. 
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7.4 Circulaire economie  
Wij ondersteunen circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de 
aarde worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven via efficiënt en slim 
materiaalgebruik, met de voorkeur voor herbruikbare grondstoffen. Daarnaast sluiten we 
materialenkringlopen en passen we nieuwe businessmodellen toe zoals de deeleconomie en 
product-dienstcombinaties. 

Circulaire economie gaat dus over meer dan recycleren. Het is het fundamenteel herdenken 
van producten en systemen. Wij stellen  voor een oproep te lanceren voor projecten passend 
in de circulaire economie. Op vraag van kunstenaars en knutselaars willen we de “Hangaar” 
uit de grond stampen. Een plek waar creatievelingen een tweede leven geven aan oud 
materiaal.  

7.5 Repair café 
Onder impuls van onze schepen werd het Repair Café opgericht. Vrijwilligers met kennis van 
techniek herstellen er gratis klein materiaal. We blijven dit initiatief voluit verder 
ondersteunen het initiatief door middel van communicatie en logistieke ondersteuning. 
Dankzij het Repair café wordt afval gereduceerd en wordt het sociaal leven in de gemeente 
versterkt. 

8 Lokale economie 
In een Groen beleid staan lokale economie 
en tewerkstelling centraal. De lokale 
economie raakt immers de kern van ons 
gedachtengoed. Korte keten én lokaal kopen 
werkt kernversterkend. Een sterke lokale 
verankering van de handel en de 
tewerkstelling biedt ook een  duurzame 
oplossing voor onze mobiliteitsknoop en 
helpt ons de klimaatdoelstellingen te 
realiseren. 

 

# Een economische beleid met de blik op de toekomst 

8.1  Starterspremie 
Tijdens de vorige legislatuur hebben wij de aanvullende personenbelasting en de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd. Samen met onze coalitiepartners werd 
ook beslist om dit gedeeltelijk te compenseren door een belasting op economische 
bedrijvigheid. Tenslotte maken ook onze ondernemers gebruik van onze wegen en 
infrastructuur. 

Het huidig reglement houdt spijtig genoeg geen rekening met jonge ondernemers die starten. 
Daar willen wij iets aan doen. Voor jonge starters zullen wij de belasting op economische 
bedrijvigheid compenseren met een starterspremie.  
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Mensen, die slechts beperkt bijklussen worden door de nieuw wetgeving terzake automatisch 
vrijgesteld.  

8.2 Eén gemeentelijk ondernemersloket  
Wij willen de vele lokale ondernemingen ondersteunen via een loket voor ondernemers dat 
fungeert als centraal punt voor alle individuele vragen en dossiers van ondernemers in de 
gemeente zodat lokale ondernemers snel en efficiënt tot een eenduidig antwoord of een 
eenduidige oplossing  komen. Onze aandacht moet vooral gaan naar administratie 
vereenvoudiging, heldere communicatie en vlotte bereikbaarheid van de betrokken diensten. 

8.3 Lokale economieraad 2.0 
Wij verheffen de adviesraad Lokale economie tot een hoger niveau waarbij extra 
inspanningen geleverd worden om diverse vertegenwoordiging van lokale ondernemers en 
stakeholders (industrie, diensten, handel, horeca, vrije beroepen, starters en gevestigden, 
…) beter te betrekken bij alle aspecten van het beleid. We gebruiken dit forum voor 
kennisuitwisseling en luisteren naar de noden om de actoren nog doelgerichter te 
ondersteunen. We organiseren of ondersteunen ook laagdrempelige ontmoetingsdagen en 
events  om lokale ondernemers samen te brengen en lokaal ondernemerschap te promoten.  

8.4 Lokaal kopen  

Wij zetten verder in om onze lokale bedrijven meer kansen te geven bij onze 
aanbestedingen en overheidsopdrachten door ook het lokaal aspect via lokale 
voordeelparameters te waarderen naast de prijs.  

Wij promoten de lokale handelaars, de korte keten landbouw en de nabije economie 
bijvoorbeeld door deelname aan de ‘Zo Dichtblij’ campagne van Bond Beter Leefmilieu.  

8.5 Innoverende bedrijven 
Beersel beschikt over meerdere uitgestrekte industrieterreinen en het succes van de 
bedrijven die er gehuisvest zijn staat garant staan voor heel wat lokale tewerkstelling. 
Nieuwe activiteiten ontwikkelen moet dan ook een voortdurende zorg zijn van het 
gemeentebestuur. Hierbij willen wij meer focus leggen op (nieuwe) innoverende, duurzame 
en ook maakbedrijven. Vlaanderen heeft een bloeiende start-upcultuur en elk 
innovatief/disruptief bedrijf dat we naar Beersel kunnen halen staat garant voor de lokale 
tewerkstelling van de komende generaties. 

8.6 Circulaire economie 
Met circulaire renovatie en aankopen kunnen we circulaire producten en diensten een boost 
geven. We denken niet in termen van producten, maar in termen van functionele behoeften.  
Tegen 2020 realiseren we minstens één circulair aankoopproject of sluiten we een 
performance-based contract. Tegen 2024 moeten alle grote aankoop- en renovatieprojecten 
volgens circulaire principes verlopen. Met dergelijk contract koop je niet gewoon een 
kopieermachine bij een leverancier, maar betaal je voor een gegarandeerd gebruik. Dit 

https://www.zodichtblij.be/
https://www.groen.be/klimaatwijzer
https://www.groen.be/klimaatwijzer
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stimuleert leveranciers om producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en 
vervanging nodig hebben. 
 
We stimuleren ook  de uitbouw van een kringwinkel in Beersel. Afgedankte spullen krijgen 
een tweede leven in plaats van duur verwerkt te worden. 
 
De deeleconomie kan een belangrijk onderdeel zijn van de circulaire economie. We 
stimuleren fiets- en autodelen. We experimenteren met een slimme gemeentelijke 
uitleendienst uit die bijvoorbeeld ook inzet op het uitlenen van huishoudelijk materiaal zoals 
een boormachine, een grasmachine etc. en versterk de deelinitiatieven van burgers  via de 
communicatiekanalen van de gemeente. We lanceren  een projectoproep 'deelinitiatieven' en 
voorzien subsidies en logistieke ondersteuning. 

8.7 Ondersteuning coöperatieve economie 
Coöperaties nemen een voortrekkersrol op in het ecologisch ondernemen. Coöperatief 
ondernemen is een erg democratische vorm van ondernemen: iedere coöperant heeft één 
stem en kan ook mee profiteren van de winsten. 
In de criteria van openbare aanbestedingen maken we gebruik van coöperatieve 
voorwaarden. In aanbestedingen voor grote projecten nemen we criteria rond inspraak en 
participatie op.  

9  Toerisme en recreatie 
Toerisme wordt steeds belangrijker voor de lokale economische, 
sociale en culturele ontwikkeling. 

Beersel heeft naast het kasteel en de lambiek nog veel te bieden 
aan haar inwoners en onze toeristen. Op de uitgebreide 
gastronomie met heerlijke lokale producten mogen we terecht trots 
zijn. Ook onze prachtige natuur nodigt uit tot lange wandelingen of 
mooie fietstochten. En elke investering in toeristische 
infrastructuur komt niet enkel de toeristen en de lokale economie 
ten goede maar maakt van Beersel ook een aangenamere 
gemeente om in te wonen. Investeren in lokaal toerisme is dus dubbele winst. 

 

# Een sterk lokaal toerismebeleid komt iedereen ten goede 

 

9.1 Een echt toerismebeleid 
We willen veel meer inzetten op recreatie en toerisme om zo de horeca verder te versterken 
in elke deelgemeente.  

We zetten verder in op de versterking van de samenwerking tussen de lokale handel en de  
horeca  om onze streekproducten op de kaart te zetten. Het Lambiekcentrum is hiervoor de 
spil.   

http://www.dekringwinkel.be/
https://www.groen.be/klimaatwijzer
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We zetten in op de missing links in fiets- en wandelnetwerken om zo onze natuur, ons erfgoed 
en onze lokale producten nog beter op de kaart te zetten bij onze inwoners en onze 
bezoekers. Het strategisch project Land Van Teirlinck en de projecten in de Zennebeemden 
dragen  ongetwijfeld bij om ook linken te leggen met ons buurgemeenten en met de groene 
wandeling rond Brussel. Het uitgebreide en bewegwijzerde netwerk van trage wegen vraagt 
ook een degelijk en regelmatig onderhoud. 

Om in onze heuvelachtige streek vlot op ontdekking te kunnen gaan moet in de eerste plaats 
ingezet worden op elektrische deelfietsen. We gaan actief op zoek naar partnerschappen met 
lokale fietswinkels om een uitleensysteem voor fietsen op te zetten. Deze kunnen aan de 
openbaar vervoersknooppunten beschikbaar worden gesteld.  

9.2 Landmarks 
We willen in iedere deelgemeente een trekpleister voor  toeristen én de buurtbewoners. Een 
ontmoetingsplek  waar iedereen, van jong tot oud, terecht kan om te genieten van de rust, de 
natuur, een gezellige babbel. Ons heuvelachtige landschap, met weidse uitzichten op vele 
plaatsen, nodigt uit om in elke deelgemeente creatieve landmarks uit te bouwen. Een 
landmark hoeft niet steeds een groot bouwwerk te zijn. Een doorkijkraam op een heuvel, een 
uitkijktoren, een bomenkapel.  Telkens vormen dit  ontmoetings-en rustplekken  die het 
specifieke karakter van de streek benadrukken en het wandelen/fietsen aangenaam maken. 

Op strategische picknickplekken plaatsen we zonneladers (cfr. Winderickxsplein). Die 
kunnen tijdens de picknick 4 elektrische fietsen tegelijkertijd opladen. 

9.3 Een werkgroep toerisme 
We zetten een werkgroep toerisme op met alle stakeholders om nog een actiever 
toerismebeleid te kunnen voeren. Alles begint met aandachtig luisteren naar de bestaande 
actoren. Zij zijn het best geplaatst om aan te geven wat het toerisme aan de lokale economie 
kan bieden. 

10 lokale Landbouw 
Kwaliteitsvolle en gezonde voeding moet 
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 
zijn. De sleutelfiguur is daarbij de 
landbouwer. Het is de boer die recht heeft 
op een eerlijkere prijs voor zijn producten, 
daar waar de landbouwindustrie en de 
distributiesector nu met de grootste 
winsten gaan lopen.  

Daarnaast willen we alle actoren er ook toe aanzetten om onze voeding- en 
landbouwgewassen op een ecologisch evenwichtige manier te produceren. Dit komt zowel de 
consument, de landbouwer als de planeet ten goede en helpt ook om de 
klimaatdoelstellingen te realiseren. 

De beleidsinstrumenten om de omslag naar een duurzaam voedsel- en landbouwbeleid te 
maken liggen in eerste instantie bovenlokaal, maar kunnen ook lokaal mee ondersteund 
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worden. Dat kan door de samenwerking en het partnerschap tussen de lokale consument en 
de lokale landbouwer te versterken. 

 

# Kwaliteitsvolle voeding voor iedereen  

10.1 Duurzame en lokale landbouw 
Wij geven onze boeren, de belangrijke partners  in het beheer van ons platteland,  kansen om 
af te stappen van de industriële monocultuurbouw en zich te richten op lokale duurzame 
landbouw. Beersel is nog rijk aan kleinschalige landbouwbedrijven. Het is net deze vorm van 
landbouw dat belangrijk is voor de toekomst. Wij kiezen voor een kleinschaligere landbouw 
met minder pesticiden die gericht is op kwaliteitsvolle producten, liefst voor de lokale markt. 
Een landbouw waar de winst gaat naar de boer, en niet naar de grootwarenhuizen en de 
landbouwindustrie. Een landbouw, waar de boer weer meester wordt van zijn akkers en 
weiden en waar de boer weer gewaardeerd wordt voor zijn unieke bijdrage tot het landelijk 
karakter van onze gemeente. We ondersteunen de boeren om een lokale afzetmarkt op te 
zetten.  

10.1.1 ( Overdekte) Boerenmarkt 

Bij de herinrichting van het centrum van Beersel willen wij ruimte maken voor een overdekte 
open marktplaats met geïntegreerde vaste tafels  voor de organisatie van een wekelijkse 
boerenmarkt met lokale producten tegen een eerlijke prijs.  Zo ontstaat een rechtstreekse 
band tussen producent en consument. We maken de afzetplaats voor de lokale boeren 
gemakkelijker en voeren promotie voor hun heerlijke producten met de volle smaak uit de 
grond. 

10.1.2 Open veld en boomgaarden 

Wij willen de mogelijk onderzoeken om in samenwerking met een landbouwer het principe 
van een open veld op te zetten voor mensen, die zelf hun groenten willen oogsten. We blijven 
inzetten op de jaarlijkse passage van de mobiele sappers. 

10.1.3 Voedselteam  

We ondersteunen verder het initiatief van het Voedselteam voluit door middel van 
communicatie en logistieke ondersteuning.  

We stappen mee in de werkgroep van lokale (bio) boeren en wereldwinkel(s) om het concept 
lokale én eerlijke duurzame producten meer plaats te geven. Werken aan eerlijke prijzen 
voor de boeren in het zuiden passen we ook hier toe. De lokale boer verdient ook de juiste 
prijs voor zijn werk. 

10.1.4 Gronden inzetten voor korte ketenprojecten 

Wij gaan na welke gemeentegronden, OCMW gronden eventueel ingezet kunnen worden voor 
moestuinprojecten, biologische landbouw of andere korte keteninitiatieven. Maar ook onze 
burgers stimuleren we verder om een moestuin in te richten.  

10.2 Sensibilisering  
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We zetten in op sensibilisering om lokale en gezonde producten te gebruiken via de scholen 
maar ook voor het grote publiek. We ondersteunen de organisatie van een jaarlijkse Good 
Food/fairtrade dag in het kader van de week van de smaak, met workshops, lezingen, fruit op 
school, donderdag Vegiedag,… 

11 Sociaal Beleid 
Wij staan voor een sterk welzijnsbeleid dat 
zorgt voor elke Beerselaar. Ons sociaal 
beleid zorgt ervoor dat elke inwoner het 
beste uit zichzelf kan halen en beschermt 
het recht van eenieder op 
een menswaardig bestaan. 

En dit zal bijkomende middelen vragen. 
Meerdere indicatoren wijzen er immers op 
dat steeds meer mensen in onze samenleving  het moeilijk krijgen. De gemeente heeft niet 
alle kaarten in handen om tegen armoede te vechten maar moet hier toch stevig op  inzetten. 
De grootste stressfactoren bij gezinnen in armoede zijn kinderopvang én huisvestiging. De 
gemeente Beersel heeft met de bevoegdheden van huisvestiging én kinderopvang dus een 
aantal hefbomen in handen om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan. Wij zetten dus ook 
in op een krachtig woonbeleid dat blijft investeren in sociale huisvestiging en toegankelijke  
en flexibele kinderopvang. 

Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen, die  enkel 
ten gronde kunnen worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. 
De opmaak van het armoedeplan is de start van een gecoördineerd sociaal beleid dat 
verankerd wordt in ieder beleidsdomein.  

In een sterk sociaal beleid spelen ook vrijwilligers en verenigingen een belangrijke rol. 
Doorgedreven samenwerking, goede communicatie en aanvullend beleid dat gericht is op 
deze actoren zijn dus ook belangrijk om de (kans)armoede uit Beersel te bannen.  
 
 

# Beersel tegen kinderarmoede 

11.1 Een armoedeplan: Ieder mens heeft recht op een menswaardig 
bestaan  

Armoede betekent  in de eerste plaats uitsluiting. Het is een uitsluiting die maakt dat een 
aantal sociale basisrechten niet gegarandeerd zijn: het recht op participatie aan de 
samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, 
op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare 
woning, op energie en water en het recht op gezondheid en welzijn. En de éne uitsluiting 
brengt de andere met zich mee. 

Om een effectief sociaal beleid te voeren moet de sociale reflex dus in elk beleidsdomein 
aanwezig zijn zodat ook mensen in armoede kansen krijgen om mee te doen en zich te 
ontplooien maar ook toegang tot een degelijke woning, een job, vrijetijdsparticipatie om uit 
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die armoedecarrousel te ontsnappen. Een sterk armoedeplan is dus een actieplan dat 
transversaal verankerd wordt in de verschillende beleidsdomeinen van het gemeentelijk 
meerjarenplan.    

Het OCMW heeft als kerntaak om het recht te beschermen van eenieder op een menswaardig 
bestaan en speelt in deze een belangrijke rol. Gelukkig is het OCMW van Beersel een sterk 
merk waar vandaag reeds erg goed werk geleverd wordt.  Wij voorzien ook tijdens de 
volgende legislatuur genoeg middelen om deze taken te vervullen. Bovendien staat Beersel 
al ver in de verplichte integratie van het  OCMW en de gemeente die tegen 2019 politiek en 
ambtelijk grotendeels zullen versmelten. Het moment bij uitstek om de strategische plannen 
van het voormalig OCMW en de gemeente te integreren.   

11.2 Een Beerselse werkgroep waar armen het woord nemen.  
Een goed geïntegreerd armoedeplan wordt niet over het hoofd van de mensen beslist maar 
in overleg met mensen in armoede. Daarom richten wij een werkgroep op ”waar armen het 
woord nemen”. De mensen in armoede zijn immers allemaal ervaringsdeskundigen. Zo 
willen we alle positieve krachten opzoeken en laten samenwerken. De krachten van de 
mensen zelf die in armoede leven, maar ook de positieve krachten in hun omgeving, in de 
organisaties en diensten, in de hele samenleving. 

11.3 Kinderarmoede 
Volgens de kinderarmoede-index 2017 van het Vlaamse Gewest leeft 13,76% van de kinderen 
in een gezin met armoede en de cijfers stijgen de laatste jaren weer. Alhoewel Beersel een 
rijke gemeente is bedraagt de kinderarmoede ook bij ons nog 5.7%. Groen Beersel vindt dit 
onaanvaardbaar. De eerste drie levensjaren en eigenlijk ook de maanden voor de geboorte 
zijn immers cruciaal in de ontwikkeling van elk kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
kwetsbare gezinnen reeds van bij de zwangerschap best begeleid worden. Kinderen uit 
kansarme gezinnen lopen  ook vaak taalachterstand op.  

Om de kinderarmoede effectief aan te pakken willen wij inzetten op drie modellen die elders 
hun effectiviteit bewezen hebben zodat elk kind met gelijke kansen aan de schoolpoort kan 
starten:  

• integrale gezins-én opvoedingsondersteuning, 
• opleiding en tewerkstelling van de betrokken moeders in de kinderopvang, 
• structurele uitbouw van perinatale ondersteuning voor kwetsbare  zwangere en pas 

bevallen moeders 

11.4 Energiearmoede: bij elke klimaatmaatregel een armoedetoets 
In 2016 kampte één gezin op 5 in België met  energiearmoede. Een aanzienlijk deel van de 
gezinnen besteden een heel groot deel van hun gezinsbudget aan energie.  

Wij zetten daarom verder in op de renovatie van sociale woningen, ook via de 
bestuursorganen van de sociale huisvestingsmaatschappij. In deze optiek initieerde onze 
schepen van Groen in het kader van het project ‘Beersel wekt op’ een crowdfunding actie voor 
de financiering van zonnepanelen op sociale woningen.   

Binnen het OCMW richten we een preventiecel energie op die bij (te) hoge energie- of 
waterfacturen meteen begeleiding op maat kan bieden om energieverslinders of druppende 
kranen te detecteren. Deze cel kan de betrokken gezinnen sensibiliseren en begeleiden om 
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hun verbruik te rationaliseren. Huurwoningen willen we onderwerpen aan een kwaliteitsscan 
voor ze op de markt komen.  

Tenslotte willen we aan elke klimaatmaatregel ook een armoedetoets koppelen. Als blijkt 
dat mensen in kwetsbare situaties toch nadelen kunnen ondervinden van 
klimaatacties, zorgen we voor extra sociale maatregelen die hen ondersteunen.  

11.5 Vrijetijdspas voor mensen in armoede 
Wij  willen  inzetten op betaalbare vrije tijd voor iedereen. Lid worden van een sportclub, een 
jeugdbeweging of de academie is ook voor mensen in armoede heel belangrijk. Met een 
vrijetijdspas kunnen mensen in armoede zich voor een beperkte bijdrage inschrijven in een 
vereniging. Zo’n vrijetijdspas moet op eenvoudige wijze toegewezen worden zonder   
stigmatiserend te werken.  

11.6 Schuldpreventie en schuldbemiddeling 
Mensen met schulden zoeken vaak op het allerlaatste moment hulp en kloppen te laat aan 
bij het OCMW. Wij willen inzetten op sensibilisering en informatie om financiële problemen 
bespreekbaar te maken en valkuilen in kaart te brengen. In samenwerking met het OCMW 
willen wij  project opzetten  en vormingspakketten aanbieden om met een beperkt budget om 
te gaan, om kinderen en jongeren reeds in een vroeg stadium te leren omgaan met geld of 
om ons hedendaags digitaal koopgedrag  onder de loep te nemen zodat kleine geldproblemen 
niet automatisch leiden tot hoge schulden. Ook mensen met een eigen huis kunnen rekenen 
op ondersteuning van het OCMW. 

11.7 Sociale huisvesting 
Wij pleiten voor meer middelen voor de sociale huisvestingmaatschappijen voor de (energie) 
renovatie van hun verouderd patrimonium waarbij meteen ook de inrichting van de 
betreffende wijken in samenwerking met de gemeente wordt aangepakt. Een aangename, 
mooie en veilige omgeving dwingt ook  respect  af. 

Wij sensibiliseren ook huiseigenaars om te verhuren via een sociaal verhuurkantoordat 
erkend is door de Vlaamse overheid. Het huurcontract wordt dan afgesloten met het SVK en 
de maandelijkse huur is gegarandeerd.  

11.8 Volwaardige herkenning en ondersteuning voor Buurthuis Babbelot  
Het Buurthuis Babbelot in Lot verdient een betere plek. Een infrastructuur waar vele 
initiatieven van onderuit kunnen groeien en waar ook aan sociale  dienstverlening op 
mensenmaat gedaan kan worden. De werking willen we op een hoger niveau tillen door de 
noden beter in kaart te brengen. Babbelot moet zo verder uitgroeien tot een gezellige 
hedendaagse ontmoetingsplaats voor alle Lottenaren. Iedereen moet er zich welkom voelen 
voor een kopje koffie, gezellige babbel, namiddag kaarten of gezelschapspelen, breien, 
informatie door maatschappelijk werker. 
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12 Ouderen en zorg 
Gezondheid is jouw en ons kostbaarste goed. De zorg ervoor moet 
dus voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom ijveren we bij al onze 
Beerselse zorgverstrekkers (artsen, apotheken, kinesisten, ed), jou 
enkel nog het remgeld aan rekenen. Zorg moet ook dichtbij zijn. 
Daarom stimuleren we ook in Beersel de uitbouw van 
wijkgezondheidscentra: verschillende zorgdisciplines, elkaar 
versterkend, onder één dak.  

Of je nu ouder wordt, ziek wordt of lijdt aan een fysieke beperking. 
Het  maakt dat je meer tijd doorbrengt thuis in je woning en dat je actieradius verkleint 
waardoor de eenzaamheid kan toeslaan. Wij wensen projecten te initiëren tegen 
vereenzaming die jong en oud samenbrengen.  Bedoeling is dat we meer naar elkaar 
omkijken en mekaar een handje helpen. 

 

# Een menselijke aanpak van vergrijzing in zorgzame 
buurten   

12.1 CEDER2.0 -een intergenerationeel project 
De gemeente voorziet de uitbreiding van het woonzorgcentrum De Ceder in Beersel. Wij  
willen van de uitbreiding gebruik maken om ook andere gemeenschapsfuncties te realiseren 
op deze site. Zo kan het tekort aan kinderopvang eveneens georganiseerd worden op dezelfde 
site. Wij willen inzetten op een echt intergenerationeel project dat inclusie stimuleert. We 
denken aan een polyvalente hobbyruimte die ook kan gebruikt worden door verenigingen, 
een kleine kinderboerderij met kleine dieren die verzorgd worden door de bewoners en 
kinderen uit de buurt, een kinderkribbe, …  maar evengoed een open sociaal restaurant waar 
iedereen zich welkom kan voelen. 

12.2 Zorgzame buurten 
Met zorgzame buurten beogen we niet enkel een betere zorg op maat, maar vooral een 
buurmaatschap van vrijwilligers die zich spontaan inzetten en hun buren in het oog houden. 
Heel veel fysiek gezonde ouderen zijn bereid om buurtdiensten te leveren maar kennen de 
zorgvraag in de buurt onvoldoende. De gemeente kan een grondige analyse maken en 
zorgvraag en buurtinitiatief met elkaar in contact brengen. Op deze manier kan de 
zelfredzaamheid én samenzorg van kwetsbare buren worden versterkt. Dit kan een 
belangrijke ondersteuning zijn voor de mantelzorgers en professionele hulpverleners. 

12.3 Wekelijkse restaurantdag in een woonzorgcentrum 
De verschillende woonzorgcentra moeten ook voor andere ouderen een open thuis zijn. Een 
wekelijkse restaurantdag brengt mensen bij elkaar en draagt zo bij tot de vereenzaming. 
Ouderen die maaltijden aan huis krijgen zouden  evengoed één maal per week uitgenodigd 
kunnen worden om hun maaltijd in een gemeenschappelijk restaurant van een 
woonzorgcentrum  te komen nuttigen.  Uiteraard is de bereikbaar, de gezelligheid en 
betaalbaar erg belangrijk.  
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In afwachting van de komst van het woonzorgcentrum in Lot denken we dat Babbelot hiervoor 
kan ingezet worden. Door de aanwezigheid van een sociaal werker van OCMW op deze 
restaurantdagen kunnen ook  vragen en bezorgdheden van de thuiswonende senioren 
makkelijker worden behandeld. 

12.4 Boekenbende aan huis voor ouderen: een originele manier om 
eenzaamheid aan te pakken 

Heel wat oudere mensen wonen in grote huizen en ver van de dorpskernen. Het sociale 
netwerk wordt met het ouder worden kleiner en eenzaamheid werkt ziekte in de hand. Net 
zoals voor de kinderen die moeten leren lezen willen wij een boekenbende aan huis oprichten 
voor eenzame ouderen. Vrijwilligers gaan aan huis om voor te lezen. Zelfs al kan de oudere 
nog goed lezen, opent het voorlezen of samen lezen van een krant, tijdschrift reisboek een 
wereld van ontspannen tot diepgaande gesprekken.  

12.5 Dementie vriendelijke gemeente 
Om een dementievriendelijk beleid te creëren willen we gebruik maken van 
de dementiemeter om ons gemeentelijk beleid extra te inspireren en familieleden die met 
dementie worden geconfronteerd  extra te ondersteunen. Hiervoor werken we samen met de 
expertisecentra in de omgeving. We geven personen met dementie en hun mantelzorgers 
meer kansen om een rol te spelen in de lokale gemeenschap. Zo blijven ze deelnemen aan 
het openbare leven en verhoogt de kwaliteit van hun leven. 

12.6 Woonzorgcentra als hechte thuis voor zijn bewoners. 
Niet iedereen kan thuis blijven wonen. Aangename woonzorgcentra waar senioren hun 
capaciteiten nog ten volle mogen benutten staan dan ook centraal in ons ouderbeleid . 

Wij hanteren het Tubbe-model uit Zweden, waar zowel begeleiders als inwoners het rusthuis 
samen beheren als standaard. Verschillende succesvolle proefprojecten in België tonen aan 
dat ouderen zich ook beter thuis voelen en gelukkiger zijn als ze mee kunnen beheren.  Ook 
de arbeidsvreugde van het personeel stijgt. Dubbele winst dus en minder personeelsverloop. 

12.7 Een risjka voor ouderen 
Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen, maar ook dementerende ouderen die opnieuw via 
een fietstaxi langsheen hun voormalige woonbuurt kunnen rijden positiever in het leven 
staan. De frisse buitenlucht en herinneringen ophalen brengt heel veel vreugde en geluk met 
zich mee. 

We onderzoeken de aankoop van één elektrische Risjka voor de hele gemeente en maken een 
bezoekersplanning met vrijwilligers op die alle rusthuizen van onze gemeenten op 
regelmatige tijdstippen aan doen.  

12.8 Mensen met een beperking 
In Beersel en omgeving zijn er onvoldoende plaatsen voor opvang van mensen met een 
beperking. Volwassenen met een beperking zijn vaak genoodzaakt lang thuis te blijven 
wonen. Alle initiatieven die mensen met een beperking kleinschalig opvangen in 
geïntegreerde gemengde woonentiteiten verdienen onze bijzondere steun. Mensen met een 
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beperking wonen bij voorkeur in de dorpskern waar alle faciliteiten makkelijk bereikbaar 
zijn. 

Voor de opvang van mensen met een fysieke beperking wordt voorzien in ADL-woonentiteiten 
die opgenomen worden in de projecten van Woonpunt Zennevallei. 

In onze gemeente zijn enkele initiatieven om mensen met een beperking aangepast te laten 
sporten. Initiatieven zoals Fris vzw, gedragen door vrijwilligers, dragen onze bijzondere 
waardering en willen we voluit ondersteunen.   

12.9 Mensen met een beperking inschakelen in onze maatschappij 
We willen graag verder  inzetten en ploegen uit de sociale economiesector inzetten voor het 
onderhoud van onze wegen en plantsoenen. Zowel beschutte werkplaatsen als projecten om 
langdurig werklozen opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden verdienen onze steun. 

13 Jeugd 
Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is voor ons de 
barometer voor een degelijk beleid. Kinderen en jongeren nemen in onze gemeente 
volwaardig deel aan de samenleving. Wij betrekken de jeugd effectief bij de besluitvorming 
en geven ze inspraak over het beleid van de gemeente. Hun belangen wegen niet alleen door 
op jeugdbeleid maar op het volledige beleidsproces en binnen alle beleidsdomeinen 
(mobiliteit, openbare (her)inrichting, …). Het jeugdwerk moet kunnen blijven rekenen op een 
sterke ondersteuning.  

Wij willen kinderen en jongeren echt een plaats geven in de gemeente door in te zetten op 
speelpleinen en speelweefsel en door plaatsen te voorzien waar jongeren kunnen en mogen 
rondhangen. Daarnaast willen we inzetten op al het creatief talent door ruimte te bieden aan 
jeugdcultuur en experiment.   

  

# Investeren in onze jeugd is kansen geven aan al onze kinderen 

 

13.1 Jeugdraad  2.0  
De jeugddienst is de ideale regisseur van het lokaal participatiebeleid. Via eigentijdse 
methodieken peilt zij naar wat er leeft en zet ze trajecten op om de jeugd te betrekken bij elk 
domein van het lokaal beleid. De jeugdraad is één van die middelen om de oren te rade te 
leggen bij de jeugd. Om de jeugdraad dynamischer en efficiënter te maken, willen wij ze 
openstellen voor de gehele Beerselse jeugd. Niet enkel afgevaardigden van de 
jeugdverenigingen, maar ook jongeren tussen 12 en 17 jaar oud worden uitgenodigd. In 
samenwerking met de middelbare scholen, sport- en cultuurverenigingen en online 
communicatiemiddelen (Facebook-pagina, online enquêtes, Instagram) willen we jongeren 
aanspreken en hen motiveren om naar de jeugdraad te komen. Op die manier kunnen ook zij 
hun vernieuwende ideeën, opmerkingen, visies en dromen op de tafel leggen. De jeugdraad 
kan zo een invloedrijk middel worden in het globaal beleid van onze gemeente.  
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Het jeugdbeleid beperkt zich niet tot haar eigen beleidsdomein maar spreekt zich ook uit over 
voorstellen voor herinrichting van de publieke ruimte, het mobiliteitsbeleid in het bijzonder 
de fietsinfrastructuur, natuur,… .  

13.2 Jeugdwerk ondersteunen  
Onze gemeente heeft een sterk uitgebouwd verenigingsleven waarin jonge mensen zich 
vrijwillig inzetten voor andere kinderen en jongeren. Wij blijven inzetten op de ondersteuning 
hiervan.  

13.2.1 Jeugdverenigingen 

Om de reguliere werking van jeugdverenigingen te blijven voorzien, zijn voldoende 
basissubsidies nodig. Daarnaast vinden we het belangrijk om jongeren de kans te geven 
vormingen te volgen om de knowhow binnen de verenigingen te versterken en de kwaliteit te 
doen toenemen.  

Ondanks de stevige inhaalbeweging inzake de infrastructuur van jeugdbewegingen 
(vernieuwing Chiro lokalen Dworp) is het huiswerk van de gemeente hier nog niet af. Iedere 
jeugdbeweging heeft recht op een kwalitatief onderkomen. Met een aangepast en flexibel 
subsidiereglement willen we inspelen op de noden van elke jeugdbeweging. Via de jeugdraad 
kan iedere vereniging zijn wensen, opmerkingen en ideeën op tafel leggen en mee beslissen 
in het beleid met betrekking tot hun lokalen en infrastructuur. Daarbij willen we er ook voor 
zorgen dat deze accommodatie zoveel mogelijk inzet op gedeeld gebruik: scholen, 
speelpleinwerking… 

13.2.2 Activiteiten voor alle Beerselse jongeren 

Wij willen inzetten op laagdrempelige activiteiten en ook op een aanbod op maat van kinderen 
en jongeren die opgroeien in kansarmoede. Activiteiten waar kinderen komen en gaan 
wanneer ze willen en niet vooraf moeten inschrijven. Eén van de ideeën om activiteiten 
laagdrempelig te maken, is het integreren van de kinderen uit het asielcentrum. Ook zij 
hebben het recht op spel en plezier. Dit kan in samenwerking met de Beerselse 
jeugdverenigingen, sportclubs, dansscholen, muziekscholen,… Hierbij kunnen de cultuur- en 
jeugdverenigingen activiteiten organiseren die binnen het domein van het centrum 
plaatsvinden. Zo kunnen de kinderen, maar ook de ouders in het centrum kennismaken met 
de werking van de verschillende verenigingen.  

13.3 Jeugdcultuur  
Veel jongeren in onze gemeente zijn creatief bezig en verdienen daarin ook begeleiding en 
ondersteuning. Door jeugdcultuur te stimuleren en ondersteunen geven we jongeren een 
eigen plek.  

13.3.1 Uitgaan in Beersel 

Jaarlijks organiseren de Beerselse jeugdverenigingen eetfestijnen, fuiven, café-avonden en 
andere gezellige evenementen waar jong en oud naartoe komen. Dit in de DOC, de 
gemeentezalen of parochiezalen. Voor deze verenigingen worden de zalen aan verminderde 
prijzen verhuurd. Ook voor particuliere jeugdevenementen zouden onze gemeentelijke zalen 
betaalbaar moeten zijn. Denk maar aan verjaardagsfeesten, afscheidsfeesten, 
benefietfeesten,… Op die manier creëren we de mogelijkheid om van Beersel een bruisende 
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jeugdgemeente te maken, waar iedere jongere de kans krijgt om sociale, ontspannende en 
educatieve evenementen te organiseren.  

Jonge mensen moeten bij de organisatie van zulke eenmalige evenementen de nodige 
(financiële) ondersteuning kunnen blijven krijgen via een eenvoudige subsidieaanvraag. 
Daarnaast moeten de budgetten voldoende hoog zijn en moet er gezorgd worden voor 
ondersteuning bij het indienen van subsidiedossiers. 

Met het fuifbeleid zijn wij een weg ingeslagen die we verder willen bewandelen. Wij willen 
flexibel blijven inspelen op wat er leeft. Fuiven en éénmalige evenementen op bijzondere 
locaties is een uitdaging. Een van de zaken die leeft onder de Beerselse jeugd, is de vraag 
naar een plek waar jongeren op doordeweekse avonden, maar ook in het weekend naartoe 
kunnen om samen iets te drinken, te kletsen of een film te kijken. Een jeugdhuis zou hier een 
ideale plek voor zijn. In Lot is er Jeugdhuis ’t Vraagteken, maar in onze andere 
deelgemeentes ontbreekt dit. Wij willen daarom, in samenwerking met de jeugdverenigingen 
en andere gemotiveerde jeugd, zoeken naar een locatie voor een nieuw jeugdhuis en in de 
opstart een trekkende rol spelen.  

13.3.2 Creativiteit en initiatief steunen 

Wij willen meer ruimte voor experiment creëren. Het inrichten van een FABLAB, een 
gemeenschappelijk atelier waar kunstenaars, ondernemers, IT’ers, ontwerpers en andere 
creatieve geesten elkaar kunnen ontmoeten en waar innovatie en inspiratie elkaar treffen, is 
daar een mooi voorbeeld van. Een 3D-printer, ontmoetingsruimtes, degelijke infrastructuur 
tegen een lage prijs én op een aantrekkelijke locatie kunnen daar ter beschikking worden 
gesteld. Co-working plaatsen zouden in dit project ook een plaats krijgen. Gezellige ruimtes 
met voldoende en ruime zitplaatsen, stopcontacten, licht, WIFI en eventueel een koelkast en 
microgolfoven. Hier kunnen studenten rustig studeren, maar kunnen jonge ondernemers ook 
een plaats vinden om hun ideeën en initiatieven uit te werken. Mensen die van thuis uit 
werken en nood hebben aan een nieuwe omgeving, kunnen hier eveneens aan de tafels 
aanschuiven.  

13.4  Ruimte voor de jeugd 
Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder 
opgesloten te worden in (speel)reservaten. De voorbije jaren werden tal van speelplekken 
(her)ingericht. Hier willen we de komende jaren mee verdergaan, zeker in de 
deelgemeenten. Een initiatief als de speelweefselkaart, een plan met alle voorzieningen, 
geeft een duidelijk overzicht van alle publieke speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en 
de veilige wegen er naartoe. Dit moet dan ook worden verder gezet. 

Een steeds terugkerende vraag bij inspraakmomenten bij jongeren is die naar goed 
ingerichte en veilige plaatsen waar jongeren kunnen ‘rondhangen’ en elkaar ontmoeten. Bij 
de herinrichting van de publieke ruimte of gebouwen willen wij hier rekening mee houden, 
uiteraard met respect voor de buurt en de bewoners. 
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14 Sport, cultuur en vrije tijd 
Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport willen 
wij de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. 
Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en 
genieten staan centraal. Wij brengen sport, cultuur  en het vrije 
tijdsaanbod zo dicht mogelijk bij de mensen.  Het zijn de bouwstenen 
van gemeenschapsvorming. Voorwaarden zijn toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Uit onze bevraging 
blijkt dat de drempels nog te hoog zijn voor nieuwkomers, 
kansengroepen en anderstaligen. 
 
Wij gaan voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan 
voorop. Lokaal cultuurbeleid is maatwerk dat uitgaat van de noden in de lokale 
gemeenschap.  

 

# Sport en cultuur als bouwstenen van gemeenschapsvorming   
                 

14.1 Cultuur, vrije tijd en sport, één geheel 

14.1.1 Duurzame, multifunctionele infrastructuur 

Wij streven naar een maximaal gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte in functie van 
efficiëntie, duurzaamheid en toegankelijkheid. Wij willen de komende beleidsperiode verder 
inzetten om alle vrijetijdsinfrastructuur energie-efficiënt te maken en toegankelijker te 
maken voor alle mogelijke initiatiefnemers.  

14.1.2 Initiatieven van onderuit stimuleren door een vereenvoudiging van 
procedures 

Wij willen inzetten op een vereenvoudiging van procedures door initiatiefnemers te 
ondersteunen bij het zoeken van de juiste subsidies en procedures. De drempels om 
initiatieven van onderuit te laten groeien moeten zoveel mogelijk weggenomen worden.  

14.1.3 Sport, cultuur en vrije-tijdsbeleid bij 1 schepen 

Wij zien vrijetijdsbeleid in een trio met cultuur- en sportbeleid. Door deze bevoegdheden 
samen door één schepen te laten opnemen, kunnen we daar echt werk van maken. 

14.1.4 Iedereen heeft recht op deelname aan vrijetijdsbeleving 

We zetten in op de UITPAS en belonen iedereen die deelneemt aan het vrijetijdsaanbod met 
spaarpunten voor een gratis voorstelling, zwembeurt, …. Maar kennen via dit systeem ook 
automatisch een kansentarief toe aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming of in een 
schuldbemiddelingsproces.  



48 
 

14.1.5 Samenwerking met de Rand en de hoofdstad 

Wij pleiten voor ervoor verder in te zeten op een streekgebonden samenwerking rond 
cultuur, sport en vrije tijd met de randgemeenten maar ook te kijken naar samenwerkingen 
met de hoofdstad.  
De drempel naar kunst en cultuur buiten Beersel willen we verlagen door samenwerkingen 
met andere instellingen gekoppeld aan de ontsluiting van deze instellingen met het openbaar 
vervoer.  

14.1.6 Aanbod op maat voor anderstaligen om Nederlands te leren 

Onze Integratiedienst werkt samen met het Sociaal huis en Pin vzw. Zij verzetten heel wat 
werk in hun zoektocht naar de meeste efficiënte manieren om anderstaligen bij onze 
gemeente te betrekken. We mogen er echter niet steeds van uitgaan dat anderstaligen zich 
afzijdiger houden van de Beerselse gemeenschap dan Nederlandstaligen. Veel Beerselaars 
zijn tevreden met het wonen in onze gemeente zonder dat behoefte aan een engagement of 
grotere betrokkenheid in de gemeenschap. 

Onze deur aan deur acties leerde ons veel over hoe anderstaligen Beersel ervaren. Door 
onvoldoende kennis van het Nederlands blijven velen aangewezen op Brussel voor hun 
vrijetijdsbesteding. Een groot deel van de inzet van de integratiedienst gaat naar anderstalige 
nieuwkomers, terwijl ook gewoon anderstalige Belgen er gebaat bij zijn deel te nemen aan 
de samenleving waar zij deel van uit maken. Wij willen de drempels verder wegwerken om 
hun integratie te bevorderen. Nog te vaak ervaren zij een hoge drempel om zich aan te sluiten 
bij onze verenigingen of sportclubs of kennen ze onze aanbod niet. We zetten dus in om de 
participatie verder te verhogen zodat elke Beerselaar zich aangesproken en welkom voelt en 
al doende Nederlands leert. 

14.2 Cultuur 
Cultuur is een vorm van persoonlijke ontwikkeling én gemeenschapsontwikkeling. Cultuur 
is wat ons verbindt, zorgt voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Wij willen verder inzetten 
op een sterk lokaal cultuurbeleid dat kansen biedt aan initiatieven die van onderuit groeien 
en dat er voor zorgt dat het aanwezige potentieel kan groeien. Wij hechten daarom zowel 
belang aan creatievelingen als aan professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, aan 
wijk- en buurtinitiatieven net zoals aan erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk.  
 
Wij willen de diversiteit, die eigen is aan de cultuursector waarborgen zodat verschillende 
doelgroepen aangesproken worden. Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Gezien ook de 
bevolkingssamenstelling verandert moet het cultuurbeleid ook openstaan voor de 
veranderende realiteit en verbreding van het aanbod.  

De werking van De Meent moet een divers publiek aanspreken maar ook een aanbod 
garanderen dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen.  

14.2.1 Cultuur als ruimte voor creativiteit en verbeelding  

Wij willen inzetten op talentontwikkeling van onze burgers  waarbij de gemeente fungeert als 
een ‘open atelier’ met zowel ruimte voor creatieve makers als voor cultuurverenigingen, voor 
amateurkunstenaars én voor professionele kunstenaars. Naast ruimte moet er ook 
financiële ondersteuning voor kunstenaars op een kantelpunt. 
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Wij willen ook de publieke ruimte waarderen als plaats waar cultuur dichtbij mensen komt 
zodat cultuurbeleving laagdrempelig en toegankelijk wordt voor iedereen. We stimuleren 
initiatieven die aan de slag gaan met ons (landschaps)erfgoed en architectuur en laten onze 
plaatselijke kunstenaars  mee bouwen aan ons natuur- en cultuurlandschap, met meer 
ruimte voor experiment. Ze worden actief betrokken bij toekomstige projecten, bij 
innovatieve plannen en de visualisatie ervan. 

Creatieve ruimtes, zoals repetitieruimtes, ateliers of kunstscholen, zijn de plek waar mensen 
naar cultuur komen en aan kunst werken. We willen in overleg met de scholen en de 
muziekacademie  nagaan hoe de scholen na schooltijd ingeschakeld kunnen worden om 
naschoolse culturele activiteiten een plaats te geven, maar evengoed willen we inzetten op 
ruimte voor experiment.  
 
We zetten in op het tijdelijk gebruik van ruimte, zowel van leegstaande terreinen als 
gebouwen (van de gemeente of van private partijen) en maken hier vrijplaatsen voor 
creatievelingen, kunstenbaars, ontmoetingsplekken voor de buurt, een plek voor 
deeleconomie, plekken waar innovatie en inspiratie elkaar treffen.  

We stimuleren kruisbestuiving tussen cultuur, jeugd en onderwijs. Jonge kinderen moeten 
op school of via de jeugdbeweging op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst- 
en cultuurbeleving.  

We zetten in om de infrastructuur van onze muziekacademie Orfeus aantrekkelijk te maken 
en gaan na of  zij ook  een plek kunnen krijgen binnen de bestaande schoolinfrastructuur in 
Beersel, Lot en Dworp waar vandaag geen aanbod is.  

We kijken anderzijds of in de bestaande gebouwen ook culturele verenigingen, kunstenaars 
onderdak kunnen krijgen en ook jongeren repetitie- en presentatieruimten kunnen 
gebruiken. Uitgangspunt is dat er voldoende kwalitatieve infrastructuur voorhanden is voor 
de activiteiten die mensen willen doen, verspreid over de verschillende deelgemeenten.  

We willen creatieve jongeren een duwtje in de rug geven door hen ook een podium te bieden 
door materiële ondersteuning aan cafés, jeugdhuis of verenigingen die een lokale band op de 
affiche zetten. We promoten samenwerking tussen cultuur- en jeugddienst, zowel op 
projectbasis als op structurele basis. We nemen ook de volgende jaren deel aan Lokale 
Helden.  

14.2.2 Cultuur, toegankelijk en betaalbaar  

We gaan actief op zoek naar manieren om kansengroepen te bereiken, door een diverse 
programmatie en het betrekken van etnisch-culturele verenigingen, de verenigingen tegen 
armoede en andere en door de uitbouw van een lokaal netwerk met externe partners en het 
OCMW. De gemeente zet verder in op de promotie van de UITpas,  de spaar- en 
voordelenkaart voor vrije tijd.  

We zetten verder in op emancipatie en cultuurparticipatie via publiekswerking, zowel in De 
Meent als in de bibliotheek. De cultuurfunctionaris neemt hierin vooral een faciliterende rol 
op.  

Wij zetten verder in op financiële en materiële steun aan cultuurverenigingen, buurtcomités 
en particuliere initiatieven van burgers maar willen daarbij de initiatiefnemers ook 
stimuleren om op zoek te gaan naar hefbomen voor lokale, duurzame ontwikkeling. De 
aangeboden subsidie willen we graag onder de vorm van bonnen doen waarmee je bij de 
lokale handelaren kan betalen.  

http://www.coccolarte.be/kleuterateliersborgerhout/
http://www.bazart.org/
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14.2.3 Cultuurraad 2.0 

Wij verheffen de cultuurraad tot een cultuurraad 2.0 en experimenteren samen met 
cultuurverenigingen en andere spelers in het socio-culturele veld om bottum-up en top down 
op elkaar af te stemmen. We stappen dus af van het principe dat je maar ondersteuning krijgt 
als je erkend wordt als vereniging. We hebben  evenveel oog voor experimenten, tijdelijke 
projecten of inwoners met een goed idee. 

14.2.4 Duurzaam cultuurbeleid 

We stimuleren alle initiatiefnemers van evenementen en wijkfeesten om hun ecologische 
voetafdruk te verminderen. Samenwerking met de milieudienst, communicatiedienst en 
lokale economie worden maximaal benut zodat onze feesten  verduurzamen en een lokaal 
karakter krijgen.  

We overleggen met De Lijn om het openbaar vervoer te laten aansluiten op grotere culturele 
activiteiten zodat het toegankelijk is voor mensen uit de buurt én omliggende gemeenten. 
Een financiële stimulans om met het openbaar vervoer te komen kan onderzocht worden.  

14.3 Sport  
Sport is de grootste sociale beweging ter wereld en een belangrijke verbindende factor in 
een lokale gemeenschap. 

14.3.1 Ruimte voor sport in elke deelgemeente 

Al onze deelgemeenten zijn uitgerust met uitgeruste sportzalen en aangepaste 
infrastructuur voor uiteenlopende disciplines. We onderhouden, moderniseren en 
verduurzamen dit patrimonium om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en de 
onderhoudskosten te verlagen. We hebben ook aandacht voor nieuwe sporten en proberen 
elk nieuw initiatief te ondersteunen. 

14.3.2 Sport, toegankelijk en betaalbaar 

Wij ondersteunen en stimuleren sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van 
maatschappelijk zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie, alsook bij  
inspanningen om diversiteit (zowel op vlak van herkomst als taal) ingang te doen vinden. We 
stimuleren samenwerking met zelforganisaties en het asielcentrum in samenwerking met 
de integratiedienst om de meest kwetsbare inwoners toe te leiden naar laagdrempelig 
bewegingsaanbod zodat iedereen toegang heeft tot onze sportclubs ongeacht de herkomst.  

We ondersteunen de verenigingen om breed en duidelijk te communiceren over het aanbod, 
de bereikbaarheid van de club, het lidgeld en alle bijkomende kosten verbonden aan het 
beoefenen van de sport ( vervoer, uitrusting,…).  

We simuleren sportclubs duidelijk te communiceren over alle mogelijke tussenkomsten en 
kortingssystemen, om tweedehandssystemen op te zetten voor uitrusting, om samen te 
fietsen of het openbaar vervoer naar de sportclubs te bevorderen of om carpoolsystemen op 
te zetten zodat de toegankelijkheid van de sportclubs zo breed  mogelijk is.  

De subsidies voor sportclubs willen we koppelen aan maatschappelijke doelstellingen en dus  
concrete voorwaarden hieromtrent.  
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14.3.3 Sport in functie van de gemeenschap 

We probeer zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen om bewegingsarmoede weg 
te werken. Sporten in groep bevordert sociaal contact en helpt bij de ontwikkeling van een 
lokaal sociaal weefsel en bovendien is het een belangrijke hefboom tot integratie.  

We willen extra inzetten op de ondersteuning van laagdrempelige sportactiviteiten. Subsidies 
mogen zich daarom niet beperken tot erkende sportverenigingen maar kunnen ook 
toegewezen worden voor specifieke projecten zoals bijvoorbeeld ‘ een start to run’.  

Kinderen moeten op jonge leeftijd kennis maken met een zo breed mogelijk aanbod aan 
sporten. Dit willen we verder stimuleren door samenwerkingsinitiatieven tussen de 
naschoolse opvang en de sportclubs, door het aanbod aan omnisportkampen in 
samenwerking met onze sportclubs te ondersteunen en in te zetten op evenementen om het 
aanbod breed kenbaar te maken in alle deelgemeenten. We denken bijvoorbeeld aan de 
organisatie van olympische spelen tussen de deelgemeenten.  

14.3.4 Sportraad 2.0 

Wij verheffen de sportraad tot een sportraad 2.0 en experimenteren samen met de 
sportverenigingen, experten en andere spelers (integratie, jeugd, senioren, onderwijs 
wereld) om bottum-up en top down op elkaar af te stemmen en concrete projecten ui te 
werken. We stappen dus af van het principe dat je maar ondersteuning krijgt als je erkend 
wordt als vereniging. We hebben  evenveel oog voor tijdelijke projecten of inwoners met een 
goed idee. 

14.3.5 Comfortabele fietspaden zijn de beste sportinfrastructuur 

De Vlaming legt per jaar gemiddeld 450 kilometer aan korte ritten (< 5 Km) af met de auto. 
Fietsen is nochtans gezond voor iedereen en uitstekend om de spieren al even los te werken 
voor het sporten.  Ook rustig fietsen na de sportinspanning is erg gezond. 

14.3.6 Alternatieveinfrastructuur: pumptrack of BMX parcours 

Wij onderzoeken de mogelijkheid om een pumptrack of een BMX parcours aan te leggen om 
onze actieve en energieke jeugd een plek te geven waar ze zich naar hartenlust kunnen 
uitleven. Een pumptrack is een kort, aaneengesloten parcours van ca. 1 meter breed dat 
bestaat uit bulten en kombochten. Een pumptrack is een prima plek om je rijtechniek te 
verbeteren. Je ontwikkeld “flow” en leert je fiets beter beheersen. Bmx  (Bicycle Moto Cross) 
is een wielersport die snelheid, behendigheid en bovenal fietsbeheersing bevat! 

15 Onderwijs en kinderopvang 
Kinderen brengen heel veel tijd door op school en in de opvang. Het 
is dus uitermate belangrijk dat onze kinderen zich goed voelen op 
school of in die opvang. Onderwijs en goede kinderopvang zijn ook 
een uitgelezen wapen tegen (kinder)armoede. Het is dus ook de taak 
van de gemeente om te zorgen voor gelijke onderwijskansen voor 
elk kind en om kwetsbare kinderen bijkomend te ondersteunen.  
Belangrijke thema’s hierbij zijn: kleuterparticipatie, inzetten op 
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ouderbetrokkenheid, tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom, strijd tegen pesten, 
werken aan brede school... 

Een plekje in de kinderopvang of school is een grote zorg voor veel ouders. Als gemeente 
proberen we het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare kinderopvang en onderwijs nog te 
verhogen. Als lokaal bestuur hebben we ook een dubbele taak op het vlak van onderwijs. 
Onze gemeente is inrichtende macht in het  gemeentelijk onderwijs. Daarnaast hebben we 
ook een regierol via het flankerend onderwijsbeleid. Vanuit beide taken kunnen we bijdragen 
aan kwalitatieve opvoeding voor kinderen, jongeren én volwassenen. 

 

 

# Alle kinderen een fijne plek op school of in de kinderopvang  
 

15.1 Gemeentelijke scholen worden brede scholen 
De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk 
domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur,... Dit veronderstelt 
een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers. 

Wij willen verder inzetten op de principes van ‘brede school’ door de interactie tussen  
kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, 
muziek en computerinfrastructuur, … nog te verhogen. De relaties met  verenigingen, 
buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten kunnen nog beter op 
elkaar afgestemd worden, bijvoorbeeld door schoolinfrastructuur ter beschikking te stellen. 
Liefst netoverschrijdend en met respect voor het eigen pedagogisch project. Zo willen we de 
academie actief betrekken in dit verhaal om de drempel naar het kunstonderwijs te verlagen. 

15.2 Voldoende kinderopvang – een nieuwe kribbe 
Wij willen oplossingen zoeken voor het gebrek aan opvangplaatsen in de gemeente voor 
kinderen door in te zetten op extra opvangplaatsen en te werken aan een toegankelijker en 
transparanter toekenningssysteem van de vrije plaatsen. 

Wij pleiten voor een nieuwe gemeentelijke kribbe op de site van de Ceder in Beersel zodat  
verschillende generaties op deze site worden samengebracht (Ceder 2.0). Ouderen blijven op 
die manier in contact met het alledaagse leven, met minder vereenzaming van de oudere 
bewoners tot gevolg. 

We ondersteunen onthaalouders actief en gaan op zoek naar nieuwe ouders om dit 
waardevolle werk verder te zetten.  

We wensen eveneens de mogelijkheden van alternatieve opvangvormen te onderzoeken. Zo 
bestaan er systemen waarbij ouders beurtelings instaan voor de opvang van meerdere 
kinderen (actieve participatie). 

15.3 Herontwikkeling van de site van de gemeenteschool in Beersel 
Wij willen in de komende beleidsperiode de herontwikkeling van de site van de huidige 
gemeenteschool onderzoeken. Wij dromen van een brede school, waarbij een nieuwe 

http://www.bredeschool.org/
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gemeentelijke basisschool gecombineerd kan worden met naschoolse opvang en 
buitenschoolse activiteiten.  

15.4 Huis van het Kind  
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen alle lokale organisaties in 
Beersel die ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak. Het brengt diensten met elkaar in 
contact en in een volgende stap stemmen ze het aanbod op elkaar af en helpen ze hiaten 
dichten. Wij willen het Huis van het Kind verder uitbouwen tot de plek voor alle kleine en 
grote opvoedingsvragen. 

15.5 Veilig naar school  
Wij willen werk maken van een schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet naar school 
gaan te stimuleren. Samen met de scholen zetten we in op verkeerseducatie gekoppeld aan 
een heus Fietsexamen. We voeren een beloningssyteem in voor leerlingen die veilig (met fluo 
hesje en helm) te voet of met de fiets naar school komen.  

15.6 Naschoolse en vakantie- opvang 
De gemeente moet ook als regisseur optreden voor de organisatie van opvang en vrije tijd 
van kinderen en jongeren. Blijven inzetten en verder versterken van vrijetijds- en 
vakantieaanbod met oog voor (opvang)noden van kinderen, jongeren en ouders enerzijds en 
de eigenheid en draagkracht van verschillende de verschillende actoren anderzijd: 
kinderopvang, scholen, jeugd(welzijns)werk, sportverenigingen, ...  

We pleiten voor een centraal infopunt over het aanbod van opvang voor de schoolvakanties in 
samenwerking met alle sport en vrije-tijdsverenigingen.  

Wij zetten verder in op de werking van de Malleboot in de verschillende deelgemeenten en 
gaan op zoek naar samenwerkingsvormen tussen de naschoolse opvang en de 
sportverenigingen en academies in het kader van het brede-school verhaal.  

15.7 Gelijke onderwijskansen en meertaligheid 
Elke school heeft naast haar missie om kinderen en jongeren op te voeden ook de plicht om 
bij te dragen aan gelijke onderwijskansen.  

Goede kennis van het nederlands is belangrijk maar daarnaast is meertaligheid zowel een 
uitdaging als een troef. Wij willen scholen en verenigingen aanmoedigen om die realiteit te 
benaderen als een kans en niet als een beperking. Enerzijds moeten we inzetten om de 
taalvaardigheid van de anderstaligen in het Nederlands te verhogen en anderzijds moeten 
Nederlandstaligen voldoende uitgedaagd en gestimuleerd worden om de andere landstaal 
vanaf jonge leeftijd te leren.  

Er is dus een omslag in het denken over meertaligheid nodig. Door meertaligheid positief te 
benaderen en functioneel in te zetten om het academisch taalniveau op te krikken, kunnen 
we de motivatie bij leerlingen verhogen en dus ook hun onderwijsprestaties. 

Wij willen scholen, zowel het gemeentelijk onderwijs als in de scholen van andere netten,   
ondersteunen om een actief taalbeleid te voeren waarbij de meertaligheid van leerlingen op 
een positieve manier wordt benaderd en de ontwikkeling van het taalbewustzijn bijdraagt tot 
een open en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit.  

https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/schoolroutekaart_0.pdf
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Wij willen nieuwkomers en kinderen uit het asielcentrum een warme schoolomgeving 
aanbieden en hen deze mensen ook ondersteunen om aansluiting te vinden in het 
vrijetijdsnetwerk.  

Wij willen de scholen ondersteunen om leerlingen uit digitale uitsluiting te halen, door via 
groepsaankopen goedkopere computers en internettarieven aan te bieden via school.  

15.8 Een gezonde leeromgeving 
Een gezonde leeromgeving is erg belangrijk. Zowel voor de fysieke als mentale gezondheid 
van onze kinderen en jongeren zijn scholen mede verantwoordelijk. 

Bij de nieuwbouw van onze gemeenteschool in Alsemberg wordt ingezet op duurzame, 
energiezuinige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur. Ook bij alle renovaties 
staan deze principes voorop. Daarnaast willen we ook inzetten op groene en avontuurlijke 
speelplaatsen in elke school.  

We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van de scholen voor het omtoveren 
van een speelplaats: betrokkenheid van ouders of buurt, inspraak van de kinderen zelf.  We 
voorzien hiervoor  begeleiding van de jeugddienst bij het participatief traject.  

Wij kiezen voor lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden aan betaalbare prijzen en 
zetten samenwerkingen op met externe partners projectmatig werken rond betaalbare, 
gezonde voeding.  

Wij stimuleren scholen om omgevingsonderwijs aan te bieden. Dit kan onder andere in de 
vorm van openluchtonderwijs maar ook een uitstap naar onze nabijgelegen hoofdstad is 
belangrijk om organiseren om kinderen te laten kennismaken met de stad. 

Wij zetten in op het bestrijden van pesten en stimuleren scholen een actief pestactieplan te 
ontwikkelen.  

16 Noord-Zuid 
Wij dragen de internationale 
samenwerking een warm hart toe. Het is de 
manier bij uitstek om een draagvlak te 
creëren voor internationale solidariteit. 
Daarom stellen we thema’s als 
duurzaamheid, noord-zuid/oost-west, 
diversiteit en eerlijke handel centraal in 
ons beleid centraal. Via internationale 
samenwerkingsverbanden en uitwisselingen kan kennis gemaakt worden met andere 
landen, steden en culturen waardoor de andere (Europese) landen en werelddelen dichterbij 
worden gebracht. 

Met onze Groene schepen is er een stevige vooruitgang gemaakt in de herkenning en 
ondersteuning van alle lokale initiatieven op vlak van internationale samenwerking. Er werd 
een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking opgericht. Beersel werd Fair 
Trade gemeente, er ontstond een wereldwinkel, er werden thema-trolleys voor de scholen 
aangemaakt,… Op deze weg willen wij graag verder inzetten omdat de globalisering nu 
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eenmaal een feit is en alle mensen waar ook ter wereld het recht hebben op een gelukkig en 
rechtvaardig leven. 

 

# Denk globaal, handel lokaal 

16.1 Engagementsverklaring Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties zijn de opvolger 
van de Millenniumdoelstellingen en maken concreet duidelijk dat het lokale en het globale  
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De doelstellingen zijn universeel en gelden voor 
alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Vandaag nemen al een 20-tal 
pilootgemeenten deel aan een project om de SDG’s lokaal te vertalen. Wij willen deze 
engagementsverklaring in de komende periode ook ondertekenen.  

16.2 Een consequent duurzaamheidsbeleid 
Wij willen dat dit duurzaamheidsbeleid consequent over alle domeinen heen wordt 
doorgetrokken en niet beperkt blijft tot milieu of noord-zuid. Wij willen standaard duidelijke 
en afdwingbare duurzaamheidscriteria (ecologisch en sociaal) opnemen in alle 
overheidsopdrachten en een actief beleid voeren rond ethisch beleggen. We kunnen een 
duurzame voedselstrategie implementeren (met oog voor lokaal, bio, seizoensgebonden, 
eerlijke handel) in alle gemeentelijke diensten en instellingen en op lokale evenementen. We 
nemen opnieuw deel aan de campagne Fair Trade Gemeente en sluiten aan bij de Schone 
Kleren Campagne en integreren hiertoe de arbeidsnormen in de bestekken van alle 
aankopen. 

16.3 Ondersteunen lokale dynamieken 
Lokaal Noord-Zuidbeleid mag zich niet beperken tot een beleid van giften aan grote 
(nationale en internationale) organisaties, maar speelt in op lokale dynamieken. Wij voorzien 
voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking.  

Wij zetten verder in op het Afrikafeest in Lot en betrekken zo verenigingen van inwoners van 
andere oorsprong actief bij het beleid voor internationale solidariteit. Zij hebben vaak nog 
een intensieve link met hun oorspronkelijke thuisland en velen ontwikkelen er ook projecten. 
Wij investeren in een sensibiliseringsbeleid naar het bredere verenigingsleven en 
jeugdbewegingen door klassieke acties als de Fair Trade-campagne, maar ook door linken 
te leggen tussen lokale organisaties die werken rond Noord-Zuid en het bredere 
verenigingsleven van de gemeente. Net als jongeren in het algemeen, die je bijvoorbeeld kan 
bereiken via Youca (de vroegere Zuiddag) of door het ondersteunen van inleefreizen. 

Wij willen ook inzetten op samenwerking tussen de gemeentelijke adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking en andere adviesraden zodat transversale initiatieven 
ontstaan.  

Wij betrekken alle scholen in de noord- zuidwerking. We zorgen voor financiële en logistieke 
ondersteuning bij projecten dat worden opgezet in de scholen. We zetten de gemeentelijke 
kanalen in om te communiceren over de projecten. 

16.4 Vredesgemeente  

http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/De-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.aspx
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/Engagementsverklaring-%27global-goals%2c-local-focus%27.aspx
https://klimaat.stad.gent/nl/gent-en-garde
http://fairtradegemeenten.be/
https://www.youca.be/
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Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau. Wij nemen actief deel 
aan de Vlaamse vredesweek en zetten in de ingeslagen weg verder met de jaarlijkse 
fakkeltocht op 11 november, die elk jaar in een andere deelgemeente wordt georganiseerd 
in samenwerking met de lokale verenigingen.  

17 Dierenwelzijn 
Het welzijn van veel dieren is nog te vaak slachtoffer van de manier waarop ze worden gefokt, 
verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten 
we kordaat ingrijpen. De gemeente Beersel ondertekende in de voorbije legislatuur de 
beginselverklaring ‘Dierenwelzijn’ van de provincie Vlaams - Brabant en engageerde zich 
daarmee om zich in te zetten voor het Dierenwelzijn in de gemeente. Veel van de 
voorwaarden, opgenomen in de beginselverklaring ‘Dierenwelzijn’ van de provincie Vlaams - 
Brabant werden  in de voorbije legislatuur door onze Groen schepen aangepakt.  Er kwamen 
hondenloopweides, er werd een zwerfkattenbeleid uitgewerkt, er kwam een verbod op 
vuurwerk, de verkoop van gezelschapsdieren op markten en het organiseren van 
roofvogelshows werd verboden. Wij willen verder inzetten op de ingeslagen weg. 

 

 # Respectvol omgaan met onze dieren 

 

17.1 Bevoegdheid dierenwelzijn en een werkgroep Dierenwelzijn 
Om een goed beleid en communicatieplan rond dierenwelzijn te kunnen uitstippelen, willen 
wij de bevoegdheid Dierenwelzijn ook toevoegen aan de opdracht van één schepen. Parallel 
hiermee richten wij een vaste werkgroep ‘Dierenwelzijn’ op. Verschillende mensen in de 
gemeente trekken zich het dierenleed bijzonder aan en ondernemen zelf al heel wat acties. 
De afgelopen jaren bracht onze Groen schepen al deze vrijwillige dierenvrienden reeds 
samen voor overleg. Een dergelijk overleg moet verder geformaliseerd worden zodat alle 
problemen en acties van deze vrijwilligers beter in kaart kunnen worden gebracht en het 
beleid en de noden beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 

17.2 Zwerfkattenbeleid  
Verschillende vrijwilligers binnen de gemeente zijn reeds actief in het opsporen van 
zwerfkatten en hun nesten. Het is noodzakelijk en verplicht vanuit Vlaanderen om de 
zwerfkattenpopulatie onder controle te krijgen. In Beersel is een duidelijk actieplan 
voorhanden. De vrijwilligers weten waar naartoe. Toch moet dit nog beter worden 
gecommuniceerd. Tevens moet het voeden van katten op openbare plaatsen worden 
vermeden. We maken betere afspraken met de gekende vrijwilligers zodat voederplekken 
geen vuile stinkende hoekjes in onze gemeente worden waar ook ratten ed. hun plezier 
vinden.  

17.3 Huisdieren voor ouderen in woonzorgcentra 
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In de meeste woonzorgcentra zijn huisdieren niet toegelaten. Nochtans zorgt de 
aanwezigheid van huisdieren voor heel wat fijne momenten voor de bewoners. Wij 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huisdieren toch mogelijk te maken en gaan in 
samenwerking met de dierenvrienden na hoe bezoekdagen met huisdieren kunnen worden 
ingericht.   

17.4 Honden leren sociale omgang in de hondenloopweides 
Om de hondenpoepproblematiek op een positieve manier aan te pakken richtte onze Groen 
schepen in 2016 de eerste hondenloopweide te Lot in en in samenwerking met Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) komen er eveneens hondenloopweides in het park Frankveld en 
Schaveys.  

Heel veel wandelaars zijn bang van loslopende honden en het politiereglement laat dit ook 
niet toe. Op specifieke  losloopweides en in bossen kunnen de honden wel onder toezicht van 
hun baasje ravotten en spelen met andere honden. We wensen in alle deelgemeenten een 
hondenloopweide op te richten zodat mensen op wandelafstand hun hond kunnen laten 
spelen en lopen. 

18 Financieel & administratief beleid 
De dienstverlening aan de burgers moet transparant en vlot, en een 
efficiënte dienstverlening vraagt ook voldoende personeel.  

Het financieel beleid vormt geen doel op zich. Het is een middel om 
de werking van de gemeente mogelijk te maken en de lokale, 
maatschappelijke noden en vooropgezette  doelstellingen op een 
redelijke termijn te kunnen realiseren. Een nauwgezet financieel 
beheer is belangrijk, niet alleen om de vinger op de knip te houden, 
maar vooral om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te 
zetten. 

 

# Een gezonde begroting om maatschappelijke doelen te realiseren 

18.1 Een schepenambt is een full-time ambt 
De taken van een schepen zijn uitgebreid en vragen een full-time inzet om de gezette 
doelstellingen te realiseren. Het salaris dat daar tegen overstaat is navenant. Groen Beersel 
vraagt van haar schepenen dan ook om  zich minstens halftijds te engageren voor een 
schepenambt en sluiten het cumuleren van dit ambt bovenop een full-time job voor onze 
schepenen uit. 

18.2 Subsidies 
Onze Groene schepen was tijdens de vorige legislatuur de kampioen van het binnenhalen van 
subsidies. Wij maken er nu een punt van dat elke schepen binnen zijn/haar bevoegdheden 
maximaal subsidies aanvraagt en verzilvert zodat alle subsidiekanalen die de provincie, het 
gewest of Europa aanbieden, maximaal aangeboord worden om de Beerselaar te dienen.  
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18.3 Bevoegdheid Begroting en Financiën   
Wij kijken erop toe dat de bevoegdheid voor Begroting & financiën losgekoppeld wordt van 
andere bevoegdheden die grote budgetten vragen.  

18.4 Een financieel duurzaam en eerlijk beleid   
Wij streven naar een helder financieel beleid met een hoog ethisch besef. Wij willen dat de 
gemeente een actief beleid ontwikkelt van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer en 
dit ook oplegt aan de intercommunales, leveranciers, subsidiebegunstigden, …. 

Wij wensen ook dat de inwoners, verenigingen en bedrijven hierover  geïnformeerd worden 
en zo een inspirerend voorbeeld te geven. 

Wij willen een periodieke markttoetsing van langlopende contracten; een zorgvuldige 
afweging tussen aankoop of huur, vormen van samenaankoop; het delen van zwaar materiaal 
met buurgemeenten,... om het uitgavenbeleid duurzaam en eerlijk te evalueren.  

Wij willen dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen. De 
marktbevraging is niet enkel een instrument voor het bekomen van de laagste prijs, maar 
ook het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria inzake duurzaamheid en 
eerlijke handel en het realiseren van een circulaire en korte keten economie.  

18.5 Een heldere opdeling van deelbudgetten 
De globale toegewezen envelop van de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur, sport, … in 
de algemene middelen, kan de sectorfinanciering stoemelings verminderen. Door de 
inkanteling van het OCMW in de gemeente riskeert dit ook gebeuren met de 
welzijnsbudgetten. Wij waken erover dat het bestuur haar prioritaire deelbudgetten bepaalt 
en nadien de budgettering en de benutting van die deelmiddelen opvolgt. Dat is perfect 
mogelijk binnen de methodiek van de beheers- en beleidscyclus (BBC).  

18.6 Rechtvaardige belastingen 
Bij elke discussie over (gemeentelijke) fiscaliteit kiezen wij voor fiscale verschuivingen die 
de lasten op arbeid verlagen richting vermogens en vervuiling. De belastingen moeten 
rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn volgens de volgende 
principes: 

• Forfaitaire algemene belastingen, die niet sturend zijn maar enkel dienen om de 
gemeentelijk werking te financieren stemmen we af op de financiële draagkracht van 
de inwoners 

• Sturende belastingen en retributies, zoals de retributie voor het ophalen van huisvuil,  
passen we niet aan naar draagkracht maar we voeren wel een flankerend beleid naar 
maatschappelijk kwetsbare groepen (zoals bijvoorbeeld het geven van een gratis rol 
huisvuilzakken, het geven van algemene financiële steun en gratis advies, ...).  

18.7 Dienstverlening aan de burger 
Wij kiezen voor dienstverlening, eerder dan voor prestigeprojecten, ook al vraagt dat soms 
meer personeel. De noodzakelijke besparingen die tijdens de vorige legislatuur doorgevoerd 
werden, hebben sommige gemeentelijke diensten zwaarder geraakt dan andere. 

http://www.circulair-aankopen.be/
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Wij voorzien bijkomende (deeltijdse) loketten in de deelgemeentes voor éénvoudige 
administratieve handelingen en onderzoeken hoe de nieuwe bibliobus ingezet kan worden 
voor gedecentraliseerde administratieve dienstverlening.  

Wij pleiten voor één avondopening van onze diensten tijdens een weekdag tot 19.00 om de 
dienstverlening te verbeteren en de invoering van een e-loket om aanvragen bij de gemeente 
ook zoveel mogelijk elektronisch te laten verlopen voor wie dat wenst.  

18.8 Openbaarheid van bestuur 
Wij zetten in om alle documenten zoveel als mogelijk ook via het e- loket digitaal te 
ontsluiten. Zo zijn studies en rapporten gefinancierd met overheidsmiddelen makkelijk 
toegankelijk voor iedereen die dat wenst.  

18.9 Wijkbudgetten 
Zie hoofdstuk 1 

19 Veiligheid 
Onze generatie heeft nog nooit in zo’n welvarende en veilige omgeving mogen opgroeien. We 
blijven in West-Europa al bijna 75 jaar gespaard van oorlog. We zijn ook nog nooit zo 
welvarend geweest. En toch is dat niet het gevoel dat je krijgt wanneer je dagelijks de 
televisie opzet, of de krant open slaat. Groen Beersel is dan ook heel erg begaan met onze 
veiligheid, vanuit het idee dat iedereen mee een deel van die veilige leefomgeving kan en 
moet vormen. 

19.1 Verkeersveiligheid en mobiliteit 
Wij hechten heel veel belang aan verkeersveiligheid en mobiliteit. We geven de dorpskernen 
terug aan fietsers en voetgangers, door waar nodig zone 30 in te voeren en fietstraten aan te 
leggen. We nemen ook maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan en treden streng op tegen 
verkeersovertredigen (zie hoofdstuk mobiliteit). Met de geplande werken aan de ring, nemen 
we verder het voortouw om alle mogelijke alternatieven voor Koning Auto te promoten. 

19.2 Wijkagenten en gemeenschapswachten 
Waar jouw levenskwaliteit en het veiligheidsgevoel worden aangetast, treden we meteen op. 
De politie zal dankzij een uitbreiding van haar wijkwerking nog dichter bij je staan. Om kleine 
problemen snel bij de wortel aan te pakken. Om de vinger aan de pols te houden over het 
wedervaren op pleinen en straten. Om kordaat op te treden waar nodig.  

Als het van ons afhangt breiden wij ook ons netwerk van gemeenschapswachten verder uit. 
Onze gemeenschapswachters zijn niet-politionele, publieke veiligheidsfunctionarissen die 
door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger 
verhogen. Ze vormen een schakel tussen de gemeente en de bevolking. Ze signaleren 
problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de 
politiewerken preventief, maar de gemeenschapswachten kunnen ook optreden wanneer ze 
sluikstorters of foutparkeerders betrappen. Concreet  



60 
 

spreken we over volgende taken: 

• Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie; 
• Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is; 
• Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde 

diensten; 
• Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd 

parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement; 
• Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken; 
• Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de 

gemeente of een andere overheid; 
• Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS) 

19.3 Een performante politie 
Om de veiligheid van onze inwoners te garanderen investeren wij in een performante 
politiezone Zennevallei die inzet op regelmatige patrouilles, consequent inspeelt op 
verdachte handelingen, gericht onderzoekt en het ANPR netwerk beheert. Wij ondersteunen 
de inzet van getraind personeel, performante voertuigen en intelligente camera’s. Wij 
investeren ook in verplaatsbare camera’s die kunnen worden ingezet bij overlast of om 
sluikstorters te betrappen. 
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