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Beste Oudergemnaar,

Oudergem heeft talrijke troeven op haar grondgebied waardoor het er goed leven is: het Zoniënwoud, het Rood Klooster, 
de relatief  rustige wijken, de metro en de warenhuizen….We moeten echter vaststellen dat op andere vlakken de gemeen-
te vandaag te veel op haar lauweren rust en moeite heeft om een nieuwe dynamiek op gang te brengen. We mogen ons 
niet tevreden stellen met een nostalgische terugblik naar een tijd dat de Waversesteenweg vele handelaars kende of  dat 
inwoners talrijk Carnaval vierden. We willen vanaf  nu het rijke potentieel van onze gemeente echt tot 
bloei laten brengen door talrijke projecten uit te voeren die we u graag in deze brochure voorstellen.  

De afgelopen maanden organiseerden we als liberalen buurtbevragingen - zoals «  Oudergem spreekt  » - om uw ver-
wachtingen rond de gemeente te kennen. Op basis daarvan hebben we innovatieve projecten uitgewerkt opdat 
Oudergem een gemeente wordt die :

  bestaat uit levendige, aangename, groene, veilige en duurzame wijken

  een vlotte, multimodale en realistische mobiliteit krijgt

  bruist van creatieve ideeën en projecten, zowel cultureel als sportief

  iedereen een duw in de rug geeft om zich persoonlijk te ontwikkelen

  een voorbeeld is qua transparantie, communicatie, goed bestuur en participatie
 
Deze projecten zijn realistisch en fi nancierbaar. Budgettaire discipline is een aspect dat ons nauw aan het hart ligt, net zoals 
het behouden van een lage lokale belastingsvoet. Liberale burgemeesters uit andere gemeenten voerden sommige van 
onze projectvoorstellen al succesvol uit.
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Beste Oudergemnaar,

Een gemeente is meer dan een administratieve eenheid. De verkozen vrouwen en mannen zijn verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van projecten die uw leven zullen beïnvloeden. Ze hebben de taak om aan uw verzuchtingen te beantwoorden, 
om een nieuwe dynamiek in het leven te roepen en de vernieuwing te belichamen waarover zovelen vandaag graag spreken 
in Oudergem. Dit laatste doet mij vermoeden dat we vandaag op het punt staan om een nieuwe pagina in het politiek leven 
van onze gemeente te schrijven. 

Het is binnen dit kader dat we als liberalen een tweetalige MR-OpenVld lijst voorstellen. Ons doel is om door 
Oudergem een nieuwe wind te laten waaien vertrekkende van onze voorstellen en bouwend op 
de inzet van onze kandidaten die zich engageren voor alle Oudergemnaren. Het is voor mij als lijsttrekker een hele eer om 
omringd te zijn door vrouwen en mannen die hun ervaring en kennis ten dienste van de gemeente willen stellen. Onder 
hen bevinden zich de voormalige hoofdredactrice van de krant l’Echo, een VUB-onderzoeker gespecialiseerd in slimme 
steden, een diplomatiek raadgever van de Eerste Minister, een directrice van de dienst Werkgelegenheid van een andere 
Brusselse gemeente, een sociaal-economisch raadgever van de MR voorzitter, een Europees ambtenaar gespecialiseerd in 
innovatie, een burgerlijk ingenieur, een kapster, een veiligheidsagent, een verpleegster, zelfstandigen, studenten, ouders en 
gepensioneerden.  

Ik wens u alvast een aangename lectuur toe van ons programma. We hopen dat u met ons de vernieuwing in Oudergem 
wens te realiseren en dat we op 14 oktober op uw steun mogen rekenen. Ikzelf  en al de kandidaten staan steeds ter 
beschikking om met u van gedachte te wisselen, 
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1. Verbeeld je een gemeente met levendige, 
aangename, groene, veilige en duurzame 
wijken – een dorp in de stad.  

Verbeeld je mooi aangelegde pleinen. Stel je voor dat elke buurt van Oudergem over zijn eigen plein of  
“kloppend hart” beschikt met handelszaken en restaurants, met een praktische en aangename inrichting die uitnodigt om 
halt te houden en een praatje te slaan of  om samen te komen. Plaatsen waar er markten, rommelmarkten, openlucht acti-
viteiten zoals een fi lmvertoning, of  allerlei stadsanimaties plaatsvinden en waar een groep fi etsers of  lopers kan afspreken. 
Beeld je in dat Oudergem eindelijk over een volwaardig en groen gemeenteplein beschikt dat uitnodigt tot creativiteit en 
gezelligheid.  Vandaag ontbreekt het de gemeente aan ambitie en creativiteit wat ruimtelijke inrichting betreft. De pleinen 
zijn vandaag nog al te vaak doorgangsplaatsen in plaats van ontmoetingsplaatsen. 

Verbeeld je innoverende buurtwinkels. Stel je voor dat als je thuiskomt van je werk, je in je buurt een volle-
dig en kwaliteitsvol winkelaanbod vindt. Dat het in het weekend aangenaam is om in de straten van Oudergem te fl aneren. 
Stel je voor, dat er bovenop het bestaande aanbod, nieuwe innoverende zaken openen die een leegte opvullen en dat de 
handelsruimtes zelden leeg staan. Stel je een gemeente voor die naar haar handelaars en zelfstandigen luistert. Verbeeld je 
een gemeente die het noodzakelijke kader voor haar economische ontwikkeling uitzet, die durft in dialoog gaan met private 
eigenaars en die getuigt van een proactive en creatieve houding om buurtwinkels te ondersteunen. De handel is natuurlijk 
een private aangelegenheid, maar dat is geen reden om als gemeente een passieve houding aan te nemen. 

Verbeeld je levendige, groene en veilige buurten. Verbeeld je een vredige gemeente waar rust heerst 
zodat je na je werk kan ontsnappen aan de stress en waar straten kalm en charmant blijven. Verbeeld je een nette gemeente 
die intelligent met groen omspringt en waakt over een verstedelijking op mensenmaat. Een gemeente die dagelijks optreedt 
tegen diefstal, overlast en kleine criminaliteit. Stel je een gemeente voor waar buren elkaar kennen, die burgerprojecten 
ondersteunt en een duw in de rug geeft bij de ontwikkeling van buurtfeesten of  een buurttornooi.  De gemeente moet 
hierbij niet aan micro-management doen. Ze kan wel impulsen geven en een opvolging verzekeren die van Oudergem een 
gezellige gemeente maakt die haar burgerpotentieel volop benut. Oudergem rust vandaag al te vaak op haar lauweren. 
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Om dit te mogelijk te maken, willen we vernieuwen door: 

  Het inrichten van ‘buurtpleinen’ (#Sint-Juliaan, #Hankar, #Henrard, #Gemeenteplein, #Coulbaut, #Vriend-
schapsplein, #Dewinterplein, #Pinoy, #Transvaal, #Vorstlaan, …) die groener, gezelliger en duurzamer zijn, nieuwe 
innovatieve winkels verwelkomen, uitgerust zijn met slimme mobiliteitsoplossingen (zachte mobiliteit met laadpalen, 
parkeerplaatsen van korte duur voor winkels  die via slimme technologie zoals sensoren beheerd worden) en waar 
men gemakkelijk geld kan afhalen ; 

  Het herinrichten van de ruimte voor het gemeentehuis en het cultureel centrum;  het creëren van nieuwe 
pleinen binnen de grote stedenbouwkundige projecten in de gemeente (#Delta  ; #Hermann-Debroux) ; 

  Het bouwen van een overdekte plaats (zoals bijvoorbeeld een hal) met een goede infrastructuur voor de weke-
lijkse markten ;

  Het herdenken en opnieuw doen opbloeien van de Waverse Steenweg doormiddel van een plan 
uitgewerkt met het Gewest zodat deze opnieuw een moderne, groene as wordt uitgerust met betaalbare woningen 
en winkels en met een lagere verkeersdruk ;

  Het instellen van een fysiek en numeriek loket voor handelaren en zelfstandigen ten einde ze te ondersteu-
nen bij administratieve stappen, de zoektocht naar subsidies, het uitwerken van een digitale strategie, het bouwen 
van netwerken, de overname van hun zaak, de installatie van betaalterminals, de inplanting van pop-up winkels in 
niet gebruikte winkelruimtes en het instappen in korte ketens via een interactieve kaart, netwerking en aanbevelen 
van lokale leveranciers. Het uitwerken van een proactieve en creatieve politiek om innoverende win-
kel- en handelsconcepten zoals onder andere rondtrekkende zaken, bio-winkels, repair cafés of  fi etscafés aan 
te trekken en deze te ondersteunen ;

  Het realiseren van een betere afstemming tussen lokale tewerkstellingsprogramma’s en de noden van 
lokale bedrijven ; 

  Het versterken van de handelaarsverenigingen en het opzetten van een netwerk van ambachtslui 
en ondernemers uit verschillende buurtgemeenten om zo tot vruchtbare synergiën te komen ; 
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  Het mogelijk maken van toepassingen van lokale crowdfunding die ervoor zorgen dat private actoren en burgers de 
fi nanciering van lokale winkels mee ondersteunen (ondersteund door een fi scale aftrek) ; 

  Het ondersteunen van buurtcomités zodat elke wijk over een democratisch, apolitiek en transparant comité 
beschikt dat toelaat dat burgerinitiatieven sneller kunnen ontstaan; een participatief burgerbudget voor de wijken 
initiëren; initiatieven opzetten zodat buren en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten (evenementen, digitale plat-
formen, gedeeld ruimtegebruik, …) ;

  Het stimuleren van duurzame en groene gerenoveerde wijken, straten en gevels: lokale prikkels en logistieke 
ondersteuning aan vergroeningsinitiatieven; fi scale incentives die de regionale incentives aanvullen  ; bloem- en plantenbak-
ken door de groendienst ter beschikking gesteld, met onderhoud voorzien door de handelaars of door burgers; advies 
door de groendienst ;

  Propere en nette buurten doormiddel van het plaatsen van stedelijke asbakken, slimme vuilnisbakken en het 
aanwenden van e�  ciënte opkuistoestellen; vuilnisbak ; organiseren van opruimacties om inwoners bewust te maken van 
het belang van een propere gemeente voor iedereen; gepast optreden tegen overlast; een partnerschap aangaan met een 
private fi rma om het niet oprapen van hondenpoep te bestrijden; digitale meldingskanalen oprichten zodat Oudergemna-
ren snel kunnen aangeven waar er problemen met netheid zijn; e�  ciënte sensibiliseringsacties met regionale subsidies ;

  Het verbeteren van de veiligheid en optreden tegen overlast: een versterking van de rol van de 
wijkagent  en een betere uitrusting (onder andere via digitale toepassingen); een versterkte aanwezigheid in alle wijken 
en een betere opvolging ten einde kordaat tegen blijvende overlast op te treden (bijvoorbeeld: overdreven snelheid, 
agressief  rijgedrag, niet reglementair parkeren op kiss & ride zones) ; het versterken van de band tussen de wijkagent en 
de buurtbewoners door bijvoorbeeld het organiseren van een jaarlijkse ontmoeting; frequentere patrouilles te voet of  
met de fi ets, ook ’s nachts in de wijken met problemen (onder andere diefstal); interventies tegen personen die exces-
sief  en luidruchtig drinken op straat; het installeren van bewakingscamera’s, onder meer op publieke ruimtes met veel 
overlast (parking Carrefour), in de buurt van scholen en winkels; betere straatverlichting op bepaalde plekken (ingang 
parken, buurt metrostations, …); een cel voor cyberveiligheid ;

  Het bevorderen van vlot lokaal verkeer, gebaseerd op een digitale analyse van de verkeersstromen. Hierdoor 
kunnen op een rationele manier de verkeersrichtingen aangepast worden en verder eenrichtingsstraten ingevoerd worden 
om het verkeer vlotter te laten verlopen en de kleinere straten van Oudergem meer verkeersrust te garanderen ; 

  Het invoeren van een aan de kleine straten aangepaste verkeerssnelheid : een versterkte aanwezigheid van 
verkeersradars (waaronder de discrete NK7), snelheidsbrekers, ‘men fl itst in deze straat’ signalisatie en algemeen een 
betere preventieve signalisatie in de buurt van scholen of straten waar kinderen spelen ; 

  Waakzaam zijn opdat Oudergem een kalme gemeente blijft waar geluidsnormen gerespecteerd worden en dicht-
bevolkte gebieden niet getro� en worden door overdreven vliegtuiglawaai;

  Te ijveren voor gecontroleerde stedenbouwkundige projec-
ten en een beperkt aantal grootschalige projecten die de menselijke 
schaal van de gemeente Oudergem behouden; slimme en duurzame 
projecten die de architecturale kwaliteit van onze omgeving verbete-
ren; nieuwe bouwprojecten of  renovaties houden rekening met het 
aantal parkings in de wijk; een striktere opvolging van de wetgeving 
om de werfhinder voor de buurtbewoners te beperken (onder andere 
geluidshinder) ;

Een nieuwe wijk op Delta

Beeld je in dat de nieuwe wijk Delta (naast het huidige nieuwe Chirec ziekenhuis) een moderne, dynamische, duur-
zame en innovatieve buurt wordt die volop de mogelijkheden van de technologie gebruikt en een bron van nieuwe 
dynamiek voor Oudergem. Een site ten voordele van alle Oudergemnaren en daarom onder meer voorziet 
in: een gezellige en groene ruimte omringd met buurtwinkels, restaurants maar ook diensten zoals kinderopvang 
en een (ook Nederlandstalige) school (toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente). Een plek met moderne 
en betaalbare woningen die zich inschrijven in een duurzame en intergenerationele logica. Een wijk met een ruime 
parking die de parkeerdruk op andere delen van de gemeente vermijdt. Een buurt die vlot verbonden is met het 
openbaar vervoer en voldoende ruimte kent voor zachte mobiliteitsvormen. Een buurt die beschikt over een waar 
multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.
openbaar vervoer en voldoende ruimte kent voor zachte mobiliteitsvormen. Een buurt die beschikt over een waar 
multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.
openbaar vervoer en voldoende ruimte kent voor zachte mobiliteitsvormen. Een buurt die beschikt over een waar 
multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.
openbaar vervoer en voldoende ruimte kent voor zachte mobiliteitsvormen. Een buurt die beschikt over een waar 
multimodaliteitsknooppunt voor alle Oudergemnaren.
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2. Verbeeld je een vloeiende, multimodale en 
realistische mobiliteit

Beeld je een gemeente in die pioniert inzake mobiliteit, die haar rol als toegangspoort tot het 
Brussels Gewest volledig vervult zonder echter het slachto� er te worden van haar geografi sche ligging. Beeld je een ge-
meente in waar je over een gediversifi eerd aanbod beschikt die je toelaat om je in alle veiligheid te verplaatsen binnen 
infrastructuren die aangepast zijn aan jouw verplaatsingsvorm. Een gemeente die het welzijn van alle Oudergemnaren tot 
doelstelling heeft en hierbij realistische voorstellen doet op korte, middellange en lange termijn. Stel je voor dat de mo-
biliteit intelligent wordt en dat technologie ter beschikking staat van de burger tijdens zijn verplaatsing zodat zij/hij over 
voldoende ‘real time’ en interactieve informatie beschikt over de verschillende vormen om zich te verplaatsen, te parkeren 
en de fi les te vermijden/verminderen. Dergelijke ‘slimme’ oplossingen bestaan al, maar Oudergem loopt op dit veld achter, 
ze benut haar potentieel niet ten volle. Zelf  al vragen zulke oplossingen vaak een hechte samenwerking met het Gewest en 
met de buurtgemeenten, toch is het hoog tijd om af  te stappen van een discours van fatalisme. 

Beeld je een gemeente in die zijn verantwoordelijkheid neemt en die eerst e� ectieve oplossingen voorlegt op het vlak van 
mobiliteit alvorens kortweg het viaduct Hermann-Debroux af  te breken. Een gemeente die de bezorgdheid 
van de buurtbewoners begrijpt indien de 35.000 pendelaars plots niet meer langs het viaduct door de gemeente heen 
kunnen. Een gemeente die niet de fout herhaalt die vaak in andere mobiliteitsprojecten gemaakt wordt door burgers voor 
voldongen feiten te zetten zonder eerst realistische alternatieven te voorzien. Oudergem communiceert deze bezorgdheid 
niet voldoende naar het regionale niveau. 

Om dit mogelijk te maken, willen we vernieuwen : 

  Fietsen   : nieuwe, onderhouden en gerenoveerde fi etspaden, afgelijnd door gekleurde stroken, ’s nachts ver-
licht door lichtgevende balken en met duidelijke signalisatie; Beschermde fi etszones; alternatieve fi etsroutes die de 
verschillende sleutelpunten in de gemeente (scholen, gemeentehuis, sportzalen) met elkaar veilig verbinden; een 
systeem van elektrische deelfi etsen; nieuwe fi etsboxen en veilige fi etsdepots nabij de metrostations; begeleide fi ets-
groepen voor de schoolkinderen; een Oudergemse “Week van de fi ets” als sensibilisering ; 
systeem van elektrische deelfi etsen; nieuwe fi etsboxen en veilige fi etsdepots nabij de metrostations; begeleide fi ets-systeem van elektrische deelfi etsen; nieuwe fi etsboxen en veilige fi etsdepots nabij de metrostations; begeleide fi ets-systeem van elektrische deelfi etsen; nieuwe fi etsboxen en veilige fi etsdepots nabij de metrostations; begeleide fi ets-
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  Voetgangers  : vernieuwde voetpaden in solide materialen, vooral in de zones die veel door bejaarden, ouders 
met kinderwagens en door mensen met een beperkte mobiliteit of  zicht gebruikt worden; een slimme openbare 
verlichting die zich aanpast aan het straatgebruik; een vergroening van voetpaden; sensibilisering voor het stappen in 
Oudergem, onder andere via een wandelkaart en signalisatie die wandeltijd aanduidt tussen 2 punten in de gemeente 
; 

  Openbaar vervoer: Een betere punctualiteit en e�  ciëntie voor bus 34 (valt vaak weg); goede multimodale 
punten en aanwijzingen ; 

  Multimodaliteit en technologie  : Beroep doen op innovatie (via een partnership met de universitei-
ten en de private sector, de ontwikkeling van pilootprojecten, een politiek van open data, een samenwerking met 
het Gewest en andere gemeenten) om nieuwe verplaatsingsmogelijkheden mogelijk te maken: openbaar vervoer,  
autodelen, carsharing, elektrische fi etsen, scooters en steps, stappen. Een beroep doen op technologie, onder meer 
de gemeentelijke mobiele applicatie, om mobiliteitsinformatie beter te verspreiden zodat inwoners beter keuzes 
kunnen maken om zich het best en vlotst te verplaatsen tussen 2 punten in de gemeente ;

  Motoren   : gereserveerde parkingplaatsen uitgerust met een beveiligde en goed verlichte infrastructuur op 
strategische plaatsen in de gemeente; een onderhoud van de wegen die rekening houdt met de vereisten van twee-
wielers ; 

  Auto’s en parkeerplaatsen  : een nieuw verkeersplan uitgewerkt op basis van een digitale studie  ; slimme 
infrastructuur om het verkeer te beheren  ; oplaadpalen voor elektrische wagens  ; een herziening van de indeling van 
de parkeerplaatsen om een einde te maken aan de aanlegfouten; toegang tot de parking van ondernemingen en wa-
renhuizen tijdens de sluitingsuren; de aanleg van parkings in publiek/private samenwerking; zones van beperkte maar 
voldoende parkeerduur in de buurt van de handelszaken door het inzetten van nieuwe technologie (bijvoorbeeld 
digitale sensoren); afdwingen van de kiss & ride zones in de omgeving van de scholen en metrostations; voldoende 
parking in nieuwe stedenbouwkundige projecten. 

Het Hermann-Debroux Viaduct

Op korte termijn (vanaf  de volgende legislatuur):  een alternatief  project opstarten dat het viaduct onderhoudt en 
verfraait zoals dit reeds toegepast is in een aantal steden (Londen, Melbourne, Seattle, Mexico City, Sao Paulo…). 
Dit kan door gebruik van “urban art”, de aanleg van een aantrekkelijke groene ruimte (die toelaat om markten of  
animaties te organiseren) en door eventuele nieuwe aantrekkelijke doorgangen aan te leggen ; 

Op lange termijn : een mogelijke afbraak mits duurzame en e�  ciënte oplossingen op het niveau van mobiliteit die 
aangelegd worden voor het viaduct afgebroken wordt (verlenging van de metro, aanleg overstapparking met een 
voldoende capaciteit, aanleg overstapparkings in Vlaanderen en Wallonië dicht bij GEN-stations, een functionerend 
GEN, verlenging van fi etspaden en –snelwegen). Een onderbouwde en gedetailleerde impactstudie op korte, mid-
dellange en lange termijn, inclusief  impact op het geheel van de Oudergemse straten.  

8 Programma MR-OpenVLD Oudergem



3. Verbeeld je een gemeente die bruist van ideeën 
en projecten, voornamelijk cultureel en sportief

Verbeeld je een gemeente die innoveert. Verbeeld je Oudergem als een gemeente die zich resoluut in de 
moderniteit inschrijft, die op termijn een ‘slimme’ gemeente wordt, die van technologie gebruikt maakt voor zijn ontwik-
keling om zo gemakkelijke en e�  ciënte antwoorden te bieden aan bestaande problemen. Stel je een gemeente voor die 
‘bougeert’, die een kader schept waarin creativiteit kan gedijen en die een structuur opzet opdat projecten zich kunnen 
ontwikkelen. Vele Oudergemnaren willen zich engageren en initiatieven vervoegen of  opstarten. Alleen heerst er een sfeer 
binnen de gemeente die een domper op de creativiteit zet: het ontbreekt aan ruimtes om initiatief  te ontwikkelen en er 
wordt niets ondernomen om dynamische burgers te helpen met elkaar te communiceren of  hen te informeren over welke 
stappen ze moeten ondernemen. 

Om dit mogelijk te maken, willen we ver-
nieuwen door: 

  Het voorzien van een moderne creatieve ruimte, bestaande uit een open-
space en vergaderzalen (gedeelde ruimte voor zelfstandigen, 
start-ups, studenten tijdens de blok, verenigingen, artiesten) ; 

  Het oprichten van een internetplatform dat via de gemeentelijke 
mobiele app en de website Oudergemnaren de kans biedt om met elkaar in 
contact te treden en samen gemeenschappelijke projecten op te zetten, met 
transparantie en zichtbaarheid van de uitgevoerde acties (vormen sport-
groepen – fi etsers, lopers – een koor of  sociale actie tegen vereenzaming 
opzetten - een wiskunde- of  pianoleraar of  kinderoppas voor je kind vin-
den) ;

  Oudergem tot een ‘Slimme Gemeente’ uit te bouwen doormiddel van private en publieke samen-
werking met innovatoren en de universiteiten, lokale en gemeenschappelijke pilootprojecten, het aanstellen van een 
schepen met de transversale bevoegdheid ‘Slimme Gemeente’, het uitrollen van sensoren om de huidige stand van 
zaken te meten (luchtkwaliteit, geluidsoverlast, fi les, …) en actie te ondernemen, partnerships met andere Europese 
steden en een actieve deelname aan regionale en Europese fora die zich richten op slimme steden en gemeenten.  
Oog hebben voor cyberveiligheid van burgers en digitale geletterdheid stimuleren, ook bij jongeren ; 

  Oudergem duurzaam te maken: projecten stimuleren die Oudergemnaren aanzetten om te werken aan 
duurzaamheid, korte ketens, circulaire economie en vermijden van afval; hiervoor een gratis informatiekit uitwer-
ken; een project opzetten rond stadskippen voor Oudergemnaren die over een tuin beschikken; oprichten van een 
repaircafé; steun aan duurzame initiativen die opgezet worden door inwoners en/of  handelaars; een energie-loket 
en een website ‘Duurzaam Oudergem’ met informatie over lopende projecten ; 

  Een gids voor assistentiehonden die winkeliers, bedrijven en verenigingen informeert en goede praktijkvoor-
beelden bevat ; 

  De openbaarheid van de studies uitgevoerd in opdracht van de gemeente garanderen: een echt Open 
Data beleid en refl ex zodat de private sector en de universiteiten deze data kunnen gebruiken om nieuwe projecten 
en toepassingen te ontwikkelen die Oudergemnaren ten goede komen ; 

  Een gemeentelijke cel oprichten die nieuwe economische initiatieven faciliteert en begeleidt zoals incubatoren, 
innovatielaboratoria, start-ups ; 

  Het organiseren van een jaarlijkse dag van de Oudergemse verenigingen zodat de Oudergemnaren kennis 
maken met  de verenigingen en een zichtbaarheid wordt geven aan hun acties en hun vrijwilligers. 
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Oudergem als een culturele oase – Stel je voor dat het Cultureel Centrum een nieuw Flagey wordt, dat 
het Rood Klooster een referentie wordt die de Brusselse context overstijgt. Stel je voor dat de gemeente een ambitieuze 
culturele visie en politiek ontwikkelt, gelijk sporend met haar bevolking in volle ontwikkeling. Dat ze de middelen waarover 
ze beschikt, gebruikt en uitbreidt naar de verschillende publieken die zich op haar grondgebied bevinden. Laten we van de 
gemeente een levendige en kwalitatieve culturele oase maken, met haar eigen plaats op de kaart van het Brussels Gewest.

Om dit mogelijk te maken, willen we vernieuwen door: 

  Het Cultureel Centrum van Oudergem uit te bouwen tot een referentie voor het Brussels 
Gewest: een nieuw “Flagey” door onder meer specifi eke niches aan te spreken die nog niet in het Gewest aan bod 
komen; een renovatieplan uit te werken voor het centrum dat ook het gemeentehuis omvat; het initiëren van debat-
avonden in samenwerking met de ULB en de VUB rond belangrijke maatschappelijke thema’s; het huren van zalen 
van het centrum vergemakkelijken voor evenementen, spektakels en private conferenties ;

  Het Rood Klooster te ontwikkelen tot een familiale plek, gericht op milieu, cultuur en kunst: een ‘o�  ciële’ 
toegangspoort tot het Zoniënwoud via de ontwikkeling van een bezoekerscentrum (zoals het bezoekerscentrum van 
het Zwin te Knokke); een renovatie van de bestaande structuren om onder meer een degelijke feestzaal te hebben 
en de organisatie van artistieke activiteiten mogelijk te maken (schilderlessen, aardewerk, foto ateliers, zang,….); 
huwelijksceremonies voor Oudergemnaren toelaten; het culturele aanbod versterken door ambitieuzere tentoon-
stellingen te organiseren; het versterken van de activiteiten die verbonden zijn met de boerderij en de natuur, voor-
namelijk voor kinderen en scholen; een betere exploitatie van de waterbruggen en fonteinen ; 

  Het herdenken van de gemeentelijke evenementen met een echte wil om er iets moois van te 
maken (Carnaval, Paaseirenjacht, Oudergem feest, Feest van het Rood Klooster, Ambachten); evenementen or-
ganiseren die de culturele diversiteit van onze gemeente in het licht plaatst; het oprichten van een zinnode zodat 
Oudergem eindelijk deelneemt aan de Zinneke Parade ; 

  Bibliotheken uitbouwen tot ware speerpunten van het lokale cultuurbeleid, tot informatiemediatoren 
tussen verschillende publieken (onder andere scholen), tot plaatsen van uitwisseling en debat tussen inwoners en tot 
ruimtes voor kennismaking met nieuwe media en mogelijkheid tot vormen van mediawijsheid ; 

  Opzetten van initiatieven rond media en digitalisering die ook inspelen op de creativiteit van inwoners, 
onder andere ook voor jongeren (coderen, lokale reporter); mediawijsheid, onder andere via sensibilizeren rond 
cyberveiligheid ; 

  Het aanleren van talen aanmoedigen door Oudergemnaren met verschillende taalachtergrond met elkaar in 
contact te brengen via speelse initiatieven (Wil je met mij…?)  ; een adequate fi nanciële ondersteuning van 
de gemeente voor de Nederlandstalige culturele infrastructuur en initiatieven. Uitbouw van de Lut-
gardissite tot een geïntegreerde cultuur-, welzijns –en onderwijspool in nauwe samenwerking met andere partners 
in gemeente ; 

  De activiteiten van Auderghem Autrefois en de Erfgoedbank   ondersteunen; een betere valorisatie van het 
lokale patrimonium;  een cultuurparticipatiebudget voorzien voor culturele initiatieven van burgers ; lokale patrimoniumlokale patrimoniumlokale patrimonium


lokale patrimonium
De activiteiten van Auderghem Autrefois en de Erfgoedbank   ondersteunen; een 
lokale patrimonium
De activiteiten van Auderghem Autrefois en de Erfgoedbank   ondersteunen; een 
lokale patrimonium
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Verbeeld je een sportieve gemeente – Verbeeld je een gemeente die trots is op haar sportploegen, die 
aanzet tot sporten, die fysieke activiteit voor iedereen in de openlucht of  in zaal faciliteert. Hockey, volleybal, tafeltennis, 
voetbal, rugby, gymnastiek, …. Oudergem beschikt over een groot aantal, dikwijls uitstekende clubs, waarvan de prestaties 
niet genoeg zichtbaarheid krijgen.  

Daarom willen we vernieuwen door: 

  Een uniek Sportloket te voorzien waar alle informatie betre� ende gemeentelijke sportactiviteiten en sportclubs 
wordt verzameld en toegankelijk gemaakt wordt ; 

  Kwalitatieve sportcentra te voorzien, die ondersteund worden en gemakkelijke toegankelijk zijn.  De Centre Spor-
tif (ADEPS) en de  Willegemszaal moeten gemakkelijk toegankelijk zijn ; 

  Op korte termijn te voorzien in een verminderd tarief  voor Oudergemnaren in een zwembad van een 

buurtgemeente. Een studie bestellen om de mogelijkheid van een zwembad in privaat/publieke samenwerking in 

Oudergem te onderzoeken ; 

  Het Rood Klooster als vertrekpunt uit te bouwen van wandelwegen, looppaden en fi etsroutes, en dit in nauw 
overleg met Leefmilieu Brussel ; 

  Mogelijkheden te voorzien voor groepen van inwoners die gezamenlijk willen sport beoefenen (jogging, fi etsen, 
wandelen, …) en sportinstallaties (bijvoorbeeld fi tness) te plaatsen in openlucht in de openbare ruimtes ; 

  Een jaarlijkse sportdag te organiseren zodat de deelnemers de lokale sportclubs kunnen ontdekken en zich 
gratis kunnen initiëren in een aantal ludieke en sportieve activiteiten, vervolledigd door een luik gezondheid   ; 
Regelmatige organisatie van sportieve activiteiten in samenwerking met de buurtgemeenten (vb: een wandelweek, 
een fi etsweek) ; 

  Een betere omkadering te verzorgen van de grote sportevenementen die onze gemeente doorkruisen 
(20km van Brussel, Ronde van Frankrijk, …). 
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4. Verbeeld je een gemeente waar iedereen een 
duw in de rug krijgt om zich persoonlijk te 
ontwikkelen. 

Beeld je een gemeente in die eenieder de mogelijkheid biedt om zich persoonlijk te ontwikkelen en die de middelen en 
begeleiding voorziet om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Dit loopt niet alleen via het onderwijs en de be-
geleiding van de jongsten. Beeld je een gemeente in die zich engageert in de strijd tegen de vereenzaming en die een duw in 
de rug geeft aan hen die het nodig hebben, onder andere via een OCMW dat op een neutrale, transparante, empathische 
en e�  ciënte manier beheerd wordt. Een gemeente die mensen op zoek naar werk een extra duw geeft en die bejaarden 
en personen met een handicap begeleidt. Stel je een gemeente voor die zich maatschappelijke thema’s zoals de gelijkheid 
man-vrouw, of  de LBGTI rechten toe-eigent. Een gemeente die elk individu aanzet het beste in zichzelf  te ontwikkelen. 

Onderwijs en jeugd - Stel je een gemeente voor die de ongerustheid van ouders om een plaats in een kwalitatieve 
kribbe of  school in hun onmiddellijke omgeving begrijpt, een gemeente die niet alleen kennis aanmoedigt, maar ook zelf-
kennis en het zelf  kunnen doen. Onze jongeren moeten de competenties krijgen die hen toelaten zich aan te passen aan 
een (arbeids-) wereld in constante verandering. Taal- en digitale kennis moeten een prioriteit zijn en dit vanaf  de prilste 
leeftijd. Een gemeente die niet alleen activiteiten voor de allerkleinsten organiseert, maar voor alle jongeren. Stel je een 
gemeente voor waar elke burger een actor van de verandering kan zijn.  

Daarom willen we vernieuwen door: 

  Een geplande uitbreiding van het aantal opvangplaatsen, zowel in de gemeentelijke kribbes als in de privé krib-
bes; Behalen van het label ‘Kindvriendelijke gemeente/Ami des Enfants’ zodat de ontwikkeling van ouders 
en kinderen gegarandeerd is. Voorzien in publieke ruimtes voor vervanging van luiers en mogelijkheid tot geven van 
borstvoeding ;  

  Een versterkt tweetalig aanbod in de lagere scholen en een meertalig aanbod in de kinderkribbes  ; een school-
aanbod waar actieve pedagogie toegepast wordt  ; de promotie van gezonde, evenwichtige en korte keten voeding 
in alle scholen en kribbes ;

  een overdekt buitenspeelplein zodat ook bij regen kan gespeeld worden; een goed onderhoud van 
bestaande speelplaatsen met aandacht voor speelbos elementen naast traditionele uitrusting; de organisatie van 
een ‘speeldag of -namiddag’ om uitwisseling tussen de verschillende Oudergemse scholen mogelijk te maken ; 

  Uitbreiden en beter zichtbaar maken van buitenschoolse activiteiten, in het bijzonder tijdens de vakantieperio-
des; een sterker aanbod van huiswerkscholen mogelijk maken ; 
Uitbreiden en beter zichtbaar maken van 
des; een sterker aanbod van huiswerkscholen mogelijk maken ; 
Uitbreiden en beter zichtbaar maken van 
des; een sterker aanbod van huiswerkscholen mogelijk maken ; 
Uitbreiden en beter zichtbaar maken van 
des; een sterker aanbod van huiswerkscholen mogelijk maken ; 



speeldag of -namiddag’

Uitbreiden en beter zichtbaar maken van 
des; een sterker aanbod van huiswerkscholen mogelijk maken ; 

speeldag of -namiddag’

Uitbreiden en beter zichtbaar maken van 
des; een sterker aanbod van huiswerkscholen mogelijk maken ; 
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  Ondersteuning bieden aan zachte mobiliteit bij jongeren;  een strenge veiligheidscontrole in de omgeving van 
scholen, academies, sport- en culturele centra ; 

  Een creatieve plaats voor jongeren; oprichten van een bi-communautaire jeugdraad. Beter band jeugdhui-
zen en de omliggende buurt; uitwisseling jeugdhuizen; Samenwerking met scholen zodat leerlingen een vereniging 
bezoeken en zich een of  meerdere dagen kunnen engageren voor een lokale vereniging ; 

  Het aanmoedigen van uitwisselingen en intra- en extra-Europese reizen voor jongeren, inclusief  uitwisseling 
met Nederlandstalige scholen in Oudergem  ; onderhandelde beurzen of stages bij de bedrijven binnen 
de gemeente; een betere zichtbaarheid van lokale noden aan jobstudenten via gemeentelijke initiatieven rond werk-
gelegenheid ; 

  Het ontwikkelen van initiatieven die jongeren begeleiden in het gebruiken van nieuwe technologie en 
het ontwikkelen van mediawijsheid eerder om nieuwe technologie productie en creatie aan te moedigen i.p.v. 
de loutere consumptie van deze technologie; Een beleidsplan opstellen om (cyber)pesten tegen te gaan via een 
partnership tussen het onderwijs en de ouders.

Senioren en intergenerationeel werken – Beeld je een gemeente die welzijn, de levenskwaliteit en de veiligheid van 
de senioren beschouwt als een transversale prioriteit in haar volledig beleid. Een gemeente die haar senioren raadpleegt 
over haar ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Beeld je een gemeente in die haar senioren toelaat zo lang als mogelijk in hun eigen 
woning te blijven, hun autonomie bevordert en intergenerationele relaties ontwikkelt. Een gemeente met gebouwen waar 
jonge families samenwonen met senioren, waar uitwisseling en elkaar helpen een evidentie zijn.

Daarom willen we vernieuwen door :

  Het oprichten van een seniorenraad die onder andere een bevraging moet opzetten om tot een objectief  
beeld te komen over de lokale noden en verwachtingen van senioren ;

  Het oprichten van een specifi eke dienst binnen de gemeentelijke administratie die helpt bij het zoeken van een 
aantal diensten zoals familiale hulp, thuishulp, maaltijden aan huis, ondersteuning vanop afstand, taxicheques enz. ; De 
verschillende sociale actoren op het terrein met elkaar verbinden en structurele samenwerkingen opzetten tussen 
deze actoren en het OCMW (onder andere voor Zoniënzorg) ; 
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  Aan te sluiten bij een netwerk zoals « Seniorvriendelijke steden/Ville, amie des aînés » om de integratie van 
senioren te bevorderen; Gemakkelijker toegankelijkheid van het openbaar vervoer mogelijk maken, met speciale 
aandacht voor de hoogte van de trottoirs bij bushaltes  ;

  Een sociaal taxi aanbod voor senioren te verzorgen; vermijden dat bussen niet plots uit dienst verdwijnen (bus 34); 
een hulpdienst oprichten voor kleine opknap- of renovatiewerken tegen beperkte prijs (eveneens voor 
mensen met een beperking of  die zich in moeilijke omstandigheden bevinden) ; 

  Het ontwikkelen van een alternatief en intergenerationeel woningenaanbod met een proactieve deelname 
aan kangoeroe woningprojecten (bijvoorbeeld, 3 generaties onder één dak) of  «  Abbeyfi eld  » woningen (gegroe-
peerde en deelwoningen waar iedereen zijn/haar eigen woning behoudt, maar beschikt over gemeenschappelijke 
ruimtes en aanvullende diensten) ; 

  Het opzetten van intergenerationele projecten die uitwisselingen tussen senioren en jongeren bevor-
deren, zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding in gemeentelijke rust- en verzorgingstehuizen (OCMW en privé), 
voorlezen, computerlessen of  het bevorderen van een samenwerking tussen een vzw zoals  “Duo for a Job”, waar 
senioren hun expertise en kennis kunnen delen met jonge werkzoekenden ; 

  Het opzetten van tele-bewaking diensten die het mogelijk maken om een probleem ( vb: een veiligheidsrisico of  
een vraag om hulp na een valpartij) makkelijk te melden. 

Handicap – Beeld je een gemeente in die de integratie van personen met een handicap transversaal meeneemt in 
elke stap van haar beleidsontwikkeling en -projecten. Een gemeente die haar kwetsbare bewoners en de diversiteit van 
persoonlijke situaties kent en projecten voorstelt om zich persoonlijk te kunnen ontplooien. 

Daarom moeten we vernieuwen door  : 

  Een toegankelijkheidsraad in het leven te roepen die de bevoegde schepen en actoren op het terrein samen-
brengt; een handvest en toegankelijkheidsstrategie uitwerken ; 

  het voorzien in gepaste infrastructuur: met geluid uitgeruste verkeerslichten voor slechtzienden; geleidstro-
ken bij oversteekplaatsen; systematisch verlaagde trottoirs bij oversteekplaatsen; nieuwe trottoirs die oog hebben 
voor mensen met beperkingen ; 

  Het gebruik van mobiele apps om de collectieve intelligentie van de bewoners aan te wenden om moeilijk bereik-
bare plaatsen in kaart te brengen voor mensen met een visuele of  mobiele beperking; een betere leesbaarheid van 
alle gemeentelijke digitale middelen (label Anysurfer) ; routes die verplaatsingen doorheen de gemeente faciliteert 
(bijvoorbeeld ‘rolroutes’)  ; 

  Een referentiecontactpersoon binnen de 
gemeentelijke administratie aan te stellen  
; ondersteuning voor dagopvang en voor 
de verenigingen die gehandicapten en 
hun familie helpen  ; ondersteuning voor 
culturele verenigingen voor personen 
met een handicap en partnerships tus-
sen de gemeente en verenigingen voor 
personen met een handicap  ; integratie 
van kinderen met een handicap in een 
onthaalmilieu, in het verenigingsleven en 
in de school  ; promotie van gehandicap-
tensport en een gemakkelijke, aangepas-
te toegang tot de sportinfrastructuur; 

  Toepassing van de aanwervingsnormen 
voor personen met een handicap binnen 
de gemeentelijke diensten en toepassing 
van de normen die geldig zijn voor de 
openbare diensten. Een inclusieve poli-
tiek wat betreft tewerkstellingsprogram-
ma’s voor mensen met een beperking. ma’s voor mensen met een beperking. 
tiek wat betreft tewerkstellingsprogram-
ma’s voor mensen met een beperking. 
tiek wat betreft tewerkstellingsprogram-
ma’s voor mensen met een beperking. 
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Beeld je een solidaire gemeente in waar iedereen zijn plaats vindt. Verbeeld je een gemeente 
waar elke burger gemakkelijk en snel toegang krijgt tot de hulp die hij/zij op dat moment in zijn/haar leven nodig heeft. 
Beeld je in dat het OCMW in Oudergem niet langer als een fataliteit beschouwd wordt, maar als een tijdelijke springplank 
om terug op te veren. Op dit ogenblik beheert het OCMW het dagdagelijkse, maar biedt het niet echt een toekomstper-
spectief. Solidariteit gaat verder dan het OCMW alleen. Het houdt ook het verenigingsleven van de gemeente in alsook 
oog hebben voor zij die gemakkelijker in kwetsbare situaties kunnen verzeild raken. Daarom willen we een echte nieuwe 
wind laten waaien in het ondersteunen van en toegang krijgen tot het gemeentelijke verenigingsleven in Oudergem.

Daarom willen we vernieuwen door  : 

  Een verbeterd en versterkt onthaal te ontwikkelen en gemakkelijke toegang tot informatie  te voorzien: een web-
site voor het OCMW, met een aanwezigheid op sociale media (met bijv. een Facebook pagina) en open 
deur en/of  informatiedagen verspreid over het hele jaar ; 

  Initiatieven te bevorderen die er op gericht zijn mensen te emanciperen en duurzaam te integreren  ; een maximale 
persoonlijke begeleiding voorzien  ; een dienst voorzien die specifi ek mensen begeleidt en ondersteunt 
die hun eigen werk willen creëren  ; een echte werkgelegenheidspolitiek binnen het OCMW voeren: ont-
moetingen met werkgevers, ontwikkelen van het talent van de gegadigden, betere afstemming tussen noden van 
werkgevers (ook sociale) met werkoriëntatie van toekomstige werkers ;  

  Mensen die onder art. 60 en 61 vallen, met een traject van maatschappelijke integratie door werk, 
zich duurzaam laten integreren in de arbeidsmarkt; daarom is een reële opvolging essentieel, via oplei-
dingen, maar ook via een permanent contact met openbare en privé werkgevers (ook lokale sociale werkgevers) 
evenals met Actiris ; 

  Mogelijke synergieën tussen de gemeentelijke administratie en het OCWM te bekijken, maar eveneens met de 
buurgemeenten ; 

  De rol van de reeds opgerichte sociale kruidenier te versterken  ; het verzekeren van de kwaliteit van de verkoch-
te producten door ze onder meer te bevoorraden met bio producten afkomstig uit korte keten ; 

  Het versterken van de band tussen het OCMW en de sociale immobilieënkantoren ; 

  Burgerinitiatieven te stimuleren via het opstellen van burgerbudgetten alsook via een ernstig overleg met burgers 
die zich willen inzetten om initiatieven te nemen in de collaboratieve deeleconomie zoals de solidaire koelkasten of  
het herverdelen van onverkochte producten uit lokale winkels ; 

  Oplossingen voorstellen voor eenoudergezinnen (babysit applicaties, deelvervoer, schoolbegeleiding); invoeren 
van een singletoets voor beleidsmaatregelen ; 

  Een persoonlijke begeleiding voor nieuwe inwoners, zeker voor zij die uit een ander Europees land komen of  uit 
een ander werelddeel ; een verwelkomingspakket dat alle noodzakelijke praktische informatie en contactaddressen 
bevat, inbegrepen deze van buurtcomités.
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5. Verbeeld je een gemeente die een pionier is op 
het gebied van transparantie, goed bestuur en 
burgerparticipatie

Een gemoderniseerde, meertalige en interactieve gemeentelijke communicatiestra-
tegie via zowel mondelinge, gedrukte als digitale kanalen. Stel je voor dat je niet meer toevallig iets verneemt over de 
start van wegenwerken, de opening van een nieuw restaurant of  de bouw van een gebouw maar dat je de nuttige infor-
matie over het lokale leven snel en vlot verkrijgt zodat je de lokale verkozenen en gemeentelijke diensten gemakkelijk kan 
bevragen. Stel je voor dat er ook een gegarandeerde opvolging van je verzoek is. Beeld je in dat je zelf  een eigen publicatie 
in het gemeentelijk blad kan voorstellen.

Een gemeentelijke administratie op maat, aangepast aan je eigen noden. Je wil een snelle 
dienstverlening, e�  ciënt en digitaal? Je kan voortaan online formulieren invullen of  “chatten” met een medewerker. Ga je 
liever langs op het gemeentehuis? Er zijn openingsuren zowel tijdens als na de werkuren mogelijk. Je ondervindt moeilijkhe-
den om je te verplaatsen? De administratie komt tot bij je thuis. Stel je voor dat je vanop je telefoon een foto kan nemen 
van een probleem in je straat en die direct naar de gemeente sturen opdat die het probleem opvolgt….

Een gemeente die naar je ideeën luistert, die je projecten een duwtje in de rug geeft 
en die je betrekt in haar beleidsopties. Beeld je een gemeente in die overleg met burgers op een perma-
nente manier tot de kern van haar beleid rekent. Een gemeente die concrete middelen gebruikt om uw ideeën te verzame-
len en om banden te smeden tussen burger en beleid. Een lokaal leven dat zich ontplooit binnen dynamische burgernetwer-
ken. Stel je voor dat je wijk een fi nanciële ondersteuning bekomt voor een lokaal initiatief. En dat je lokale mandatarissen je 
helpen om je projecten te realiseren. Stel je zelfs voor dat je direct kan meewerken aan de uitwerking van de lokale politiek. 
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Daarom willen we vernieuwen door: 

  Een gemeenteblad dat open staat voor alle Oudergemnaren, hun initiatieven, hun verenigingen, voor de ge-
meentelijke handelaren en de oppositiepartijen  ; communicatieruimte voor private initiatieven zodat het drukwerk 
in uw brievenbus afneemt  ;  

  Een beter opgezet en uitgedacht gebruik van lokale sociale media met duidelijke doelstellingen. Een o�  -
cieel gemeentelijk sociale media profi el, met thematische groepen om aan ideeënuitwisseling te doen, vervolledigd 
met een Instagram en een Twitter account ; 

  Een performantere, twee-en meertalige dienstverlening en gemeentelijke website om de transparan-
tie en de toegankelijkheid van het gemeentelijk leven te verbeteren  ; Een leesbare transparantie-bibliotheek om alle 
o�  ciële documenten rond een gemeentelijk onderwerp snel terug te vinden ; 

  Een uniek telefoonnummer om te communiceren met de gemeentelijke diensten  ; de mogelijkheid om, indien 
u dat wenst, met de gemeente te communiceren via SMS en WhatsApp ; 

  Een Oudergemse mobiele applicatie die de toegang tot de gemeentelijke en de regionale 
diensten vergemakkelijkt op het vlak van mobiliteit, parking, huishoudhulp, kinderoppas. Beter gebruik 
van notifi caties om burgers te informeren rond evenementen in gemeente of  onverwachte gebeurtenissen (Be-
Alert) ; 

  Een levendige gemeenteraad die een open debatruimte wordt, rechtstreeks uitgezonden via de sociale 
media en de gemeentelijke website (met de mogelijkheid voor opnieuw afspelen)   ; scholen en verenigingen die 
deelnemen aan de gemeenteraad  ; 

  Gemeenteraadsleden die zich verplaatsen naar je wijk om naar jou te luisteren  ; een virtuele en 
fysieke ideeënbox om je voorstellen voor Oudergem te verzamelen  ; ‘shaker days’ om het netwerken van Ouder-
gemnaren te versterken en hun ideeën verder te ontwikkelen  ; burgerkabinetten rond enkele prioritaire thema’s 
(bijvoorbeeld betaalbaar wonen) om samen de gemeentelijke politiek te ontwikkelen  ; participatieve begroting voor 
lokale initiatieven (gekoppeld aan de mogelijkheid tot crowdfunding) of  voor projecten om een wijk “in beweging 
te brengen”   ; 

  Volledige, snelle en actuele informatie aan te bieden over alle werken in Oudergem, via een con-
tactpunt ‘werven’ en de gemeentelijke website, met aanduiding van alternatieve routes en de mogelijkheid 
om eventueel klachten neer te leggen.

  Een verbeterde toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten dank zij openingsuren buiten de arbeidsu-
ren en een krachtig elektronisch loket  ; een persoonlijke begeleiding bij uw vraag naar verschillende administratieve 
documenten en diensten; een mobiele gemeentelijke administratie die zich naar je wijk verplaatst en zo toegankelij-
ker is voor senioren, zieken en mensen met beperkte mobiliteit ; 

  Een loket voor wonen om Oudergemnaren te helpen in hun zoektocht naar woningen ; 

  De mogelijkheid om huwelijksplechtigen (en andere) uit te zenden zodat afwezigen deze vanop afstand kunnen be-
kijken (met toegangscode) ; 

  Een beter jaarlijks onthaal van de nieuwe inwoners ; 

  Behouden van een budget in evenwicht en een lage belastingsvoet. 
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6. Een witte bladzijde,
want dit is slechts een begin…

Deze pagina is de uwe. Al uw ideeën, suggesties, prioriteiten en bezorgdheden zijn welkom. Wij zullen deze zeker bekijken 
en aftoetsen op hun haalbaarheid, in een open en constructieve geest en vanuit een optiek van burgerparticipatie. 

U kan Wim Vanobberghen
en Open Vld Oudergem
steeds contacteren via :

  Baron Robert Hankarsquare 2 bus 3
1160 Oudergem

 0473.47.13.10

 openvldoudergem@gmail.com

 www. wimvanobberghen.be

  www.openvldbrussel.be/oudergem

Samen innovatieve projecten voor Oudergem realiseren

18 Programma MR-OpenVLD Oudergem


