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Lokale Handel // Circulaire Economie 

Onze vaststelling : 

 Verschillende handelszaken verlieten het centrum van Berchem, de diversiteit van het 

aanbod neemt af en er zijn meerdere leegstaande handelspanden. 

 De lokale burgerinitiatieven aangaande ruil en/of recuperatie kennen veel bijval en de 

vraag naar dergelijke initiatieven is in stijgende lijn. 

 

Ecolo-Groen verdedigt: 

de evolutie van een lineaire economie naar een circulaire economie. Ecolo-Groen wil de lokale 

handelaars meer ondersteunen en ijvert voor handelszaken met een kwaliteitsvol en gevarieerd 

aanbod. 

 

Ecolo-Groen stelt voor : 

- ondersteuning van de lokale handelaars door : 

o regelmatig overleg tussen gemeente en de (vereniging van) handelaars ; 

o in omloop brengen van een lokale munt ; 

o acties te ontwikkelen om klantenbinding te bevorderen.. 

- het oprichten van een  uitleenpunt waar men terecht kan voor huishoudelijk materiaal 

en allerlei gereedschap ; 

- een actieve ondersteuning van lokale initiatieven zoals 'Repair Café', en het project  

'Hoogveld',.. 

- aankoop van panden door de gemeente (zoals Atrium doet in Brussel-

Stad) of een parternariaat met de privé om handelszaken te ontwikkelen en 

deze ter beschikking te stellen voor een duurzame handelszaken 

(producten van korte keten, bio, ambachtelijk gemaakte producten, 

bulkverpakkingen, ...) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Mobiliteit 

Onze vaststelling: 

 Zich met de wagen verplaatsen in Brussel en onze gemeente verloopt heel moeizaam. 

 Er is een ruim aanbod van het openbaar vervoer (tram, bus, trein, villo, cambio …). 

 Het fietsnetwerk en de voetpaden zijn vaak in een slechte toestand of slecht aangelegd. 

 

Ecolo-Groen verdedigt : 

De politiek inzake mobiliteit zal als doelstelling hebben om de overgang te maken van 'Koning 

Auto' naar de alternatieven zoals openbaar vervoer en de actieve verplaatsingsmodi (fiets, te 

voet, step, etc...). 

 

Ecolo-Groen stelt voor om: 

 in de scholen voetgangersrijen en fietspooling te organiseren ; 

 het fietsnetwerk te beveiligen ; 

 de voetpaden volledig toegankelijk te maken en te beveiligen ; 

 invoeren van publiek deelsysteem van elektrische fietsen ; 

 invoeren van 'speelstraten en schoolstraten' 

 groepsaankoop voor fietsen organiseren ; 

 automobilisten sensibiliseren betreffende de fietsers (snelheid, parkeren, voorrang, etc ) ; 

 een duidelijke positie tegen de verbreding van de RING mits de ondersteuning van de 

alternatieven en de multimodaliteit. 

 Op zoek gaan naar alternatieve oplossingen om aan het gebrek van 

parkeerplaatsen tegemoet te komen. (voorbeeld: privépersonen en bedrijven 

stellen hun parkeerplaats ter beschikking wanneer ze die zelf niet gebruiken). 

 

 

 
 
 
 
 



Duurzame Ontwikkeling 

Onze vaststelling : 

 Duurzame ontwikkeling, circulaire economie, lokale productie en lokale munt, 

biodiversiteit, zero afval, anders consumeren, voetafdruk, burgerzin, participatie ... het zijn 

woorden die we meer en meer horen en die aantonen dat we hoogdringend actie moeten 

ondernemen. 

 In Sint-Agatha-Berchem is er een groot potentieel en er komen steeds nieuwe initiatieven 

bij: repair café, lokale ruilinitiatief, wijkcomposteren, collectieve moestuinen, .... zijn 

allemaal initiatieven die sinds kort werden opgestart. 

Ecolo-Groen verdedigt: 

Elk initiatief dat als doel heeft om het leefmilieu te verbeteren en de ecologische voetafdruk 

vermindert. De gemeente moet desbetreffend toonaangevend zijn en moet alles in het werk 

stellen om de levenskwaliteit van de Berchemnaren te verbeteren. Doelstelling 2024 : Sint-

Agatha-Berchem = duurzame gemeente 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 om samen met de administratie een transversale evaluatietabel te ontwikkelen voor het 

geheel van de projecten en de verwezenlijkingen. Bij deze evaluatie zal steeds de toets 

gemaakt worden van de effecten op socio-economisch en ecologisch vlak. De 

gendertoets zal eveneens deel uitmaken van deze evaluatie. 

 

 Audit van de energieperformantie van het gemeentelijk patrimonium ; 

 de ecologische voetafdruk van de administratie verminderen(vb : verminderen en 

progressief evolueren naar zero afval door verpakkingen te weren in scholen, bij 

aktiviteiten, vergaderingen, ..) ; 

 

 het invoeren van een lokale munt en progressief overschakelen het participatiebudget 

 groene ruimtes ter beschikking stellen van de burgers ; 

 

 aanzet geven en ondersteunen van burgerinitiatieven door projectoproepen die als doel 

hebben om de wijk nieuw leven in te blazen en/of de ecologische transitie te bevorderen. 

De gemeente moet tevens ruimtes ter beschikking stellen waar burgers, verenigingen en 

handelaars elkaar kunnen ontmoeten. 

 

 lokale producenten stimuleren en ondersteunen door bijvoorbeeld lokalen ter beschikking 

te stellen waar producten of materiaal kan opgeborgen worden. 

 Zelfvoorziening voor plantendienst (gemeentelijke serres / creëren van werkaanbieding). 



Afval 

Onze vaststelling: 

 In de straten van Berchem merken we vaak rondslingerend afval en sluikstorten. 
 

 Het afvalbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen de transitie naar een 
milieuvriendelijke gemeente. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

 De gemeente speelt een belangrijke rol bij de overgang van een lineaire naar een 

circulaire economie, die veel minder afval genereert. 

 In de strijd tegen het afval moet men in eerste instantie AFVAL VERMIJDEN, in tweede 

instantie AFVAL RECYCLEREN. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 de bewoners : 
o wijkcomposteren in iedere wijk ; 
o oprichten van een uitleendienst tussen bewoners voor huishoudelijk apparaten en 

gereedschap dat men niet vaak gebruikt (boren, grasmaaiers, 
steriliseerapparaten, naaimachines, ...) 

o kookateliers organiseren: koken met restjes... 
 

 ondernemers, handelaars en lokale instanties : 
o voedselverspilling tegengaan ;        
o aanzet geven voor een handelszaak producten in bulkverpakking ; 
o kinderdagverblijven sensibiliseren tot het gebruik van herbruikbare luiers 

(wasautomaat ter plekke) 
o uitleendienst voor bouwmaterialen om verspilling tegen te gaan. 

 
 Organisatoren van evenementen : 

o invoeren van een afvalplan voor ieder evenement; 
o enkel herbruikbaar materiaal mag gebruikt worden. 

 
 In de scholen : 

o geen wegwerpverpakkingen voor het middagmaal ; 
o geen individuele tussendoortjes (worden aangeboden door de school of eventueel 

– mits roulatiesysteem – door de ouders gemaakt) 
o in de school wordt enkel water gedronken 

 
 afvalbeleid en strijd tegen sluikstorten : 

o in de wijken sensibiliseren en preventieacties organiseren; 
o regelmatig onderhoud en opkuis ; 
o indien nodig, GAS-boetes toepassen (gemeentelijke administratieve sacties) ; 
o selectieve afvalbakken in de openbare ruimte  (speelpleinen, parken en bos ...). 

 
 administratie: 

o gebruik van regenwater voor het besproeien van de planten. 
 

 
 

  



Klimaat & Energie 

Onze vaststelling : 

 Onze levenskwaliteit wordt bedreigd door de klimaatsverandering. 

 73% van het energieverbruik is gelinkt aan gebouwen. 

Ecolo-Groen verdedigt: 

 een vermindering van het energieverbruik (isoleren van gebouwen, etc.) ; 

 investeren in groene energie (zonnepanelen, …) ; 

 gebruik van regenwater promoten (subsidie voor installatie waterpomp) ; 

 meer groen in de stad om zo de lucht te zuiveren en water te absorberen. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 een energieaudit van het gemeentelijk patrimonium (huurwoningen inbegrepen) en de 

investeringen in isolatie en de noodzakelijke uitrusting om het energieverbruik te 

verminderen. 

 Subsidies toekennen en het organiseren van groepsaankopen voor de aankoop van 

ecologische producten (fietsen, waterpompen, waterverzachters, etc...) ; 

 het aanleggen van groendaken op de gemeentelijke gebouwen; 

 stimuli ontwikkelen om de Berchemnaren aan te zetten om groendaken en groene gevels 

aan te leggen. 

 Biodiversiteit stimuleren ; 

 installatie van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sociaal 

Onze vaststelling : 

 Volgens de cijfergegevens van het Brussels Observatorium leeft 1 op 4 personen in een 

gezin met een laag inkomen. 25% van de kinderen leven in gezinnen met een 

vervangingsinkomen. In 2015 was dit 12% wat wil zeggen dat de kinderarmoede op 4 jaar 

tijd is verdubbeld. 

 In Sint-Agatha-Berchem zijn er heel wat éénoudergezinnen (iets meer dan 1 op 8), het 

percentage is hoger dan het gemiddelde van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Van 

deze gezinnen is 86% van deze alleenstaande ouders een vrouw. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

Een humane gemeente waar iedere vrouw, iedere man, elk kind op een menswaardige en veilige 

manier kan eten en wonen, leven. Iedereen moet beroep kunnen doen op een duwtje in de rug 

tijdens een moeilijke periode, onder andere door gerichte acties van het OCMW. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

Voor het OCMW : 

 een professionele en transparante werking van het OCMW : de beslissingen worden 

toegelicht aan de betrokkenen ; 

 ter beschikking stellen van voldoende infrastructuur en diensten (kinderdagverblijven, 

noodwoningen, digitale openbare ruimte, huiswerkklassen, studieruimte etc…), belangrijk 

is dat deze laagdrempelig zijn. 

 Bijzondere aandacht besteden aan éénoudergezinnen aangaande de toegang tot 

informatie als de sociale hulpverlening. 

 Organiseren van acties om de kans te geven dat iedereen zich correct kan kleden 

(kledingbeurs), zich correct kan voeden (vb. Naast de reeds bestaande sociale kruiderij 

het installeren van een 'solidariteitskoelkast' waar mensen overschotten kunnen 

achterlaten),  zich kan verwarmen (energieaudit + stimuli promoten om 

energiebezuinigende investeringen uit te voeren), etc; 

 maximale ondersteuning aan burgerinitiatieven die de solidariteit en uitwisselingen 

bevorderen (givebox, uitleendienst, giften, etc …) ; 

 vormingen in gebarentaal voor bepaalde personeelsleden om de diensten voor 

slechthorenden toegankelijker te maken ; 

 socio-professionele integratie bevorderen door onder andere contracten 'artikel 60' aan te 

bieden in andere domeinen dan waar het nu gebruikelijk is. 

 Personen met een handicap voldoende begeleiden bij de samenstelling van hun dossier 

en hen informeren over hun rechten ; 

 een proactief onthaalbeleid uitbouwen voor vluchtelingen : een menswaardig onthaal, 

ondersteunen van initiatieven die ontmoetingen bevorderen, een begeleiding in de 

scholen voor de kinderen van nieuwkomers. 

 Betreffende ouderen, alternatieven ontwikkelen voor het rust- en verzorgingstehuis zodat 



mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen (kangoeroewonen, thuishulp, 

etc…). 

  

 



Diversiteit 

Onze vaststelling : 

  In Sint-Agatha-Berchem is 20% van de bevolking niet-Belg en er zijn een honderdtal 

verschillende nationaliteiten.  Maar diversiteit is veel ruimer dan enkel afkomst: de leeftijd, 

de geloofsovertuiging, de sexuele geaardheid, gender, de sociale klasse, de 

gezondheidssituatie, een handicap zijn factoren die minstens even belangrijk zijn binnen 

de diversiteit. 

 In onze gemeente kennen we geen noemenswaardige problemen maar we merken dat 

de gelegenheden om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen, zeer beperkt 

zijn. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

Een gemeente waar de diversiteit als een verrijking wordt gezien en waar de ontmoeting van 

cruciaal belang zijn ! 

Ecolo-Groen stelt voor: 

 
 herdynamiseren van het huis van de participatie ;   

 
 een pro-actieve wijkwerking organiseren om zodoende een maximaal aantal burgers te 

kunnen bereiken en betrekken ; 
 

 de openbare ruimte zodoende inrichten zodat het ontmoetingen bevordert; 
 

 een platform oprichten waar verenigingen elkaar kunnen ontmoeten ; 
 

 maximale steun verlenen aan elk initiatief dat bij haar werking de ontmoetingen en 
uitwisselingen bevordert ; 
 

 sensibiliseren ten aanzien van personen met een handicap (vb : in gemeentescholen is 

buitenschoolse opvang mogelijk voor kinderen die in het aangepast onderwijs school 

lopen) 

 

 het organiseren van minstens één evenement per jaar waarbij personen met een 

handicap op een positieve manier in het daglicht worden gesteld (vb : theatervoorstelling, 

kunsttentoonstelling, ...) ; 

 

 Adviesraad gelijke kansen nieuw leven inblazen en de opmaak van een actieplan ; 

 

 Samen met personen met verschillende culturele achtergronden multiculturele 

evenementen organiseren ; 

 

 gemeente speelt coördinerende rol bij het onthaal van nieuwkomers (vb. buddy’s, …). 
 
 



Huisvesting 

Onze vaststelling : 

In het laatste decennium is de bevolking in Sint-Agatha-Berchem met  20% toegenomen. 1 op 5 

inwoners is jonger dan 18 en 13% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Een derde van de 

gezinnen bestaat uit 1 persoon, 25% uit 2 personen en 37% uit minimum 3 personen. 13% van 

de gezinnen zijn éénoudergezinnen. 

Een kwaliteitsvolle en betaalbare woning vinden wordt steeds moeilijker. 

In onze gemeente zijn er twee sites met sociale woningen : Hunderenveld en de Moderne Wijk. 

Gelukkig zijn de renoveringswerken in de Moderne Wijk van start gegaan wat binnenkort zal 

leiden tot een grotere bezettingsgraad. Met 806 wooneenheden beschikt onze gemeente over 

slechts over 8% sociale woningen. 

Ecolo-Groen verdedigt: 

Toegang hebben tot een menswaardige woning is een basisrecht! Zowel de kostprijs als de staat 

van de woning hebben een directe impact op de levenskwaliteit van haar bewoners. Een 

proactief beleid inzake huisvesting is noodzakelijk en moet minstens : 

 zich aanpassen aan de bevolking rekening houdend met zowel de belangen van de 

gezinnen als deze van de alleenstaanden ; 

 een voldoende groot aanbod sociale woningen hebben. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 Een kadaster opstellen van de verschillende type huisvesting in onze gemeente en een 

soepelheid aan de dag leggen betreffende het creëren van nieuwe woonvormen ;(vb: 

kangoeroewonen, samenhuizen, cohousing, CLT, assistentiewoningen  etc …) ; 

 het oprichten, eventueel met een buurgemeente, van een SVK (sociaal verhuurkantoor) ; 

 energieaudit van de gemeentelijke huurwoningen en de energiebezuinigende 

investeringen uitvoeren ; 

 verhogen van het aantal sociale woningen ; 

 een éénloketsysteem ontwikkelen voor huisvesting waar alle zaken betreffende wonen-

energie en water kunnen geregeld worden ; 

 collectieve renovaties en promoten en ondersteunen zodat de eindfactuur voor de burger 

verlaagd wordt. 

 De kwaliteit van onze sociale woningen en wijken bewaken ; 

 leegstand bestrijden 

  



Democratie – participatie - transparantie 

onze vaststelling : 

Het ontbreekt het Participatiehuis aan proactieve dynamiek. Het gevolg daarvan is dat er een 

verwarring bestaat tussen participatie en informatie. Beslissingen worden genomen op het niveau 

van het College en pas in laatste instantie, wanneer alles beklonken is, worden de gemeenteraad 

en de burgers, ter informatie, betrokken. 

Daarentegen stellen we vast dat er binnen de samenleving een groeiende interesse is bij de 

burger om een actieve rol binnen de gemeente op te nemen. In Sint-Agatha-Berchem werden de 

laatste jaren heel wat burgerinitiatieven uit de grond gestampt. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

De gemeenteraad moet een echte plaats van debat zijn en thematische gemeenteraad, waarbij 

de inwoners eveneens bij betrokken worden moeten eveneens plaatsvinden. Het 

beslissingsproces moet worden omgekeerd ; wij zijn voorstander van 'bottom-up'-systeem en de 

werking van de verschillende adviesraden en commissies moet worden herbekeken. 

Ecolo-Groen meent dat het van essentieel belang is om een echte transparatie te hanteren, alle 

beslissingen, zelfs waarvoor geen gekrachtiging vereist wordt, moeten ter informatie voorgelegd 

worden aan de gemeenteraad. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 platform voor de verschillende verenigingen van de gemeente (cf. verenigingenraad) ; 
 decentralisatie, wijkwerking uitbouwen en informatie ter plaatse organiseren (ex. mobiele 

kiosk) ; 
 een % van de begroting voorzien voor de wijken (participatiebudget); 
 herzien van de werking van de verschillende commissies en adviesraden; 
 opmaken en toepassen van een deontologische code voor mandatarissen (om 

belangenvermening te voorkomen) ; 
 Het Gemeentelijk Burgerinitiatief opnemen in het gemeentelijk reglement (een debat en 

stemming over een voorstel dat ingediend is door burgers); 
 Initiatieven om vzw's op te richten ondersteunen (via het participatiehuis) (dossier 

samenstellen, statuten schrijven, aanvragen subsidies...) 
 
 

 
 



 
 

Onderwijs 

Onze vaststelling : 

De ondersteuning van de leerlingen en de begeleiding voor huistaken komt in het gedrang door 

de vele administratieve taken dat de leerkrachten moeten vervullen. Extramuros-activiteiten zijn 

heel beperkt omwille van een gebrek aan omkadering en financiële middelen. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

toegankelijk onderwijs voor iedereen ; waarbij ingezet wordt op het welzijn en een goede 

begeiding om de slaagkansen te verhogen. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

Op middellangen en lange termijn moeten de noden bepaald worden inzake de onthaalklassen, 
kleuter-, lager-, en middelbaar onderwijs. 

De mogelijkheid om een middelbare school in de gemeente te bouwen moet bestudeerd worden. 

 

Inclusief onderwijs voor leerlingen met specifieke noden : 

 beroep kunnen doen op een multi-disciplinair team indien nodig (logopedist, opvoeders, ...) 

  

 actieve begeleiding voor kinderen met leermoeilijkheden ; 

 inzetten op vormingen van het personeel om met kindern met leermoeilijkheden om te 
gaan; 

 wijkgerichte huistakenbegeleidng 

  

 Onderwijs waarbij ritme van het kind en leefomgeving worden gerespecteerd 

 fysieke ruimte aanpassen (ook kalme zone op speelplaats ; leesmomenten...) 

 lessen in natuur/buiten 

 projecten die aansluiten bij de huidige maatschappij (burgerzin, solidariteit 
Noord/Zuid, sociale media, diversiteit (in al haar aspecten)...) 

 

 participatief educatief project 

 ouders een actief betrekken bij de school 

 



Gezondheid 

Onze vaststelling : 

Heel wat mensen kunnen de druk en het ritme dat de maatschappij oplegt om steeds meer en 

beter te presteren, niet aan.  25% van de bevolking wordt vroeg of laat geconfronteerd met 

ernstige problemen op vlak van mentale gezondheid. 

Onze fysieke gezondheid wordt op haar beurt bedreigd door de luchtvervuiling, een tekort aan 

lichaamsbeweging en een onevenwichtige voeding. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

De gemeente moet op een gestructureerde en transversale manier een preventief 

gezondheidsbeleid voeren. 

Ondersteuning geven en samenwerken met het Medisch Huis om een beleid inzake mentale 

gezondheid uit te tekenen.   

Ecolo-Groen stelt voor : 

 

 het aanzetten tot meer bewegen in scholen en administratie door actieve 
verplaatsingsmodi (te voet of met de fiets) te bevorderen ; 

 promotie en invoering van gezonde voeding binnen de gemeentelijke structuren : 
kinderdagverblijven, scholen, rust- en verzorgingstehuis, sportinfrastructuur...; 

 Groen in de gemeente bevorderen door stimuli aan te bieden voor het aanleggen van 
groene daken en gevels om zo de luchtkwaliteit te verbeteren ; 

 promotie van laagdrempelige fysieke activiteiten in open lucht (yoga, wandelingen, ... 
 het geven van lessen in open lucht; 

 Het OCMW aanzetten om haar rol op te nemen als informatieverstrekken betreffende de 

toegang tot de gezondheidszorg. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kinderen - Jeugd 

Onze vaststelling: 

In onze gemeente is het concept 'familie' al even divers als haar bevolking : éénoudergezinnen, 

grote gezinnen, samengestelde gezinnen, en dit met roots in de vier hoeken van de wereld. 

Bijgevolg moet de gemeente haar politiek aangaande gezinnen en jeugd aanpassen in functie 

van de realiteit van haar bevolking. 

Ecolo-Groen verdedigt: 

 een jeugdaanbod dat de jongeren toelaat zich te ontwikkelen en een sociaal netwerk uit 

te bouwen rekening houdend met het feit dat de gezinnen niet meer dezelfde zijn als 

deze van de jaren 70. 

 een wijkgerichte werking 

 een goede kennis van zijn roots is een fundament binnen de persoonsontwikkeling ; 

 jongeren de mogelijkheid bieden om gelukkig, vrij en op een veilige manier op te groeien. 

 Een jeugdbeleid dat innoverend is en aansluit bij de hedendaagse realiteit. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 een verhoging van het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven met de waakzaamheid 

betreffende de toegankelijkheid voor gezinnen in precaire situaties ; 

 'occasionele' opvangplaatsen creëren; 

 een nauwere samenwerking tussen de Nederlands- en Franstalige scholen ; 

 een ruim aanbod van buitenschoolse aktiviteiten die toegankelijk zijn voor alle kinderen, 

wat ook de huistaal, de levensstandaard of handicap is ; 

 de schoolinfrastructuur buiten de lesuren ter beschikking stellen van verenigingen. 

 Een plaats geven aan 'StreetArt' binnen de gemeente (grafitti muren, .) ; 

 een plaats creëren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en op een ongedwongen 

manier zich kunnen uitleven (skate park, muziek, streetdance, etc …). 



Cultuur  

Onze vaststelling: 

bijzonder actief verenigingsleven in Sint-Agatha-Berchem. 

Culturele huizen, de bibliotheken en muziekacademie functioneren goed. 

Het aandeel van de Berchemnaren dat gebruik maakt van dit cultureel aanbod blijft te beperkt 

Bepaalde groepen van de bevolking vinden geen aansluiting bij het verenigingsleven en maken 
zich weinig kenbaar. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

 Een cultuurbeleid dat een maximaal aantal Berchemnaren bereikt 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 de culturele instellingen blijven steunen in haar missie en het aanbod decentraliseren. 

 Verenigingen die zich willen inzetten voor nieuwe kunstvormen een steuntje in de rug 

geven (streetart ; …) 

 participatief proces opzetten in de wijken om initiatieven te lanceren  

 lokalen ter beschikking stellen van verenigingen (scholen, …) 

 aanzetten tot een divers aanbod (kunsten, literateur, muziek, …) 

 ontmoetingen tussen verschillende culturen aanmoedigen door samen met verenigingen 

een lokaal festival te organiseren ; 

 aanbod vorminigen voor volwassenen ruimer maken (alfabetisering, talen, IT, sociale 

media, …) 

 'Creativiteit en Wetenschappen' op de kaart zetten 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tewerkstelling 

Onze vaststelling : 

werkloosheid bij jongeren is bijzonder groot ; opleidingsniveau van deze jongeren sluit niet aan bij 

de noden op de arbeidsmarkt. 

Ecolo/Groen verdedigt : 

verduurzamen van de terwerkstelling met kwaliteitsvolle banen 

Ecolo-Groen stelt voor : 

 ondersteuning van de socio-professionele integratie mits de uitbouw van een lokale 

werking en dit samen met alle betrokken partijen ( ondernemingen, sociale promotie, 

verenigingen, …), 

 vormingen, die toegang geven tot solidaire en duurzame beroepen, aanbieden 

(energiesector, sociale sector, kinderopvang, animatie...) 

 uitbouw van de lokale kleinhandel als mogelijkheid tot jobcreatie en het 

ondernemingsschap stimuleren door ruimtes voor te behouden voor speciale 

handelszaken (lokale en artisanale producten, producten in bulk, ...) 

 de opstart van coöperatieve en socio-economische projecten ondersteunen door solidaire 

aankopen en alle mogelijke ruilinitiatieven te promoten (lokale munt, lokale ruildienst, 

uitleendienst...)   

 de duurzame handel ondersteunen door ondernemingen aan te zetten voor het behalen 

van het label 'eco-dynamische onderneming'. Het promoten van alle sociale en duurzame 

praktijken om ondernemingen zo duurzaam mogelijk te maken (levering per fiets, 

recylage, ...) 

 
 
 
 
 
 
 



Veiligheid 

Onze vaststelling : 

In Berchem kennen we geen grote problemen inzake veiligheid, niettemin is er zeker nog ruimte 

voor verbetering. 

Ecolo-Groen verdedigt : 

Een veiligheidsbeleid waarbij de keten als volgt is samengesteld : preventie, handhaving en 

nazorg. Wij zetten in op een nabije en aanspreekbare politie die borg staat voor een kwalitatieve 

basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, verkeer, interventie, slachtofferopvang). Veiligheid is geen 

alleenstaand feit, om dit te bevorderen moet er worden ingezet op onderwijs, huisvesting, jeugd 

en de stedelijke ontwikkeling. 

Ecolo-Groen stelt voor : 

inzake preventie : 

 een wijkgerichte werking 

 nabijheidspolitie inzetten (wijkagenten) 

 investeren in de wijkcomités. 

handhaving : 

 verhoogde controles inzake de naleving van verkeersregels (snelheid, wildparkeren, 

etc...) ; 

 Inzetten op stadswachters en straathoekwerkers om openbare ordeverstoring tegen te 

gaan. 

 Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties : de leeftijd in Berchem 

van 14 jaar naar 16 brengen. 

Nazorg: 

 slachtofferbegeleiding; 

 er wordt steeds voorkeur gegeven aan een preventieve aanpak en bemiddeling, 

repressieve sancties komen in laatste instantie aan bod. 

 
 
 


