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E

vere Evere groeit, de bevolking breidt uit, culturen vermengen zich.
Evere is een groene gemeente in volle evolutie en transitie, nieuwe noden
dienen zich aan.

Evere is ook een gemeente waar meer en meer veelbelovende en zinvolle burger
initiatieven, met een sociale inslag en verbondenheid, de kop op steken.

Wij, ecologisten, willen hand in hand met alle Everse inwoners deze ontwikkeling
aanmoedigen en ondersteunen en zo een impuls geven om onze gemeente nog
beter te maken.
Zo’n verandering kan echter niet zonder een meer transparant, duurzaam, participatief en menselijk beleid.

EDITO

Ondanks enkele goede initiatieven, lijkt het er sinds decennia op dat het beheer
van onze gemeente er een is van een andere tijd: ondoorzichtig bestuur, weinig
inspraak van de burgers, mandaten die op niet transparante wijze alsmaar vernieuwd worden… het wordt tijd dat hier een einde aan komt !

EVERE

Vanaf 2018 willen wij, de ploeg van Ecolo-Groen, een eerlijker, menselijker en
gezonder alternatief bieden dat onze gemeente en haar inwoners verdient. Wij
willen deze uitdaging samen met u aangaan.
De afgelopen bestuursperiode voerden we constructieve oppositie. We steunden o.a. moties die onze gemeente meer gastvrij maakten, ondanks een harde
federale aanpak. Op het gebied van goed bestuur lagen we mee aan de basis om
transparanter te zijn over de vergoedingen van mandatarissen.
Ons project voor Evere is in de eerste plaats nu duidelijke keuzes maken om volgende generaties een betere toekomst te bieden.
Nu actie ondernemen voor morgen en overmorgen, over alle domeinen heen:
van mobiliteit tot opvoeding via leefmilieu, ruimtelijke ordening, groenbeheer,
cultuur, sociale samenhang met aandacht voor gezinnen, jongeren en ouderen.
Samen maken we onze gemeente van morgen eerlijker, menselijker en gezonder.
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Verbied het cumuleren van de mandaten van volksvertegenwoordiger,
 chepen en/of burgemeester.
s
Publiceer alle wedden van de leden van het college op de website van de
gemeente.
Ga een volledig partnerschap aan met de vzw Transparencia (van alle
 dministratieve documenten voor de burgers).
a
Zorg voor een systematische beeld- en geluidsopname van de gemeenteraad en verspreid deze op de website van de gemeente.
Beheer het gemeentebudget strikter om zo spoedig mogelijk onder de
 ewestelijke voogdij uit te komen.
g

Transparantie en goed bestuur
De legitimiteit van de politieke macht hangt net zozeer af van de
kwaliteit van het openbaar bestuur, als van de juiste besteding van
overheidsgelden, als van de ethiek waarmee de openbare mandatarissen en beheerders hun verantwoordelijkheden uitoefenen ten dienste
van het algemeen belang.

Vervang het bal van de burgemeester door het bal van de Everenaren aan
een schappelijke prijs en met de steun van plaatselijke artiesten, op een
plaats die toegankelijk is voor iedereen, met inbegrip van de personen met
beperkte mobiliteit (PBM).
Stel een einde aan de bedrijfswagens voor de gemeenteambtenaren aan de
hand van een mobiliteitsbijdrage (Villo, MIVB, NMBS, etc).
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Maak voor de belangrijkste projecten (aanleg van nieuwe wijken, imposante
gebouwen, etc) bindende burgerraadplegingen mogelijk.
Maak een deel van het gemeentebudget vrij zodat dit op termijn en in toenemende mate autonoom door de niet-verkozen burgers beheerd kan
worden. De verkozenen zouden dan een bindend mandaat hebben met een
precies lastenboek dat tijdens de raadplegingen op beslissing van de
burgers vastgelegd wordt.
Ken een budget toe aan de ouderenadviesraad om een project financieel te
ondersteunen.

Participatieve democratie
en burgerschap
Burgerschap wordt mogelijk gemaakt door de uitwisseling tussen de
burgers en hun verkozenen, door het openbaar debat en de discussie
in het algemeen om collectieve keuzes te verantwoorden. Dit houdt in
dat op ethische wijze gediscussieerd moet worden, met andere woorden een aandachtig oor, eerbied voor anderen en de nodige aandacht
voor de uitwisseling. Ecolo-Groen Evere wenst deze vorm van vaste en
collectieve actieve burgerschap uit te bouwen in aanvulling op het
individuele burgerschap verbonden aan de verkiezingen. Hierdoor zal
de rol van de burgermaatschappij en dus de democratie vooruitgang
maken.

Richt een adviesraad op voor personen met een handicap die advies zal
 even over alle kwesties met betrekking tot een handicap op het grond
g
gebied van de gemeente. Voorzie ruimte voor uitwisseling en dialoog tussen
deze 2 adviesraden om de gemeenschappelijke problemen aan te pakken.
Verdeel meer informatie en publiciteit rond belangrijke projecten dan het
wettelijke minimum, meer bepaald aan de hand van informaticamiddelen.
Richt voor de hele gemeente een transparant en participatief programma
in om de prioriteiten te bepalen, zoals de bouw van scholen, kinderdagverblijven en sportinfrastructuur, met aandacht voor het behoud van de milieukwaliteit voor het ontwerp van nieuwe woningen.
De klemtoon zal gelegd worden op de Josaphatsite of de omvorming van
braakliggende sites zoals Vishay.
Elk project zal met een minimaal toegankelijkheidsniveau rekening moeten
houden.
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Richt, via een raadpleging per wijk, een algemene snelheidsbeperking in
(zone 30 of residentiële zone) op alle wegen in de gemeente met een overheersende woonfunctie.
Voer een “Mobiliteitscheque” in, bestemd voor de Everse gezinnen zonder
motorvoertuig, gefinancierd met de opbrengsten van de bewonerskaarten
en de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) met betrekking tot verkeersovertredingen.
Voorzie in de straten rond scholen en kinderdagverblijven gebruiksvriendelijke zones of een beperking van het autoverkeer (tijdens de begin- en
einduren).
Maak de gemeente (veilig) befietsbaar voor iedereen (vanaf 9 jaar) !

Alternatieve en duurzame
mobiliteit
Gedurende de voorbije decennia is de aanwezigheid van de auto in de
openbare ruimte en in het verkeer blijven toenemen. Iedereen kan hiervan dagelijks de gevolgen waarnemen, in zijn straat, wijk, gemeente en
daarbuiten: files, verkeersonveiligheid, verlies aan gebruiksvriendelijkheid.

EVERE

Onze prioriteit ligt daarom bij de invoering van een gematigde snelheidsbeperking op het grondgebied van de gemeente, gepaard met
herinrichtingen van onze wegen, met als doel om de dodelijke ongevallen op de weg met de helft te verminderen, de levens- en luchtkwaliteit van de Everenaren te verbeteren, de geluidsoverlast in onze gemeente drastisch te verminderen en een gebruiksvriendelijkere
openbare ruimte te voorzien (bredere trottoirs, meer beplantingen,
straatmeubilair, ingerichte ontmoetingsplaatsen, buurtwinkels, etc).

Verbeter de indeling van de wegen ten gunste van de zachte weggebruikers
(voetgangers, personen met beperkte mobiliteit (PBM), fietsers, steppers).
Ondersteun en promoot het netwerk voor deelauto’s en -fietsen op het
grondgebied van de gemeente.
Bevorder parkeren voor gezondheidswerkers op huisbezoek bij patiënten
die zich niet kunnen verplaatsen (virtuele bewonerskaart, etc).
Bereid de uitbreiding van de metro naar Evere voor in het kader van een
geïntegreerd project met het oog op de vernieuwing van het openbaar vervoersaanbod, van de straten en op een verbetering van de levenskwaliteit
in het centrum van oud Evere.
Stimuleer het gebruik van aardgas (CNG) en van elektriciteit als brandstof
door de (fiscale) aanmoediging van de plaatsing van laadstations in Evere.
Stimuleer de verhoging van het aantal fietsboxen en verbeter de informatie
rond de beschikbaarheid hiervan.
Zorg voor de naleving van de reglementering op de vrije doorgang op de
trottoirs (1m50).
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Richt per wijk netheidcomités op met als taak om met de gemeente plaatselijke oplossingen voor netheidsproblemen te vinden. Op deze manier worden de inwoners positief betrokken, kan over de getroffen maatregelen
gecommuniceerd worden en heeft de gemeente een overzicht over de
eventuele problemen per wijk.
Promoot en sensibiliseer bij de Everenaren de noodzaak om onze gemeente netter te maken door een plaatselijke opruimdag door de inwoners in te
voeren en ondersteun specifieke burgerinitiatieven rond netheid (ploggen
– verantwoord joggen –, afvalopruiming per wijk, etc).
Voer een nultolerantiebeleid in voor milieuoverlast en pas op strikte en ontmoedigende wijze gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe.

Milieu, netheid en duurzame
ontwikkeling
De directe leefomgeving heeft een grote invloed op het welzijn van
iedereen in de gemeente. Hiertoe draagt hoofdzakelijk de openbare
netheid bij, evenals het behoud van het milieu en van de groenvoor
zieningen.
De netheid en gezondheid in de straten en openbare plaatsen zijn de
hoofdverantwoordelijkheid van de gemeente. Preventieve actievoering,
overlastbestrijding en ondersteuning van burgeracties moeten mee
helpen zorgen voor meer eerbied voor de netheid van onze omgeving.

EVERE

Promoot het gebruik van de applicatie “Fix My Street”, waarmee online onder
andere sluikafval, vervuiling, defecte straatlampen, beschadigingen aan
straatmeubilair, etc gemeld kunnen worden.
Verhoog het aantal “slimme” vuilbakken die op zonne-energie werken (vuilbakken die het afval samenpersen op zonne-energie).
Zorg dat Evere een pilootgemeente wordt voor de invoering van statiegeld
op blikjes in het Brussels gewest.
Ondersteun het Everse “Repair café” om aan onze defecte toestellen (huishoudapparaten, etc.) een tweede leven te geven en bestrijd op die manier
de geplande veroudering en promoot een duurzame consumptie.

Zorg voor aangename groene ruimtes met voldoende banken en openbare
toiletten die toegankelijk zijn voor iedereen, met inbegrip van de personen
met beperkte mobiliteit (PBM).
Investeer in de energieprestatie van sociale woningen (isolering, efficiënte
verwarmingsketels, etc.)
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Verhoog de opvangcapaciteiten voor kleine kinderen en voltooi de projecten rond scholen en woonplaatsen.
Vertraag de woningbouw en versnel de bouw van achterlopende infrastructuur (scholen, kinderdagverblijven, sportinfrastructuur, etc).
Bevorder de renovatie en de opsplitsing van oude gebouwen.
Verhoog de overdracht van woningen tussen het Grondbedrijf en het Agentschap voor Sociale Huisvesting (ASH) door in te zetten op de wijziging van
de verhouding openbare/privéwoning .
Maak de beschikbare woningen en de anonieme wachtlijst van Evere city en
van het Grondbedrijf online beschikbaar.

Stedenbouw en ruimtelijke
ordening
Gelet op de demografische boom in onze hoofdstad, die in onze
 emeente in het bijzonder zal gelden met een groei van 19 % (hetzij
g
+7300 inwoners tegen 2025) volgens de vooruitzichten van het BISA
(Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse), is het van essentieel
belang om een stedenbouwkundig beleid en een ruimtelijke ordening
te voorzien die rekening houden met deze verandering.

Voorzie de bouw van aanpasbare, nieuwe, solidaire en intergenerationele
gebouwen met voorzieningen voor elektrische voertuigen (elektrische
steps, hoverboards, fietsen, scooters, wagens), om zo de milieukwaliteit te
behouden.
Behoud de groene ruimtes die niet door de oprukkende verstedelijking
 etroffen zijn door alternatieve oplossingen voor nieuwe gebouwen te voorg
zien (omvorming van lege kantoorruimtes in woningen, bevordering van
kangoeroewoningen, etc).
Zorg voor een inclusieve benadering met de inrichting van speelpleinen
bestemd voor kinderen met een handicap.

EVERE

Waarborg de opvolging en de continuïteit van de verbintenissen van de
 emeente met betrekking tot het voetgangersproject (PAVE). De audit die
g
in Evere door het Gewest uitgevoerd werd en die stedenbouwkundige
inrichtingen op lange termijn voorstelde, mag niet uit het oog verloren
worden.
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Voorzie een welkomstkit voor elke nieuwe inwoner met alle informatie over
het leven in de gemeente (de werking van het bestuur, onze samenlevingswaarden, het openbaar vervoer, de schoolse en buitenschoolse activiteiten,
de plaatselijke winkels, het afvalbeheer, etc).
Werf binnen het gemeentebestuur een “diversiteitsverantwoordelijke” aan
om de inclusiviteit binnen het bestuur te bevorderen, zodat dit een voorbeeldfunctie heeft op gebied van gelijke kansen. En dit, zowel in het beheer
van het gemeentepersoneel (aanwerving, opleidingen, etc.) als in de betrekkingen met de gebruikers.
Ondersteun de culturele centra in hun interculturele projecten (zoals de
métissées avonden).

Interculturaliteit
en samenhorigheid
Wij maken er een erezaak van dat elke Everenaar zich goed voelt in onze
mooie gemeente en dit, ongeacht zijn of haar leeftijd, culturele afkomst,
seksuele voorkeuren, socio-professionele situatie en al dan niet zijn of
haar handicap. Daarom wensen wij concrete maatregelen en acties te
ondersteunen en in te richten om onze gemeente nog inclusiever te
maken.

Voer een “handicontact” in om de toegang tot informatie te vereenvoudigen,
families te helpen hun weg te vinden naar de hulpmiddelen die op het grondgebied van de gemeente bestaan en de informatie onder de verschillende
gemeentediensten te verspreiden.
Pas bij alle communicatie- en informatiemiddelen de “anysurfer” normen
toe en zorg voor “duidelijke teksten” die iedereen kan begrijpen.
Verhoog het aantal jobs voor personen met beperkte mobiliteit en voor
personen met een mentale/fysieke handicap binnen de gemeentelijke
structuren.
Maak de gemeentelijke infrastructuur (winkels, scholen, bibliotheken,
culturele centra, zwembad, etc.) voor iedereen toegankelijk.

EVERE
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Zorg voor een gevarieerd winkelaanbod in de wijken waar de vraag bestaat,
via de opstelling van een kadaster van wat bestaat en wat ontbreekt op
gebied van dienstenaanbod en promoot dit bij mogelijke ondernemers.
Voorzie een gemeentelijke communicatie ten dienste van de plaatselijke
economie door systematisch gebruik te maken van het infoblad of de
website van de gemeente als promotiemiddel voor de plaatselijke en innoverende economie (jaarboek van de handelaars, informatie over de markten,
voorstelling en promotie van nieuwe activiteiten, etc).
Stel handelsruimtes ter beschikking van handelaars die een innoverend,
ontbrekend of coherent project willen ontwikkelen met oog voor het
handelsevenwicht en/of op vraag van de bevolking.

Handel

Vermijd concentraties van gelijke windels (nachtwinkels, bars voor sportweddenschappen, cafés, etc).

In het voorbije decennium is de bevolking van Evere aanzienlijk
 estegen. Veel jongeren in het bijzonder hebben gekozen om zich in
g
onze gemeente te vestigen. Bovendien wordt in de komende 5 jaar een
toename met 19 % van de Everse bevolking voorzien, zodat het van
essentieel belang is om een echt beleid inzake dienstenaanbod in te
voeren, om de gebruiksvriendelijkheid, de samenhorigheid en de aantrekkingskracht van Evere te versterken.
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Ondersteun de Everse sportclubs door hun op transparante wijze sport
infrastructuur ter beschikking te stellen (met name door het online beschikbaar maken van de verschillende bezettingsuren).
Ondersteun plaatselijke verenigingen die actief zijn binnen de gemeente
door hun op transparante en eerlijke wijze lokalen aan te bieden in functie
van hun activiteiten en/of projecten.
Richt het artiestenparcours in Evere opnieuw in.
Voer een “Cultuurcheque” in voor jongeren onder de 18 jaar.
Maak de buitenschoolse activiteiten toegankelijker voor kinderen met een
handicap (met name via opleidingen voor de animatoren).

Cultuur en sport
Cultuur draagt op individuele en collectieve wijze bij aan de levens
kwaliteit. Ze voedt de dialoog tussen de inwoners en helpt een gemeenschappelijke identiteit op te bouwen. Ze is van iedereen en wordt
gezamenlijk uitgebouwd ongeacht of men liefhebber of professional
is.
Sporten, in de ruime zin van het woord, of het dagelijks beoefenen van
een voldoende fysieke activiteit zijn veel meer dan een fundamenteel
element om in goede gezondheid te blijven. Ze vormen eveneens een
belangrijke aandrijvingskracht van sociale relaties en een levensschool
aangezien ze omgang met diversiteit en een hechte teamgeest vergen.
De gemeente moet cultuur en sport promoten en voor iedereen en alle
leeftijden toegankelijk maken, op transparante wijze.
EVERE
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Bevorder sportactiviteiten door infrastructuren ter beschikking te stellen,
de informatie over de bestaande activiteiten te verbeteren en een
“Seniorenpas” in te voeren waarmee verschillende groepslessen in de
gemeente gevolgd kunnen worden.
Bied een minibus- of carpooldienst aan zodat onze ouderen zich eenvoudig
kunnen verplaatsen binnen de gemeente.
Voorzie thuishulpdiensten zodat onze ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven.
Organiseer regelmatig gezellige en goedkope maaltijden in samenwerking
met restaurants, wijkhuizen, de hotelschool etc.

Onze ouderen

Behoud de medische kaart voor de curatieve zorgen en breid deze uit naar
preventieve zorgen (diëtetiek, rookstopbegeleiding, kinésithérapie, etc).

Gelet op de vergrijzing van de bevolking, een van de talrijke uitdagingen
bij de organisatie van onze samenleving, moet goed nagedacht worden
over de huisvestingsmodellen die in overeenstemming met de noden
van onze ouderen ontwikkeld zouden moeten worden. We denken daarbij aan het contact dat met hen behouden moet worden wanneer, met
de leeftijd, het gezinsleven en de nabije omgeving extra nodig en moeilijk worden door een gevoel van onveiligheid en isolement.

Ga de eenzaamheid bij onze ouderen tegen door de promotie van
vrijwilligerswerk, opleidingen, deelname aan culturele of sportieve activiteiten, etc.

EVERE
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Creëer op het grondgebied van de gemeente secundaire scholen over alle
schoolnetten heen.
Lanceer het project “bienveillance à l’école” (BALE) in de basisscholen van
de gemeente om te streven naar een maatschappij en scholen waar in v
 rede
samengeleefd wordt.
Ken als gemeente aan alle scholen dezelfde voordelen toe (zoals de terbeschikkingstelling van een schoolbus om naar het zwembad te gaan) volgens
het principe 1 kind = 1 kind.
Neem concrete maatregelen om naar een effectief gratis onderwijs te
streven.

Onderwijs

Versterk de kleuterschool door een betere kwaliteit op gebied van opvang
en omkadering aan te bieden.

Aangezien de gemeente Evere ongeveer 3.000 jongeren op middelbare
schoolleeftijd telt en het aantal beschikbare plaatsen op het grond
gebied van de gemeente tien keer lager is dan de vraag (hetzij op dit
ogenblik 300 plaatsen) en gelet op de demografische boom die tegen
2024 verwacht wordt, zullen wij 3.500 plaatsen tekort komen (het
equivalent van 4 middelbare scholen). Wij zijn dan ook van mening dat
dringend projecten voor de snelle voorziening van nieuwe plaatsen in
Evere ondersteund moeten worden, over alle schoolnetten heen.

Zorg voor betere informatie over de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor studietoelagen in het secundair onderwijs.
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Bevorder de rechtstreekse verkoop van de producent aan de consument
(kort circuit) en geef de voorkeur aan plaatselijke en biologische producten.
Zet in op een dynamische markt voorbehouden voor producenten van
 oedsel afkomstig van plaatselijke en biologische landbouw.
v
Zorg ervoor dat alle refters en kinderdagverblijven in de gemeente gezonde
en kwaliteitsvolle maaltijden voorzien met een vegetarische optie aan
betaalbare prijzen voor gezinnen met lage inkomens.
Vervang de frisdrankautomaten in de scholen door waterfonteintjes.
Sensibiliseer voor de verpakkingsproblematiek door het gebruik van drinkflessen en brooddozen te bevorderen.

Duurzame voeding
Onze verhouding met wat we eten, zegt veel over de soort maatschappij
die we willen zijn en over de toekomst die we willen bieden. Onze
voeding staat namelijk centraal in verschillende debatten rond gezondheid, milieu, ethiek, economie en soms ook rond filosofische keuzes.
Het gaat hier dus om een belangrijk politiek vraagstuk waarvoor de
overheden concrete oplossingen moeten bieden binnen een globale
strategie. De voeding van onze kinderen in de refter op school speelt
in deze strategie een fundamentele rol.

Sensibiliseer voor gezonde en duurzame voeding en leer smaken en diverse
voeding kennen.
Bevorder de stedelijke landbouw (individuele en collectieve moestuinen)
aan de hand van een inventaris van de bestaande en potentiële moestuinen,
de analyse van hun bodemkwaliteit (zware metalen en agronomische
kwaliteit, etc.)
Ondersteun composteren in de wijken en bied de ophaling van huishoudelijk
organisch afval aan.
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Zet opnieuw een fietsende politiebrigade in en verhoog het aantal patrouilles te voet en per fiets om het contact met de bewoners te bevorderen.
Zorg voor herinrichtingen van de openbare weg die het veiligheidsgevoel
bevorderen, bijvoorbeeld met aandacht voor de verlichting ’s nachts, voor
de breedte van de trottoirs, etc.
Stel de burgers voor om verkenningstochten te maken in samenwerking met
Egregoros (de bemiddelingsdienst), met andere woorden patrouilles te voet
door een groep personen, met als doel om eventuele problemen in een wijk
op te sporen en deze aan de gemeente te melden.
Bestrijd lastigvallen in de openbare ruimte, in het bijzonder door sensibiliseringscampagnes.

Bestrijding van het
onveiligheidsgevoel

Bied een wijkpolitie aan die meer contact/luistermomenten met de inwoners
heeft.

Net zoals de maatschappij en het milieu is de openbare veiligheid van
groot belang voor de levenskwaliteit van de inwoners. De veiligheidskwesties omvatten een brede waaier aan problemen (lastigvallen op
straat, agressie, misdaad, inbraken, etc.) die reeds op wijkniveau vastgesteld worden en waarvoor een snelle en gepaste oplossing moet
komen.
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Hicham Talhi
Martine Lion
Jean-Philippe Mommart
Inês Rodrigues
Housini Chairi
Mathilde Guillaume
José Garcia Martin
Sarah El Ghorfi
Sanjay Mukhopadhyay
Griet Hubrechts
Henry Poitoux
Claire Kupper
Elvis Jost-Roumagnou
Claire Collard
Laurent Borsellini
Marie-Anne Raymaekers
Jacques Verhaegen
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Josiane Jacoby
Gaël Verhelst
Tatev Apraham
Matthieu Vinck
Nathalie Cremers
Olivier Bribosia
Chantal Messiaen
Bart Hanssens
Zoé Debroeyer
Mohamed Hidali
Elodie Vannieuwenhuyze
Axel Godin
Violaine Van Cutsem
Serge Debroeyer
Colombine Godart
Etienne Poelman
Claire Finné
Jean-Sébastien Octave

Tijd voor een transparant
alternatief !
Een jonge dynamische groep die onze gemeente op een menselijkere,
gezondere en eerlijkere manier mee wil besturen.
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HICHAM
TALHI

MARTINE
LION

JEAN-PHILIPPE
MOMMART

28 jaar
Onze-Lieve-Vrouw wijk

63 jaar
Haachtsesteenweg

43 jaar
Vredeplein
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INÊS
RODRIGUES

CHAIRI
HOUSINI

N
JEAN-SÉBASTIE
OCTAVE

19 jaar
Kerkhof van Evere

45 jaar
Sint-Vincentius

34 jaar
Paduwa wijk

35

29

ECOLO-GROEN Evere
Tel. +32 486 89 11 28 – ecoloevere@gmail.com
Ecolo-Groen Evere

www.evere.ecolo.be
www.groen.be
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