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Een legislatuur vol uitdagingen  

 

De leden van de nieuwe Molenbeekse meerderheid zijn met bezieling van plan om in te spelen op de 

wensen van de Molenbekenaars; in het volle besef van de economische en financiële lasten 

waaronder de gemeentelijke middelen gebukt gaan, hebben ze hun krachten gebundeld om gestalte 

te geven aan het meerderheidsakkoord voor de nieuwe bestuursperiode. Een akkoord dat tegelijk 

eerzuchtig beoogt te zijn, realistisch en afgewogen. Ik heb de eer om u dit akkoord voor te stellen.  

Sint-Jans-Molenbeek wordt gekenmerkt door een overwicht van jonge mensen, een verrijkende 

culturele diversiteit, maar helaas ook door een diepe sociale kwetsbaarheid die een groot gedeelte 

van de bevolking treft. Het is dus belangrijk om meerdere uitdagingen en steeds meer nieuwe 

behoeften aan te pakken en om zich aan de hedendaagse realiteit aan te passen. 

Deze beleidsverklaring en ook de eerste begroting van de legislatuur werd met inachtneming van 

deze parameters uitgewerkt. Ze zijn doordrongen van de typische Molenbeekse identiteit, inclusief 

een sterke sociale inslag.  

 

 

 

Catherine Moureaux, 

Burgemeester.  



Een open en participatieve school, kwaliteitsonderwijs 

Molenbeek is een jonge gemeente. 28% van de bevolking is jonger dan 18! Deze specifieke 

demografie vormt een ongelooflijke rijkdom. Elk kind heeft het recht om toegang te krijgen tot alle 

diensten en activiteiten die nodig zijn voor zijn goede ontwikkeling, ongeacht zijn sociaal-

economische achtergrond. In dit kader moeten we streven naar een gratis of alleszins goedkoop 

aanbod aan kinderopvang, onderwijs, culturele en sportieve activiteiten enz. 

 

Een van de grootste problemen waarmee alle ouders uit Molenbeek momenteel worden 

geconfronteerd, is overigens het vinden van een plaats voor hun kinderen in een school dicht in de 

buurt. Door de sterke bevolkingsgroei is er in onze gemeente immers een nijpend gebrek aan 

opvangplaatsen voor de kleinsten en aan plaatsen in scholen voor de grotere kinderen. Volgens de 

Wijkmonitoring bedraagt het aantal plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar in alle opvangsystemen 

samen (publieke en private) slechts de helft van het gewestelijk gemiddelde (0,14 tegenover 0,32). Dat 

is het laagste percentage van het Gewest … 

 

Het is dus van cruciaal belang om dringend extra opvangplaatsen te creëren en tegelijkertijd op een 

verantwoorde manier de bevolkingsexplosie in alle leeftijdscategorieën te beheren. Zo waren er 

bijvoorbeeld voor het schooljaar 2012-2013 in de gemeente slechts 10 beschikbare plaatsen voor 13 

kinderen in de kleuterscholen en voor 12 leerlingen in het lager onderwijs. Slechts één tiener op 3 kon 

een plaats vinden in het secundair onderwijs op het grondgebied van de gemeente. Hier moet 

verandering in komen. Niet alleen omdat mobiliteit een groeiend probleem is in de stad, maar ook 

omdat we uit milieuoverwegingen moeten proberen onze individuele verplaatsingen te beperken, en 

vooral omdat onze kinderen zich niet ten volle kunnen ontplooien als ze al vanaf de kleuterschool om 

5.30 uur moeten opstaan om met het openbaar vervoer in een afgelegen school te geraken. 

 

Tot slot willen wij verder investeren in het basisonderwijs om in betere begeleiding te voorzien, en om 

de goede beheersing van de onderwijstaal (evenals van de tweede landstaal) en de verwerving van 

basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) te bevorderen. In dit kader moeten we ook gebruik 

maken van nieuwe technologieën zoals het internet, om een nieuwe digitale kloof te vermijden. 

 

Bovendien moet de school, als openbare instantie in de wijk, een grotere rol spelen in de ontwikkeling 

van het buurtleven. Door de wisselwerking te bevorderen tussen scholen, sportclubs, verenigingen en 

burgers, moet de wijk voor iedereen een thuis zijn. Dit vormt de basis voor een meer respectvolle 

relatie tussen ouders en schoolgemeenschap, in het belang van de kinderen. 

Zo zullen de volgende initiatieven worden genomen: 

- In alle scholen de kinderopvang tijdens de middag opnieuw gratis maken; Overwegen om dit concept 

van gratis opvang uit te breiden naar de andere kinderopvangdiensten; 

- In elke school de mogelijkheid ontwikkelen tot gratis studie onder toezicht van een leerkracht; 



- Een snelle oplossing implementeren voor de vervanging van afwezige leerkrachten, inclusief 

taalleerkrachten; 

- De school een centrale plaats geven in het wijkleven, door de schoolpoorten te openen naar de wijk 

en door samenwerkingen tussen de school en alle actoren in de wijk te ontwikkelen. Er moet een 

beleid worden gevoerd waarbij de schoolgebouwen en speelplaatsen buiten de school- en opvanguren 

worden gebruikt, door synergiën te ontwikkelen met het plaatselijke verenigingsleven (jeugdhuizen, 

culturele en sportdiensten, enz.); 

- De taalinitiatie en de openheid naar andere culturen bevorderen, door meer bepaald de samenwerking 

tussen Franstalige en Nederlandse scholen aan te moedigen (via een proefproject dat erop gericht is 

taalleerkrachten tussen scholen uit te wisselen); 

- De oprichting van ouderverenigingen aanmoedigen. Hun uitermate belangrijke rol staat immers 

buiten kijf, in die zin dat ze een hogere betrokkenheid en meer inspraak van de ouders in de school 

beogen via een positieve dialoog tussen ouders en onderwijzend personeel; 

- De directe omgeving veilig maken en voor elke school een plan voor een zachte mobiliteit en schone 

lucht opstellen; 

- Extra plaatsen creëren zodat ouders hun kinderen kunnen inschrijven in een school die dicht bij huis 

ligt, vooral voor de kleuterschool en de lagere school, met als doelstelling om voor elk kind een goede 

plaats op school te verzekeren, een doelstelling die vooral bewerkstelligd zal worden door de volgende 

initiatieven: 

- De school aan de Korenbeekstraat omvormen tot een school met een volledig leerprogramma 

(kleuterschool en lagere school); 

- Het aantal plaatsen verdubbelen door een nieuw schoolgebouw te bouwen voor school Windekind; 

- De uitbreiding van de klassen van de twee Franstalige secundaire gemeentescholen (POP-scholen) 

krachtig ondersteunen; 

- Overgaan tot de bouw van een nieuwe Nederlandstalige secundaire school; 

- Openen van een nieuwe Franstalige secundaire school  

- Minstens één van de nieuwe scholen moet Beroeps- en/of technisch onderwijs aanbieden. 

Het is van fundamenteel belang om vertrouwen te stellen in de onderwijsteams en innovatieve 

pedagogische praktijken aan te moedigen, evenals de inspraak van het onderwijsteam in de 

ontwikkeling van de schoolinstelling, met als doel onderwijs op maat dat afgestemd is op de noden en 

talenten van elk kind. 

Daarnaast is het cruciaal dat er een volwaardige samenwerking tussen ouders en leerkrachten tot stand 

komt, aangezien beide pijlers essentieel zijn voor de goede ontwikkeling van het kind. Hierbij moet de 

aandacht met name uitgaan naar een betere communicatie tussen het gezin en het onderwijsteam, maar 

ook naar de regelmatige organisatie van informele momenten (ontbijtmomenten bijvoorbeeld) die tot 

wederzijds vertrouwen leiden en het mogelijk maken kennis te maken met elkaars overtuigingen en 

gewoonten;  



- Een kwaliteitsvol, duurzaam, gezond en betaalbaar middagmaal aanbieden aan alle leerlingen, en 

daarbij de voorkeur geven aan contracten met lokale producenten en producenten van biologische 

producten; 

- Gelijke onderwijskansen voor meisjes en jongens bevorderen, met aanvaarding van LGTB’ers, met 

aandacht voor harmonieus samenleven, waarbij op ruime schaal instrumenten en animaties worden 

ingezet om vooroordelen tegen te gaan en discriminatie te bestrijden; 

- IJveren voor de oprichting van een pool voor hoger onderwijs in het kader van het 

Stadsvernieuwingscontract (SVC) Weststation; 

- De renovatie van de openbare schoolgebouwen voortzetten, rekening houdend met het welzijn van de 

leerlingen en de normen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid; 

- De schoolkosten verlagen door onder meer de kosten van activiteiten te plafonneren, zodat elke 

leerling kan deelnemen aan schooluitstappen en -reizen, en door initiatieven te ontwikkelen 

(groepsaankopen van materiaal, proefprojecten, enz.) die gericht zijn op het terugdringen van de 

kosten; 

- Op school de verkoop verbieden van dranken en etenswaren die schadelijk zijn voor de gezondheid 

(hoog suikergehalte, energiedrankjes, enz.) en de installatie van waterfonteinen in de gemeentescholen 

veralgemenen; 

- De FWB ertoe aanzetten om meer CLB-personeel te voorzien met het oog op een betere begeleiding 

van de kinderen, en de CLB-centra vragen om de nieuwe leerlingen individueel te ontmoeten teneinde 

hun situatie te beoordelen en ze naar de bevoegde diensten door te verwijzen; 

- Ervoor zorgen dat kinderen die hier onregelmatig verblijven naar school kunnen gaan (migranten, 

MENA, zigeuners ...);  

- Toezien op de optimale financiering en ondersteuning van huiswerkklassen (vooral 

terbeschikkingstelling van lokalen) en versterking van de samenwerking ervan met de 

gemeentescholen; 

- Leerlingen met moeilijkheden permanent ondersteunen door bij vaststelling van een lacune 

onmiddellijk in te grijpen en een leerkracht in te schakelen; 

- Leer-, schrijf- en leesmoeilijkheden zo snel mogelijk opsporen, door de efficiëntie van de instanties 

voor leerlingenbegeleiding en -ondersteuning te verbeteren (CLB-centra, OCMW, huiswerkklassen, 

hulpdiensten voor jongeren, enz.); 

- Bijzondere aandacht besteden aan het onderwijs van de andere landstaal (Nederlands of Frans) met 

het oog op een betere inschakeling in het beroepsleven in de Brusselse context; 

- Pesten en geweld in de scholen bestrijden, door de directies en onderwijsteams een specifieke 

opleiding te laten volgen; 

- De begeleiding versterken voor FLE (français langue étrangère) en NLT (Nederlands tweede taal) in 

de scholen en meer investeren in het systeem van de overgangsklassen; 



- Een netwerk van openbare en private studiezalen ontwikkelen voor de leerlingen van het secundair 

en het hoger onderwijs tijdens de examenperiodes, bijvoorbeeld in bibliotheken, kantoren, 

buurthuizen,… 

- Investeren in overdekte speelplaatsen 

Een nieuw kader voor familiale ondersteuningsmaatregelen 

Gezinnen zijn de dag van vandaag sterk veranderd. Kinderen worden vaak opgevoed door hun broers 

en zussen. Veel ouders hebben verschillende capaciteiten, maar krijgen te maken met vragen en 

problemen omtrent hun kinderen. Eenoudergezinnen nemen toe en veel huishoudens leven zonder 

inkomen uit werk. 

Deze nieuwe realiteit vereist een ander aanpak om aan gezins- en opvoedingsondersteuning te doen. 

Momenteel zijn veel acties gefragmenteerd, zonder een duidelijk kader en een overkoepelende 

coördinatie. Er ontbeert dus aan een structuur die algemene aanbevelingen kan doen.  

We willen prioriteit geven aan deze ondersteuning voor gezinnen en ouders. Daarom zullen we, samen 

met de gemeenschappen, een diepgaande reflectie opstarten, met als doel om een duidelijk 

ondersteuningskader te creëren voor families in Molenbeek.   

 

De jonge Molenbekenaars verdienen respect en een toekomst.  

 

De gemeente wenst en wil het welzijn en de emancipatie van alle jongeren bevorderen door hun de 

werkmiddelen aan te reiken opdat eenieder in staat zou zijn om zijn eigen weg te banen, de weg naar 

succes te kiezen met de zin om iets van de toekomst te maken. Wij menen dat jongeren zich ten volle 

moeten kunnen uiten en dat wij de ontwikkeling van hun individuele of collectieve projecten moeten 

aanmoedigen. Voorts moeten wij ook een aanbod ontwikkelen dat hun ontplooiing ondersteunt. De 

actieve participatie van jongeren aan de samenleving als verantwoordelijke, actieve, kritische en 

solidaire burgers, moet sterk worden ondersteund, ongeacht hun geslacht, hun sociale achtergrond of 

hun culturele identiteit.  

In het kader hiervan nemen we de volgende initiatieven: 

 

●    Samen met alle jeugdactoren van de gemeente zal er een meerjarig strategisch plan worden 

opgemaakt. 

 

●    Maximale openheid. Tijdens de examenperiode moet men voor de Molenbeekse studenten op een 

georganiseerde manier gemeentevoorzieningen openen en ter beschikking stellen om de examens in 

een passend kader te kunnen voorbereiden.  

 

●     In alle wijken van Molenbeek de buurthuizen dynamiseren en openstellen, en aan de jongeren 

locaties aanbieden voor hun ontplooiing en emancipatie, bijvoorbeeld buurthuizen of culturele centra. 

Daartoe zal nieuw leven moeten worden ingeblazen in nieuwe, duidelijke doelstellingen voor de VZW 

MOVE (ex LES). 

 

●    Met alle jeugdactoren en jongeren een overlegde analyse uitvoeren inzake behoeften en 

verwachtingen in termen van participatie en ontwikkeling van het burgerschap. 



 

●    Ondersteuning van praktijken voor een versterking van een effectieve participatie van jongeren, 

zoals de jeugdraad.  

 

●     Het reactiveren van OCMW-tools inzake steun aan jongeren.  

 

●    Vergemakkelijking van de toegang van jeugdverenigingen en jeugdhuizen tot gemeentelijke 

voorzieningen en uitrustingen; hen steunen in de voortzetting van hun opdrachten (hulp bij projecten, 

bij infrastructuur, administratieve vereenvoudiging enz. ). 

 

●   Een meerjarenplan opmaken om bestaande speeltuinen te renoveren en te onderhouden en er 

minstens drie nieuwe aan te leggen op het gemeentelijk grondgebied. Het komt erop aan om kinderen 

en jongeren centraal te plaatsen in het ontwerp van elk project van de ruimtelijke ordening. Kleine 

speeltuinen,  groenvoorzieningen…. 

 

●   Structureel overleg opzetten met alle actoren van het jeugdbeleid in de gemeente. 

 

●    In samenwerking met de politie een ‘jeugdtraining’ opzetten voor alle politiebeambten en 

gemeenschapswachten in Molenbeek. 

 

●    De Jeugdraad uitbreiden om de leden ervan representatiever te maken voor alle buurten van de 

gemeente en inspraak invoeren voor de belangrijke punten die jongeren aanbelangen of 

jeugdgebonden punten die moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.      

●    Op de website van de gemeente een pagina opzetten met alle informatie over jongerenactiviteiten 

en jeugdorganisaties in de gemeente.  

●   Initiatieven in het leven roepen voor een betere toegang tot psychologische gezondheidszorg en om 

taboes hierover te doorbreken.  

 

●    Twee nieuwe jeugdhuizen oprichten. 

 

Molenbeek: cohesie als handelsmerk! 

Sociale cohesie is een uitdaging die ons Gewest elke dag opnieuw moet en wil aangaan. Molenbeek 

doet op dat vlak al jarenlang baanbrekend werk. 

 

De bevolking in onze gemeente is tegelijk uniek en divers. Wie onze gemeente echt kent, weet dat ze 

zich onderscheidt door haar ‘dorpskarakter’. In welke wijk je ook woont, wat opvalt is de enorme 

vriendelijkheid en solidariteit van de inwoners. 

 

Dat betekent niet dat met 100.000 mensen samenwonen op 6 vierkante kilometer elke dag van een 

leien dakje loopt. 

 



Er is niet alleen de uitdaging om de verschillende culturen met elkaar te verbinden, ook het 

samenleven tussen de generaties vormt een grote uitdaging. De dualisering in het Gewest en het land 

zien we ook in Molenbeek, waardoor er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de mensen. Om deze 

grote moeilijkheden aan te pakken, volstaat het niet om voor iedereen projecten te ontwikkelen, men 

moet ook activiteiten op touw kunnen zetten waarin alle generaties aan bod komen, om nieuwe diepe 

banden tussen de inwoners te creëren. 

 

Om een band te creëren, schotten af te breken en te werken aan de transversaliteit van het gevoerde 

beleid, zullen we de volgende concrete projecten uitwerken: 

- de organisatie bevorderen van zo veel mogelijk activiteiten tegen een beperkte kostprijs, met 

name op het vlak van buitenschoolse opvang, cultuur- en sportstages, cultuur- en sportactiviteiten, 

leerbegeleiding en bevordering van de gezondheid. 

- Een grondige denkoefening voeren over de behoeften van onze gezinnen en gemeentediensten 

implementeren om hen beter te ondersteunen op het vlak van ouderschap en opvoeding in de ruime 

betekenis van het woord. 

- De acties van verenigingen en de deelname aan het verenigingsleven met alle middelen 

ondersteunen en opwaarderen, als middel voor individuele emancipatie. 

- Elke vorm van discriminatie actief bestrijden, met name door sensibiliseringscampagnes te 

organiseren om vooroordelen weg te werken. 

- Het transversale werk rond de opvolging van slachtoffers van huiselijk geweld, seksisme en 

elke andere vorm van geweld uitbreiden. 

- Het OCMW opnieuw centraal plaatsen in het systeem van sociale cohesie door de diensten 

voor socioprofessionele integratie te herstructureren en het sociale beleid te herbekijken. 

- De aanwerving bevorderen van gespecialiseerde maatschappelijke opvoeders in het kader van 

een efficiënt preventiebeleid. 

- Een strategische denkoefening voeren over de aanwezigheidsuren van de sociale werkers op 

het terrein, om de mogelijkheden van effectief straatwerk uit te breiden. 

- Cornimont en Berg en Dal opnieuw centraal plaatsen in de systemen voor sociale cohesie. 

- Opwaarderen van alle initiatieven inzake solidariteit en goed samenleven, wie ook de 

organisatoren zijn, zodat ze een van de pijlers worden van het nieuwe imago van Molenbeek. 

 

Tot slot willen we de genderdimensie integreren in alle gemeentelijke beleidslijnen en daarom hebben 

we een schepen van vrouwenrechten aangesteld. 

 

 

 



 

Onze Molenbeekse senioren, een grote rijkdom voor iedereen 

Ouderen zijn een verrijking voor de samenleving. Zij vormen de pijlers voor het overdragen van de 

geschiedenis en cultuur van onze maatschappij. Ze moeten waardig kunnen leven, in een rustige wijk, 

met een voldoende hoog pensioen en een gegarandeerde toegang tot kwalitatieve gezondheidszorgen.  

Elke oudere moet de garantie hebben dat hij toegang kan hebben tot een aangepaste woning, dat hij 

zich kan verplaatsen binnen een publieke ruimte die hierop is afgestemd (de stad, de wijk) en toegang 

heeft tot hulp en diensten voor ouderen. Hun levenskeuze moet worden gerespecteerd. Het is immers 

belangrijk dat ouderen in onze samenleving de plaats kunnen bekleden die ze verdienen. 

Hiertoe engageren wij ons op meerdere vlakken: 

- Het ondersteunen en verhogen van het aantal ontmoetingsruimtes en het bevorderen van 

intergenerationele projecten, in het bijzonder vanuit wijkverenigingen of rusthuizen. Dit moet 

bijdragen tot de uitwisseling van ervaringen en is een aanmoediging voor projecten voor het 

doorgeven ervan. Dit kan ook via initiatieven en projecten voor het verkleinen van de digitale kloof, 

ontmoetingen met senioren die ooit vertrokken uit hun vaderland en dus de bevoorrechte getuigen zijn 

geweest van het onthaal en de integratie in de samenleving enz. 

- Aanmoediging van de ontwikkeling van peterschapsprojecten, van ‘Seniors consultants’, dat zijn 

vakspecialisten, artiesten en ambachtslui met pensioen die hun ervaring delen door hulp te bieden aan 

verenigingen, scholen en lokale ontwikkelingsprojecten (bijvoorbeeld peterschapsprojecten van het 

type ‘Duo for a job’); 

- Ontwikkelen van thuishulpdiensten en interventies voor aanpassingen aan woningen om tegemoet te 

komen aan de vraag van de grote meerderheid van de ouderen om zolang mogelijk en zo goed 

mogelijk thuis te kunnen blijven wonen; 

- Het opnieuw oprichten van de seniorenbrigade om te waken over de veiligheid van ouderen in de 

wijken en de plaatsen waar ze verblijven; 

 - Aanmoedigen van het opzetten van gedecentraliseerde administratieve diensten en ook een 

thuisservice zodat ouderen en mindervaliden vlotter belangrijke administratieve handelingen kunnen 

vervullen; 

- Een duurzame toekomst bieden aan het OCMW-rusthuis, door in het werk van de verzorgenden de 

bewoners nog meer centraal te stellen, door de beschikbare middelen te verhogen, en in het bijzonder 

door het verhogen van de kwalificaties van het personeel; 

- Duurzaam investeren in projecten voor het creëren van nieuwe bedden in rusthuizen, in rust- en 

verzorgingstehuizen en in serviceflats (in het bijzonder sociale serviceflats die toegankelijk moeten 

zijn voor mensen met een bescheiden inkomen); 

- Bestuderen van de mogelijkheid om ouderen de kans te geven om hun huisdier mee te nemen naar 

het rusthuis; 

• De openbare ruimte steeds veiliger en aangenamer maken, door de aanleg van veilige trottoirs, een 

goede verlichting en de aanleg van voldoende oversteekplaatsen en groene zones; 



• De vereenzaming van ouderen tegengaan, in het bijzonder door het ondersteunen van projecten om 

het contact tussen burgers te bevorderen, door intergenerationele projecten, gemeenschapsprojecten, 

opleidingsactiviteiten, bijvoorbeeld rond IT-gebruik; 

• Bij het Gewest ondersteunen van een beleid inzake openbaar vervoer dat rekening houdt met de 

specifieke noden van ouderen en minder mobiele mensen (frequentie van de lijnen, haltes, routes, 

toegankelijkheid van de transportmiddelen, haltes op afroep, bus- en tramhokjes, onderhoud van de 

roltrappen in de metro en de stations enz.); 

• De ouderrenraad bestendigen; 

- Uitgeven van een brochure met alle activiteiten die voor senioren georganiseerd worden en deze aan 

hen bezorgen; 

- Aanmoedigen van de ontwikkeling van dagcentra, centra voor dagverzorging en 

gemeenschapshuizen (omkaderde dagactiviteiten); 

- Alternatieve vormen van co-housing aanmoedigen, in het bijzonder door een versoepeling van de 

stedenbouwkundige voorschriften; 

- Bij publieke woningen ervoor zorgen dat ze bij de bouw of renovatie algemeen toegankelijk zijn 

voor ouderen, door er systematisch voor te zorgen dat woningen aanpasbaar zijn voor onze senioren; 

- De toegang tot ontspanningsmogelijkheden vergemakkelijken, bijvoorbeeld door ouderen specifiek 

te informeren over de culturele activiteiten in de gemeente, door het organiseren van een 

thuisuitleendienst (bibliotheek, mediatheek enz.), door ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling 

van het verenigingsleven ...; 

 

Degelijke en aangepaste woningen 

 

Toegankelijke en goede woningen zijn, naast onderwijs en werkgelegenheid, één van de voornaamste 

hefbomen voor een waardig leven, voor sociale emancipatie en bestrijding van ongelijkheid. In onze 

gemeente is de woonproblematiek erg belangrijk. Met behulp van de middelen waarover ze beschikt 

geeft de gemeente impulsen aan de bouw van nieuwe en kwalitatieve woningen met een goede ligging 

en een gezonde sociale mix en een diverse invulling van functies. De gemeente verstrekt tevens 

bescherming aan de meest kwetsbare inwoners.  

 

Om in Molenbeek de bevolkingsgroei en het verouderde patrimonium op te vangen, moet het aantal 

beschikbare goede en aangepaste woningen op het grondgebied van de gemeente worden verhoogd. 

Het betreft in het bijzonder het aantal publieke woningen, de enige woningen waarvoor de overheid 

kan beslissen over de huurprijs. De gemeente zal hiervoor in het kader van haar stedenbouwkundig 

beleid nieuwbouw en grootschalige renovaties faciliteren. 

 

Hiervoor worden de volgende initiatieven genomen, met een maximale activatie van de 

subsidiemogelijkheden die door de andere bestuurslagen worden aangeboden.  

 

- Méér publieke woningen bouwen (met voldoende woningen voor ouderen, mensen met een handicap 

en grote gezinnen).  



 

- Het boosten van de renovatie van de gebouwen met gemeentewoningen en van de “Logement 

Molenbeekois” (Molenbeekse Huisvestingsmaatschappij).  

 

- Bouwen met een grotere sociale mix voor ogen, bijvoorbeeld door sociale woningen te bouwen in 

buurten waar deze nog ondervertegenwoordigd zijn en door modale koopwoningen te voorzien in 

buurten waar al sociale woningen aanwezig zijn.  

 

Met betrekking tot de typisch gemeentelijke bevoegdheden zullen wij waken over volgende aspecten: 

 

- Handhaving van een apolitieke commissie voor de toewijzing van woningen van de gemeente. 

 

- Een specifiek 'huis voor huisvesting' oprichten, als eenheidsloket voor de Logement Molenbeekois, 

de Mais en de woningen van de gemeente, voor het verstrekken van alle nodige informatie met 

betrekking tot woningen in Molenbeek. 

 

- Blijven waarborgen dat elke nieuw gebouwd complex voldoende woningen omvat die zijn aangepast 

aan grote gezinnen, zowel in publieke als private projecten. 

 

- Meer doorgangswoningen ter beschikking stellen om sneller te kunnen inspelen op sociale 

noodgevallen.   

 

- Het reorganiseren van de administratieve kantoren van de Logement Molenbeekois en voor de 

gemeentelijke eigendommen; voor een betere follow-up van de huurders en hun wensen. 

 

- De strijd aanbinden met de leegstand van woningen via opeising en een afschrikkende 

belastingheffing, om de eigenaars van leegstaande woningen aan te zetten tot verhuur of verkoop.  

 

- Diepgaande reorganisatie van het beheer van de Logement Molenbeekois. 

 

- Sterkere strijd tegen huisjesmelkers en verhuurders van ongezonde woningen.  

 

- Bestuderen van de mogelijkheid om een vennootschap op te zetten voor lokale sociale renovatie 

(sociale economie) teneinde het patrimonium te verbeteren (naar het voorbeeld van project X bij de 

stad Brussel).  

 

- Een technisch team opzetten om snel technische mankementen te verhelpen in de door de gemeente 

of door de Logement Molenbeekois beheerde woningen; hiervoor een systeem instellen om tijdig 

kleine mankementen te melden en ’smart’ doelstellingen uitzetten om problemen op te lossen.   

 

- Het doorvoeren van renovatie- en isolatieprogramma’s voor gebouwen per wijk, in samenwerking 

met het Gewest, om te komen tot een collectieve dynamiek en schaalvoordelen door met name in te 

zetten op de voorbeeldfunctie van de overheid.  

 

- Het bevorderen van technologische vernieuwing en het faciliteren van nieuwe woonvormen. 

(cohuurderschap, woningcoöperaties, de Community Land Trust of intergenerationele woonformules 



zoals kangoeroewoningen, enz.), in het bijzonder via stedenbouwkundige voorschriften en 

domiciliëringsregels.  

 

- Versterking van de diensten van het sociaal verhuurkantoor van Molenbeek (de MAIS) waarmee 

private woningen kunnen worden beheerd en verhuurd tegen betaalbare huurprijzen; dit geeft de 

woningen niet enkel een sociale bestemming maar draagt ook bij tot een zekere conventionering; het 

vergemakkelijkt het regelen van de huur en waarborgt de kwaliteit van de woning (bewustwording van 

de eigenaars, méér geleverde diensten en meer subsidies, opleiding en uitbreiding van het personeel). 

 

- Ontwikkeling van woningprojecten waardoor mensen die hun zelfstandigheid verliezen toch thuis 

kunnen blijven wonen, zoals in serviceflats. 

 

- De Molenbekenaars begeleiden voor een vlottere toekenning van vestigingspremies en/of 

huurwaarborgen voor iedereen.  

- Hulp bij het beheer van onbewoonde gebouwen op Molenbeeks grondgebied via collectieve 

bewoning, met respect voor allen.   

- Het opzetten, samen met de bevoegde gewestelijke overheden, van een energierenovatie-programma 

van de sociale woningen in onze gemeente. Dit moet in eerste instantie leiden tot een geleidelijke 

uitfasering van elektrische verwarming en enkele beglazing en overal zorgen voor isolatie van het dak.  

 

- Erop toezien dat gewestelijke projecten, zoals de Brunfaut-Toren, geen vertraging meer oplopen. Of 

dat bij vertraging wegens overmacht, begeleidende maatregelen worden getroffen (externe verfraaiing 

en onderhoud van de tijdelijk leegstaande structuren, beveiliging van de locatie…). 

- Garanderen dat de huuropslag in de publieke woningen beheerd door de gemeente of gemeente-

entiteiten, nooit de indexering van lonen of uitkeringen overschrijdt (behoudens wijzigingen die 

samenhangen met de gezinssamenstelling of het inkomen).  

 

- Het stimuleren en organiseren van groepsaankopen inzake isolatiemateriaal, voor zonnepanelen, 

warmtepompen, dubbele beglazing. 

 

- Samenwerking. Een reguliere samenwerking starten met de Gewestelijke Huisvestingsinspectie voor 

de toepassing van de Huisvestingscode en de bepalingen voor het tegengaan van discriminatie.  

 

De netheid van de openbare ruimte: respect voor de burger 

 

De netheid van de openbare ruimte is een zaak van iedereen. De netheid van onze gemeente is een 

gevoelig punt voor de hele bevolking en blijft een enorme uitdaging voor de burger, de gemeente en 

het Gewest. 

 

De gemeente speelt hierin een centrale rol, vooral op het gebied van de sensibilisering en het 

schoonmaken van de openbare ruimte. En als de gemeente de moeite doet om de omgeving te 

verfraaien (bijvoorbeeld door de integratie van kunst in de openbare ruimte), dan moet ze ook streng 

optreden tegenover degenen die de openbare ruimte beschadigen. 



In deze context worden de volgende initiatieven genomen: 

 

- De reinigingsdienst wordt gereorganiseerd en er wordt een efficiënt callcenter (???) met een groen 

nummer opgezet zodat vervuilde plaatsen snel gereinigd kunnen worden (het gratis nummer 0800 

99343 bestaat al?); 

 

- In samenwerking met het Gewest wordt een crisisteam voor sluikstorten opgericht; 

 

 - Het doel is om de ophaling van grof huisvuil opnieuw in te richten – en intussen wordt er 

doorgegaan met de ophaling per wijk en in appartementsgebouwen; 

 

- Starten met het ingraven van containers aan de hand van proefprojecten in samenwerking met het 

Gewestelijk Agentschap Net Brussel; 

 

- Doorgaan met het ingraven van de glasbollen in samenwerking met het Gewestelijk Agentschap Net 

Brussel; 

 

- De grote vervuilers opsporen door het aantal mobiele camera's te verhogen en te zorgen voor een 

effectieve bestraffing van onburgerlijk gedrag (het aantal observatieagenten verhogen, 

bewakingscamera's gebruiken om overtreders op heterdaad te kunnen betrappen, in coördinatie met de 

politie en het Gewest, met name aan de hand van 'bliksemacties'); 

 

- De sensibilisering op het gebied van netheid intensiveren (informatie verschaffen aan de burgers, 

zwarte punten identificeren en een betere inrichting bestuderen, een grote voorlichtingscampagne 

opzetten over boetes voor het vervuilen van het openbaar domein, enz.); 

 

- Asbakken installeren in de buurt van winkels en op trottoirs, indien nodig ingegraven asbakken; 

 

- Het aantal openbare toiletten verhogen; 

 

- In overleg met de omwonenden vuilnisbakken toevoegen zodat er voldoende openbare vuilnisbakken 

in de wijken aanwezig zijn, en er ook voor zorgen dat die regelmatig leeggemaakt worden; 

 

- Een grote raadplegingsronde/enquête/sensibiliseringsactie/ideeënbox lanceren om alle burgers aan te 

moedigen om mee na te denken en op te treden tegen vervuiling; 

 

- Het aantal hondentoiletten verhogen; 

 

- Systematisch de rioleringen reinigen en de kolken ontstoppen; 

 

- Opnieuw systematisch organiseren van ongediertebestrijding; 

 

- Erover waken dat kleine beschadigingen in de openbare ruimte snel hersteld worden, om te 

voorkomen dat ze nog meer vervuild of verwaarloosd raken (sneeuwbaleffect); 

 

 



 

- De burgers, verenigingen, scholen en lokale bedrijven aanmoedigen om bij te dragen tot de netheid 

van hun buurt en te investeren in de openbare ruimte (acties als 'fleurige gemeente', samen tuinieren, 

steun voor de renovatie en verfraaiing van winkelgevels en -etalages, ingrijpen bij verlaten plaatsen, 

enz.); 

 

- Bij het beheer van het gemeentelijke wagenpark zoveel mogelijk de nadruk leggen op schonere 

voertuigen en deelauto's, en andere transportmiddelen opnemen, om zo het aantal voertuigen te 

verminderen, multimodaliteit en gedeelde mobiliteit te bevorderen en de meest milieuvriendelijke 

voertuigen te promoten; 

 

- Eisen dat het Gewestelijk Agentschap Net Brussel de dagelijkse schoonmaak van alle gewestwegen 

organiseert, ook de wegen die recent zijn overgedragen van de gemeente naar het Gewest; 

 

- Financiële steun vragen aan het Gewest voor proefprojecten en vernieuwende initiatieven van de 

gemeente op het gebied van netheid (asbakken, olieophaling, ingegraven glasbollen/containers ...); 

 

- De aanleg van een tijdelijk en/of permanent containerpark op het grondgebied van de gemeente 

bevorderen en aanmoedigen, in samenwerking met het Gewest; 

 

Cultuur en Toerisme: het cement voor sociale cohesie:  

Onze gemeente is bijzonder rijk aan cultuur en aan culturen! Molenbeek heeft niet alleen een bijzonder 

rijk aanbod aan culturele initiatieven, de gemeente heeft op haar grondgebied ook het eerste Huis van 

Culturen en Sociale Samenhang van België. Het Kasteel Karreveld is een andere belangrijke 

cultuurplek waarvan de toegankelijk en openheid voor iedereen nog ruimer beklemtoond moet 

worden. Deze bijzondere plaatsen bieden, via de uiteenlopende en kwalitatieve activiteiten die er 

worden georganiseerd, enorme mogelijkheden tot ontplooiing. Daarnaast bevorderen en bestendigen 

ze de onderlinge sociale banden. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn, alle facetten van het 

kunstaanbod verkennen, en middelen aanreiken om iedereen te begeleiden in zijn openheid naar de 

ander, ongeacht wie deze persoon is. 

Hiervoor worden volgende initiatieven uitgewerkt en geïmplementeerd: 

- De drie cultuurpolen promoten: Kasteel Karreveld, het Huis van Culturen en Sociale Samenhang en 

het CCM; 

 - Gelijkvormige borden plaatsen voor het bekend maken van het historisch erfgoed en van de 

culturele plaatsen, in het kader van een globaal beleid in samenwerking met de omliggende 

gemeenten; 

- Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang verder ontwikkelen, met de renovatie van de laatste 

gebouwen van het athénée royal Serge Creuz aan de Piersstraat; 

- Ontwikkelen van de communicatie en de bewegwijzering - tweetalig en zowel digitaal als niet-

digitaal - voor alle culturele instellingen (ook voor de instellingen die niet van de gemeente afhangen) 

op het grondgebied van Molenbeek; 

- Een artiestenwandeling organiseren; 



- De toegang tot het gemeentemuseum van Molenbeek (Momuse) gratis maken voor de inwoners van 

de gemeente; 

- Het stimuleren van de programmatie en vertegenwoordiging van plaatselijke artiesten bij culturele 

evenementen van de gemeente: voorprogramma van professionele artiesten, Fête de la musique, 

theaterfestivals, tentoonstellingen enz.; 

- Intergenerationele activiteiten opzetten door het ondersteunen van cultuurprojecten die niet alleen het 

contact tussen de verschillende generaties bevorderen, maar ook bijdragen tot samenleven en de 

integratie van vluchtelingen of migranten enz.; 

- De toegankelijkheid bevorderen van de verschillende cultuurplekken voor de burger, door het aanbod 

uit te breiden en beter af te stemmen op de vraag; 

- Versterken van de partnerships tussen de sociale actoren (OCMW, de vzw Article 27), de scholen en 

de culturele actoren om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot cultuur; 

- Ter beschikking stellen van geschikte repetitie- en oefenruimtes voor muziekgroepen, 

theatergezelschappen, dansgroepen enz., alsook geschikte ateliers en tentoonstellingsruimtes voor 

kunstenaars, ontwerpers enz. Hiervoor worden lokale verenigingen en wijkverenigingen ondersteund 

door het ter beschikking stellen van lokalen, het uitlenen van materiaal enz.;  

- Een degelijk netwerk van cultuurpartners in Molenbeek opzetten, door de installatie van een 

tweetalige Cultuurraad met alle cultuurpartners die actief zijn op het grondgebied van de gemeente: 

Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Karreveld, bibliotheek, museum, de Nederlandstalige 

Cultuurdienst, Recyclart, Lavallée, MIMA, VK, …; 

- Het HR-beleid aanpassen aan de werking van de culturele diensten (avondwerk, weekendwerk, 

flexibele uurroosters ...); 

- Begeleiden van de ontwikkeling van een nieuwe museale dynamiek door creaties in de slipstroom 

van het digitale museum (Micro Folies); 

- Officialiseren en ruimer verspreiden van de procedure voor het organiseren van activiteiten in de 

publieke ruimte en de steun van de gemeente hiervoor; 

- De ontwikkeling aanmoedigen van het cultuuraanbod in de publieke ruimte en het bevorderen van 

cultuuractiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. 

- Het Karreveld kasteel verder renoveren om het zo te transformeren tot een ruimte waar er activiteiten 

georganiseerd kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 



Gelijke kansen en rechten voor vrouwen 

Wij zijn overtuigd dat een samenleving maar duurzaam kan evolueren wanneer wordt gestreefd naar 

gelijke kansen voor iedereen, zonder onderscheid naar cultuur, tradities, geografische herkomst of 

levensbeschouwing. In dit kader, en in het bijzonder met betrekking tot de gelijkheid van mannen en 

vrouwen en met betrekking tot geweldplegingen die wereldwijd en ook in België op grote schaal 

worden vastgesteld, is het tijd om duidelijk te stellen dat de rechtsstaat en democratie maar werkelijk 

zin hebben op de dag dat deze vormen van discriminatie worden afgeschaft. 

Wij zijn dus vastbesloten om de titel van schepen van Gelijke Kansen om te dopen tot schepen van 

Gelijke Kansen en Vrouwenrechten. 

Hiervoor worden de volgende initiatieven genomen: 

- Actief strijden tegen elke vorm van discriminatie (in het bijzonder door het organiseren van 

sensibiliseringsacties voor het bestrijden van vooroordelen in samenwerking met de scholen en het 

verenigingsleven); 

- Integratie van de genderdimensie in elke beleidsmaatregel van onze gemeente; 

- Synergiën creëren tussen de gemeente, de politie en de verenigingen met het oog op de preventie, de 

ondersteuning, de hulp aan alsook een betere juridische opvolging van slachtoffers van intrafamiliaal 

geweld, seksisme in de openbare ruimte en elke vorm van geweld of discriminatie; 

- Projecten ondersteunen voor de strijd tegen haatzaaiende uitspraken en de sensibilisering voor een 

ethisch gebruik van de sociale netwerken en het internet; 

- Begeleiden van het verenigingsleven en de bewoners bij hun projecten die zich specifiek tot jongeren 

en senioren richten en die een antwoord moeten bieden voor de intergenerationele uitdaging, die voor 

Molenbeek enorm is; 

- Aanpassen van de tarieven van de culturele instellingen aan het inkomen van de bezoeker en een 

versterking van de partnerships tussen sociale en culturele actoren (OCMW, de vzw Article 27) om 

ook de meest kwetsbaren uit de samenleving toegang te geven tot cultuur; 

- Meer faciliteiten voor mensen met een handicap; 

- Opleidingen ontwikkelen voor de medewerkers bij de gemeente en bij het OCMW, enerzijds gericht 

op het onthaal van mensen met een handicap en anderzijds op gebarentaal; 

- De toegankelijkheid verbeteren van de informatie met betrekking tot Molenbeek (braille, 

gebarentaal, formaat van pictogrammen, aanmaken van ‘gemakkelijk te lezen versies’ van documenten 

enz.), alsook het sensibiliseren van de Europese overheden om websites af te stemmen op persoonlijke 

hulpmiddelen van mensen met een beperking; 

- Aansluiten bij het gemeentecharter voor de integratie van mensen met een handicap en toezien op de 

naleving van de daarmee gepaard gaande voorschriften. Hiervoor moeten een aantal bijbehorende 

acties worden ontwikkeld: 

a) Verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen, met de ontwikkeling van het Access-I 

label, alsook het garanderen dat minstens één loket in het gemeentehuis toegankelijk is voor personen 

met een beperkte mobiliteit; 



b) Streven naar een inrichting van de openbare weg zodat deze volledig aangepast is aan mensen met 

een handicap; 

c) Bevorderen van de opvang van kinderen met een handicap in de klassieke structuren voor 

kleuteropvang, de naschoolse opvang en de speelpleinen; 

d) Streven naar een aandeel werknemers met een handicap ten belope van 3% van het effectief bij alle 

instellingen van de gemeente, het OCMW en de paragemeentelijke verenigingen; 

De aanstelling van een schepen van Vrouwenrechten, met onder meer de volgende taken: 

- Bevorderen van een opvoeding en scholing die streeft naar gelijkheid tussen jongens en meisjes, in 

het bijzonder door in ruime mate gebruik te maken van de hulpmiddelen en animaties voor het 

bestrijden van vooroordelen en de strijd tegen discriminatie; 

- Specifieke aandacht voor de verdediging van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, via specifieke 

culturele acties; 

- Sportieve projecten (infrastructuren, evenementen enz.) uitwerken met oog voor de invalshoek 

gendergelijkheid (in het bijzonder op het vlak van prijzen bij wedstrijden, maar ook de 

terbeschikkingstelling van kleedkamers en sanitaire voorzieningen, en alles in het werk stellen voor 

het bevorderen van het gemengde karakter van de evenementen en wedstrijden en het onder de 

aandacht brengen van vrouwelijke sporters en teams in de verschillende sportdisciplines, enz.); 

- Het ondertekenen van het Europees Charter (Istanbul) voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 

het lokale leven; 

- Bewustmakings- en informatiecampagnes voeren met het oog op levenslang leren, zodat de kwestie 

van de rechten van vrouwen centraal staat in het publieke debat in Molenbeek; 

- Het promoten van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op alle niveaus in de gemeentelijke 

administratie en in zoveel mogelijk beroepen. (in aantal?) 

- Projecten omtrent gendergelijkheid indienen bij de subsidiërende autoriteiten ter ondersteuning van 

lokale initiatieven;  

- Om de emancipatie van vrouwen te versterken en hun autonomie te verhogen, verbindt de gemeente 

zich ertoe het aantal crèche-plaatsen op haar grondgebied aanzienlijk te verhogen. 

- De middagopvang voor kinderen op school gratis maken en het bestuderen van de mogelijkheid om 

dit uit te breiden naar alle opvangmomenten.  

 

 

 

 

 

 



Alles zal in het werk worden gesteld om de volgende engagementen te verwezenlijken: 

- Actief strijden tegen elke discriminatie van LGBT’ers, met name: 

- Seksuele diversiteit opnemen in de communicatie van de gemeente (keuze van foto’s, tonen van 

de regenboogvlag op de dag van de PRIDE ...); 

- De mogelijkheid bieden om zich in documenten van de gemeente aan te duiden als X (gender); 

- Garanderen van een nultolerantie tegenover elke vorm van geweld op straat tegenover 

LGBT’ers. 

 

Een voorbeeldig dynamisch beheer ten dienste van iedereen  

 

Ondanks een gespannen budgettaire context  dient onze gemeente meer dan ooit een dynamisch, strikt 

en doeltreffend beleid toe te passen dat is toegespitst op haar basistaken. Het politiek en administratief 

beleid moet voorbeeldig zijn  inzake goed beheer, met de invoering van een reeks vernieuwende  en 

gedurfde maatregelen.  De transversale beleidslijnen, de doorstroming tussen de diensten, de 

samenwerking binnen en buiten de gemeente, met het Gewest en met het federale niveau moeten dan 

ook de doelstellingen zijn voor de komende ambtsperiode.  

 

Met die insteek zullen de volgende initiatieven worden genomen:  

 

 

1.          Ethiek 

 

Een ethiek- en transparantiebureau oprichten waar alle burgers eventuele fraude kunnen melden, net 

als in Barcelona. Het bureau zal rekening moeten houden met elke ingediende klacht.   

 

Er dienen objectieve en totaal transparante aanwervingsprocedures te komen, enkel op basis van een 

schriftelijke nota die is goedgekeurd door het college; die procedures dienen  de verschillende etappes 

en praktijken van de aanwervingsprocedure vast te leggen. Ook zal er geen aanwerving buiten kader 

zijn zonder voorafgaandelijke bekrachtiging door het college van het budgettair effect van een 

dergelijke aanwerving;  

 

Alle politieke besluiten van het college of van RvB’s van paracommunale instanties worden 

stelselmatig gepubliceerd op de website van de gemeente (actieve publiciteit). 

 

De aanstelling van het leidinggevend politiek en administratief personeel moet volgens welbepaalde 

criteria verlopen: de aangestelde personen moeten zo bekwaam en zo geschikt mogelijk zijn voor de te 

in te vullen functies en ze moeten  van onbesproken gedrag zijn.  De leidinggevende politieke en 

administratieve personeelsleden die niet meer aan deze criteria voldoen, zullen worden vervangen.  

 

Publicatie op de website van de gemeente. Met het oog op transparantie en het recht op informatie, één 

van de eisen van de burger, wordt het kadaster van mandaten en bezoldigingen in alle publieke en 



parapublieke gemeente-instanties bekendgemaakt op de website van de gemeente. In dat kader worden 

de vergaderingen van de gemeenteraad opgenomen en gestreamd.  

 

Aansluiting. Voorts zal aangesloten worden bij de gewestelijke ombudsdienst zodra deze actief is. 

Deze onafhankelijke instantie heeft tot taak om klachten over het gemeentebestuur te onderzoeken en 

treedt op als bemiddelaar in conflicten tussen burger  en gemeentebestuur. Vooraf duidelijke bakens 

laten uitzetten voor de gemeenteraad. Vóór elke belangrijke te nemen beslissing moet de 

gemeenteraad duidelijke bakens uitzetten voor wat betreft de intercommunales en paracommunales 

waarin de gemeente vertegenwoordigd is.  

 

We mogen niet vergeten dat de gemeente de instelling is die het dichtst bij de burgers staat, en dus de 

eerste plaats is voor het benutten van inspraak; in dat kader is het noodzakelijk om de 

gemeentebegroting aan de inwoners voor te stellen (een stuk medezeggenschap). 

 

Ook wordt de verbintenis aangegaan om de afgeleide mandaten die in het verlengde liggen van een 

gemeentelijk uitvoerend mandaat, onbezoldigd te maken.  

 

2.                    Personeelsbeleid  

 

Inzake personeelsbeleid is het zaak om allereerst tot een vernieuwing te komen van het strategisch 

plan voor lokaal beheer. De volgende bepalingen worden daarbij uitgevoerd: 

 

- Het doorvoeren van een personeelsbeleid dat respectvol, soepel en doeltreffend is, en aangepast aan 

de plaatselijke omstandigheden. Daarbij vullen kwaliteit van dienstverlening en respect voor de 

beambten en burgers elkaar aan.  

 

- Versterking van statutarisatie, opleiding en promotie van het gemeentepersoneel.  

- De gelijke toegang tot het openbaar ambt (evenwicht vrouwen/mannen) voor leidinggevende functies 

bevorderen, een betere vertegenwoordiging van de culturele diversiteit waarborgen, opvang van 

mindervaliden, de integratie van holebi’s en transgenders bevorderen.  

 

- Interne opleiding bevorderen, alsook de ontwikkeling van de expertise van de gemeentediensten, en 

de versterking ervan i.p.v. uitbesteding en onderaanneming.  

 

- De interne en externe communicatie van het gemeentebestuur en de coördinatie van de 

gemeenteteams verbeteren.  

 

- De complementariteit van de  diensten versterken en de schaalvoordelen bevorderen. Er zal werk 

gemaakt worden van meer samenwerking, en zelfs van gemeenschappelijke diensten, tussen gemeente, 

het OCMW en paragemeentelijke instanties en het verenigingsleven, indien het dat wenst.  

 

- De openingsuren voor het publiek zullen beter worden afgestemd  op de behoeften van de burgers 

(latere openingsuren, dienstverlening aan huis, online dienstverlening); één van de doelstellingen is dat 

op termijn de dienst bevolking op zijn minstens één keer per week tot 20.00 geopend blijft. 

 

- Verbetering van de tweetaligheid van de gemeentediensten en het OCMW door  de aanstelling van 



een taalmanager en door meer opleidingen te verzorgen. 

 

- Bevordering van de toegankelijkheid en leesbaarheid van administratieve documenten bestemd voor 

de burgers maar ook voor het bedrijfsleven, zowel via een performante e-gemeente (d.m.v. zoveel 

mogelijk online formaliteiten, of via gratis wifi  in de relevante zones van de gemeente), en via 

vereenvoudiging van de formaliteiten en van de documenten bestemd voor het publiek; (punt 

administratieve vereenvoudiging). 

 

- Vergemakkelijking van het uitoefenen van de rechten die afhangen van de gemeentelijke 

bevoegdheden (sociale uitkeringen, lokale premies, belastingverminderingen enz.). De benutting van 

de rechten moet zoveel mogelijk automatisch worden, i.p.v. van er allerlei formaliteiten aan te 

verbinden, (zoals bv.de automatische toekenning van de gemeentelijke woningpremie, voor ter plaatse 

wonende éénhuiseigenaars);  (administratieve vereenvoudigingspunten  + de haakjes toevoegen in  

huisvesting en financiën) 

 

- Redelijke tarieven toepassen voor de aflevering van administratieve documenten, door rekening te 

houden met de financiële draagkracht van de gebruikers, met eventuele vrijstellingen of verlaagde 

tarieven voor het minder bedeeld publiek. 

 

- De gebouwen toegankelijk maken voor personen met beperkte mobiliteit en de diensten toegankelijk 

maken voor gehandicapte personen. Zo nodig worden alle personen met beperkte mobiliteit begeleid 

door een “Handicontact” (ook opnemen in de sociale actie). 

 

- Alle centrale diensten van het OCMW groeperen op één locatie, met behoud van buurtkantoren. 

 

- Het nut van het behoud van paracommunale structuren beoordelen en de mogelijkheid onderzoeken 

om ze weer in te voegen in het gemeentebestuur (b.v. VZW Molenketjes,…). 

 

- Invoering van een duidelijk, doorzichtig en online te raadplegen reglement voor de aanvraag van elke 

mogelijke gemeentesubsidie (jeugd, sport, cultuur,…). 

 

- Oprichting van een “overheidsopdrachtencel”, die bijstand verleent aan elke gemeentedienst of 

OCMW bij het redigeren en opmaken van de lastenboeken, bij de bekendmaking en toekenning van  

overheidsopdrachten; deze cel ziet dan in het bijzonder toe op de veralgemening en optimalisering van 

de opname van sociale en milieubepalingen. Alle beslissingen omtrent overheidsopdrachten worden 

bekendgemaakt op de website (actieve publiciteit).  

 

- Alle lokale verkozenen en bestuurders van een publieke of parapublieke instantie informeren over  

het opleidingsaanbod en aanmoedigen om die opleidingen te volgen die hen in staat zullen stellen hun 

functies optimaal uit te oefenen, o.m. die van Brulocalis. 

 

De nodige financieringen vinden voor de behoeften van de bevolking. 

De financiële situatie van talrijke gemeenten is op dit moment erg moeilijk. Molenbeek vormt hierop 

geen uitzondering. De te dragen lasten worden steeds zwaarder en worden niet of onvoldoende 

gecompenseerd. De lokale financiële problemen kunnen weliswaar gedeeltelijk op gemeentelijk 

niveau worden opgelost, maar het is vooral noodzakelijk dat de andere bevoegdheidsniveaus instaan 



voor een rechtvaardig deel van de impact van hun besluiten op de lokale overheden. De actieve 

zoektocht naar (publieke en private) middelen buiten de gemeente is een belangrijke opgave voor deze 

nieuwe meerderheid. 

 

Om die reden zullen de volgende initiatieven worden genomen: 

 

-        Binnen de gemeente dringend opnieuw een echte dienst opzetten die zich volledig toelegt op het 

verwerven en het beheer van alle potentieel beschikbare subsidies voor Molenbeek op gewestelijk, 

federaal en Europees niveau.  

-        De belasting op de tweede woning verhogen, om het gewestelijke gemiddelde te bereiken, 

toezien op het automatisch karakter van de verlaging, enkel bestemd voor niet-eigenaars. Hiermee 

willen we vastgoedspeculatie voorkomen. 

-     Automatisch karakter van de verlaging, enkel bestemd voor niet-eigenaars.   

-      Hervorming van de heffing op leegstaande gebouwen met de bedoeling die progressief te maken, 

alsook de heffing op onbebouwde en niet-productieve bouwgronden. 

-      Een nieuw financieringsstelsel ontwikkelen en voorstellen voor de pensioenen van lokale 

beambten met de eis tot een toereikende structurele herfinanciering door de federale staat. De lokale 

overheden kunnen hun pensioenlasten niet alleen dragen, zelfs al worden alle andere pensioenen 

(werknemers, zelfstandigen en ambtenaren van de andere entiteiten) door de federale staat 

gefinancierd. 

 

-        Een passende financiering van onze politiezone door de federale regering eisen, rekening 

houdend met onze reële behoeften. Onze specifieke demografische en sociale omstandigheden zijn 

immers duidelijk bepalend voor onze noden inzake politiemankracht. Op grond daarvan vragen wij de 

herziening van de KUL-norm. Het lijkt ons dan ook billijk dat de gewestelijke dotatie zou worden 

herzien, afhankelijk van de maatschappelijke kenmerken en van de behoeften. 

- Herziene gewestelijke dotatie? 

- Kadastraal inkomen betere buurten. 

-        Zich strikt houden aan de financieringsregel van de hulpverleningszones naar rato van 50%-50% 

tussen federale staat en lokale overheden?? 

-        De rechtvaardige financiering van de OCMW’s eisen, evenals de totale financiering van het 

leefloon door de federale staat.  

-        Met klem de compensatie vragen van het verlies aan inkomsten als gevolg van de federale 

taxshift om elke impact op de Molenbekenaars te voorkomen. 

 

-        Eisen dat de federale instanties het systeem van voorschotten op de inkomsten uit de 

personenbelasting die toekomen aan de gemeenten versterkt, om de Molenbekenaars niet te benadelen.  

-        Een herziening eisen van de Europese budgettaire en boekhoudkundige regels met een gunstiger 

behandeling van investeringen, om vastgoedinvesteringen of investeringen met een positieve 

ecologische of sociale impact uit de berekening van het budgettaire evenwicht te halen. 



-        Alleen in zeer beperkte gevallen gebruik maken van publiek/private samenwerking, deze 

constructies blijken op de langere termijn vaak duurder. 

-        Eisen dat het gewest de vestiging van openbare instellingen of instellingen met een publiek 

karakter in de gemeente Molenbeek bevordert (b.v. EVOLURIS – verhuizing naar Oudergem). 

-        De opname van sociale, ethische of milieubepalingen in de lastenboeken van 

overheidsopdrachten bevorderen, opdat er zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op lokale 

leveranciers, ter bestrijding van sociale dumping, en om niet-ethische bedrijven niet te begunstigen 

(we denken met name aan bedrijven die hun diensten aanbieden in de bezette gebieden). In algemene 

zin dient men oog te hebben voor de beperking van de milieu-impact van de investeringen. Op dat 

punt dient de gemeente bij haar aankopen de korte keten te bevoordelen alsook de circulaire economie. 

-        De leningen samenvoegen, met de steun van de gewestelijke instanties, om de gemeente in staat 

te stellen betere financieringsvoorwaarden te verkrijgen op de markten. 

 

Veiligheid, een fundamenteel recht 

 

Ons doel is om voor alle inwoners van Molenbeek het recht op veiligheid te waarborgen, overal en op 

elk moment van de dag. Daartoe zullen we ons inzetten om de coördinatie tussen de verschillende 

spelers (lokale politie, federale politie, justitie, gemeente, verenigingen ...) te versterken en zullen we 

systematisch werken aan de twee complementaire aspecten bij een volwaardig veiligheidsbeleid: 

preventie en repressie. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we dringend een enorme inspanning 

moeten leveren om de verkeersveiligheid in onze straten te waarborgen. 

 

 

1/ Een volwaardig preventiebeleid 

 

 

Preventie is van essentieel belang om misdrijven en strafbare feiten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Die preventie moet worden opgebouwd door middel van uiteenlopende acties met tal van facetten: een 

reële politieaanwezigheid op straat garanderen, een sterk lokaal beleid van sociale cohesie voeren, 

diverse doelgerichte educatieve, sportieve en socioculturele activiteiten organiseren, diensten voor 

bemiddeling en begeleiding ontwikkelen, onburgerlijk gedrag vervolgen (graffiti, sluikstorten, 

vandalisme van de openbare infrastructuur, geluidshinder, enz.). 

 

Door middel van sectoroverschrijdend overleg zullen we trachten op structurele wijze de verschillende 

spelers rond de tafel te brengen (Huis van culturen en sociale samenhang, CCM, preventie, politie). 

 

- De gemeenschappelijke doelstellingen verduidelijken volgens een gemeenschappelijke werkfilosofie; 

 

- Regelmatig bijeenkomsten organiseren tussen professionals, bijvoorbeeld een keer per maand; 

 

- Nieuwe politieagenten van de gemeente laten kennismaken met de socioculturele spelers, zodat ze de 

specifieke kenmerken van Molenbeek leren kennen. 

 

 

 



 

2/ De territoriale aanpak is bijzonder interessant voor preventie. 

 

- De sociale plangroepen nieuw leven inblazen. Dat zijn groepen waarin professionals elkaar kunnen 

ontmoeten per wijk, om de schotten tussen de publieke en de private sector af te breken en de 

samenwerking tussen de verschillende spelers te versterken; 

 

- De jeugdhuizen en wijkcentra in kaart brengen en een ontwikkelingsplan opstellen zodat elke wijk 

bereikt wordt; 

 

- De lokale sociale preventiewerkers ondersteunen (straathoekwerkers, sociale preventiewerkers, 

bemiddelaars ...) en zowel hun aanwezigheid in de openbare ruimte versterken als hun werkgebied 

vergroten door hen ook buiten de kantooruren in te zetten. 

 

 

Preventie bij jongeren en jongvolwassenen moet ook gebeuren in partnerschap met de scholen en 

verenigingen: 

 

- De gemeentescholen krijgen geregeld politieagenten op bezoek, zodat de jongeren kunnen 

kennismaken met hun beroep; 

 

- De coördinatie rond de projecten voor het tegengaan van schooluitval zal worden versterkt, ook met 

betrekking tot de middelbare scholen; 

 

- Een jaarlijks forum organiseren met alle verenigingen die actief zijn op het gebied van preventie en 

sociale cohesie; 

 

- Het time-outproject voor vroegtijdige schoolverlaters versterken. 

 

 

Er is werk aan de winkel om het vertrouwen tussen onze jongeren en de politie duurzaam te 

verbeteren, en dit vereist een specifieke aanpak: 

 

- Lokale evenementen organiseren waarbij jongeren en politie samen dingen doen om elkaar beter te 

leren kennen; 

 

- Opnieuw investeren in het domein Cornimont, om er een jaarlijkse ontmoetingsdag tussen jongeren 

en politieagenten te organiseren; 

 

 

 

 

 

 



Preventie vereist ook goed verlichte, schone en veilige plaatsen voor alle burgers. 

 

 

- In samenwerking met Sibelga de openbare verlichting verbeteren om de veiligheid 's avonds en 

's nachts te garanderen; 

 

- Sluikstorten bestrijden en het aantal observatieagenten verhogen; 

 

- Samen met de bewoners en de handelaars de onveilige en angstwekkende plekken identificeren en 

ervoor zorgen dat die heringericht worden. 

 

 

In het licht van de drugsproblematiek is het noodzakelijk om het juiste evenwicht te vinden 

tussen zorg, preventie, integratie, risicobeperking en repressie van de drugshandel. Daarvoor is 

het noodzakelijk om: 

 

- In de betrokken wijken een maandelijkse bijeenkomst over de drugshandel te organiseren met het 

parket en de politie; 

 

- De samenwerking tussen de gemeente en de MIVB te versterken om de veiligheid in de 

metrostations te verbeteren; 

 

- De mogelijkheid van een gebruiksruimte te bestuderen. 

 

 

Slachtoffers doeltreffend helpen, voor alle facetten 

 

 

Geweld in al zijn vormen heeft ernstige gevolgen voor het slachtoffer, en het brengt de fysieke en 

psychische integriteit van het slachtoffer onherstelbare schade toe. Het is dan ook essentieel om de 

slachtoffers centraal te plaatsen en de eerstelijnsbijstand te verbeteren, om hen snel te kunnen helpen 

en hen zo een volledige zorg te garanderen, met inbegrip van een doorgedreven medische, sociale en 

juridische bijstand. Ook prioritair in onze acties is de strijd tegen alle vormen van geweld, en meer in 

het bijzonder het geweld tegen vrouwen, met inbegrip van straatintimidatie. We moeten bovendien 

ook alles in het werk stellen om de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in onze 

politiebureaus te verbeteren. 

 



 

Een doeltreffende en dynamische lokale politiemacht 

 

De politie moet natuurlijk altijd het grootste respect voor de inwoners in acht houden, maar de agenten 

moeten daarnaast ook hun andere rollen kunnen vervullen. Zo moeten ze erop toezien dat de wet wordt 

nageleefd, en is het hun taak om eventuele spanningen te bedwingen en de burgers te beschermen. 

Wanneer preventie heeft gefaald, is een correcte en adequate repressie nodig. Zonder repressie wordt 

samenleven immers onmogelijk. 

 

 

 

Daarom worden de volgende initiatieven genomen: 

 

- Een verzoek indienen voor een structurele herfinanciering van de politie van Molenbeek. Wij zullen 

er bij de federale overheid op aandringen om de politiezone Brussel-West de middelen en het aantal 

agenten te verlenen waarin de huidige Financieringswet voorziet. Daarnaast vragen we dat deze wet en 

de KUL-normen worden herzien, rekening houdend met de nieuwe demografie van de gemeente en de 

nieuwe prioritaire problemen binnen de politiezone; 

  

- Prioriteit geven aan extra agenten voor de wijkpolitie die zich te voet en op de fiets verplaatst; 

 

- De straatverlichting verbeteren en aanpassen aan de specifieke kenmerken van de openbare ruimte, 

met intelligente verlichting in bepaalde gebieden; 

 

- De rol van de wijkagent opwaarderen en de beschikbare en burgergerichte wijkpolitie versterken 

zodat die een effectieve en voldoende aanwezigheid op het terrein kan bieden. Hiervoor moet elke 

wijk beschikken over een wijkagent die goed opgeleid is en de specifieke aandachtspunten van de 

gemeente kent. De wijkagent moet op een laagdrempelige manier toegankelijk zijn voor de 

buurtbewoners.  

 

- De diversiteit van het politiepersoneel bevorderen. Dit door onder andere te zorgen voor een 

evenwicht tussen het mannelijk en vrouwelijk personeel en oog voor meertaligheid.  

 

- In de politiekantoren een vertrouwenwekkend en aangepast onthaal ontwikkelen voor slachtoffers 

van geweld, met name geweld tegen vrouwen.  

 - De uitrusting en infrastructuur verder moderniseren, om de kwaliteit van de politiediensten en de 
arbeidsomstandigheden van het personeel te verbeteren; 
 
 - Het grondwettelijk beginsel van de onschendbaarheid van de woning eerbiedigen door geen 
arrestaties te verrichten zonder een arrestatiebevel van de rechter; 
 
- Bijzondere aandacht besteden aan de nieuwe politieberoepen, met name de beroepen die verband 
houden met nieuwe technologieën, het internet en sociale netwerken; 
 
 - Bijzondere aandacht besteden aan de basisopleiding, bijscholing en politietraining, om de kwaliteit 
van de interventies en de veiligheid van de hulpverleners te garanderen; 
 
- De fietsbrigade versterken en beter zichtbaar maken. De fietsbrigade concentreert zich op het 



respecteren van de verkeersregels, het beschermen van de zwakke weggebruikers, het beboeten en 
voorkomen van gevaarlijk parkeren en wildparkeren. De fietsbrigade biedt ook ondersteuning bij 
evenementen. 
 

- Het versterken van de samenwerking tussen de lokale- en de federale politie en de samenwerking 

met de gemeentediensten; 

 

- De veiligheid van het openbaar vervoer opnemen als een van de acties in het veiligheidsplan van de 

politiezone, en in het bijzonder voorzien in een veiligheidsplan voor elk metrostation op het 

grondgebied van de gemeente, in overleg met de MIVB en de federale politie. 

 

- De strijd tegen de drugshandel en straatdealers intensiveren. 

 

- Het beperken van nachtlawaai is een prioriteit. 

 

3/ De verkeersveiligheid permanent waarborgen 

 

De volgende initiatieven worden genomen om de verkeersveiligheid in onze gemeente te vergroten: 

 

- 'Zwarte punten' op het gebied van verkeersveiligheid systematisch aanpakken door politieagenten en 

gemeenschapswachten in te zetten, infrastructuurverbeteringen aan te brengen, en snelheidscamera's 

en een betere bewegwijzering te installeren. Bewakingscamera's moeten ook worden gebruikt om 

zwarte punten te bevestigen en bestuurders te bekeuren; 

 

- De controle op de naleving van de verkeersregels versterken; 

 

- Ook al bevindt 95% van de gemeentewegen zich in zone 30, toch is het ook op die wegen 

noodzakelijk om snelheidsbeperkende inrichtingen te voorzien (betere aanduiding van de zone 30 en 

van het type weg – verbindingsweg, doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer, snel verkeer – en een 

aangepaste inrichting ervan, snelheidsindicatieborden, beter aangegeven 

voetgangersoversteekplaatsen, verkeersgeleiders, versmalling van wegen, fietspaden, bredere trottoirs, 

enz.); 

 

- De schoolomgevingen inrichten, in het bijzonder door het systeem van 'schoolstraten' in te voeren 

met de hulp van de scholen, vrijwillige ouders, woonwijken en commerciële zones, om een 

harmonieus samengaan van alle weggebruikers te bevorderen en in de eerste plaats de zwakste 

weggebruikers te beschermen; 

 

- Mobiliteitsadviseurs opleiden in de politiezone en in de gemeente. 

 

 

 

 

 



Sport: Molenbeek, een gemeente in beweging  

 

Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, via sport kunnen mensen zich ook beter integreren, 

zichzelf overstijgen en verschillen leren aanvaarden. We willen een volwaardig sportbeleid uitwerken 

waarmee we mensen kunnen aanmoedigen om zoveel mogelijk naar eigen wens en behoeften aan 

lichaamsbeweging te doen. 

 

Dit sportbeleid moet ook aandacht hebben voor ondersteuning van topprestaties want in onze 

gemeente bulkt het van de sporttalenten. 

 

Zo zullen volgende initiatieven worden genomen: 

 

- Bruggen en synergiën bouwen en nieuwe activiteiten ontwikkelen op de site Namèche- 

Goethalsstadion om daar een echt ‘Olympisch centrum’ tot stand te brengen. Dit moet bijdragen tot de 

uitstraling van Molenbeek en nieuwe roepingen mogelijk moet maken; 

 

- In samenwerking met de bevolking en de sportverenigingen een 'sportactieplan’ uitwerken om 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen en aan de noden van de inwoners te voldoen; 

 

- Een meerjarenplan voor investeringen opstellen om waar nodig de sportinfrastructuur te renoveren 

(bijv. de omnisporthal Louis Namèche); 

 

- Samenwerkingen tussen de scholen en de sportclubs van de gemeente en het Gewest opzetten zodat 

er gemakkelijker buiten de schooluren aan sport kan worden gedaan en op die manier zoveel mogelijk 

mensen toegang krijgen tot de infrastructuur van de scholen; 

 

- Het gemeentelijk zwembad minstens twee avonden per week tot 22 uur openhouden voor ‘vrije’ 

zwemmers; de openingsuren van het volledige zwembad (50 m) gevoelig uitbreiden; 

 

- Onderzoeken van de aanleg van een Finse looppiste (natuurlijke materialen) in het Scheutbospark; 

 

- Werken aan de uitbouw van streetsporten door lichte, polyvalente wijkinfrastructuur te voorzien 

(skate- en rollerpark, speelpleinen, streetball, enz.) in overleg met de bewoners en de lokale 

verenigingen; 

 

- Sportieve projecten (infrastructuren, evenementen enz.) uitwerken met oog voor de invalshoek 

gendergelijkheid (in het bijzonder op het vlak van prijzen bij wedstrijden, maar ook de 

terbeschikkingstelling van kleedkamers en sanitaire voorzieningen, en alles in het werk stellen voor 

het bevorderen van het gemengde karakter van de evenementen en wedstrijden en het onder de 

aandacht brengen van vrouwelijke sporters en teams in de verschillende sportdisciplines, enz.); we zijn 

vastbesloten om daar een hoofdproject van te maken. 

 

- De toegang tot sportinfrastructuur en -activiteiten voor iedereen verbeteren, ook voor mensen met 

een handicap; 

 

- Opnieuw uitgeven van sportcheques zodat de kosten voor lidmaatschap of voor sportbeoefening 

gedrukt worden voor gezinnen in sociale of economische moeilijkheden; 

 



- Meer betaalbare begeleide sportkampen organiseren tijdens de schoolvakanties, door bestaande 

samenwerkingen verder uit te bouwen; 

 

- Lichaamsbeweging bij senioren stimuleren via de uitbouw van een aangepast aanbod of door 

intergenerationele activiteiten in het leven te roepen; 

 

- Op geregelde basis binnen de gemeente of op bovengemeentelijk niveau sportmanifestaties 

organiseren (bijv. ‘Olympiaden’, enz.); 

 

- Sportmanifestaties ondersteunen met werkingsmiddelen; 

- Drinkwaterfonteinen plaatsen bij speelpleinen, sportvelden en grote groenzones; 

 

- Sport op het openbaar domein ondersteunen en kleinschalige sportvoorzieningen plaatsen op 

openbare plaatsen zoals bijv. het Muzenpark, het pleintje aan de Vierwindenstraat/Lessenstraat, het 

Hauwaertpark, het Pierronpark, de Bevrijderssquare, het Jean-Baptiste Decockplein, het Hertogin van 

Brabantplein; 

 

- In kaart brengen wat er aan sportinfrastructuur bestaat en wat er echt nodig is om de hele bevolking 

ten dienste te zijn; 

 

- De gepaste ruimte of sportruimte voorzien of vrijmaken om te zorgen voor diversiteit in de 

sportbeoefening en voor een beter evenwicht tussen de verschillende sporttakken; 

 

- Onze schoolgaande jeugd naar buiten krijgen zodat ze in open lucht aan sport doet. 

 

Publieke infrastructuur en openbare ruimte bestemd voor de bevolking  

 

Het onroerend erfgoed van de gemeente is een grote troef maar vormt tegelijk ook een uitdaging. 

Kernwoorden daarbij zijn in stand houden, verbeteren en innoveren. Voor een goede dienstverlening 

aan de bevolking (scholen, kinderdagverblijven, gebouwen van gemeentediensten, …) is de staat van 

de infrastructuur erg bepalend. Hetzelfde geldt voor het openbaar domein en het wegennet die van 

groot belang zijn voor de leefkwaliteit van de mensen die in de gemeente wonen en werken of er op 

bezoek komen. Daarom willen we een hoogwaardige publieke infrastructuur realiseren en 

onderhouden. 

 

In die optiek zullen volgende initiatieven worden genomen: 

 

- Een meerjarenplan opstellen voor het onderhoud en de renovatie van de gebouwen en het wegennet 

van de gemeente, afhankelijk van hoe dringend de tussenkomst is en welke financiële middelen 

beschikbaar zijn; 

 

- Zoveel mogelijk gebruik maken van sociale en ecologische clausules in elke openbare aanbesteding 

en daarbij actief onze vakkennis ter zake trachten uit te diepen; 

 

- Het energiekadaster van alle gemeentelijke gebouwen (woningen, scholen, enz.) bijwerken, 

investeren in kosteneffectieve renovatie- en isolatiemaatregelen en units voor de opwekking van 

hernieuwbare energie en van warmtekracht installeren; 



- Meestappen in de verplichting om passiefgebouwen te realiseren en de gebruikers beter begeleiden 

zodat ze optimaal comfort kunnen genieten; 

 

- Kiezen voor het concept van energieneutrale gebouwen door hernieuwbare energiebronnen te 

installeren om het eigen verbruik van het gebouw op te vangen en de ecologische voetafdruk te 

verkleinen; 

 

- Met de hulp van coöperatieven die openstaan voor de participatie van de Molenbekenaars 

zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen installeren bij bestaande openbare gebouwen 

(scholen, overheidskantoren, sporthallen, …) om het energieverbruik hiervan zoveel mogelijk te 

dekken; 

 

- Zoveel mogelijk kiezen voor interne opleiding en de ontwikkeling van de vakkennis van de 

gemeentediensten in plaats van terug te grijpen naar uitbesteding en outsourcing; 

 

- Streven naar de tijdelijke ingebruikname van leegstaande gemeentelijke infrastructuur die op termijn 

gerenoveerd, verbouwd of afgebroken zal worden en die ruimtes openstellen voor vernieuwende 

initiatieven; 

 

- In samenwerking met de netbeheerder het verbruik van de openbare verlichting terugdringen maar 

tegelijk de esthetische kant en het veiligheidsgevoel versterken. Hiervoor zal onder meer een systeem 

van intelligente openbare verlichting worden uitgerold dat focust op veiligheid, rationeel 

energieverbruik en milieuvriendelijkheid (systeem voor bewegingsdetectie, led-verlichting, enz.); 

 

- Uitvoeren van het PAVE-project (doorlichting van alle voetpaden om te bepalen in welke staat ze 

zijn) en op basis daarvan een meerjarenplan opstellen voor de herstelling van de voetpaden, met als 

belangrijkste criterium dat ze op elk ogenblik toegankelijk moeten zijn voor mensen met beperkte 

mobiliteit; 

 

- Het openbaar domein zo inrichten dat zachtere mobiliteit voorrang krijgt (brede, aangename 

voetpaden, veilige fietspaden, enz.) en verlichting plaatsen die afgestemd is op de belangrijkste functie 

van de locatie of die deze in de kijker plaatst (zoals op de toplocaties van de gemeente); 

 

- In overleg met de buurtbewoners meer zitbanken op het openbaar domein plaatsen zodat het hier 

aangenamer en uitnodigender wordt voor onze oudere bevolking; 

 

- Eisen dat het Gewest de Ninoofsesteenweg over de hele lengte en het Hertogin van Brabantplein 

volledig heraanlegt; 

 

- Het Jef Mennekensplein, het Brunfautplein, het Beekkantplein en het pleintje op de kruising van de 

Vierwindenstraat en de Lessenstraat heraanleggen zodat er echt geleefd kan worden. 

 

 

 

 



De gemeente zal bijdragen tot het welzijn van dieren door; 

- Voldoende plaats te voorzien voor huisdieren; 

- Initiatieven te ondersteunen die zich bezig houden met vragen omtrent straatkatten; 

-  Het ontmoedigen van het bezit van zogenaamde exotische huisdieren; 

- Het sanctioneren van mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling. 

 

De gemeente inrichten volgens een menselijke, toekomstgerichte visie: de Molenbekenaars moeten 

in Molenbeek kunnen wonen! 

 

Bij de stadsontwikkeling staat een verbetering van de leefkwaliteit van de inwoners voorop, moeten 

zowel burgers als bedrijven een aangename omgeving aangeboden krijgen, moeten jobs en lokale 

economische activiteiten gecreëerd worden en moet gewerkt worden aan hechtere sociale banden zodat 

de mensen zich opnieuw goed voelen in het openbaar domein en er willen vertoeven. 

 

Molenbeek is één van de meest dichtbevolkte Brusselse gemeenten. Met een bevolkingsdichtheid van 

bijna 18.000 inwoners/km² staat Molenbeek zelfs in de top-4. 

 

Goed omgaan met die hoge bevolkingsdichtheid vormt dus een grote uitdaging in de ganse gemeente, 

zeker als het erop aankomt om de leefkwaliteit in stand te houden. In dat opzicht is er ook nood aan een 

groter aanbod van betaalbare, aangepaste woningen, naast voldoende en aangepaste openbare diensten 

en infrastructuur. De uitdaging is des te groter omdat bepaalde groepen inwoners van de gemeente tot de 

meest kwetsbare van het land behoren. 

 

Het is dus belangrijk om het patrimonium van – zowel openbare als particuliere – gebouwen in 

Molenbeek kwalitatief te blijven verbeteren en er tegelijk toch nauwgezet op toe te zien dat die eerst en 

vooral aan de eigen inwoners toekomen. 

 

Volgende initiatieven zullen dan ook worden genomen: 

 

- Ervoor zorgen dat via het instrument van de ruimtelijke ordening hoogwaardige woningen voorzien 

worden, met voldoende leefruimte voor elke wooneenheid; 

 

- Enkel nog verder verdichten als tegelijk ook collectieve voorzieningen en een kwaliteitsvolle openbare 

ruimte worden aangelegd; als er eventueel toch verder wordt verdicht, moeten eerst braakliggende 

stukken grond en vervallen gebouwen worden aangesneden; 

 

- Bij de uitwerking van grootschalige bouwprojecten van het Gewest binnen de gemeente moet er 

stelselmatig op worden gelet dat: 

* zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de Molenbekenaars via een sterke 

participatie van onze inwoners  

* de behoeften op het vlak van woningen, voorzieningen en groenzones worden ingelost zonder dat men 

de productieve activiteiten uit het oog verliest 

 



- Het openbaar domein opwaarderen in samenspraak met de inwoners, waaronder de jongeren en 

ouderen die die openbare ruimte (parken, speelpleinen, voet- en fietspaden, scholen, enz.) vaak in hun 

vrije tijd gebruiken; 

 

- Erop toezien dat werven van openbare werken goed gecoördineerd en snel uitgevoerd worden, met 

onder meer hoge boetes bij vertragingen, eventueel in coördinatie met het Gewest; beperken van de 

hinder en negatieve impact van werven voor de buurtbewoners; correct informeren van de 

buurtbewoners, handelaars en andere betrokkenen; 

 

- Streven naar een mix van functies om de wijken aantrekkelijker te maken en de bevolking een vlottere 

toegang te bieden tot diensten, werk, handelszaken, vrijetijdsbesteding, groenzones, enz.; 

 

- Bouwprojecten gezamenlijk voeren door er de overheid, de burger, de aannemers en de toekomstige 

gebruikers bij te betrekken; 

 

- Stelselmatig de Bouwmeester betrekken bij elk grootschalig bouwproject; 

 

- Het openbaar domein zo inrichten dat zachtere mobiliteit voorrang krijgt (brede, aangename 

voetpaden, veilige fietspaden, enz.) en verlichting plaatsen die afgestemd is op de belangrijkste functie 

van de locatie of die deze in de kijker plaatst (zoals op de toplocaties van de gemeente); 

 

- Streven naar een hoge architecturale en ecologische kwaliteit en naar een degelijk onderhoud van het 

openbaar domein en van zowel openbare als particuliere gebouwen, via instrumenten van ruimtelijke 

ordening, openbare aanbestedingen en vergunningen; 

 

- Bij het afleveren van milieuvergunningen dient hinder voor de buurtbewoners te worden vermeden, 

vooral nachtelijke geluidshinder; 

 

- In ons beleid en bij de vergunningen op het vlak van stedenbouw, milieu en ruimtelijke ordening 

zullen we stelselmatig rekening houden met de overstromingsproblematiek. Via de vergunningen zal 

zoveel mogelijk worden geëist dat er in de woonblokken groenzones, groendaken en doorlaatbare 

bodembedekkingen worden gebruikt; 

 

- We ondersteunen de verenigingen van mede-eigenaars (VME) om in regel te zijn met de 

reglementering rond milieuvergunningen en energie-eisen; 

 

- Meerdere grootschalige ontwikkelingsprojecten moeten tot een goed einde worden gebracht, zoals in 

volgende wijken: 

 

1/  De site van het station Brussel-West en omgeving  

 

- Ervoor zorgen dat samen met het bouwproject ook kwaliteitsvolle openbare ruimtes, zoals een groot 

nieuw park, worden aangelegd 

 

- Zorgen voor een mix van functies als wonen, voorzieningen, handel en productieve activiteiten  

 

- Een grote cultuur- of onderwijsinstelling met regionale uitstraling in de site opnemen  

 



- De voormalige Delhaize-hallen omvormen tot regionale recreatieve site of indoorsporthal  

 

2/ De wijk Zwarte Vijvers is een wijk die vandaag de grootste aandacht verdient, zowel op het vlak 

van netheid, renovatie van gebouwen als veiligheid. We zullen een kandidaatstellingsdossier indienen 

om een nieuw wijkcontract te krijgen; 

 

3/ De transformatie van de Heyvaertwijk moet samen met de bewoners worden voortgezet om te komen 

tot een gemengde wijk met nieuwe woningen en diverse commerciële activiteiten, waarbij de hierdoor 

voortgebrachte hinder gevoelig moet worden verminderd. 

 

Lokale democratie en burgerzin: een schepen van participatie  

 

In een samenleving die steeds complexer wordt en waar de politiek almaar verder van de burgers af 

staat, kunnen een sterkere lokale democratie, meer burgerzin en een grotere participatie bijdragen tot 

sociale cohesie. Politici en burgers moeten dan ook voortdurend met elkaar in dialoog gaan om samen, 

met nieuwe inspiratie en een nieuwe dynamiek, een lokale democratie op te bouwen, onder meer via een 

grotere participatie en een vernieuwde, sterkere burgerzin. 

 

Omdat we die participatieve burgerzin nog meer willen ontwikkelen, hebben we ervoor gekozen om te 

werken met een schepen van participatie. De schepen heeft de taak om originele, dynamische 

initiatieven te nemen die de betrokkenheid van de bevolking moeten vergroten. 

In die optiek zullen we: 

 

- Het proces opstarten om wijkraden op te richten. Op termijn zal in elke wijk op geregelde tijdstippen 

een wijkraad kunnen samenkomen. Die kan politici uitnodigen of bevragen, de prioriteiten van de wijk 

vastleggen en thema’s bespreken die van groot belang lijken voor het wijkleven; 

 

- De begroting van de gemeente aan de buurtbewoners toelichten; 

- Het gebruik van participatiebudgetten bevestigen. Dit initiatief werd in de jaren 2000 in het kader 

van de wijkcontracten in onze gemeente opgestart en houdt in dat de gemeente aan burgers (vooral via 

de wijkraden) een welbepaald budget kan toekennen om gezamenlijk gekozen buurtprojecten uit te 

voeren; 

 

- De bestaande thematische adviesraden (senioren, jongeren) evalueren en verder uitwerken. Die raden 

moeten voldoende representatief zijn en genoeg middelen krijgen om als echte spreekbuis van de 

betrokken doelgroepen te kunnen fungeren; 

 

- Stelselmatig de betrokken bevolkingsgroepen informeren en raadplegen bij elk grootschalig project 

dat in de gemeente uitgevoerd zou worden (heraanleg van een straat of plein, bouw van een groot 

openbaar gebouw of grote sportinfrastructuur, enz.); 

 

- Stimuleren van ontmoetingen tussen de inwoners van de gemeente en organiseren of ondersteunen 

van contactmomenten om de vooroordelen ten aanzien van bepaalde doelgroepen te ontkrachten. 

 



Een duurzame en overlegde mobiliteit, een publieke ruimte op maat van de meest kwetsbaren 

 

Het is noodzakelijk om te evolueren naar een doordacht gebruik van de auto en de milieuhinder terug 

te dringen. De gemeente moet, in samenwerking met de andere beleidsniveaus, alternatieven vinden en 

ontwikkelen. Die alternatieven moeten niet alleen efficiënt en financieel aantrekkelijk zijn, maar ook 

aangepast aan de behoeften van de burger en rekening houden met het feit dat 50% van de gezinnen in 

Molenbeek geen eigen auto heeft. 

Binnen deze globale benadering moet de nodige aandacht worden besteed aan de diversiteit van de 

gebruikers en de gewoonten op het vlak van mobiliteit (waaronder de toegankelijkheid voor 

mindervaliden, ouderen, de meest kwetsbare burgers, ouders met jonge kinderen enz.). Dit moet 

gebeuren via een oordeelkundige afstemming met de andere publieke beleidsdomeinen, in het 

bijzonder ruimtelijke ordening. Ons beleid gaat uit van het algemeen gekende en aanvaarde STOP-

principe: prioriteit voor de voetgangers, dan fietsers, aangevuld met het openbaar vervoer, en ten slotte 

de eigen auto. 

Met dit principe voor ogen zullen volgende initiatieven worden uitgewerkt: 

1. Ontwikkeling van parkeermogelijkheden buiten de openbare weg, door supermarkten en winkels 

aan te moedigen om hun parkings open te stellen voor buurtbewoners; 

1. Studie van de aanleg van nieuwe parkeermogelijkheden buiten de openbare weg; 

2. Het Gemeenteplein wordt een plaats waar kinderen veilig kunnen spelen, en men zal de 

voorwaarden creëren om de horeca nog meer tot ontwikkeling te laten komen. De route naar de 

Brunfautparking wordt bijzonder zichtbaar bewegwijzerd en de parking zelf wordt volledig 

gerenoveerd om deze aantrekkelijker en veiliger te maken; 

3. Ontmoediging van het doorgaand verkeer (auto’s van niet-bewoners die gewoon door Molenbeek 

rijden) op het grondgebied van de gemeente, met het oog op het bevorderen van de zachte mobiliteit, 

het verminderen van de luchtvervuiling en meer verkeersveiligheid; 

4. Maximale uitbreiding van de zones waar men maximum 30 km/uur mag rijden (uitgezonderd 

hoofdassen), met inbegrip van een ruimere zichtbaarheid en betere signalisatie; 

5. Verdubbeling van het aantal fietspaden en het aantal fietsparkeerplaatsen, inclusief veloboxen; 

6. Aanleg van verkeersdrempels en andere vertragende oplossingen in alle wijken die hinder 

ondervinden van hardrijders, met het oog op een verhoging van de verkeersveiligheid en het 

verminderen van de geluidsoverlast; 

7. De aanvang, binnen het jaar, met een update van het gemeentelijk mobiliteitsplan op basis van de 

opnieuw geactualiseerde gemeentestudie van 2012; 

8. De burger, het verengingsleven, de handelaren en de gebruikers systematisch betrekken bij het 

mobiliteits- en parkeerbeleid; 

9. Toezien op een maximale beperking van de ‘geluidsoverlast’ bij aanpassingen van de openbare 

weg, maar ook door een intensifiëring van de controles (geluid van motorfietsen enz.); 



10. Ondersteuning van verplaatsingen te voet, door het stimuleren van een gemengde functie van de 

wijken en de nabijheid van handelszaken, diensten, ontspanningsmogelijkheden enz., en ook door het 

verhogen van het comfort en de veiligheid van de voetpaden; 

11. Voor elke school een plan opstellen voor een ‘zachte mobiliteit en schone lucht’. We moeten 

absoluut gebruik maken van de bestaande gewestmiddelen voor een veiligere schoolomgeving met 

bovendien een betere luchtkwaliteit; 

12. Met de gewestelijke operator samenwerken om het openbaar vervoer aan te passen aan de 

behoeften van de bewoners. Voor de wijken die slecht bediend worden (bijvoorbeeld het stuk van de 

Ninoofsesteenweg tussen het West-station en Dilbeek) wordt gestreefd naar een verhoging van dit 

aanbod, zonder ervoor terug te deinzen om ambitieuze oplossingen voor te stellen, zoals de aanleg van 

vrije busbanen; 

13. De werkende bevolking, maar ook alle burgers, aanmoedigen om gebruik te maken van de fiets, 

het openbaar vervoer en gedeeld vervoer, alsook ondersteuning aan burgerinitiatieven voor een 

gedeelde mobiliteit (autodelen, enz.); 

14. Ondersteuning van de aanleg van overstapparkings aan de rand van de stad om het autoverkeer in 

de wijken maximaal te beperken; 

15. Ondersteuning van gewestprojecten om Molenbeek beter te verbinden met de buurgemeenten, 

zoals de voetgangersbruggen over het kanaal (Graaf van Vlaanderen, Bellevue, Prinses), de verbinding 

met T & T (voetgangerstoegang Rotterdamstraat), permanente opening van de site van T & T via de 

Picardstraat, goede verbinding van het openbaar vervoer), gemakkelijke en veilige overgangen aan de 

Ninoofsesteenweg, enz.; 

16. Het dubbele fietspad verlengen in de richting van de Mariemontkaai naar de Ninoofsepoort; 

17. Eis voor een totale heraanleg, door het Gewest, van de Ninoofsesteenweg over de hele lengte, 

alsook van de Hertogin van Brabantplaats; 

18. Heraanleg tot levendige pleinen van de Jef Mennekensplaats, het Brunfautplein, het Beekkantplein 

en het plein aan de kruising van de Vier-windenstraat en de Lessenstraat; 

19. Ontwikkeling en toename met de helft van het aantal parkeerplaatsen voor autodelen; aanzetten tot 

een uitbreiding van de netwerken voor deelfietsen en ervoor zorgen dat de private aanbieders van 

mobiliteitsdiensten hun diensten uitbreiden naar Molenbeek; 

20. Een update, die zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, van het gemeentelijk parkeerplan. 

21. Overleg met de naburige gemeenten voor de totstandkoming van parkeerzones die de 

gemeentegrenzen overschrijden, zodat burgers die tegen de gemeentegrens wonen toch in de eigen 

wijk kunnen parkeren, ook al is dit een andere gemeente;  

22. Aanleg, in overleg met het Gewest, van het fietspad onder de Sainctelettebrug (gewestelijke 

fietsroute Kanaal); De inwoners van de wijk Paloke beter bedienen door openbaar vervoer. Dit kan 

door een nieuwe MIVB-buslijn aan te leggen of door beter samen te werken met De Lijn en zodat 



bewoners met een MIVB-abonnement ook gebruik kunnen maken van De Lijn bussen.   

 

Milieu en energie: nu actie ondernemen! 

 

In een zo dichtbevolkte stedelijke omgeving als Molenbeek is het van essentieel belang dat we een 

daadkrachtig beleid voeren rond natuur en biodiversiteit. Omdat de aarde en onze kinderen dat 

verdienen, omdat onze toekomst ervan afhangt, maar ook omdat het contact met de natuur bevorderlijk 

is voor onze levenskwaliteit. 

 

Hiervoor zullen we de volgende initiatieven nemen: 

 

1.  Een nieuwe ambitieuze strategie voor lokale duurzame ontwikkeling. In dit kader garanderen we 
dat deze strategie aansluit bij de diverse (supra)gemeentelijke plannen of projecten (territoriaal 
ontwikkelingsproject, energiestrategie, gemeentelijk transversaal strategisch programma, 
gemeentelijk mobiliteitsplan, gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, enz.); 
 
2. In alle wijken voor meer natuur zorgen. Het komt erop aan meer kleine groene ruimten, dicht bij 
de mensen, in te schrijven in de wijkcontracten en de stedenbouwkundige vergunningen voor grote 
projecten. Waar mogelijk wordt aangemoedigd om inlandse bomen aan te planten langs de wegen, 
en wordt ook het gebruik van groendaken op openbare en privégebouwen aangemoedigd (premies); 
 
3.  Een systeem van ‘peterschap’ voor openbare tuinen en groene ruimten. De ‘peter/meter’ houdt 
de situatie in het oog en informeert de gemeente in geval van problemen of kleine schade; 
4. Het gebruik van pesticiden vermijden in het beheer van onze parken en groene ruimten; 
 
5. Nauw samenwerken met het Gewest om ervoor te zorgen dat het nieuwe park aan de 
Ninoofsepoort in overleg met de burgers wordt aangelegd en beheerd. De gemeente zal aandringen 
op de bouw van een paviljoen in openbaar beheer, met een waterpunt en openbare toiletten; 
 
6. Aan het Gewest vragen om het Scheutbos beter te laten aansluiten op de omringende wijken, meer 

bepaald door een nieuwe ingang/uitgang aan de Kasterlindenstraat te maken en door de ingang/uitgang 

aan de Menuetstraat op te knappen. We vragen ook de aanleg van een natuurlijke speeltuin en van een 

Finse looppiste (natuurlijke materialen); 

 

7. Meer speeltuinen voor kinderen op het grondgebied van de gemeente. Zo zullen we het Gieterijpark, 

het De Cockplein en het Hauwaertpark opwaarderen door er speeltuinen aan te leggen; 

 

8. De mogelijkheid onderzoeken om de OCMW-gebouwen aan het Marie-Josépark tijdens de zomer te 

openen zodat alle gebruikers van het park er iets kunnen gaan drinken; 

 

9. Stimuleren van de ‘groene en blauwe schakels’ door de heraanplanting en bescherming van hagen, 

inlandse bomen - vooral fruitbomen - en via parken, zones die pas laat worden gemaaid, bermen, 

waterlopen en hun oevers, vochtige zones, enz.; 

 

10. Aanmoedigen van de ontwikkeling van collectieve moestuinen en van gedeelde tuinen en 

boomgaarden, vooral in het kader van wijkcontracten en stedenbouwkundige vergunningen voor grote 

projecten. Daarvoor proberen we braakliggende of ongebruikte stukken grond te activeren, zoals het 



perceel langs de Verheydenstraat (Weststation), het perceel op de hoek van de Dilbeekstraat en de 

Zaadstraat of dat op de hoek van de Normandiëstraat en de Mahatma Gandhilaan; 

 

11. Aanmoedigen en uitbreiden van de plaatsing van bijenkorven en nestkastjes op gemeentelijke 

eigendommen, schoolterreinen, .... Hetzelfde geldt voor het aanplanten van bij- en vogelvriendelijke 

bloemen en bomen; 

12.  Systematisch opnemen van de overstromingsproblematiek in het stedenbouwkundige en 

milieubeleid en de bijbehorende vergunningen, alsook in elk project van ruimtelijke ordening. Via de 

vergunningen verplichten we om zoveel mogelijk gebruik te maken van groene zones in woonblokken, 

van groendaken en van waterdoorlatende betonnen klinkers; 

 

13. Campagnes opzetten voor de sterilisatie van zwerfkatten en voor de bestrijding van ratten en 

duiven; 

 

14.  Erop toezien dat milieumisdrijven tijdig worden opgespoord en correct worden bestraft. Iedereen 

heeft recht op de correcte afhandeling van zijn aanvraag tot milieuvergunning. We vermijden te allen 

prijze stilzwijgende weigeringen; 

 

15.  Bij het toekennen van milieuvergunningen toezien op het vermijden van geluidsoverlast voor de 

omwonenden en in het bijzonder nachtelijke geluidsoverlast. 

 

16.  Ons aansluiten bij elke gerechtelijke of politieke actie die gericht is op het terugdringen van het 

buitensporige aantal vluchten over onze gemeente; 

 

17. Samen met de bewoners voortwerken aan de transformatie van de Heyvaertwijk om er een 

gemengde wijk van te maken waar handelsactiviteiten en wonen samengaan. De termijnen voor het 

verkrijgen van milieuvergunningen voor autohandelaars zijn beperkt. We pleiten bij het Gewest en de 

Haven voor een duurzame oplossing om de autoactiviteiten te verplaatsen naar een andere plaats in het 

Gewest. Indien nodig onderzoeken we de onteigening van de voornaamste terreinen als instrument 

voor de transformatie van de Heyvaertwijk; 

 

18. Aanzetten tot minder waterverbruik en tot een minimum beperken van de hoeveelheid afval die in 

openbare gebouwen, scholen, administratieve diensten, sportclubs enz. wordt geproduceerd. We 

ondersteunen de producten en diensten die het best beantwoorden aan de maatschappelijke, ethische, 

gezondheids- en milieucriteria, rekening houdend met de analyse van hun levenscyclus, evenals 

seizoensproducten, producten uit de korte keten en gerecycleerde producten (circulaire economie), via 

de gemeentelijke aankopen (maaltijden in de schoolkantines, rusthuizen, kinderdagverblijven, aankoop 

van benodigdheden, wegenwerken, enz.); 

 

19.  Fonteintjes met drinkbaar water plaatsen in de scholen en gemeentegebouwen, evenals in de 

voornaamste openbare ruimten (parken, tuinen); 

 

20. Als grote openbare speler menen we dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en haar 

verantwoordelijkheid moet nemen in dit tijdperk van energietransitie. Als aandeelhouder van Sibelga, 

Elia (Publi-T) en Fluxys (Publifin) waken we erover dat deze nutsbedrijven zich omvormen tot 

moderne en duurzame openbare bedrijven; 

 



21. 100% van de energie die de gemeente voor eigen gebruik aankoopt is duurzaam geproduceerd; 

 

22. De dienst ‘muurtuinen’ ter beschikking stellen van de burgers met het oog op groene gevels; 

 

23. Met de hulp van coöperaties die openstaan voor participatie van de Molenbekenaars, zonnepanelen 

plaatsen op de daken van openbare gebouwen (scholen, administratie, ...).  

24. De VME’s van grote gebouwen administratief ondersteunen om zich in orde te stellen met de 

milieuwetgeving. 

Een modern economisch en tewerkstellingsbeleid 
 
Economie en tewerkstelling zijn centrale aandachtspunten als hefbomen voor maatschappelijke 
emancipatie. Wij willen duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling aanmoedigen en de lokale 
economie ontwikkelen, door onder meer de obstakels voor het ondernemerschap te verminderen.  
 
Daarom hebben we beslist de volgende initiatieven concreet uit te werken: 
 
1. Permanent overleg met de handelaars over de verschillende acties en stimulansen die bevorderlijk 
kunnen zijn voor een commerciële dynamiek (in het bijzonder op het vlak van commerciële 
incentives, inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit, afvalbeheer en beheer van de overlast, 
gastvrijheid, fiscaliteit, enz.); 
 
2. Eén enkele verantwoordelijke aanstellen voor de relaties met de handelaars, inclusief ketens. Die 
verantwoordelijke zal ervoor zorgen dat de informatie goed doorstroomt tussen de gemeente en de 
handelszaken, in het bijzonder om deze laatste de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan 
grote evenementen die in de buurt worden georganiseerd (braderieën, rommelmarkten) en voor de 
correcte voorbereiding van werken aan de wegen waar de handelszaken gevestigd zijn; 
 
3.  De commerciële aantrekkelijkheid van onze verschillende handelskernen verhogen, onder meer 

dankzij renovatie (bijvoorbeeld verfraaiing van de gevels en verwijderen van verouderde 

uithangborden); 

 

4. Implementatie van een grondige, objectieve, becijferde en constante monitoring van de handel in 

Molenbeek, in samenwerking met het Gewest; 

 

5.  Samen met de banken inspanningen leveren om de geldautomaten in de handelszones opnieuw 

normaal toegankelijk te maken; 

 

6.  De commerciële diversiteit bevorderen en anticiperen op de toekomstige noden van de handelaars 

op het grondgebied. Het is dan ook belangrijk om, in samenwerking met het Gewest, na te denken 

over de toekomst van de specifieke kleinhandel in Molenbeek, met een analyse van alle aspecten (hoe 

deze ontwikkelen en exploiteren, hoe zich differentiëren en investeren); 

 

7. Streven naar een vereenvoudiging en digitalisering van en begeleiding bij alle administratieve 

stappen waarmee kmo’s, micro-ondernemingen en zelfstandigen te maken krijgen, en meer 

bekendheid geven aan de voorzieningen om hen hierbij te helpen; 

 

8. Een plan ‘markten’ uitwerken om de verschillende markten in de gemeente nieuw leven in te blazen 

en hen een sterke eigen identiteit te geven; 



9. De handelaars die te maken krijgen met een verminderde activiteit als gevolg van wegenwerken, 

helpen via een betere coördinatie van de werken en betere informatie over de organisatie van de 

werken om ze zoveel mogelijk te beperken in de tijd; een minimale toegang tot de betrokken 

handelszaken garanderen (duidelijke bewegwijzering, routes voor de verschillende types transport, 

parkeren, enz.); de handelaars de mogelijkheid bieden om met kennis van zaken commerciële 

beslissingen te nemen en promotieacties te organiseren; 

 

10.  In overleg met de handelaars één ‘winkelzondag’ per maand organiseren op de Gentsesteenweg. 

De mogelijkheid onderzoeken om dit concept uit te breiden naar andere handelszones van de 

gemeente; 

 

11.  Een kerstmarkt opzetten in het historisch centrum van de gemeente; 

 

12. Bevorderen van de ontwikkeling van de sociale economie, burgerinitiatieven en coöperaties van 

lokale producenten met het oog op nieuwe initiatieven zoals kinderopvang, repair cafés, 

voedingscoöperaties, enz.; 

 

13. De korte ketens en gezonde voeding in de gemeente bevorderen, met name in de 

overheidsopdrachten voor de levering aan schoolkantines; 

 

14. Een structureel gemeentelijk beleid doorvoeren om werkzoekende Molenbekenaars in contact te 

brengen met lokale werkgevers en werkgevers uit naburige gemeenten, door: 

 

- De organisatie op vaste data van jobbeurzen en beurzen die focussen op opleiding en 

beroepsinschakeling (Job Days, speed datings met bedrijfsleiders, enz.); 

 

- De organisatie van de informatie-uitwisseling tussen de gemeente en potentiële werkgevers 

(bedrijven, verenigingen, openbare instellingen, zelfstandigen, enz.) die aanwezig zijn op het 

grondgebied, door de publicatie van hun vacatures op de website van de gemeente en door informatie 

te verspreiden over de gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid; 

 

- Het aanbieden van stages bij bedrijven in het laatste jaar van het secundair onderwijs; 

 

- De ondersteuning van het Jobhuis door een specifieke jongerendienst te organiseren; 

 

- Het voeren van een proactief beleid om nieuwe ondernemingen aan te trekken op het grondgebied 

van de gemeente en er de aanwerving van jonge Molenbekenaars te promoten; 

 

1.   Lancering van het project ‘1000 jobstudenten' rond studentenjobs en stages voor jongeren van 16 

tot 20 jaar, zowel in de gemeentediensten als in bedrijven; aansluiting bij het project ‘Stage First’ van 

Actiris; 

 

2.    Samen met het Gewest informatie- en oriënteringscentra oprichten die de toekomstperspectieven 

op de arbeidsmarkt onderzoeken om jongeren ertoe aan te zetten studies in sectoren met goede 

jobvooruitzichten te volgen. Het is met andere woorden de bedoeling om jongeren te helpen om de 

meest nuttige beslissingen voor hun toekomst te nemen; 

 

3.   Ervoor zorgen dat wie op basis van artikel 60 tewerkgesteld is in vzw’s of ondernemingen uit de 



sociale economie, voldoende wordt begeleid om zijn inschakeling op de klassieke arbeidsmarkt te 

bevorderen. 

 

4.   Een supragemeentelijk beleid op het vlak van tewerkstelling, opleiding en beroepsinschakeling 

ontwikkelen via: 

 

a.   samenwerkingsverbanden en partnerships met naburige gemeenten en OCMW’s; 

 

b.  een daadkrachtig beleid voor tewerkstelling en beroepsinschakeling door het intenser activeren van 

de gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid (“artikel 60 en 61”, 

enz.). 

 

Ten slotte, heeft onze gemeente een aantal mensen die een strafblad hebben. Vanuit het oogpunt van 

emancipatie en de terugkeer naar een normaal leven, is het noodzakelijk om hen te helpen re-

integreren op de arbeidsmarkt. Hiervoor zal een specifiek bijstandsproject worden opgezet.  

 

Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen 

 

Het recht op gezondheidszorg zou universeel moeten zijn. De gemeente heeft op dit vlak weinig 

financiële of wettelijke hefbomen, maar als overheid die het dichtst bij de burger staat, kan ze een rol 

spelen in de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. 

 

Zo zullen de volgende initiatieven worden genomen: 

 

1.          Een operationele cel voor gezondheidsbevordering oprichten en een functioneel en efficiënt 

netwerk uitbouwen dat het OCMW en de actoren van de eerstelijnszorg (ook voor mentale 

gezondheidszorg) samenbrengt om de samenwerking tussen de gemeente, de OCMW’s, het 

verenigingsleven, de zorgverstrekkers, de sociale actoren, de diensten voor gezondheidsbevordering 

op school, enz. te bevorderen; 

 

2.        Lichaamsbeweging voor elke leeftijdsgroep aanmoedigen en organiseren (psychomotoriek, 

valpreventie, enz.), meer bepaald via het beheer van de openbare ruimte door fit-o-meters, 

wandelwegen en kleine sportinfrastructuren in de buurt aan te leggen; 

3.         Samen met alle betrokken actoren gezonde voeding en dagelijkse lichaamsbeweging promoten, 

via de levering van gezonde en duurzame collectieve maaltijden aan scholen, speelpleinen, 

ziekenhuizen en opvangstructuren van de gemeente; 

 

4.          De korte keten op het vlak van productie en consumptie ontwikkelen door de systematische 

opname van sociale en milieubepalingen in de gemeentelijke overheidsopdrachten; 

5.          De ontwikkeling ondersteunen van de medische huizen, de psychosociale diensten en de 

diensten voor mentale gezondheidszorg (terbeschikkingstelling van infrastructuren of terreinen, 

subsidiëring van projecten ...); 

 

6.          De bijscholing bevorderen van de maatschappelijk werkers van de eerste lijn in de mentale 

gezondheidszorg; 



 

7.          Versterken van preventieacties op gemeentelijk niveau, meer bepaald op het vlak van 

verslavingen en seksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook het promoten van gezond gedrag; 

 

8.    Waterfonteinen installeren aan speeltuinen, sportterreinen en in de grote groene ruimten. 

Het OCMW, de belangrijkste hefboom voor efficiënte sociale actie 

Het College wil aan het OCMW een sterkere rol toekennen op het vlak van sociale cohesie, het 

bevorderen van samenleven en het terugdringen van sociale ongelijkheid. Deze drie zijn intrinsiek met 

elkaar verbonden en gaan hand in hand met sociale vooruitgang. Het is dus van cruciaal belang om het 

OCMW, dat een fundamentele rol speelt op het vlak van sociale cohesie, weer een volwaardige plaats 

te geven. We willen de rol van het OCMW als sociale speler en eerste partner van het 

gemeentebestuur dan ook versterken.  

De nieuwe meerderheid ondersteunt de volgende initiatieven van het OCMW: 

 

1. Het rusthuis in openbaar beheer houden; 

 

2. De missie van de ‘cel gegevens gebruikers’ (CGB) versterken bij een gebruik ervan bij een 

eerste contact en voor informatiedoeleinden. Dit zou kunnen leiden tot een eerstelijnsgesprek 

met meer gedetailleerde gegevens waardoor dit eerste sociale gesprek langer zou moeten 

duren; 

 

 

3. Ontwikkeling van een beleid van sociale en professionele integratie: sterkere ondersteuning 

van jongeren bij het behalen van een diploma waardoor ze vlotter toegang krijgen tot de 

arbeidsmarkt; professionele integratie, met name door de toepassing van art. 60, hulp bij 

huisvesting, begeleiding bij overmatige schuldenlast, enz.; 

 

4. Oprichting van een operationele cel ter bevordering van de gezondheid en een functioneel en 

efficiënt net dat bestaat uit het OCMW en de eerstelijnsspelers in de zorgverlening (ook de 

geestelijke gezondheid) ter bevordering van de partnerschappen tussen de gemeente, het 

OCMW, het verenigingsleven, zorgverstrekkers, sociale spelers, diensten ter bevordering van 

gezondheid op school, enz.; 

 

 

5. Voortzetten van de reorganisatie van de verzorging en de begeleiding van de bewoners van 

Arcadia zodat de bewoners centraal staan en er een antwoord wordt geboden voor hun 

specifieke behoeften; 

 

6. Diensten ontwikkelen voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

leefomgeving kunnen blijven; 

 

 

7. Op lange termijn de diensten van het OCMW groeperen op één site met het oog op 

schaalvoordelen maar vooral met het oog op een transversale werking van de diensten en een 



geoptimaliseerde communicatie. Kleine eenheden kunnen eventueel behouden blijven voor 

contacten in de wijken;    

 

8. Een constructieve samenwerking behouden tussen het OCMW en de sociale partners; 

 

 

9. Het beleid ter bestrijding van eventuele sociale fraude versterken; 

 

10. De financiën van het OCMW op doorgedreven wijze blijven beheren; tot stand brengen van 

een vlotte interne communicatie tussen alle diensten van het OCMW en ten opzichte van de 

buitenwereld, door een reorganisatie van de telefooncentrale; 

 

11. Ervoor zorgen dat elk personeelslid kan deelnemen aan een opleidingscyclus waarmee hij zijn 

vaardigheden kan verbeteren, ongeacht zijn functie; 

 

 

12. Een constructief partnerschap opbouwen tussen de huisvestingsdienst van het OCMW en de 

structuren van het MAIS, de woningen van de gemeente en le Logement Molenbeekois; 

 

13. Zorgen voor een duurzamere werking van de sociale kruidenier door de uitbouw van een 

gemeenschappelijk partnerschap met het OCMW;  

 

 

14. Investeren in partnerschappen om te zorgen voor een toereikend aanbod inzake 

alfabetiseringslessen en andere voorbereidende cursussen voor opleidingen of voor de 

arbeidsmarkt. 

 

15. Ervoor zorgen dat de begunstigden toegang hebben tot kwalitatieve zorg. 

 

Crèches: groei in kwaliteit en kwantiteit 

Tussen 2019 en 2022 zullen twee nieuwe crèches worden gecreëerd. De eerste in de Koolmijnenkaai 

en de tweede in de Liverpoolstraat. In het totaal biedt dit plaats aan 168 kinderen. Ze zullen deel 

uitmaken van de vzw Olina, die projectmatig de Montessori methode gebruikt.  Dit pedagogisch 

project heeft als doel om peuters van jongs af aan autonoom te maken. Ondanks hun jonge leeftijd 

wordt er getracht dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen zonder de hulp van kinderverzorgsters 

(eten, aankleden, drinken,…). Het kind staat centraal en met een open geest worden ze voorbereid op 

de schooltijd. De eerste maanden van een kind zijn heel belangrijk. Het welzijn van het kind blijft het 

belangrijkste objectief. Zo zal er aandacht zijn voor de veiligheid en de psychische kwetsbaarheid van 

kinderen. Er zal ook steeds een dialoog zijn met de ouders. 

Naast de opening van de twee crèches, zijn dit de volgende objectieven: 

De kwaliteit verbeteren : 

- De Montessori methode toepassen in gemeentelijke crèches die hiervoor openstaan; 

- Het aanpassen van speelgoed en educatieve hulpmiddelen aan het meest recente pedagogisch 

onderzoek; 



- Zoveel mogelijk buiten komen met de kinderen als hun leeftijd het toelaat. Daarnaast ook de 

buitenwereld binnen de muren van crèches brengen, door middel van het vertellen van verhalen, 

muziek, poppenkast, ... 

- Het versterken van de doelstellingen in verband met gezond en biologisch eten, met lokale 

producenten; 

- Een renovatieplan opstellen voor de gemeentelijke crèches; 

- Waken over de kwaliteit en motivatie van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en directeurs 

van crèches; 

- Een centraal registratiesysteem opzetten; 

De opvangcapaciteit verhogen: 

- Een nieuwe crèche openen in de nieuwe wijken van Molenbeek; 

- Het verhogen van de opvangcapaciteit en grote bedrijven aanzetten om opvang te voorzien 

binnen het bedrijf.  

- Samenzitten met particuliere crèches om zicht te hebben op hun noden en de mogelijkheden 

om uit te breiden te bekijken; 

- Gunstige omstandigheden creëren om de ontwikkeling van nieuwe particuliere crèches te 

stimuleren; 

Een beleid dat elke vorm van radicalisering tegengaat 

De radicalisering van individuen is de afgelopen jaren in Molenbeek een centraal aandachtspunt 

geweest. 

Het is duidelijk dat dit thema snel evolueert. Molenbeek heeft zich uitdrukkelijk gedistantieerd van het 

gewelddadig Islamitisch terrorisme.  

Toch moeten we waakzaam blijven voor alle vormen van radicalisme. Om als gemeente gewapend te 

zijn tegen radicalisme, zullen we inzetten op een goede samenwerking tussen onze gemeentelijke 

diensten (preventie, bestrijding van armoede, jeugd, onderwijs, cultuur ,…). We zullen ook investeren 

in sterke partnerschappen met de politie en het maatschappelijk middenveld (non-profitorganisaties, 

bedrijven, zelfstandigen,…). Deze partnerschappen, zullen door middel van een dialoog, helpen bij het 

creëren van een gemeenschappelijke strategische visie en een krachtig discours, dat ingaat tegen 

intolerantie en geweld. 

De dirigent van dit partnerschap is de burgemeester, bijgestaan door de preventieambtenaar. 

De te nemen maatregelen vloeien voort uit de aanbevelingen van de parlementaire 

onderzoekscommissie over de aanslagen in Brussel, die wij volledig onderschrijven. 

 


