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Opmerking: hoewel de gemeente Evere bijzonder veel belang hecht aan gendergelijkheid 

en eerbied voor eenieders identiteit, werd voor deze tekst niet voor inclusief schrijven 

gekozen, teneinde het schrijven te vergemakkelijken en de tekst vlotter leesbaar te 

maken. Als in deze nota wordt gesproken over personen, titels en functies, wordt 

daarmee niet naar een bepaald gender verwezen.  
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Preambule 

Bij wijze van uitweiding vooraf willen we enkele statistische gegevens 

aanhalen, om de actuele situatie van onze gemeente te schetsen. De 

onderstaande gegevens zijn ontleend aan de jongste werken van het BISA, 

STATBEL, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel en de 

cijfers die het gemeentebestuur verzameld heeft.  

Op 1 januari 2019 telde Evere 41.774 inwoners en op 1 januari 2021 

waren we met 43.061 Everenaars. Volgens de prognoses van het Brussels 

Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) zou het aantal inwoners aan het 

einde van deze bestuursperiode meer dan 45.000 moeten bedragen en aan 

het einde van het decennium meer dan 47.000. Na Stad Brussel en 

Anderlecht heeft onze gemeente de grootste demografische groei van het 

gewest. Er leven momenteel meer dan 18.000 huishoudens op het 

grondgebied van onze gemeente. Met een oppervlakte van 5 km² 

vertegenwoordigt Evere 3,1 % van het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, terwijl 3,5 % van de bevolking van het gewest er 

zijn thuis heeft.  

Bijgevolg is de Everse bevolkingsdichtheid (8.612 inw./km²) iets hoger 

dan het gewestelijk gemiddelde (7.512 inw./km²). Toch is de 

bebouwingsgraad van het gemeentelijke grondgebied (45 %) lager dan het 

gewestelijk gemiddelde (47 %). De typologie van de Everse bebouwing 

stemt grotendeels overeen met het gewestelijk gemiddelde, al zijn er iets 

meer appartementsgebouwen dan gemiddeld. De ondoorlaatbare 

oppervlakte van het grondgebied leunt aan bij het gewestelijk gemiddelde. 

52 % van de bodem is nog waterdoorlatend. Dat is vergelijkbaar met 

gemeenten als Jette, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Anderlecht en Sint-
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Lambrechts-Woluwe. In de jaren 1950 was slechts 16 % van onze bodem 

afgedicht. Deze cijfers illustreren duidelijk de recente transformatie van 

onze gemeente in stadsweefsel met een groen karakter, zoals ook het geval 

is bij andere gemeenten met een soortgelijke typologie. De gemeente heeft 

een honderdtal hectare aan groene en recreatieve ruimten die toegankelijk 

zijn voor het publiek. Wat betreft het aandeel van de toegankelijke groene 

ruimte in de totale oppervlakte van het gemeentelijke grondgebied en de 

recreatieve groene ruimte per inwoner beantwoorden we aan het 

gewestelijk gemiddelde. Binnen het gewest behoren we ook tot de 

gemeenten met de meeste vanaf de openbare weg toegankelijke 

moestuinoppervlakte. 

Demografisch lijkt een tweedeling onze gemeente te kenmerken. Er 

wonen meer kinderen en jongeren (van 0 tot 17 jaar) en senioren (ouder 

dan 65 jaar) in onze gemeente dan gemiddeld, terwijl de bevolking tussen 

18 en 64 jaar slechts 60 % van de inwoners vertegenwoordigt, tegenover 

64 % op gewestelijk niveau. Er is geen sprake van vergrijzing. In heel het 

Brussels gewest kent de gemiddelde leeftijd een dalende tendens. Dat geldt 

ook voor Evere, maar in onze gemeente is ze bijzonder uitgesproken: van 

40 tot 38 jaar. Dat brengt ons dichter bij het gewestelijk gemiddelde en 

gemeenten als Ganshoren, Jette en Sint-Agatha-Berchem. In de loop van 

de jaren neemt het aandeel van de senioren in de totale bevolking af. Het 

grote aantal structuren van het type rusthuis, serviceflat, woonzorgcentrum 

enz. verklaart deels dat er meer senioren, vooral 80-plussers, in onze 

gemeente wonen. Zo'n 10 % van de 65-plussers in onze gemeente geniet 

de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat is iets minder dan het 

gewestelijk gemiddelde. De goede kwaliteit van de infrastructuren voor 

gezinnen in Evere trekt veel gezinnen met jonge kinderen (vooral tussen 3 

en 11 jaar) aan. Daardoor telt de gemeente relatief veel heel jonge 
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inwoners, terwijl de groep van de jongvolwassenen (18 tot 29 jaar) 

ondervertegenwoordigd is in vergelijking met het gewest.  

 

Eind 2019 telde Evere 812 kinderopvangplaatsen op zijn grondgebied, 

zijnde meer dan 4 % van de plaatsen in het gewest. De dekkingsgraad van 

de kinderopvang bedraagt 46 %, bij een gewestelijk gemiddelde van 41 %, 

terwijl de internationale normen een minimale dekkingsgraad van 33 % 

voorschrijven.  
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In Evere zijn er 6 gemeentescholen: één Nederlandstalige school met 

350 ingeschreven kinderen op 1 september 2021 en 5 Franstalige scholen 

met in totaal 1895 ingeschreven kinderen. In deze scholen kan men terecht 

voor basisonderwijs van de onthaalklas tot de zesde klas van het lager 

onderwijs volgens verschillende onderwijsmethoden. Twee scholen volgen 

de pedagogische methode die gebaseerd is op de visie van Célestin Freinet 

(de gemeentelijke scholen Clair Vivre Alpha en Clair Vivre Omega). Eén 

school ontwikkelt een project dat geïnspireerd is op Maria Montessori (de 

gemeentelijke school Marie Popelin). Daarnaast bevinden er zich op ons 

grondgebied nog drie basisscholen van het gemeenschapsonderwijs (het 

koninklijk atheneum van Evere, georganiseerd door Wallonie-Bruxelles 

Enseignement, De Weg-Wijzer en Papageno, georganiseerd door de 

Vlaamse Gemeenschap). Verder hebben we ook nog zes basisscholen van 

het vrije net (drie Franstalige en drie Nederlandstalige). In de gemeente 

zijn ook twee secundaire scholen gevestigd, allebei gemeenschapsscholen. 

Ook een school voor sociale promotie van Wallonie-Bruxelles Enseignement 

is actief op ons grondgebied. Een instelling voor hoger onderwijs heeft onze 

gemeente niet. In de academie van Evere organiseert de gemeente ook 

kunstonderwijs met beperkt leerplan. Bij het kiezen van een basisschool 

hechten de Everenaars vooral belang aan nabijheid. 69 % van de 

schoolgaande kleuters van Evere gaat in Evere naar de kleuterschool, terwijl 

onze basisscholen 64 % van de Everse leerlingen verwelkomen. 70 % van 

de Everse leerlingen in het secundair onderwijs loopt school in een andere 

gemeente, te beginnen met Schaarbeek, de Vlaamse rand, Stad Brussel of 

Sint-Lambrechts-Woluwe. De leerlingen zoeken dus een secundaire school 

in een buurgemeente op, omdat ze niet terechtkunnen in Evere. De 

statistische prognoses voorspellen een belangrijke stijging van de 

schoolgaande bevolking over 5 tot 10 jaar, vooral in het secundair 

onderwijs.  
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Evere is een gemeente die voorziet in de huisvestingsbehoeften van 

de Brusselse bevolking. In 20 jaar tijd zijn we geëvolueerd van 15.664 naar 

19.527 wooneenheden. Twee openbare vastgoedmaatschappijen verhuren 

sociale woningen op het grondgebied van de gemeente Evere. 86 % van 

het socialewoningpark van Evere is in handen van Everecity, de 

maatschappij die ontstaan is uit de fusie van Germinal en Ieder Zijn Huis. 

Ook de maatschappij Comensia, vroeger Home Familial Bruxellois, is 

aanwezig op ons grondgebied. Op 1 januari 2020 telt Evere 2191 sociale 

woningen, zijnde 5,5 % van alle sociale woningen in het gewest, en goed 

voor 11,5 % van alle woningen in Evere. Daarmee heeft Evere het op een 

na grootste socialewoningenbestand van alle Brusselse gemeenten, 

nagenoeg het dubbele van het gewestelijk gemiddelde. Citydev heeft in 20 

jaar tijd slechts 61 gesubsidieerde middelgrote woningen verkocht in onze 

gemeente. Dat is nauwelijks 1 % van alle door Citydev verkochte 

eigendommen.  
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Met 330.000 m² kantooroppervlakte situeert Evere zich onder het 

gewestelijk gemiddelde wat betreft kantoordichtheid. Daarbij moet erop 

gewezen worden dat de gemeente in 10 jaar tijd iets minder dan 20 % van 

de kantoren op haar grondgebied verloren heeft. Het ziet ernaar uit dat die 

daling een actuele tendens is.  

 

Citydev beschikt over 287.434 m² bruto oppervlakte voor 

economische en industriële activiteiten op het grondgebied van onze 

gemeente. Dat is 13 % van de totale bruto oppervlakte van Citydev voor 

deze activiteiten. Het gaat dus om een belangrijk economisch en productief 

netwerk. In deze ruimte zijn nu 76 bedrijven gevestigd. Tien jaar geleden 

waren dat er 43 op een soortgelijke oppervlakte. Onze gemeente is 

momenteel 2840 bedrijven rijk. Dat is een stijging met 70 % in 10 jaar. In 

Evere worden altijd meer bedrijven gestart dan er stoppen. Evere is een 

van de slechts vier Brusselse gemeenten met een positief 

bedrijfsmigratiesaldo. Wij behoren dus tot de weinige gemeenten die 

bedrijven aantrekken op hun grondgebied, samen met Anderlecht, Sint-

Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde.  
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Het gemiddeld netto belastbaar inkomen van de Everenaars is iets 

lager dan het gewestelijk gemiddelde. Het bedraagt 21.759 euro per jaar. 

Dat is vergelijkbaar met dat van de gemeenten Sint-Gillis, Ganshoren en 

Jette. Het mediane inkomen is lager dan het gemiddeld inkomen, maar 

hoger dan het gewestelijk gemiddelde. Dat kan wijzen op een grotere 

ongelijkheid in de bevolking, met grote inkomensverschillen. Het aantal 

werklozen neemt sinds 2012 voortdurend af in Evere, hoewel de bevolking 

toeneemt. Onze werkloosheidsgraad is gedaald van 19 % naar 16 %. 

Daarmee blijven we onder het gewestelijk gemiddelde. Dat is goed nieuws. 

We stellen echter vast dat de werkloosheid vooral vrouwen treft. En er is 

een oververtegenwoordiging van de vrouwen bij de deeltijdse arbeid. 11 % 

van de werklozen is jonger dan 25 jaar. Dat is iets meer dan het gewestelijk 

gemiddelde, terwijl we weten dat Evere verhoudingsgewijs minder jongeren 

tussen 18 en 25 jaar telt. Toch is de jeugdwerkloosheid in 10 jaar gedaald 

van 35,9 % naar 25,2 %, wat iets meer is dan het gewestelijk gemiddelde. 

Tot voor kort zaten jonge mannen en vrouwen in hetzelfde schuitje, maar 

sinds kort zijn er meer jonge vrouwen werkloos.  
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Het wegennet op het grondgebied van Evere is 69,7 km lang. 

Driekwart daarvan staat onder beheer van de gemeente. In heel de 

gemeente is zone 30 ingevoerd, behalve op de volgende gewestwegen: 

Leopold III-laan, Jules Bordetlaan, Cicerolaan, Zaventemstraat en 

Leuvensesteenweg. De gemeente maakt integraal deel uit van de 

gewestelijke lage-emissiezone. Het aantal parkeerplaatsen voor auto's 

buiten de openbare weg (garages, parkings, overdekte parkeerplaatsen) is 

met 60 % gestegen in 20 jaar tijd. Er is nu 0,56 parkeerplaats per woning 

(gewestelijke gemiddelde: 0,48). De gemeente telt 13 Villo!-stations met 

285 fietspalen, 6 fietsboxen die door Cycloparking worden beheerd, en een 

ondergrondse gemeentelijke parking die gedeeltelijk voor fietsen is 

bestemd. Op het grondgebied lopen een spoorlijn met twee NMBS-stations, 

twee tramlijnen van de MIVB met 8 haltes, 11 buslijnen van de MIVB met 

38 haltes. 9 buslijnen van de Vlaamse maatschappij De Lijn doorkruisen 

onze gemeente, met 7 haltes. Er zijn 3 stations en 9 taxistandplaatsen in 

Evere en 6 Collecto-haltes. Evere telt 7 autodeelstations.  

Evere is ten volle een stedelijke gemeente. Ons kleine stukje stad van 

5 km² behoudt als vertegenwoordiger van de gewestelijke diversiteit zijn 

ziel en is tegelijkertijd een laboratorium voor het gewest. Wij zijn globaal 

genomen een gemiddelde gemeente, met sterke punten die duidelijk 

verankerd zijn in een ontwikkelingsvisie op lange termijn, met name een 

groot sociaal aanbod om de kansarmoedeproblematiek in de stad aan te 

pakken en een stedelijke omgeving met kwaliteitsvolle groene en 

recreatieve ruimten.  

* 

*      *  
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Inleiding 

De gewestelijke ordonnantie die de nieuwe gemeentewet goedkeurt, 

vereist dat het college in het midden van de bestuursperiode een 

beleidsnota voorstelt bij de begrotingsprognose voor de komende drie jaar. 

Dit jaar heeft deze nota een uitzonderlijk karakter. Hoewel openbaar 

bestuur altijd deels berust op vooruitziendheid en voorspellingen en deels 

op aanpassingen aan de gegeven omstandigheden, zal niemand betwisten 

dat de situatie waarin wij ons nu bevinden, nog nooit vertoond is. Sinds de 

Tweede Wereldoorlog heeft de wereld nog geen ergere crisis doorgemaakt. 

De COVID-19-pandemie heeft heel onze maatschappij aan het wankelen 

gebracht. Totaal onverwachts en op een uitzonderlijke manier werden onze 

levens op hun kop gezet. Iedere privaat- of publiekrechtelijke entiteit op 

deze planeet is hetzelfde overkomen. Niemands dagelijkse leven is 

gespaard gebleven. Daarom hebben wij ons eerst moeten toeleggen op wat 

het dringendst was om de crisis te beheren en te voorzien in de behoeften 

van de burgers, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, onze 

gemeenschap te beschermen en tegelijk de continuïteit van de openbare 

diensten te verzekeren. Daarna hebben we de hervatting van het leven 

moeten organiseren in een wisselende context, steeds tegen de achtergrond 

van crisisbeheersing of risicobeheersing. Pas in een latere fase werd de 

maatschappij zich weer bewust van het belang van solidariteit en het 

behoud van ons ecosysteem. 

De lokale besturen en met name de gemeente Evere stonden tijdens 

de crisis aan de frontlinie als het erom ging te beantwoorden aan de 

schrijnende behoeften van de burgers en sociale basishulp te bieden. Zo 

werden er honderden pakketten uitgedeeld in het kader van een 

gecombineerde solidariteitsactie van de gemeente en het plaatselijke 



 

12 

verenigingsleven en de burgers. De gemeente heeft ook aan alle Everenaars 

twee herbruikbare mondmaskers bezorgd, toen er nog een nijpend tekort 

was aan dit eenvoudige beschermmiddel. De gemeente heeft ook de 

verschillende fasen van de versoepeling van de lockdown beheerd door het 

sociale, culturele en economische leven te laten hervatten in een veilig en 

emanciperend kader, met name door culturele en recreatieve activiteiten in 

de openlucht te organiseren in de vier hoeken van de gemeente, de winkels 

te voorzien van de nodige uitrusting, de handelaars in staat te stellen hun 

aanbod aan te passen en de hervatting van de essentiële sectoren in goede 

banen te leiden. De gemeente heeft ook taken op zich moeten nemen in 

verband met de voorlichting over en de ondersteuning van sanitaire 

maatregelen, met name wat betreft de controle op quarantaines. Tot slot 

heeft de gemeente ook proactief de vaccinatiecampagne gepromoot, die de 

bevolking die het verst verwijderd was van de eerstelijnsgezondheidszorg 

of de jongste burgers niet bereikte, en het covid safe ticket verstrekt aan 

digitaal laaggeletterden.  

De crisis ten gevolge van de pandemie lijkt nu mogelijk af te nemen - 

de toekomst zal het uitwijzen - maar we zullen natuurlijk sterk getekend 

blijven door deze buitengewone periode. De gevolgen en de onvermijdelijke 

nasleep van het risicobeheer zullen zich tijdens de volgende jaren nog laten 

voelen. Het is duidelijk dat de eerste drie jaar van deze bestuursperiode 

getekend werden door de opkomst van COVID-19 en de reactie die wij 

daarop hebben moeten geven. De wereld zoals we die ons begin 2019 

voorstelden, is helemaal anders dan de wereld waarin we eind 2021 leven. 

We moeten dus een nieuw samenlevingsmodel uitwerken voor het leven na 

corona. Het is nu het moment om dat te plannen, met sterke assen en 

precieze doelstellingen, zonder echter de legitieme en gedeelde ambities 

die we in 2019 ontwikkeld hebben, uit het oog te verliezen. Ondanks alles 
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is onze gemeente tijdens de crisis op koers gebleven. Ondanks alle 

tegenspoed wilden we onze beloften aan de Everenaars nakomen en we zijn 

erin geslaagd een flink aantal doelstellingen uit het driejarenplan 2019-

2021 te verwezenlijken.  

Onze ambitie voor de volgende drie jaar is de beweging voort te zetten 

die maakt dat Evere een gemeente in beweging is. Daarom willen we ons 

verder inspannen om een aangename, gastvrije, vernieuwende gemeente 

op mensenmaat te blijven, als het ware een dorp binnen de stad. Om het 

hoofd te bieden aan deze dubbele uitdaging de samenleving te herstellen 

en onze ambities waar te maken, onderscheiden wij vier transversale assen 

die ten grondslag liggen aan onze visie voor Evere.  

1. Solidariteit 

Als we teruggaan naar het verleden, zien we dat Evere bij de 

heropbouw na de Tweede Wereldoorlog resoluut gekozen heeft voor meer 

solidariteit. Onder het bewind van Servaas Hoedemaekers begint Evere, 

toen een buitenwijk van de hoofdstad die haar wonden likt, te veranderen 

door zijn sociale voorzieningen voor de meest behoeftigen, grotendeels 

directe of indirecte oorlogsslachtoffers, uit te breiden. Sindsdien heeft de 

gemeente altijd vastgehouden aan deze ambitie de crisissen veroorzaakt 

door een wereld in verandering te overstijgen en ongelijkheden die 

versterkt worden door de snel oprukkende modernisering, te verminderen 

of weg te werken.  

Het spreekt voor zich dat deze waarde ook na de crisis van de COVID-

19-pandemie centraal moet blijven staan in onze opdracht van openbare 

dienst. We zijn ons ervan bewust dat solidariteit nodig is om sterk te staan 
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in de strijd tegen sociale uitsluiting. Wanneer solidariteit georganiseerd 

wordt door de overheid, is een universele toegang tot de belangrijkste 

diensten mogelijk. Onze eerste prioriteit is nu te voorzien in de behoefte 

aan huisvesting, werkgelegenheid en opleiding. Door een waardige en 

solidaire kinderopvang te bieden, gaat de gemeente ook de strijd aan tegen 

kinderarmoede. Midden in deze crisis kunnen we natuurlijk niet voorbijgaan 

aan het feit dat het belangrijk is de preventieve gezondheidsacties en de 

eerstelijnsgezondheidszorg te versterken. Zolang deze sociaal-sanitaire 

knelpunten niet opgelost zijn, kunnen we de armoede niet overwinnen. Door 

concrete stappen in die richting te zetten, kunnen we blijk geven van 

solidariteit, om te komen tot een inclusieve samenleving, waar niemand aan 

de kant van de weg staat en waar echt gelijkheid heerst.  

2. Veerkracht 

Een samenleving zijn wil zeggen dat we samen bepalen of we in staat 

zijn om crisissen te overwinnen en het hoofd te bieden aan uitdagingen. 

Zoals al gezegd, pleiten wij voor een sterke openbare dienst. Als de 

overheid, de burgers, het maatschappelijk middenveld en de economische 

wereld de handen in elkaar slaan, zullen wij in staat zijn de uitdagingen van 

de toekomst het hoofd te bieden. De klimatologische noodtoestand is 

overduidelijk, de sociale ellende is reëel, de economische instabiliteit is 

latent. We zijn het aan onszelf verplicht sterke oplossingen te vinden, om 

deze struikelblokken te overwinnen, door tegemoet te komen aan de noden 

van eenieder, zodat wij verder kunnen bouwen aan onze samenleving. Op 

lokaal niveau kunnen concrete maatregelen genomen worden om de 

veerkracht te vergroten. Uiteraard moet ook ons openbaar bestuur 

veerkrachtig zijn. In Evere willen we met de burgers nadenken over het 

grondgebied in deze optiek van veerkracht. Dat zal zich vertalen in ons 
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beleid op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare netheid 

en verder ook in onze milieustrategie, onze werkzaamheden, het onderhoud 

van onze gebouwen en onze stedenbouw in een visie van duurzame 

ontwikkeling. 

3. Vrijheid 

Onze honger naar vrijheid is nu groter dan ooit. Eigen aan de Belgische 

identiteit in het algemeen en de Brusselse identiteit in het bijzonder is 

vrijheid een fakkel die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ze 

wordt gevoed door onze passies en verlangens. Of het nu gaat om sport, 

cultuur, recreatie of feesten, er mogen geen beperkingen opgelegd worden 

aan ons leven. Het is onze plicht die vrijheid binnen het bereik van iedereen 

te brengen. Vrijheid is ook de vrijheid om te ondernemen, een eigen zaak 

op te bouwen in Evere en voor Everenaars. Maar het is ook de vrijheid om 

zich in te zetten in een bloeiend en geëngageerd verenigingsleven. In Evere 

zijn we ons ervan bewust dat vrijheid slechts gewaarborgd kan worden door 

een duurzame en gedeelde openbare vrede.  

4. Democratie  

In een tijd waarin het huis van de democratie wereldwijd in brand 

staat, is er geen betere uitdaging voor de lokale besturen dan weer te 

inspireren tot burgerschap. De gemeente is de plaats van democratische 

vitaliteit. Het is op lokaal niveau dat de democratie het meest leeft. Het is 

dan ook absoluut normaal dat de democratie in deze ruimte nieuw leven 

ingeblazen kan worden door versterking van acties die al vele jaren gevoerd 

worden en door nieuwe projecten. De democratie steunt om te beginnen op 

ons onderwijs, dat emanciperend moet zijn, om de burgers van morgen te 

ondersteunen. Maar lokale democratie, dat is in de eerste plaats de vele 
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verschillende mechanismen om de burgers te betrekken bij de 

besluitvormingsprocessen die hen aangaan, de participatie van de burger 

aan het lokale democratische leven. Er is geen democratie mogelijk zonder 

een eerstelijns openbare dienst die efficiënt werkt, een luisterend oor heeft 

en verbonden is.  

Wij evalueren het belang van de visie die we moeten hebben en de 

concrete acties die we moeten ondernemen in de drie komende jaren. In 

een wereld die voortdurend verandert, is de gemeente bij uitstek de 

openbare macht die staat voor nabijheid en stabiliteit voor de burger. De 

gemeente is het aanspreekpunt waartoe iedereen zich wendt om aan een 

groot aantal dagelijkse verwachtingen te voldoen. De gemeente is de 

entiteit die doeltreffend kan voorzien in de behoeften en verwachtingen van 

onze gemeenschap. De maatregelen die wij willen nemen, staan ten dienste 

van de Everenaars en zijn erop gericht bij te dragen tot een sterke solidaire 

gemeente, een veerkrachtige gemeente, een vrije gemeente, een 

democratische gemeente. 

 

* 

*      *  
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Financiële en begrotingscontext  

We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat de actuele crisis een 

stempel drukt op de begrotingen van openbare rechtspersonen. Op dit 

moment is moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn voor onze inkomsten, 

maar we moeten erop voorbereid zijn: de komende twee jaar zullen we de 

gevolgen voelen van de economische vertraging door de coronacrisis. Ook 

bij onze uitgaven zullen we nog rekening moeten houden met uitzonderlijke 

elementen die met de context samenhangen. Wij hopen dat de 

immunisering van de uitgaven in verband met COVID, om ze buiten het 

begrotingstekort te houden, gevrijwaard zal worden door de gewestelijke 

toezichthoudende overheid tot de gevolgen van de crisis zich niet meer 

laten voelen.  

De macro-economische parameters die de visie op de 

gemeentebegroting over meerdere jaren beïnvloeden, zijn helaas niet erg 

gunstig. We staan voor twee moeilijke jaren wat de inkomsten betreft, 

terwijl we aanzienlijke uitgaven moeten blijven doen. Vanaf 2025 zullen de 

parameters veel gunstiger zijn voor de gemeente Evere. Het is onze 

verantwoordelijkheid een gezond en redelijk begrotingstraject uit te 

stippelen dat optimistische vooruitzichten op lange termijn mogelijk maakt.  

Wat de inkomsten betreft beschikken de gemeenten helaas niet over 

een toverstaf. Wij willen in de eerste plaats een ernstige bespreking starten 

met de federale en Brusselse belastingdiensten. Momenteel zijn wij van 

mening dat er werk gemaakt moet worden van een betere inkohiering en 

een betere invordering van de belastingen, vooral de onroerende 

voorheffing. 
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Voor de fiscale inkomsten streeft Evere naar sociale rechtvaardigheid. 

Wij willen dat de inkomsten uit arbeid veiliggesteld worden en tot het einde 

van de bestuursperiode niet zwaarder belast worden. Het zijn die inkomsten 

waarvan onze gezinnen leven, en wij zullen niet raken aan de koopkracht 

van de Everenaars. Om de gemeente in staat te stellen de kwaliteit van 

haar dienstverlening verder te ontwikkelen, willen wij echter wel lichtjes 

inkomsten uit onroerend goed mobiliseren. De huurders zullen dus 

gevrijwaard blijven. De opcentiemen op de onroerende voorheffing van 

Evere zullen lager blijven dan die van buurgemeente Schaarbeek. Het doel 

is voort te kunnen werken aan de ontwikkeling van een gemeente die 

gastvrij is voor bewoners van een eigen woning. Daarom zal de gemeente 

de premie Evere Home opnieuw invoeren. Dat zal ervoor zorgen dat de 

onroerende voorheffing voor bewoners van een eigen middelgrote woning 

met geen centiem stijgt. De gemeente wil dus een sociaal rechtvaardig 

fiscaal stelsel ontwikkelen, waarbij eigenaars van verscheidene panden 

meer bijdragen aan de solidariteit, en de Everenaars en hun levenskwaliteit 

gespaard blijven.  

De gemeente zal reclame blijven belasten. Wij zijn van mening dat de 

potentiële hinder die uitgaat van reclame, gecompenseerd moet worden 

door een herverdelend belastingstelsel. Wij zullen ook de belasting op de 

bouwwerken versterken, vooral voor grote bouwplaatsen. Ons beleid inzake 

stedenbouwkundige lasten zal ons in staat stellen deze bedragen te 

gebruiken voor uitgaven die ten goede komen aan de burgers. Ten slotte 

zal Evere een gemeente blijven waar buurtwinkels welkom zijn, maar we 

willen de grootdistributie doen bijdragen aan de gemeentelijke solidariteit 

door een belasting op winkels met een oppervlakte van meer dan 400 m² 

in te voeren. Evere telt veel grote supermarkten, die ook nodig zijn omdat 

ze werkgelegenheid creëren, maar wij vinden dat het nu tijd is dat ze ook 
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hun steentje bijdragen aan de gemeente die hen altijd gunstig gezind is 

geweest.  

De twee belangrijkste uitgavenposten, zijnde de toewijzingen aan het 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en aan de 

Politiezone (PZ), hebben te lijden onder een problematische context en 

exogene factoren die knagen aan de gemeentebegroting.  

Zoals we gezien hebben, is er in onze gemeente een dualisering van 

de bevolking, met enerzijds veel bestaansonzekerheid. De 

bevolkingstoename van de gemeente heeft de sociale nood de facto 

verhoogd. Daarbij komt dat het OCMW ook moet omgaan met de evolutie 

van de loon- en pensioenkosten van zijn personeel. Ten slotte moet het 

OCMW ook investeren in zijn installaties, zodat ze afgestemd blijven op de 

actuele behoeften van de begunstigden. Daarom was het nodig een 

groeinorm van de toewijzing aan het OCMW in de driejarenbegroting op te 

nemen. Er werd gekozen voor een groei van 4 % op basis van de gewijzigde 

begroting voor 2021, waarin de verhoging van de middelen om het hoofd 

te bieden aan de door de gezondheidscrisis veroorzaakte verarming, al is 

opgenomen. Dat is een grote investering in eerstelijnsactie om de armoede 

op ons grondgebied terug te dringen. Deze middelen zullen een 

doeltreffendere ondersteuning van OCMW-steuntrekkers mogelijk maken, 

om ze voorgoed uit de armoede te halen. Onze eerste prioriteit is dan ook 

te investeren in maatschappelijke dienstverlening ten voordele van de 

meest achtergestelden.  

De PZ garandeert de veiligheid in Evere en moet werken aan de band 

tussen de bevolking en de nodige openbare rust. De buurtpolitie in de stad 

heeft met vele uitdagingen te kampen. We kunnen tientallen zaken 
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bedenken waarvoor we rekenen op de politie: de veiligheid van onze wijken, 

de verkeersveiligheid, de beteugeling van misdrijven, gerechtelijke 

onderzoeken, preventie van criminaliteit, het opvolgen van klachten, de 

bestrijding van het onveiligheidsgevoel, de band aanhalen met burgers die 

zich gediscrimineerd voelen, zichtbaar buurtwerk om de samenhorigheid te 

bevorderen enz. We weten het. De gemeente heeft het al herhaaldelijk 

gezegd. De normen voor de financiering van de Brusselse politiezones zijn 

onrechtvaardig en niet afgestemd op de opdrachten van de lokale politie in 

een zone met meer dan 200.000 inwoners. Ook de politie staat voor 

uitdagingen in verband met de loon- en pensioenkosten. Wij kunnen niet 

blijven wachten en hopen dat de federale overheid snel de 

financieringsnormen voor de PZ verandert. Daarom moeten we een 

verhoging van 3 % doorvoeren op basis van de oorspronkelijke begroting 

voor 2021, om de vervulling van de opdrachten te verzekeren en de 

politiemacht te voorzien van de middelen die zij nodig heeft om haar werk 

in de Everse wijken te doen.  

Naast deze uitgaven wil Evere ook een gemeente zijn die investeert in 

de toekomst. De kracht van de gemeenten schuilt in hun 

investeringsvermogen. Daarom zullen we onze buitengewone begroting 

aanwenden om ons grondgebied en onze infrastructuur verder te 

verbeteren en kwaliteitsuitrusting ter beschikking te stellen van onze 

burgers. Deze investering is redelijk en noodzakelijk. Als we nu onze 

infrastructuren ontwikkelen, kunnen we ze sereen doen functioneren in een 

gekalmeerde begrotingscontext gezien de optimistische perspectieven die 

de macro-economische parameters voor na 2024 bieden. Er zullen dus drie 

jaar projecten voor de Everenaars gebouwd worden. 
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Evere is een gemeente die al vele jaren haar projecten autonoom 

ontwikkelt met eigen middelen. Die autonomie is natuurlijk belangrijk, maar 

er kan ook gewerkt worden aan een betere synergie. Wij willen verder 

proactief projecten voor openbare dienstverlening opzetten, maar dan wel 

externe middelen aantrekken om die projecten te steunen. Er zal werk 

gemaakt worden van de versterking van projecten via subsidiëring. De 

subsidies kunnen de projecten blijvend steunen. Ze kunnen ook dienen om 

onze capaciteit om te investeren in infrastructuren te versterken. Dankzij 

de subsidies voor projecten kunnen we werkingskredieten vrijmaken voor 

nieuwe projecten zonder de gewone begroting van de gemeente te zwaar 

te belasten. Deze zienswijze wordt kracht bijgezet door het feit dat een deel 

van het grondgebied van de gemeente is opgenomen in een gewestelijke 

zone voor stedelijke herwaardering. De gemeente zal de onlangs opgerichte 

cel Gesubsidieerde projecten meer middelen geven met het oog op een 

grotere deelname aan gesubsidieerde programma's. Een van de 

belangrijkste ambities van dit beleid is een wijkcontract te verkrijgen voor 

Evere.  

In diezelfde optiek zal Evere de partnerschappen versterken die al 

werden gesloten met het verenigingsleven, het Gewest en openbare 

operatoren om de omvang van projecten te vergroten via synergie-effecten 

en banden, zonder grote gevolgen voor de gemeentebegroting. Door sterke 

partnerschappen hopen wij de impact van onze diensten te kunnen 

maximaliseren en schaalvoordelen te realiseren. Ook de samenwerking 

tussen de gemeentelijke diensten kan uitgebouwd worden, om de actie te 

versterken door de dienst te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Het 

doel is uiteraard niet de impact van onze acties voor de burgers te 

verminderen, maar wel doeltreffender te worden door onze uitgaven te 

beheersen.  
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Bij de opstelling van het begrotingsprogramma voor de komende drie 

jaar hebben we ons laten leiden door ons verantwoordelijkheidsgevoel. Wij 

dragen in de eerste plaats verantwoordelijkheid tegenover de toekomstige 

generaties Everenaars. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest hebben we ons ingezet om het gecumuleerde gemeentelijk 

begrotingstekort te beperken, door terug te keren naar het jaarlijks 

begrotingsevenwicht. Daartoe wordt streng toegezien op de uitgaven. Ons 

eerste aandachtspunt zijn daarbij de personeelsuitgaven. Enerzijds houden 

we ons aan onze belofte om het gemeentelijk openbaar ambt op te 

waarderen en de pensioenen van de gemeenteambtenaar te verhogen en 

anderzijds houden we de personeelskosten in de hand. Wij houden ons aan 

een realistisch wervingsbeleid, gebaseerd op het personeelskader, waarbij 

niet-prioritaire aanstellingen voor nieuwe posten worden uitgesteld tot 

latere jaren. De gemeente is in dit stadium niet van plan haar 

personeelskader te herzien. Het doel is het huidige kader te behouden. 

Personeelsleden die vertrekken van bestaande posten, worden vervangen. 

In dit stadium zal geen extra post gecreëerd worden.  

Op het vlak van werkingskosten heeft de gemeente een 

waarheidswerk verricht om de begrotingsenveloppen te doen 

overeenstemmen met de reële uitgaven van de diensten. Onze kracht 

berust in de dynamiek van de teams, die gemobiliseerd zal worden om 

nieuwe richting te geven aan onze acties. Wij profileren ons als gezonde 

beheerders die constant toezien op de kwaliteit van de openbare diensten 

en erover waken dat de beschikbare kredieten zo efficiënt mogelijk 

toegewezen worden aan projecten die een positieve invloed hebben op de 

werking van ons bestuur en de dienstverlening aan de burgers.  
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* 

*      * 

Evere, een solidaire gemeente  

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het voor Evere een 

prioriteit met solidariteit te reageren op de sociaal-economische 

uitdagingen waarmee de burgers geconfronteerd worden. Dit beleid werpt 

vruchten af want als we de sociaal-economische gegevens analyseren, zien 

we dat Evere vaak in het gewestelijk gemiddelde valt (gemiddeld inkomen, 

werkloosheidsgraad, aandeel uitkeringsgerechtigden …). Uit de gegevens 

blijkt dat een deel van de Everse bevolking verarmt. Door de coronacrisis 

is de situatie er helaas niet beter op geworden. Bovendien is Evere geen 

eiland. Onze gemeente is zich bewust van de uitdagingen die op gewestelijk 

niveau heersen, met name op het gebied van huisvesting, tewerkstelling en 

opleiding. De gemeente is van oordeel dat, indien we niet met prioriteit 

inzetten op deze parameters, we er niet in zullen slagen het 

armoedeprobleem van bepaalde van onze burgers op te lossen. De rol van 

de overheid is deze solidariteit te organiseren, zodat iedereen toegang heeft 

tot een degelijke woning, de troeven in handen krijgt om een behoorlijke 

job te vinden en de nodige begeleiding krijgt om deel te nemen aan de 

opleidingen die nodig zijn voor zijn ontwikkeling. Uiteraard wordt de 

maatschappelijke dienstverlening hoofdzakelijk gerealiseerd via het OCMW, 

dat daarbij ten volle kan rekenen op de steun van de gemeente. De 

gemeente zal met name de opening van een sociale antenne van het OCMW 

in Laag Evere steunen. 
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Degelijke huisvesting voor iedereen is een ambitieus doel dat het 

college nastreeft. Evere staat in de top vijf van de gemeenten met de 

meeste sociale huisvesting op hun grondgebied. Onze gemeente draagt 

haar steentje bij om de 40.000 Brusselse gezinnen die wachten op een 

sociale woning, tegen een betaalbare prijs aan een dak boven hun hoofd te 

helpen. Veel gezinnen moeten nu kiezen of ze de huur betalen dan wel eten 

kopen. Dat is onze samenleving onwaardig. Evere zet zich in om daar een 

einde aan te maken. Onze balans overtreft onze ambitie. Maar we mogen 

het daar niet bij laten. Het is onze plicht een gemeente te blijven die een 

woning biedt aan mensen die slecht gehuisvest zijn. 

Het socialewoningenbestand moet continu gerenoveerd worden, om 

de energie-uitdagingen het hoofd te bieden en geschikte woningen te 

kunnen aanbieden. De OVM's van Evere zullen met de steun van de BGHM 

investeringen blijven doen om hun huurwoningenbestand energie-

efficiënter, gezonder en beter geïsoleerd te maken.  

Het is meer dan noodzakelijk dat er nieuwe sociale woningen gebouwd 

worden om te voorzien in de behoeften van de meest achtergestelde 

gezinnen, aangezien er 40.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale 

woning staan. Verscheidene projecten zijn momenteel aan de gang of al 

voltooid in Evere. Er was gepland in de drie eerste jaren van de 

bestuursperiode minstens 250 openbare woningen te creëren. Dat doel 

werd bereikt met de OVM Everecity en Comensia, het SVK en het 

grondbedrijf. In de komende drie jaar willen we hetzelfde doel bereiken, om 

zo over heel de legislatuur in totaal meer dan 500 nieuwe openbare 

woningen gecreëerd te hebben, vooral voor gezinnen uit de laagste 

inkomensklasse. Het college zal echter toezien op sociale gemengdheid in 

de wijken. Daartoe zullen er sociale woningen gecreëerd worden buiten de 

wijken waar zich nu al veel complexen met goedkope woningen bevinden. 
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Die gemengdheid zal het mogelijk maken beter samen te leven en de 

stigmatisering van bestaansonzekerheid te verminderen. Ze zal de sociaal-

economische homogeniteit van de wijken doorbreken en leiden tot een 

grotere solidariteit tussen de burgers.  

Om behoorlijke huisvesting te verzekeren, werd ook de steun aan het 

sociaal verhuurkantoor (SVK) Hector Denis verhoogd, om de financiële 

situatie ervan te stabiliseren en het aantal in beheer genomen woningen te 

vergroten. Deze inspanning zal terugkomen en geconcretiseerd worden in 

het meerjarenplan. De gemeente zal een contract opstellen met het SVK, 

om samen de te realiseren doelstellingen te bepalen. De gemeente wil onder 

andere dat het SVK meer panden in beheer neemt, zodat de wachttijden 

voor de toekenning van een woning korter worden. De gemeente wil ook 

dat het SVK bijzondere pilootprojecten voor huisvesting leidt, met name op 

het gebied van housing first, intergenerationeel wonen om de 

zelfredzaamheid te bevorderen of aangepaste woningen voor personen met 

een handicap. De gemeente zal nadenken over manieren om de middelen 

voor kleine werkzaamheden te delen, om het SVK in staat te stellen zijn 

huurwoningenbestand in goede staat te houden. De gemeente zal nagaan 

of synergie met haar grondbedrijf mogelijk is, om te voorzien in de 

huisvestingsbehoefte van de Everenaars. Ten slotte zal de gemeente 

kantoorruimte ter beschikking stellen van het SVK, waarin het huurders en 

kandidaat-huurders kan ontvangen. Daardoor zal het SVK ook zijn kosten 

kunnen verminderen.  

De gemeente zal de mogelijkheden om projecten voor sociale 

koopwoningen te ontwikkelen in partnerschap met de vzw Community Land 

Trust van Brussel, analyseren.  
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De gemeente zal zich blijven inzetten voor een goede 

informatieverstrekking over alle maatregelen die bestaan om het aandeel 

van het gezinsbudget dat naar huisvesting gaat, te verminderen 

(gewestelijke huurtoelage, doorverwijzing naar verenigingen die ijveren 

voor integratie via huisvesting). De gemeente zal alle hefbomen gebruiken 

die wettelijk toegestaan zijn om leegstaande woningen te vorderen met het 

oog op integratie via huisvesting onder toezicht van bevoegde verenigingen.  

Als we armoede willen aanpakken, mogen we het moeilijke probleem 

van de dakloosheid niet over het hoofd zien. Onze gemeente ziet 

dakloosheid niet als een eindpunt, maar het leven op straat achter zich laten 

is een lang en ingewikkeld proces dat sociale ondersteuning vereist. Voor 

een kans op slagen moet er vanaf het begin toegang zijn tot huisvesting. 

Dat wordt bedoeld met het concept housing first. Er werd besloten over te 

gaan tot twee proefprojecten om daklozen van de straat te halen door hen 

een dak boven hun hoofd en een levensproject aan te bieden, in 

samenwerking met plaatselijke sociale actoren. Een daarvan is uitsluitend 

gericht op dakloze vrouwen, voor wie die situatie nog moeilijker is. De twee 

projecten zullen in de komende drie jaar voet aan grond krijgen. De 

gemeente zal alles in het werk stellen om de projecten te steunen, om zo 

duurzame oplossingen te bieden aan de mensen die op straat leven in onze 

gemeente. Er zal ook worden nagedacht over andere pilootprojecten in het 

kader van tijdelijke bewoning van leegstaande gebouwen. Die tijdelijke 

bewoning, onder toezicht van professionele operatoren, kan ook tot housing 

first-oplossingen leiden.  

De gemeente zal haar grondbedrijf versterken. Dat is een instrument 

om kwaliteitswoningen aan te bieden aan een publiek dat niet in 

aanmerking komt voor sociale huisvesting, maar toch moeite heeft om een 

woning te vinden op de particuliere huurmarkt, gezien de stijgende 
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huurprijzen. Om die drempeleffecten weg te werken, zal het gemeentelijke 

grondbedrijf het aanbod aan openbare woningen blijven uitbreiden. Daarbij 

zal aandacht besteed worden aan projecten voor een specifiek publiek 

(eenoudergezinnen, noodwoningen, intergenerationele woningen, 

aangepaste woningen voor personen met een handicap, kroostrijke 

gezinnen enz.). Er zal ook een visie ontwikkeld worden voor het beheer van 

handels- of horecapanden om het commerciële leven van de gemeente te 

ontwikkelen. Het grondbedrijf krijgt meer personeel voor een beter 

dagelijks beheer van het huurwoningenbestand. Ze zal de procedures voor 

het beheer van huuropbrengsten versterken. Ze zal interventieprocedures 

opzetten voor het onderhoud van haar eigendommen. Het grondbedrijf zal 

bijdragen aan het doel van de vergroting van het aanbod aan openbare 

woningen op het grondgebied van de gemeente door projecten te 

ontwikkelen in de verschillende wijken van de gemeente, met name via de 

gesubsidieerde projecten.  

 

Evere heeft een strategie ontwikkeld om mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt, aan werk te helpen. Werkloosheid is geen 

eindpunt. Er werden acties op het getouw gezet om vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Er is een Jobhuis gekomen op 

ons grondgebied. Samen met de verenigingen worden acties gevoerd om 

te informeren en te oriënteren richting werk of opleiding. De gemeente wil 

de partnerschappen met het Jobhuis versterken om de Everenaars een 

betere toegang tot de arbeidswereld te bieden. De gemeente wil ook meer 

voorlichting over banen en opleiding geven, met name gericht op jongeren, 

de groep die het vaakst door werkloosheid getroffen wordt. De gemeente 

zal de verenigingen steunen die Everenaars, met name jongeren, 

begeleiden op hun weg naar de arbeidsmarkt. De gemeente zal specifieke 



 

28 

projecten voorstellen samen met de betrokken lokale actoren, om NEET's1 

op weg te helpen naar een baan, een stage of een opleiding. De gemeente 

zal de computeropleidingen en -workshops van ClicJob blijven steunen om 

werkzoekenden meer slagkracht te geven in hun digitale zoektocht (gericht 

een job zoeken, betere cv's opstellen, gebruik van netwerken als LinkedIn 

enz.). De gemeente zal samenwerken met plaatselijke werkgevers om het 

voor hen gemakkelijker te maken in contact te komen met plaatselijke 

werkzoekenden teneinde de werkzoekenden te begeleiden en op te leiden 

zodat zij aan de behoeften van de arbeidsmarkt kunnen voldoen.  

De gemeente zal blijven opletten voor discriminatie bij de werving. 

Om deze plaag doeltreffender te bestrijden, zal ze sensibiliseringsacties 

voeren bij plaatselijke werkgevers. Ze zal werkzoekenden ook informeren 

over hun rechten op dit gebied, samen met de bevoegde verenigingen. Als 

werkgever zal ze erop letten nog inclusiever te zijn.  

 

Samen met verenigingen en burgers heeft de gemeente een 

solidariteitsactie gevoerd om hulp te bieden aan alleenstaanden die te lijden 

hadden onder de coronacrisis. In het kader van deze solidariteitsactie 

werden honderden pakketten uitgedeeld aan behoeftigen. De gemeente 

heeft ook solidariteit getoond door giften in te zamelen voor de slachtoffers 

van de overstromingen in het oosten van het land in de zomer van 2021 en 

door personeel ter beschikking te stellen voor de schoonmaak van de 

overstroomde gebieden. Burgersolidariteit zit in het DNA van de 

Everenaars. De gemeente wil deze initiatieven aanmoedigen en versterken 

door logistieke en personele steun te verlenen aan eventuele relevante 

                                    
1NEET is een acroniem voor "not in education, employment or training", dus iemand 
die niet tewerkgesteld is, geen regulier onderwijs noch een andere opleiding volgt.  
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projecten. De gemeente is ook voor de opening van een sociale kruidenier 

om voedselhulp te verstrekken aan zij die het nodig hebben. De gemeente 

zal daartoe uitrusting en een ruimte ter beschikking stellen.  

 

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk de 

eerstelijnsgezondheidszorg is voor de preventie en bestrijding van 

risicofactoren bij patiënten uit de laagste sociaal-economische klassen. De 

gemiddelde leeftijd van de huisartsen in de gemeente stijgt. Als dat zo blijft, 

zullen we in de toekomst te kampen krijgen met een tekort aan 

eerstelijnsgezondheidszorg. De gemeente wil deze eerste lijn versterken en 

steunt daarom de vestiging van medische centra op haar grondgebied. De 

voorkeur gaat daarbij naar medische centra die werken met een vaste prijs. 

Daarbij zal de aandacht gaan naar wijken met een laag aanbod aan 

eerstelijnsgezondheidszorg en wijken met een hoge dichtheid aan sociale 

woningen. Dat kan door openbare goederen ter beschikking te stellen of 

door een gunstig stedenbouwkundig beleid. De gemeente zal proactief 

handelen om dit soort voorzieningen te ondersteunen, met name door 

middel van een fiscale stimulans. De gemeente zal haar deelname aan 

informatie- en sensibiliseringscampagnes voor gezondheid versterken, in 

het bijzonder wat betreft vaccinatie, bloed geven, screening op bepaalde 

ziekten en kankers, de preventie van de soa's enz. Er zal contact gehouden 

worden met gezondheidsactoren om het gemeentelijke aanbod aan te 

passen aan de realiteit van de Everse bevolking, met name de meest 

achtergestelde burgers. Preventie en gezondheidspromotie zijn een 

speerpunt van de gemeente, met name via gerichte acties, mededelingen 

en conferenties. De gemeente zal de plaatselijke Rode Kruisafdeling 

betrekken bij haar verschillende acties op het gebied van preventie en 

gezondheidspromotie.  



 

30 

 

Op het vlak van maatschappelijke dienstverlening blijft de gemeente, 

naast de actie om daklozen aan noodopvang te helpen en een project op 

lange termijn voor integratie via huisvesting, zich ook inzetten voor de 

zelfredzaamheid van bejaarden, in samenwerking met de verschillende 

actoren die ter zake bevoegd zijn. Dat houdt met name een evaluatie van 

het hitteplan en het winterplan in en de integratie van 

gezondheidsvraagstukken in deze aanpak.  

 

Om te kunnen integreren in de maatschappij, moeten de burgers 

minstens één van de talen van het gewest leren. De alfabetiseringscursus 

van L'Entrela' heeft meer dan 250 deelnemers. Dat toont duidelijk aan dat 

er nood is aan eerstelijnsopvang en begeleiding. Wij blijven deze projecten 

steunen door het aanbod te vergroten met l’Entrela’ en steun te geven aan 

de lessen Nederlands van Het Huis van het Nederlands. We zullen meer 

banden aangaan met VIA vzw en Bapa BXL, een onthaalbureau voor 

nieuwkomers in Schaarbeek en de stad Brussel, om nieuwkomers te helpen 

bij hun eerste inburgeringsstappen. Bij elk contact met onze buitenlandse 

nieuwkomers zal aangepaste informatie in de taal van de nieuwkomer of in 

een contacttaal gegeven worden. Wij zullen projecten voor gespreksronden 

in het Frans of Nederlands steunen over onderwerpen die verband houden 

met het burgerschap in België en Brussel in het bijzonder. De gemeente zal 

ook een project voor een publiek schrijver steunen.  

 

Ook om de knelpunten op het gebied van kinderopvang aan te 

pakken, moet onze solidariteit versterkt worden. Evere behoort tot de 
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Brusselse gemeenten met de hoogste dekkingsgraad voor kinderopvang in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat betekent niet dat we op onze 

lauweren mogen rusten. De gemeente wil minimaal een dekkingsgraad voor 

kinderopvang van 50 % bereiken. Als we de vergelijking maken met andere 

gemeenten met een hoge dekkingsgraad, zien we dat Evere de voorrang 

heeft gegeven aan openbare kinderopvang of kinderopvang met een 

inkomensafhankelijk tarief en dienstverlening van de hoogste kwaliteit. De 

gemeentelijke crèches staan bekend om hun hoge kwaliteit wat betreft 

infrastructuur, leer- en spelbegeleiding of sanitaire omgeving. Dat betekent 

echter niet dat er geen behoeftekloof meer is en dat er geen nood is aan 

extra kinderopvangplaatsen. Om de nodige extra opvangplaatsen te creëren 

in Laag Evere zal de capaciteit van de Nederlandstalige crèche De 

Hummeltjes uitgebreid worden en zal er een nieuwe infrastructuur geopend 

worden. De gemeente overweegt een kinderoppasdienst in het leven te 

roepen, om te voorzien in specifieke behoeften en de flexibele opvang van 

peuters mogelijk te maken. De gemeente zal erop toezien dat de 

dekkingsgraad hoog blijft op haar grondgebied door de oprichting van 

nieuwe crèches te bevorderen. Het project voor de online inschrijvingen 

voor onze Franstalige crèches wordt voorbereid via ons nieuwe programma 

voor administratief beheer Tutute, dat operationeel is sinds maart 2021.  

 

Solidariteit houdt ook de ontwikkeling van een proactief 

gelijkekansen- en inclusiviteitsbeleid in. Evere blijft sensibiliseringsacties 

voeren ten behoeve van gelijkheid, met name tegen gendergerelateerd 

geweld, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, straatintimidatie en 

discriminatie van LGBTQIA*. De gemeente zal ook werk maken van een 

betere sensibilisering voor de inclusie van personen met een handicap in de 

maatschappij. De gemeente zal samen met gediscrimineerde of 
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minderheidsgroepen verkennende wandelingen maken in de openbare 

ruimte, om na te gaan op welke punten de inclusie verbeterd kan worden. 

De gemeente zal in haar werking en communicatie diversiteit qua gender, 

cultureel, filosofie en sociaal-economische aspecten promoten, teneinde 

een voorbeeldfunctie te vervullen en representatief te zijn voor haar 

bevolking. Wij zullen zeker een intercultureel project van ‘samen doen’ 

steunen. De gemeente zal alle relevante verenigingspartners en de 

politiezone bij deze acties betrekken.  

 

Onze solidariteit stelt tot slot niets voor als zij stopt aan onze grenzen. 

Al meer dan tien jaar heeft Evere een solide partnerschap met Oued Essafa, 

een plattelandsgemeente in het zuiden van Marokko. In het kader van deze 

ontwikkelingssamenwerking heeft onze gemeente Oued Essafa geholpen bij 

de inrichting van een dienst voor sociale actie in het tiental dorpen waaruit 

deze plaats bestaat. Evere verbindt zich ertoe dit partnerschap voort te 

zetten, in nauwe samenwerking met de federale staat en Brulocalis, zodat 

onze solidariteit zich laat voelen in de wereld. In dit kader overweegt Evere 

ook een partnerschap met een gemeente in Cisjordanië. Daartoe zal een 

verkenningsmissie uitgevoerd worden. Dat partnerschap zou opgebouwd 

kunnen worden door vaardigheden van ons gemeentebestuur te delen, 

concrete projecten te ontwikkelen en solidaire burgeracties op te zetten. 

 

* 

*      *  
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Evere, een veerkrachtige gemeente 

In 2021 staat het belang van de milieuproblematiek niet meer ter 

discussie. Het is onze verantwoordelijkheid concrete acties en sterke 

maatregelen te nemen om de opwarming van het klimaat en de nefaste 

gevolgen ervan te beperken. Uiteraard vereist deze problematiek een 

aanpak op wereldniveau, maar wij vinden dat er ook op lokaal niveau aan 

gewerkt kan worden. Evere is van mening dat daarbij rekening gehouden 

moet worden met de sociale kwesties. Evere heeft altijd een voortrekkersrol 

gespeeld in de concrete aanpak van klimaatproblemen in het 

gemeentebeleid. Wij willen deze aanpak voortzetten in een logica van 

veerkracht. In deze optiek zal de gemeente op participatieve en burgerlijke 

basis een klimaatactieplan (KAPE: klimaatactieplan van Evere) opstellen dat 

concrete maatregelen identificeert en vastlegt die toegepast moeten 

worden in alle bevoegdheidsgebieden van de gemeente.  

Als overheidsinstantie zal de gemeente haar personeel blijven bewust 

maken van het belang van ecologische keuzes in de dagelijkse werking van 

de gemeente door de ecoteams op alle gemeentelijke sites te versterken. 

De gemeente is van plan een ruimte te creëren die gewijd is aan 

duurzame ontwikkeling. In deze ruimte kunnen sensibiliseringsacties 

plaatsvinden. Het is de bedoeling om er samen met verenigingen en burgers 

projecten ter bevordering van recyclage, inzameling, gedeeld gebruik van 

middelen, kringloopeconomie en hergebruik van afval te organiseren. De 

ruimte kan ook gebruikt worden voor gerichte acties om de burgers te 

informeren over de premies voor energierenovatie en te sensibiliseren voor 

concrete acties ten gunste van duurzame ontwikkeling.  
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Evere is en blijft een gemeente met veel groene ruimten. De 

gemeente heeft nieuwe parken gecreëerd. We zijn een partnerschap 

aangegaan met Leefmilieu Brussel voor het beheer van de grootste groene 

ruimte van de gemeente (Sint-Vincentiuspark, Goede Herder, Moeraske) in 

een geest van duurzaamheid. Om het 900-jarig bestaan van onze gemeente 

te vieren, hebben we 900 bomen op het grondgebied van de gemeente 

geplant. In de komende jaren zullen verdere stappen in die richting 

genomen worden om de vergroening van de openbare ruimte te 

bevorderen. De gemeente zal een groene corridor aanleggen die 60 % van 

haar grondgebied doorkruist, om te zorgen voor een betere afvloeiing van 

het regenwater naar het blauwe netwerk, om de grondinname van de 

bebouwing te verminderen en de openbare ruimte aangenamer om te 

vertoeven te maken. De gemeente zal haar logica van beplanting in de 

openbare ruimte voortzetten om de hitte-eilanden te verminderen en de 

doorlaatbare bodemoppervlakte te vergroten. De gemeente overweegt de 

aanleg van kleine openbare groene ruimten op binnenterreinen van 

huizenblokken.  

De gemeente wenst het aangename en open karakter van haar 

groene ruimten te behouden. Vandaag moet iedereen dicht bij huis over 

openbare groene ruimte kunnen beschikken. Groene ruimten zijn plaatsen 

waar het burgerleven kan plaatsvinden, waar de ontwikkeling van het 

natuurlijke en wilde leven samenkomt met het sociale leven van de burgers, 

sport en cultuur en spel voor jong en oud. Evere heeft al een groot aantal 

bijenkorven op zijn grondgebied, waarvan verscheidene het voorwerp 

uitmaken van participatieve en burgerprojecten met de steun van de 

gemeente. Ten behoeve van de duurzame ontwikkeling is de gemeente voor 
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de installatie van extra bijenkasten op haar grondgebied, met name op 

groene daken. Aan het begin van deze bestuursperiode heeft de gemeente 

meer dan tien nieuwe moestuinpercelen voor de burgers gecreëerd. Wij 

denken met name aan de nieuwe moestuinen in het Mandelapark, naast die 

van het 11 Novemberpark en bij de molen van Evere. De gemeente zal de 

terbeschikkingstelling van ruimte voor moestuinen blijven steunen. Er is 

belangstelling voor collectieve en burgerlijke moestuinprojecten die 

aanzetten tot interculturele ontmoetingen en die mensen met verschillende 

sociaal-economische achtergronden aantrekken. De gemeente zal ook de 

dynamiek steunen van bewoners die hun wijk willen vergroenen, door hen 

begeleiding te bieden en door materiaal en deskundigheid ter beschikking 

te stellen. De gemeente zal ook alle openbare en gemeenschappelijke 

composteringsprojecten steunen in een optiek van sensibilisering voor 

afvalvermindering. 

Met het oog op de vergroening van de openbare ruimte zal de 

gemeente werk maken van de vergroening van de binnenterreinen van 

schoolblokken via een plan voor groene speelplaatsen en via de realisatie 

van een participatief pilootproject dat uitgaat van de school Clair Vivre. 

Steunend op de ervaring die werd opgedaan in Everheide, moeten alle 

speelplaatsen onverharde leefruimten worden. Het doel is ze ludieker, 

menselijker en natuurlijker te maken. De gemeente zal haar plan voor 

kwaliteitsvolle kinderspeelplaatsen op haar grondgebied verder ten uitvoer 

brengen. De kinderspeelplaatsen zullen duurzaam en inclusief zijn voor 

kinderen met bijzondere behoeften. De gemeente wil in samenwerking met 

Leefmilieu Brussel een groot speelplein aanleggen in het Sint-

Vincentiuspark/Goede Herderpark, dat een regionale uitstraling heeft. Ook 

op de Onthaalsquare, in het park van het sportcomplex en ter hoogte van 
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de Artemislaan moeten er speelpleinen komen. Tevens zal er een plan 

uitgevoerd worden om de reeds bestaande speelpleinen te renoveren.  

  

De gemeente zal blijven sensibiliseren voor gezonde en duurzame 

voeding, met name door activiteiten rond dit thema te organiseren in het 

Brussels Museum van de Molen en de Voeding. De gemeente is voor de 

vestiging van een stadsboerderij op haar grondgebied, om te sensibiliseren 

voor landbouw, de korte keten en gezonde en duurzame voeding en om 

deze stadsboerderij te gebruiken als pedagogisch instrument. De gemeente 

steunt het initiatief van de Brusselse Keukens om de warme maaltijden in 

de scholen duurzamer te maken, met minder vlees en meer groenten van 

de korte keten. Samen met de economische sector zal de gemeente acties 

voor zero afval en ter bevordering van de lokale handel organiseren. De 

gemeente zal acties blijven steunen die korte afzetkanalen met lokale en 

duurzame producten mogelijk maken en gezonde voeding bevorderen, 

zoals SAGAL, Boeren & Buren, eFarmz enz. Concreet houdt dit in dat de 

gemeente hiervoor ruimten ter beschikking zal stellen. De gemeente wil dat 

deze acties in de eerste plaats toegankelijk zijn voor de sociaal-economisch 

het minst bevoorrechte bevolkingsgroepen.  

 

Met de unanieme goedkeuring van haar gemeentelijk 

ontwikkelingsplan beschikt de gemeente over een duidelijke leidraad voor 

de lijn die ze in haar stedelijkheid wil ontwikkelen. Om dit plan in de praktijk 

om te zetten, heeft Evere de ambitie om met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een duurzaam wijkcontract af te sluiten om ten minste één wijk van 
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de gemeente die gelegen is in het stedelijk herwaarderingsgebied, nieuw 

leven in te blazen. Dit project beoogt een wijk te ontwikkelen samen met 

de inwoners, om de wijk weer tot leven te brengen in een beter daglicht, 

met een nauwere band met de burger, florerende buurtwinkels, 

infrastructuren die voor iedereen toegankelijk zijn en openbare ruimte die 

duurzamer en menselijker is.  

 

Een veerkrachtige gemeente zijn is een grote uitdaging die zich ook 

afspeelt op het niveau van de gemeentelijke gebouwen. Als pionier op dit 

gebied heeft Evere al grote vooruitgang geboekt door bijna al zijn gebouwen 

uit te rusten met zonnepanelen. Het gemeentelijk zwembad beschikt ook 

over een warmtekrachtkoppelingseenheid. Verscheidene sites zijn uitgerust 

met groendaken voor een beter regenwaterbeheer, een betere isolatie en 

meer begroening. Wij wensen de vergroening van de daken van 

gemeentelijke gebouwen voort te zetten en de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening die de vergroening van middelgrote en 

grote platte daken voorschrijft, strikter toe te passen. De gemeente zal haar 

plan om de energieprestatie van haar gebouwen te verbeteren, verder ten 

uitvoer brengen. Ze heeft zich ten doel gesteld de gemeentelijke gebouwen 

tegen 2040 energieneutraal te maken en minstens de helft al tegen 2030. 

De gemeente zal investeren in oplossingen voor duurzaam energiebeheer 

in haar openbare gebouwen, met name door de plaatsing van nieuwe HVAC-

systemen of de installatie van mechanische ventilatiesystemen, de 

vernieuwing van ramen en deuren, de isolatie van de bouwschil, de 

installatie van zonnepanelen enz. We wijzen er ook op dat over de hele 

bestuursperiode meer dan 50 miljoen euro in de energierenovatie van 

sociale woningen geïnvesteerd zal worden.  
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Tegen 2024 zal de gemeente verder werk maken van de transitie van 

haar wagenpark naar nul emissie, voor zover de specificiteit van de 

voertuigen dat toelaat. De gemeente pleit ook voor het gebruik van de fiets 

voor korte verplaatsingen binnen de gemeente. Ze zal verder dienstfietsen 

aankopen voor de verschillende functies die zich moeten verplaatsen en dat 

kunnen doen met een fiets of bakfiets. De gemeente zal nadenken over de 

mogelijkheid bepaalde bedrijfsvoertuigen te vervangen door 

mobiliteitsbudgetten. 

De gemeente zal het gebruik van de fiets voor dagelijkse 

verplaatsingen blijven aanmoedigen. Wij zullen workshops voor 

fietsherstellingen steunen en systematisch fietsherstellers uitnodigen op de 

repaircafés in de gemeente.  

De gemeente zal het aantal beveiligde fietsparkeerplaatsen voor haar 

personeelsleden op haar verschillende locaties uitbreiden en oplaadpunten 

voor elektrische fietsen installeren. Over het algemeen zal de gemeente het 

aantal beveiligde fietsparkeerplaatsen voor burgers buiten de openbare weg 

of in gesloten boxen (fietsboxen) verdubbelen. Het aantal aanleunbeugels 

voor fietsen en tweewielers op de openbare weg zal ze verdrievoudigen. Wij 

zijn ons ervan bewust dat freefloatingdiensten mobiliteitsalternatieven 

bieden die intermodaliteit en alternatieve mobiliteit bevorderen, maar wij 

willen de hinder beperken die ontstaat door de deregulering van de 

omgeving. De gemeente zal daarom duidelijk gemarkeerde dropoffzones 

creëren om te voorkomen dat er lukraak steps, fietsen en scooters van 

freefloatingdiensten op de weg staan. Overeenkomstig de gewestelijke 
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wetgeving zullen de transportmiddelen die buiten deze zones achtergelaten 

worden, verwijderd worden en zullen de gebruikers ervan gestraft worden.  

Op het gebied van mobiliteit blijft de gemeente het gewestelijke plan 

Good Move volgen. Ze zal steun vragen van het gewest om de autoluwe 

wijken uit te bouwen. Ze zal ook maatregelen nemen voor minder verkeer 

in de woonwijken, met name door het aantal schoolstraten in de gemeente 

te verviervoudigen. De gemeente zal projecten steunen die tot doel hebben 

de straten terug te geven aan de burgers door er ontmoetingsplaatsen te 

creëren, ruimte om te spelen, aanplantingen enz.  

Met het oog hierop wil de gemeente een nieuw gemeentelijk 

mobiliteitsplan opstellen, om op basis van een accuratere diagnose van de 

huidige situatie de behoeften te bepalen en prioriteiten voor de interventies 

vast te stellen. In dit plan moet bijzondere aandacht besteed worden aan 

de mobiliteit rond de Kolonel Bourgstraat en Grosjeanwijk, om de 

veranderingen in verband met het project Mediapark RTBF-VRT - Parkway 

voor te bereiden. Er moet ook rekening gehouden worden met de 

veranderingen die de aanleg van drie metrostations in Laag Evere teweeg 

zal brengen. Tot slot moet ook een oplossing gevonden worden voor de 

behoeften die ontstaan door de realisatie van de RPA's voor Josaphat, 

Bordet en Defensie, om te voorkomen dat de mobiliteit van de Everse 

wijken eronder lijdt. Het doel van dit plan is ook de aandacht te vestigen op 

de acties die genomen moeten worden in ongevalgevoelige zones, om de 

openbare ruimte veiliger te maken, vooral voor de zwakke weggebruikers.  

Evere is een gemeente die gelooft in het openbaar vervoer om de 

mobiliteit in en rond de gemeente te bevorderen. Evere bevestigt opnieuw 

zijn onvoorwaardelijke steun aan het project van de MIVB, het Gewest en 
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Beliris om een metrolijn 3 aan te leggen die het noorden en het zuiden van 

Brussel met elkaar verbindt, met een optie om de lijn door te trekken tot 

de luchthaven. Dit project is een buitenkans om de intragewestelijke 

mobiliteit van de Everenaars te bevorderen. Het zal ook de dynamiek in 

onze wijken vergroten, door de betere verbinding met de rest van het 

gewest. De gemeente is zich ervan bewust dat het project gepaard zal gaan 

met een lange bouwperiode. Wij zullen samen met de opdrachtgever van 

de bouwplaats op hypergecoördineerde wijze alles in het werk stellen om 

de ongemakken voor de burgers, de handelaars en het leven in Evere tot 

het minimum te beperken. Wij willen een pact sluiten met de MIVB en 

Beliris, om de einddatums van deze periode vast te leggen, tot de 

inhuldiging van de lijn en de stations. In dat pact moet ook vastgelegd 

worden welke steun en compensaties de handelaars, bedrijven en 

verenigingen die invloed ondervinden van de bouwplaats, zullen ontvangen 

en hoe het leven in de wijk aangepast zal worden tijdens de bouwperiode. 

Verder moet bepaald worden hoe de wijken na de werkzaamheden nieuw 

leven ingeblazen zal worden, zodat het leven en de rust van voordien 

kunnen weerkeren.  

Alle vervoerswijzen zullen aanwezig zijn op ons grondgebied als de 

metro eenmaal tot Bordet rijdt. Dat is een kans om de hypergecoördineerde 

intermodaliteit te bevorderen. Evere zal pleiten voor een openbaar vervoer 

dat de mobiliteit binnen de gemeente ten goede komt en ook voorziet in de 

behoefte aan intra-Brusselse mobiliteit van de Everenaars, zonder de 

voorkeur te geven aan een netwerk dat alleen naar het centrum van de stad 

gaat. Het openbaar vervoer moet ook de naburige gemeenten in het oosten 

van Brussel en de rand vlot bereikbaar maken. Evere zal samenwerken met 

de openbaarvervoermaatschappijen om te verzekeren dat er niet te veel 

overstappen nodig zijn, om de wachttijden te beperken, ook 's avonds, om 
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efficiënte verbindingen te hebben met alle wijken in het oosten en het 

centrum van Brussel, om voldoende plaatsen in de transportmiddelen te 

hebben en om de verplaatsingen veilig te maken, zowel in het 

transportmiddel als in en rond de haltes.  

Wat het parkeren betreft, is de invoering van een groene zone van 

18.00 tot 9.00 uur een feit. Everenaars die in het bezit zijn van een 

bewonerskaart, kunnen 's avonds winkels en horecazaken opzoeken zonder 

parkeergeld te moeten betalen. De verandering van zonekleur houdt ook in 

dat bewoners met een bewonerskaart in de betrokken zone kunnen 

parkeren. Door wegonderhoud en regelmatige herasfaltering wordt continu 

geïnvesteerd in meer veiligheid op de weg, zowel voor automobilisten als 

voor zachte weggebruikers, nog versterkt door een uitgebreid plan om de 

openbare verlichting te vernieuwen via de actualisering van het lichtplan. 

Er zal aandacht besteed worden aan de wegmarkeringen, zodat ze langer 

houden en alle vervoerswijzen veiliger worden. De heraanleg van bepaalde 

assen, zoals de Louis Pierardlaan, de Verdonck-Picardiëwijk, het kruispunt 

van de P. Mattheusensstraat en de Van Obberghenstraat of de Oud-

Kapellekesquare draagt bij tot meer, aangenamere en waardevollere 

publieke ruimten en veiligere wegen, met veel aandacht voor de 

vermindering van de snelheid, de stijging van het aantal veilige fietspaden 

en het behoud van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners. Er wordt 

constant geïnvesteerd in de verkeersveiligheid, met name door een 

nultolerantie voor snelheidsovertredingen en door ervoor te zorgen dat alle 

transportwijzen hun plaats vinden in een veilige omgeving. Er werden 

verscheidene vaste en mobiele flitscamera's geïnstalleerd. Sommige 

wegen, waaronder de Jules Bordetlaan, moeten volledig heraangelegd 

worden om ze aan te passen aan de 21e eeuw. Het gemeentelijk 

mobiliteitsplan zal helpen andere prioriteiten voor de toekomst te bepalen.  
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De invoering van de schoolstraat aan de school La Source was een 

groot succes, zowel voor het team van de school, de kinderen, de ouders 

als de bewoners. In de nabije toekomst willen we ook voor Everheide een 

schoolstraat maken. Door geleidelijk aan schoolstraten in te voeren, willen 

we de schoolomgevingen op ons grondgebied veiliger maken, met minder 

autoverkeer. Tegen het einde van de bestuursperiode zou de gemeente nog 

graag drie extra schoolstraten willen realiseren.  

Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen. We zullen blijven 

sensibiliseren voor de naleving van het verkeersreglement door middel van 

gerichte acties rond welbepaalde thema's, zoals de veiligheid in 

schoolomgevingen, het dragen van de veiligheidsgordel, telefoneren aan 

het stuur, overdreven snelheid, rijden onder invloed enz. De samenwerking 

met de politiezone wordt gehandhaafd en voortgezet om schokacties met 

een beteugelend luik te voeren. Het aantal elektronische snelheidsborden 

wordt opgedreven, net als het aantal mobiele snelheidscontroles. De 

installatie van nieuwe vaste flitscamera's of trajectcontroles waar mogelijk 

wordt overwogen. Op de gemeentelijke scholen zal verkeersveiligheid ook 

aangeleerd worden. Het voetgangersbrevet in het eerste leerjaar en het 

fietsbrevet in het vijfde leerjaar zullen algemene ingang vinden.  

De gemeente blijft aandacht hebben voor de parkeerbehoefte in de 

woonwijken, zeker 's avonds. Ze zal de handen in elkaar slaan met 

bedrijven, om goedkoop parkeerplaatsen buiten de openbare weg ter 

beschikking te stellen, zoals ze ook gedaan heeft met de parkings van de 

gemeentelijke gebouwen. De gemeente zal de ruimte voor gedeelde auto's 

blijven vergroten, zowel voor Cambio als voor freefloatingdiensten.  
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Tot slot zal de gemeente aandacht besteden aan de mobiliteit van de 

meest kwetsbare personen en personen met beperkte mobiliteit. Samen 

met het PWA van Evere hebben we de dienst EverMob in het leven 

geroepen. We zullen een tweede voertuig aankopen om de sociale taxidienst 

van de gemeente te versterken. De gemeente zal blijven investeren in het 

veiliger maken van de openbare ruimte voor mensen met beperkte 

mobiliteit, slechtzienden en slechthorenden.  

De openbare verlichting kan ingezet worden om onze straten en 

pleinen 's avonds en 's nachts veiliger te maken. Dat is vooral belangrijk 

voor personen die zich onveilig voelen op de openbare weg (ouderen, 

vrouwen enz.). Het is onze taak ervoor te zorgen dat er geen donkere 

hoeken meer zijn die onveiligheid op ons grondgebied in de hand kunnen 

werken. Desalniettemin zal de gemeente er ook op toezien dat de openbare 

verlichting milieuvriendelijker wordt, door de meest energieverslindende 

systemen te vervangen, in bepaalde gebieden met veel bomen te kiezen 

voor kleurtemperaturen die beter zijn voor de fauna en adaptieve 

verlichting te installeren die zich afstemt op de verkeersdrukte en het 

tijdstip van de dag. Het doel is de lichtvervuiling in de wijken te verminderen 

en tegelijkertijd een maximaal veiligheidsniveau te handhaven, zeker voor 

voetgangers en fietsers, met bijzondere aandacht voor personen die zich 's 

nachts minder veilig voelen in de openbare ruimte. Dat zal met name 

gebeuren in het kader van de actualisering van het lichtplan en ook op basis 

van de resultaten van verkennende wandelingen met personen die zich 

onveilig voelen in de openbare ruimte. De gemeente zal deelnemen aan 

initiatieven als de Nacht van de Duisternis.  
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Om veerkrachtig te zijn, moet de gemeente toezien op het beheer van 

de openbare netheid en het afval op haar grondgebied. De openbare netheid 

is een punt waar de burgers veel belang aan hechten. Het ongenoegen van 

de burgers laat zich soms heftig voelen, want vervuiling en overlast in onze 

wijken verpesten ons leven. Hoewel iedereen zijn verantwoordelijkheid 

moet opnemen in deze strijd, beschouwt de gemeente het verschijnsel niet 

als een onvermijdelijk lot. Wij willen voor verandering zorgen. Dat vereist 

betrokkenheid van de burgers. Dat maakt ook deel uit van de veerkracht. 

Het feit dat zwerfvuilopruimacties die door groepen of door de gemeente 

georganiseerd worden, bijvoorbeeld met de jongeren van het buurthuis, 

altijd een groot succes zijn, bewijst dit. De gemeente zal dergelijke acties 

dan ook blijven steunen en versterken. Ze dragen bij tot de collectieve 

bewustwording dat de netheid een zaak van iedereen is. De gemeente wil 

de bevolking verder sensibiliseren. Ze zal verschillende grootschalige 

communicatie-, voorlichtings- en uitwisselingscampagnes die alle burgers 

bereiken, voeren over gerichte thema's in verband met openbare netheid, 

zoals afval sorteren, sluikstorten, hondenpoep, asociaal gedrag, het juiste 

moment en de juiste plaats om vuilnisbakken buiten te zetten. Met 

duidelijke en opvallende campagnes wil ze de burgers pedagogisch en soms 

met humor sensibiliseren. De campagnes zullen er ook op gericht zijn te 

informeren over de straffen die overtreders riskeren. Er zullen verschillende 

kanalen gebruikt worden (brochures, affiches, spandoeken, directe 

sensibilisering, tekeningen met de hogedrukreiniger, conferenties, acties op 

het terrein enz.). In het kader van de sensibilisering zullen ook cadeautjes 

uitgedeeld worden, zoals zakasbakjes en hondenpoepzakjes.  

Eén netheidsprobleem houdt verband met de aanwezigheid van wilde 

dieren, die de vuilniszakken kapotscheuren. In sommige wijken waar dit 

een probleem vormt, zal de gemeente stevige vuilnisbakken ter beschikking 
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stellen om te voorkomen dat de zakken worden opengescheurd. De 

gemeente zal samenwerken met Leefmilieu Brussel om de problemen die 

vossen, een beschermde diersoort, veroorzaken voor de netheid in de 

stedelijke omgeving, te beperken. De gemeente zal ook doeltreffender ten 

strijde trekken tegen ongedierte door vaker gericht op te treden, met name 

rond de spoorweg, in samenwerking met Infrabel, rond het Goede 

Herderpark, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, en meer in algemeen 

met de wegendienst en Vivaqua.  

Om het sluikstorten op straat te verminderen, overweegt de 

gemeente de mogelijkheid het quotum van het gemeentelijke containerpark 

te verhogen van 2 m³ per huishouden per kwartaal tot 2 m³ per volwassen 

persoon per kwartaal. De occasionele grofvuilophalingen in de wijken zullen 

voortgezet worden.  

De gemeente zal de teams versterken die instaan voor het 

schoonmaken van de openbare ruimte, om onze straten, pleinen en parken 

schoon en aangenaam te houden. De acties worden opgevoerd rond de 

plaatsen die gelden als problematisch.  

Ook de beteugeling zal worden opgevoerd, door meer administratieve 

sancties wegens overlast in verband met de openbare netheid op te leggen. 

Om de daders beter te kunnen identificeren, zal de gemeente mobiele 

camera's aanschaffen die ze zal opstellen op verschillende plaatsen waar 

gevaar voor sluikstorten heerst. Dat moet zowel een ontradend als 

beteugelend effect hebben. De gemeente zal de sluikstortbeelden ook 

gebruiken om de bevolking te wijzen op de risico's voor de daders.  
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Om te sensibiliseren voor afvalvermindering en het nuttig gebruik van 

afval, zal de gemeente de dienst recup&go versterken en een 

kringloopwinkel ontwikkelen, zodat heel wat afgedankte producten een 

tweede leven kunnen krijgen. Bij het beheer van haar bouwplaatsen zal de 

gemeente er vanuit de kringloopgedachte ook op toezien dat afval zo goed 

mogelijk gerecycleerd wordt.  

 

Evere heeft het label diervriendelijke gemeente gekregen wegens zijn 

dierenwelzijnsbeleid, dat bewijst onze veerkracht ook ten aanzien van onze 

vrienden de dieren. De gemeente zal verder steun bieden aan het onlangs 

gelanceerde initiatief van de dierenartscheques om personen met een lager 

inkomen te helpen een dierenarts op te zoeken met hun gezelschapsdier. 

Evere organiseert activiteiten en verstrekt informatie- en 

sensibiliseringsbrochures rond dierenwelzijn. De verspreiding daarvan zal 

opgevoerd worden. Op het grondgebied zijn er zes losloopzones voor 

honden en de gemeente wil er nog twee meer creëren. De gemeente zal 

Ever'y Cat, de vereniging die zich inzet voor zwerfkatten, blijven steunen. 

De gemeente zal informatie blijven verstrekken over de wilde dieren op 

haar grondgebied, zodat wilde dieren welkom blijven zonder ons dagelijks 

leven te verstoren. Er zullen nestkastjes geïnstalleerd worden, met name 

om mussen en mezen aan te trekken. De burgers zullen geïnformeerd 

worden over hoe samen te leven met vossen op ons grondgebied. De 

habitat en de levenswijze van de vossen moeten gerespecteerd worden, 

aangezien het gaat om een beschermde soort, maar de informatie moet 

helpen de gevolgen van de aanwezigheid van deze dieren voor ons dagelijks 

leven tot een minimum te beperken.  
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* 

*      * 

Evere, een vrije gemeente 

Evere, gemeente in beweging, is meer dan een loze kreet. Ondanks 

twee bijzonder moeilijke jaren voor het samenleven en de uitdrukking van 

onze vrijheden, staat dynamiek Evere op het lijf geschreven en de 

gemeente zal ruimte blijven creëren om die dynamiek tot uitdrukking te 

kunnen brengen.  

 

Op sportgebied wil Evere een gemeente zijn die streeft naar een 

divers aanbod, zodat iedereen zich kan ontplooien in een discipline die bij 

hem past en met partners die dit delen. Maar die diversiteit betekent niets 

zonder toegankelijkheid. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen. 

Daarom hebben we de sportbeurs verhoogd van 50 naar 75 euro, tot grote 

tevredenheid van de Everenaars! Evere zal gesprekken aangaan met de 

grote sportclubs die de gemeentelijke infrastructuren gebruiken, om 

lidmaatschap tegen een voordeeltarief te verkrijgen voor de Everenaars. 

Vrij en in de openlucht sporten is voor iedereen het toegankelijkst. De 

trajecten waar gejogd en gerend wordt, krijgen bijzondere aandacht, met 

behoorlijke verlichting en een goed onderhouden bodembedekking. Er werd 

uitrusting voor street workout geïnstalleerd op het grondgebied en de 

gemeente wil tegen het einde van bestuursperiode nog vier nieuwe 

dergelijke plaatsen creëren.  
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Evere heeft al lang geleden besloten te investeren in nieuwe sporten. 

Zo steunde de gemeente de ontwikkeling van hockey op gras, toen die sport 

nog in de kinderschoenen stond. Nu kunnen we trots zijn op de Royal Evere 

White Star Hockey Club, een van de beste clubs van deze discipline die 

België rijk is. Heel wat jongeren zijn met deze sport opgegroeid. In de club 

hebben leden van de koninklijke familie getraind, twee winnaars van 

gouden medailles op de olympische spelen in Tokio en wereldkampioenen. 

Die succesverhalen moeten onze jongeren inspireren. Het genoemde 

partnerschap tussen clubs en gemeente moet als voorbeeld dienen. We 

moeten ervoor zorgen dat deze sporten toegankelijk blijven voor alle 

Everenaars ongeacht hun sociaal-economische stand. De gemeente zal de 

hockeybeoefening blijven steunen door een extra terrein voor hockey te 

renoveren, naar het voorbeeld van de geslaagde renovatie van het 

gloednieuwe American footballveld, het eerste terrein dat voor die discipline 

werd goedgekeurd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De gemeente heeft een partnerschap gesloten met Beliris voor de 

bouw van een gloednieuwe sporthal in het park van het sportcomplex. In 

deze hal komt er een multisportzaal en een kleine zaal voor lichte sporten 

of opwarmoefeningen. De hal wordt gebouwd volgens de modernste 

standaarden van de sector. Ze omvat een binnentribune, om de wedstrijden 

te kunnen bijwonen in alle comfort, en een groot terras met uitzicht op de 

hockey- en American footballvelden. Deze twee voor het publiek bestemde 

ruimten worden met elkaar verbonden door een horecagelegenheid. Het 

complex wordt uitgerust met voldoende sanitaire ruimten om in alle comfort 

aan sport te kunnen doen. Het gebouw zal in verbinding staan met het oude 

gebouwencomplex dat onderdak biedt aan plaatselijke verenigingen en 

sociaal-culturele activiteiten. De site zal dus een gediversifieerd aanbod 

bieden en voorzien in heel uiteenlopende behoeften. De nieuwe hal wordt 

een ontmoetingsplaats, waar wedstrijden gehouden zullen worden maar 



 

49 

ook andere evenementen georganiseerd kunnen worden, zodat het echt een 

levendige plaats ten dienste van de Everenaars wordt. Het park van het 

sportcomplex wordt een aantrekkingspool voor de sportbeoefening in 

Evere. Wij zullen ook een studie starten om te bepalen wat we met de oude 

polyvalente hal moeten doen. De studie zal moeten uitwijzen of de hal al 

dan niet verder als sporthal gebruikt kan worden. De gemeente wil op zijn 

minst de fresco's van de schilder Delahaut op de zijgevel behouden.  

De gemeente wil padelvoorzieningen uitbouwen. In het Triton-

complex wil ze twee padelterreinen aanleggen.  

In Laag Evere zal de tribune van het voetbalstadion eindelijk volledig 

afgewerkt worden. Daarop zullen 200 toeschouwers kunnen plaatsnemen. 

Het stadion zal over voldoende kleedkamers en sanitaire voorzieningen 

beschikken.  

De petanquebanen in het Sint-Vincentiuspark zullen gerenoveerd 

worden. De paviljoens zullen vervangen worden door een gebouw dat plaats 

zal bieden aan een indoor petanquebaan, een kleine horecagelegenheid 

voor deze hoek van het park, openbare toiletten en een ruimte voor de 

parkwachters.  

In de buurt van het Vredeplein, op nummer 1 van de Parijsstraat, 

maakt de gemeente een nieuwe extra hal voor lichte sporten die vooral door 

vrouwen beoefend worden.  

De gemeente wil ook onderzoeken of er sportruimten kunnen komen 

in de Consciencewijk. Momenteel zijn daar nog geen dergelijke 

voorzieningen.  



 

50 

De gemeente speelt ook een rol in het populariseren van sport. 

Daarom steunt zij clubs en evenementen die de Everenaars in staat stellen 

kennis te maken met een sport. De gemeente heeft het initiatief genomen 

tot het weekend Evere sportief en zal dit evenement blijven ontwikkelen. 

Ze wil er het moment bij uitstek van maken voor ontmoetingen tussen 

sportclubs en inwoners, om banden te creëren tussen verschillende 

sportdisciplines en de sportbeoefening te promoten voor alle leeftijden en 

voor iedereen, ongeacht geslacht, sociaal-economische status, culturele 

achtergrond enz. Het gaat erom dat alle mensen elkaar kunnen ontmoeten 

rond de universele taal van de sport. Run & bike zal een weerkerend 

evenement worden. De gemeente wil er de referentie van zijn soort van 

maken in het noordoosten van Brussel. De gemeente zal bijzondere 

aandacht besteden aan de integratie van gehandicaptensport in haar 

sportevenementen.  

 

Wat zouden onze vrijheden betekenen zonder het verenigingsleven? 

Evere is een gemeente die veel belang hecht aan haar lokale verenigingen. 

Ze brengen onze vrije tijd tot leven, staan borg voor solidariteit en getuigen 

van het dynamisme van de Everenaars. De verenigingen bieden een zeer 

brede waaier aan activiteiten aan. De gemeente is er om hun dagelijkse 

werking te vergemakkelijken door hen te steunen met subsidies, uitrusting 

of lokalen en partnerschappen, zodat hun activiteiten kunnen opbloeien. De 

gemeente heeft de verenigingsruimte Eugène Moreau geopend, als 

eerbetoon aan deze voormalige waarnemend burgemeester die in zijn leven 

zeer actief was in het verenigingsleven. Deze ruimte biedt onderdak aan 

een jeugdhuis, een antenne van jongereninformatiecentra (Infor Jeunes en 

SIEP), secundaireschoolbegeleiding, sollicitatiebegeleiding, de culturele 

activiteiten van L'Entrela' en polyvalente ruimten voor gedeeld gebruik voor 
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de wijk. De ruimte Eugène Moreau wordt tijdens de blokperiode ter 

beschikking gesteld van Everse studenten als gedeelde studieruimte. Dit 

initiatief zal in de komende jaren herhaald en uitgebreid worden. Het werk 

rond jongerenvoorlichting en studiekeuzebegeleiding/beroepsoriëntatie zal 

vermeerderd worden. We zullen de mogelijkheid onderzoeken ook acties in 

andere wijken van de gemeente op te zetten. De gemeente zal haar gebouw 

gelegen aan de Parijsstraat nummer 1 verbouwen om ook in Laag Evere 

sociaal-culturele activiteiten te kunnen aanbieden. Deze lokalen zullen 

tijdens de blokperiode ook gebruikt kunnen worden door plaatselijke 

studenten.  

De ondersteuning van met name de Everse jongeren is een dagelijks 

aandachtspunt. De gemeente wil het op jongeren gerichte verenigingsleven 

versterken, met name door de vestiging van een jeugdhuis in het centrum 

van de gemeente of een dienst voor hulpverlening in een open omgeving 

(AMO).  

Het verenigingsleven moet de Everenaars ook de kans geven elkaar 

te ontmoeten en samen momenten te delen. Zo kunnen ze elkaar beter 

leren kennen en beter samen leven en samen doen. Wij zullen verder 

intergenerationele, interculturele en solidaire activiteiten organiseren met 

de vzw La Cohésion Sociale d'Evere en de preventiedienst, zoals het 

evenement Cohésions-nous ! Tijdens dergelijke evenementen kan men de 

culturele praktijken van andere inwoners leren kennen in een optiek van 

interculturaliteit. Momenteel worden ze georganiseerd tijdens de 

ramadanmaand en rond de kerstperiode. De gemeente zal minstens één 

extra evenement organiseren met het oog op andere culturele 

gemeenschappen die op het Everse grondgebied leven (bijvoorbeeld met 

gemeenschappen van het Indiase subcontinent of de Balkan).  



 

52 

Met de aankoop van de voormalige Sint-Jozefzaal wil het college het 

culturele, verenigings- en wijkleven in Hoog Evere nieuw leven inblazen: de 

Simone de Beauvoirruimte wordt sinds kort verhuurd voor verenigings- en 

culturele activiteiten. Deze zaal heeft een polyvalente ruimte met een bar 

en keukens, en een moduleerbare evenementenzaal die 

dienovereenkomstig uitgerust zal worden. De gemeente zal in de komende 

jaren investeringen doen om de evenementenzaal toegankelijk te maken 

voor personen met beperkte mobiliteit. 

 

Op cultureel gebied kan Evere rekenen op twee culturele centra die 

zorgen voor een aanzienlijke dynamiek, zowel wat betreft 

cultuurbeoefening als wat betreft cultuurconsumptie. De gemeente zal de 

culturele centra vooral steunen in hun streven om cultuur te brengen naar 

mensen die er veelal van uitgesloten worden en om cultuurbeoefening te 

introduceren in het dagelijks leven van eenieder. De gemeente zal ook elk 

initiatief steunen om kunstwerken te creëren in de sociale woonwijken in 

samenwerking met de BGHM en de culturele centra. De gemeente zal 

participatieve culturele projecten steunen die aanzetten tot nadenken over 

de openbare ruimte, om ze zich weer toe te eigenen door middel van 

cultuur.  

De gemeente zal steun en begeleiding bieden aan het initiatief van 

l’Entrela’ om een tweejaarlijks festival te organiseren dat gewijd is aan 

straatkunst en kunstwerken in de openbare ruimte. Het gaat om een project 

dat uniek is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij onze gemeente 

verfraaid wordt met kwaliteitsvolle werken die voortkomen uit projecten 

waarbij de burgers betrokken zijn. De gemeente zal deelnemen aan dit 

project om Evere op de culturele kaart van Brussel te zetten.  
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De gemeente zal cultuurbeoefening steunen door middel van een 

cultuurcheque, naar het voorbeeld van de sportbeurs, waarmee de sociaal-

economisch minst bevoordeelde inwoners vermindering kunnen krijgen op 

het inschrijvingsgeld voor culturele of creatieve workshops of cursussen.  

 

De gemeente wil haar gemeentelijk museum nieuw leven inblazen. 

Onlangs werd het gebouw gerenoveerd. De ruimten zijn nu aantrekkelijker 

en de collectie wordt op een dynamischere manier voorgesteld. Nu komt 

het erop aan ook de laatste 60 jaar van de geschiedenis van de gemeente 

op te nemen in het museum. De gemeente zal samenwerken met 

verenigingen om themamomenten te organiseren voor de Everenaars, de 

jeugdhuizen, de culturele centra, de scholen enz. In samenwerking met de 

muziekacademie zal de gemeente van mei tot september één of twee keer 

per maand in de museumtuin een muzikaal aanbod met een aperitiefconcert 

of een aperitieflezing houden. De gemeente is ook van plan het bijgebouw 

van het museum te renoveren om er een gezellige horecaruimte te maken 

met kwaliteitsvolle streekproducten en producten van microbrouwerijen uit 

het noordoosten van Brussel. Deze plaats kan ook dienen als 

ontmoetingsplaats voor ouders met kinderen, door de inrichting van een 

speelruimte waar tijdens het spelen van gedachten gewisseld en gedeeld 

wordt. Eén keer per maand zullen er evenementen, conferenties en 

contacten rond het thema ouderschap georganiseerd worden.  

De gemeente zal het Brussels Museum van de Molen en de Voeding 

verder nieuw leven inblazen door een pool te ontwikkelen die gericht is op 

het gastronomisch erfgoed en gezonde voeding, en door van oktober tot 

april een programma met evenementen over dit onderwerp aan te bieden. 

Het evenement Evere Food wordt het startsein van het seizoen. Daardoor 
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kan deze plaats zich concentreren op zijn buurt. De gemeente wil de 

Geuzenberg renoveren om er een hoogstaande horecazaak open te houden, 

teneinde hiermee bezoekers van buiten onze grenzen aan te trekken en 

diversiteit op ons grondgebied aan te bieden. Het is ook de bedoeling een 

deel van de site open te stellen voor het publiek.  

 

Evere beweegt. Dat laat zich ook voelen in onze feestzin. Ieder jaar 

vinden twee grote festiviteiten plaats. Aan het begin van de zomer is er 

Evere feest. Na de pandemie zullen we dit feest opnieuw kunnen laten 

doorgaan. Er komt dan een extra podium voor lokale artiesten. Wij zullen 

aan de plaatselijke kunstenaars vragen om een intiemere set te spelen 

tijdens dit grote zomerse feest. Het tweede feest vindt plaats aan de 

vooravond van de winter. Het gaat om de kerstmarkt, die ook deels buiten 

zal plaatsvinden. De geur van glühwein, kaneel en kerstgebak of winterse 

gerechten die met vrienden gedeeld worden, zal zich dan door Evere 

verspreiden. De winter wordt ook aangekondigd door een grote 

kerstparade, die licht brengt in de verschillende wijken van de gemeente, 

met de kerstman als centrale figuur. Evere zal in de winter blijven schitteren 

met een duurzamere en energiezuinigere feestverlichting in alle wijken van 

de gemeente, zonder iemand te vergeten.  

De gemeente zal in onze wijken kwaliteitsamusement blijven 

aanbieden, vooral gericht op het publiek dat hiervan anders het meest 

uitgesloten is. Er zullen projecten komen die activiteiten bieden voor 

iedereen, met bijzondere aandacht voor de 15- tot 25-jarigen. Door deze 

activiteiten kunnen we onze wijken leven inblazen. In de zomer en de 

schoolvakanties en op bepaalde woensdagnamiddagen zullen er opnieuw 

Bruisende buurten zijn.  
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Evere zal bijzondere aandacht blijven besteden aan de economische 

en handelsactiviteit. De gemeente zal haar samenwerking met Citydev 

versterken om de economische gebieden en de gebieden voor stedelijke 

industrie nieuw leven in te blazen en zo een belangrijk 

werkgelegenheidsbekken voor de Everenaars te blijven. De gemeente zal 

ook een permanente dialoog voeren met de economische actoren, met het 

oog op de duurzame vestiging van bedrijven die werkgelegenheid scheppen 

voor de Everenaars en onze gemeente aantrekkelijker maken. Wij willen 

dat het economisch weefsel steeds beter afgestemd wordt op de stedelijke 

context waarin wij ons bevinden, aan de samenvloeiing van talrijke 

communicatieknooppunten, een plaats met internationale 

aantrekkingskracht. Evere wil ook een plaats zijn waar lokale bedrijven en 

start-ups tot bloei kunnen komen. De gemeente zal samenwerken met 

hub.brussels om deze aantrekkingskracht te voeden en zal elk project voor 

de ontwikkeling van coworkingspaces en kmo's steunen. Evere is ook 

helemaal te vinden voor het mediaparkproject en wil aantrekkelijk blijven 

voor de mediasector, de filmindustrie, de audiovisuele sector en creatie 2.0.  

De gemeente hecht ook veel belang aan haar commercieel weefsel. 

Wij zouden graag een uitbreiding en diversificatie van het aanbod aan 

buurtwinkels zien. De gemeente zal nagaan of de middelen van het 

grondbedrijf aangewend kunnen worden om ook de lokale handel met korte 

afzetkanalen te bevorderen. De gemeente zal pop-upinitiatieven 

ondersteunen, zodat jonge ondernemers de kans krijgen het water te testen 

en de sprong in het diepe te wagen. Door de installatie van gratis wifi in de 

winkelstraten steunt de gemeente de handel op een concrete manier. De 

gemeente blijft haar markten ontwikkelen. De zondagsmarkt op de Sint-

Vincentiusplaats is een succes en verdient voortzetting en uitbreiding. Er 
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zal ook nagedacht worden over een heropleving van de vrijdagse markt op 

het voorplein van het Kerkhof van Brussel.  

 

* 

*      * 

Evere, een democratische gemeente  

De eerste vector van de democratie is het vertrouwen dat wij in de 

toekomstige generaties moeten hebben. Een concrete uiting van dat 

vertrouwen is het kwaliteitsonderwijs dat wij aan onze kinderen moeten 

bieden. De gemeente is een organiserende macht die neutraal, 

emanciperend, rechtvaardig en egalitair onderwijs verdedigt. Evere speelt 

een voortrekkersrol sinds de jaren zestig, toen de gemeente besloot de 

eerste openbare school met een actieve onderwijsmethode in het Brussels 

gewest te openen. Zelfs vandaag nog zijn de modieuze onderwijsmethoden 

nog te vaak voorbehouden voor de elite. Uit de vele verschillende 

onderwijsmethoden heeft Evere gekozen voor onderwijs op basis van de 

beginselen van samenwerking en medewerking van Célestin Freinet (met 

de scholen Clair Vivre Alpha en Clair Vivre Omega) en het beginsel van het 

experimenteel leren van Maria Montessori (de school Marie Popelin), zodat 

meer dan de helft van de plaatsen in het basisonderwijs in Evere actieve 

onderwijsmethoden betreft. We hebben ook drie scholen die bijzondere 

onderwijsmethoden toepassen met betrokkenheid van de buurt (La Source, 

Aubier en Everheide). Het aantal plaatsen in het basisonderwijs is de laatste 

jaren aanzienlijk gestegen, dankzij een grote inspanning van de gemeente, 

die twee nieuwe scholen heeft opgericht: Marie Popelin met een capaciteit 

van 450 leerlingen en Everheide+ met een capaciteit van 250 leerlingen. 

Deze twee scholen zijn modern, gastvrij, comfortabel en voorbeeldig op het 
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gebied van energie-efficiëntie. Onze scholen kunnen een 

bevolkingstoename in de komende jaren nog aan. We stellen tot ons 

genoegen ook vast dat ook de andere organiserende machten grote 

inspanningen hebben gedaan om nieuwe plaatsen te creëren in het kleuter- 

en basisonderwijs. Evere beschikt momenteel over voldoende plaatsen in 

het basisonderwijs om de volgende tien jaar de behoefte te dekken. De 

gemeente blijft de behoefte aan plaatsen aandachtig volgen, teneinde tijdig 

actie te kunnen nemen. 

Toch is er nog een tekort aan plaatsen in het middelbaar onderwijs, 

zeker in het openbaar onderwijs met actieve onderwijsmethoden. Daarom 

zal de gemeente eventueel een eerste graad van het middelbaar onderwijs 

ontwikkelen. Wij willen beginnen met een eerste graad met een 

polytechnische gemeenschappelijke stam, overeenkomstig de 

doelstellingen van het pact voor excellent onderwijs. De gemeente ziet dit 

project als een kans om een gemeenschappelijke stam te creëren van de 

eerste kleuterklas tot het derde jaar secundair. Dat maakt een betere 

oriëntatie mogelijk aan het einde van de eerste graad secundair onderwijs 

en betekent een meerwaarde voor alle studierichtingen van het secundair 

onderwijs. Het project kadert in een emancipatievisie die de gelijkheid van 

de leerlingen beoogt. Het ligt in de lijn van het vernieuwende karakter van 

het Everse onderwijs. De gemeente zal samenwerken met alle potentiële 

partners om van dit project een succes te maken.  

De gemeente verbindt zich ertoe van haar scholen plaatsen te maken 

waar recht en gelijkheid heersen. De school moet een plaats zijn waar alle 

kinderen zich goed voelen en vrij kunnen leren. Pesten is tegenwoordig 

wereldwijd een fenomeen dat op scholen een probleem vormt. Het kan 

verschillende vormen aannemen, van cyberpesten tot bullying en pesten op 

basis van geslacht, identiteit, sociaal-culturele achtergrond, uiterlijk enz. 
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Wij hebben besloten om van de bestrijding van pesten een belangrijke 

prioriteit op onze scholen te maken. Daarom zal het schoolpersoneel 

permanent opgeleid worden in de preventie, het opsporen en het 

aanpakken van pesten in al zijn vormen in en rond de school. Het thema 

zal ook behandeld worden in het onderwijstraject van de kinderen via 

activiteiten met professionals. De scholen zullen ieder jaar pilootprojecten 

houden met het doel van de school weer een veilige plek voor iedereen te 

maken. Dat omvat ook een opleiding in conflictbeheersing. De scholen 

moeten de ouders betrekken bij de concrete activiteiten ter bestrijding van 

de verschillende vormen van pesten.  

De gemeente wil zich ook blijven inzetten voor effectief gratis 

onderwijs. Dat beginsel is vastgelegd in de Grondwet en de Federatie 

Wallonië-Brussel heeft heel wat wetgeving ingevoerd die heeft geleid tot 

subsidies om de kosten van het onderwijs te drukken, maar wij willen ook 

de last van de aanverwante kosten, zoals die van kinderopvang of 

schoolmaaltijden, verminderen. Wij zullen verder nadenken hoe wij de 

kosten van kinderopvang kunnen verminderen en zijn geneigd om tegen 

het einde van de bestuursperiode kinderopvang tussen de middag gratis te 

maken. Wij verbinden ons er ook toe om de prijs die de ouders moeten 

betalen voor de warme maaltijden te bevriezen, in de optiek van standstill, 

hoewel de kostprijs ervan voor de gemeente toeneemt. De gemeente zal 

blijven samenwerken met De Brusselse Keukens om het aanbod aan warme 

maaltijden kwaliteitsvoller, duurzamer, toegankelijker en aantrekkelijker te 

maken. De eerste stap is de prijs te verlagen van de soep die aan alle 

kinderen in onze scholen aangeboden wordt. De gemeente zal ook 

groepsaankopen voor schoolbenodigdheden stimuleren, om zo de kosten 

voor de ouders te drukken. De gemeente zal in samenwerking met 

ouderverenigingen, andere verenigingen, het OCMW, de OVM's enz. 
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sensibiliserings- en voorlichtingsacties houden over de mechanismen om de 

indirecte kosten van het onderwijs te verlagen.  

Ons engagement voor een verbonden gemeente betreft ook het 

onderwijs. Zo hebben wij werk gemaakt van de digitalisering van de 

inschrijvingen voor de speelpleinen, die van start ging in maart 2020, naar 

het voorbeeld van de online en gecentraliseerde inschrijvingen voor onze 

Franstalige gemeentescholen, die in januari 2020 werd ingevoerd, en voor 

onze Nederlandstalige gemeentescholen, die door de VGC beheerd worden. 

De digitale transitie van onze scholen is een prioriteit en de 

gezondheidscrisis heeft aangetoond dat het van essentieel belang is te 

investeren in de uitrusting van onze scholen. Wifi is nu in alle scholen een 

feit. Er is krachtige computerapparatuur nodig om ons onderwijs geschikt 

te maken voor de 21e eeuw. De IT-uitrusting van de scholen moet 

aangepast zijn aan de onderwijsprojecten, zodat zij hun activiteiten in 

optimale omstandigheden kunnen ontplooien. De uitrusting moet het ook 

mogelijk maken het onderwijs aan te passen aan kinderen met bijzondere 

behoeften, zodat redelijke aanpassingen gemakkelijker gerealiseerd 

kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat wij van mening zijn dat alle lessen 

via een scherm gegeven moeten worden. Daarom willen wij dat cultuur 

meer aanwezig is op scholen. Elke klas zou minstens één cultureel project 

per jaar moeten uitvoeren. Dat zal gebeuren in samenwerking met onze 

culturele centra, erkende verenigingen die op dat gebied actief zijn en 

professionele kunstenaars. Dat zal de creativiteit van onze kinderen 

aanwakkeren en leiden tot een grotere schooltrouw. De scholen zullen ook 

investeren in de wetenschappelijke domeinen, om de interesse van onze 

kinderen voor deze disciplines aan te scherpen.  

Het talenonderricht in onze scholen moet versterkt worden. De 

gemeente wil dat tegen het einde van de bestuursperiode op de 
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gemeentelijke scholen vanaf het eerste leerjaar wordt begonnen met het 

aanleren van de tweede taal van het gewest. Bovendien is de gemeente 

voorstander van buitenschoolse taalcursussen (Frans, Nederlands, Engels, 

Italiaans, Arabisch enz.), om de culturele horizonten van onze kinderen in 

een neutrale context te verbreden.  

De scholen zullen voorlichtingsmomenten over hun onderwijsproject 

en het leven op hun school organiseren. Deze momenten zullen de ouders 

van leerlingen en toekomstige leerlingen de gelegenheid bieden de school 

beter te leren kennen en erbij betrokken te raken. De gemeente is ook 

voorstander van de openstelling van de schoolgebouwen voor hun wijk voor 

de organisatie van sociale, burgerlijke, intergenerationele, interculturele, 

educatieve, culturele of sportieve activiteiten. De gemeente maakt werk 

van het verwijderen van de verharding van de schoolspeelplaatsen, om er 

echt leuke en natuurlijke leefplekken van te maken waar alle kinderen de 

ruimte hebben om zichzelf te ontplooien. De gemeente zal 

schoolspeelplaatsen beplanten in een pilootproject en ervoor zorgen dat de 

goede praktijken in al haar scholen toegepast worden. De gemeente zal 

erover nadenken of deze speelplaatsen buiten de schooluren opengesteld 

kunnen worden voor de omliggende wijken.  

Het aanbod aan buitenschoolse opvang zal voortdurend uitgebreid 

worden om meer diversiteit te bieden. De voor- en nabewaking op school, 

de speelpleinen en de schoolopvang zullen extra middelen krijgen om de 

kwaliteit van de opvang te verbeteren met educatieve spelletjes, culturele, 

wetenschappelijke en sportieve activiteiten, zodat kinderen ook op de 

goedkoopste opvangplaatsen plezier hebben en dingen leren.  

Het is zeer noodzakelijk schoolverzuim te bestrijden, zeker in deze 

periode waarin de crisis die alle gezinnen getroffen heeft, een einde neemt. 
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De verschillende middelen van de preventiedienst en de schoolbemiddeling, 

in samenwerking met Schola ULB, bundelen hun krachten om verder 

revisiesessies en schoolbegeleiding te organiseren in de verschillende 

scholen van onze gemeente of in de buurthuizen. Voor voortijdige 

schoolverlaters wordt een intensieve individuele follow-up georganiseerd. 

Door de aanwerving van een extra personeelslid via een gewestelijke 

subsidie in verband met de COVID-19-crisis hebben wij ons extra kunnen 

richten op voortijdige schoolverlaters. Wij willen deze actie een bestendig 

karakter geven. Daarnaast organiseren twee verenigingen met de steun van 

de gemeente huiswerkscholen om te helpen voorkomen dat kinderen die 

thuis niet altijd steun krijgen, de school voortijdig verlaten. Hun werking zal 

versterkt worden. 

 

Een gemeente is de democratische entiteit die het dichtst bij de 

burger staat. Het is vanuit de gemeenten dat wij het meest doeltreffend 

kunnen reageren op de realiteit van elk individu. Daarom is het belangrijk 

dat de burgers zich het democratisch debat in de gemeente eigen kunnen 

maken. Dat is ook de reden waarom de zittingen van de gemeenteraad live 

uitgezonden kunnen worden wanneer ze plaatsvinden in de raadzaal. Aan 

het begin van de bestuursperiode beloofden wij een participatieve transitie 

van onze democratie. Dat doel is bereikt met de oprichting van de 

adviesraad voor burgerparticipatie en de herdynamisering van de 

wijkraden. Het is ook om deze reden dat er een jongerenraad werd 

opgericht, die nu van start gaat. De raad voor preventie en netheid van de 

wijken werpt ook vruchten af door een ijverige follow-up van de contacten 

met de burgers. Verschillende adviesraden moet nog nieuw leven 

ingeblazen worden, aangezien de pandemie niet heeft geholpen om de 

debatten aan de gang te houden. Om meer bekendheid te geven aan de 



 

62 

besprekingen van deze organen, moeten ze een jaarverslag opstellen en 

dat ter kennisname aan de gemeenteraad overhandigen. De gemeente zal 

de zichtbaarheid van deze raden vergroten door gerichte communicatie. Om 

de burgerparticipatie nieuw leven in te blazen, zal de gemeente de 

heraanleg van kleine publieke ruimten op participatieve en burgerbasis 

ondersteunen, naar het voorbeeld van de heraanleg van de hoek van de 

Parijsstraat en de Vliegpleinstraat in een partnerschap tussen de gemeente 

en l’Entrela’. De gemeente zal ook wijkontwikkelingsraden oprichten om in 

de optiek van de openbare werken en stadsherwaardering, samen met de 

burgers na te denken over de veranderingen die op microschaal nodig zijn 

om de wijken menselijker, duurzamer en solidairder te maken en de grote 

veranderingen die de stad doormaakt, te ondersteunen.  

 

Een democratische openbare dienst is een openbare dienst die 

bijzondere aandacht besteedt aan de kwaliteit van zijn diensten en zijn 

communicatie met de burgers. Omdat Evere een gastvrije, open en 

verbonden gemeente wil zijn, werd een nieuwe website gelanceerd, 

evere.brussels, om rechtstreeks en onmiddellijk te kunnen communiceren 

met de burgers. De gemeente heeft nu een community manager die instaat 

voor de communicatie en de interactie met de burgers op de sociale 

netwerken. We mogen infoEvere, ons tijdschrift, en de Newsletter niet 

vergeten te vermelden als initiatieven voor een dynamischere en 

participatievere communicatie.  

De eerste contacten van de burger met de gemeente houden vaak 

verband met de dienst bevolking, de burgerlijke stand, de 

vreemdelingendienst voor administratieve documenten of met de frontoffice 

voor bepaalde procedures. Dat is dus een openbare dienst van essentieel 
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belang die de doeltreffendheid van de gemeente vertegenwoordigt. In het 

verleden werd Evere al verscheidene malen bekroond voor de kwaliteit van 

het burgeronthaal in het gemeentehuis. Om het voortouw te behouden in 

de organisatie van haar bevolkingsdiensten zal de gemeente een studie 

starten om over te gaan tot een reorganisatie met het oog op een efficiënte, 

snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening. Bij deze reorganisatie kan rekening 

gehouden worden met nieuwe concepten voor de front- en backoffice. De 

reorganisatie zal ook een fysiek aspect omvatten, om de ruimte gezelliger 

en aangenamer te maken. De gemeente verbindt zich er ook toe iedere 

vraag die ze per e-mail ontvangt, binnen de 3 werkdagen te behandelen. 

De aankoop van een programma om online afspraken te maken voor de 

dienst Burgerzaken, waardoor wachtrijen in het gemeentehuis vermeden 

konden worden, bleek meer dan nuttig in deze gezondheidscrisis. De 

wachttijd voor een afspraak mag dan wel te lang lijken. Feit is dat onze 

diensten blijk geven van flexibiliteit als het gaat om een dringend geval. De 

gemeente zal zich inzetten om de wachttijden voor basisprocedures, 

bijvoorbeeld met betrekking tot een nieuwe identiteitskaart, adreswijziging, 

rijbewijs of paspoort, te verkorten. De gemeente zal erop toezien dat de 

burgers beter verwezen worden naar Irisbox voor procedures die online 

uitgevoerd kunnen worden. De gemeente zal een terminal met toegang tot 

Irisbox installeren in het gemeentehuis, toegankelijk voor personen met 

beperkte mobiliteit. Zo nodig zal ook bijstand geboden worden. De 

gemeente wil via deze terminal ook toegang geven tot meer procedures dan 

degene die beschikbaar zijn op Irisbox, om zo de wachttijden bij de 

gemeentelijke administratie te verkorten. Daarbij zal bijzondere aandacht 

besteed worden aan digitaal laaggeletterden. Gemeenteambtenaren zullen 

de burgers bijstaan aan de computerterminals om documenten op te vragen 

die via Irisbox verkregen kunnen worden. De gemeente zal met name 

samenwerken met de openbare computerruimten (OCR) van de 

bibliotheken en l’Entrela’, om de toegankelijkheid tot de 2.0-diensten van 
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de gemeente te verbeteren in het kader van permanente vorming. Meer in 

het algemeen zullen de OCR's gesteund worden om meer in contact te 

treden met de burger en de barrières die de gedigitaliseerde wereld opwerpt 

in een smartcity, te doorbreken. Er zal ook aandacht besteed worden aan 

een betere oriëntatie van nieuwkomers naar structuren die hen kunnen 

helpen bij hun integratie in onze samenleving (ontvangstbalies voor 

nieuwkomers, Agentschap Integratie & Inburgering, taalcursussen enz.).  

De onthaalavond voor nieuwe inwoners via webinar was een primeur, 

opgelegd door de gezondheidscrisis. Sommige elementen van deze formule 

willen we behouden. Waarschijnlijk kunnen we daardoor het publiek op een 

andere en alternatieve manier bereiken. We zullen nagaan of het mogelijk 

is twee onthaalavonden per jaar voor nieuwe inwoners te houden en de 

inhoud van het welkomstpakket te versterken. Doordat we krachtiger 

apparatuur hebben aangekocht, kunnen we nu onze rechtstreekse 

contacten met onze medeburgers consolideren om evenementen aan te 

kondigen. Wij zullen initiatieven ontwikkelen om de burgers virtueel bij 

evenementen te betrekken en onze directe contacten met hen verder uit te 

bouwen. Daarbij kan het gaan om evenementen, raadgevende 

vergaderingen of webinars. In dezelfde optiek van een hyperverbonden 

gemeente kan ook de live streaming van de zittingen van de gemeenteraad 

behouden worden, wanneer de zittingen weer met fysieke aanwezigheid 

plaatsvinden in de raadzaal, om de debatten en politieke besluiten dichter 

bij de burger te brengen. Na een jaar zal de opportuniteit dan beoordeeld 

worden, waarbij wordt gelet op de kosten, het publiek en democratische 

toegevoegde waarde. 
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Een van de hoekstenen van de lokale besturen is het 

gemeentepersoneel. De salariskloof met andere openbare instanties kan 

niet geloochend worden. Daardoor kunnen de gemeenten niet op gelijke 

voet concurreren met andere overheidsinstanties wat betreft de 

aantrekkelijkheid van de job. Evere heeft voluntaristisch een beleid gevoerd 

waarbij het personeel statutair werd gemaakt om de ambtenaren enige 

stabiliteit en het voordeel van een vaste aanstelling in overheidsdienst te 

bieden. De gemeente heeft een tweede pensioenpijler ingevoerd om 

tegemoet te komen aan de verbetering van de pensioenen in het openbaar 

ambt van de lokale besturen. De gemeente onderschrijft volledig het plan 

van het gewest om de salarisschalen van het lokaal openbaar ambt te 

verhogen, te beginnen met de laagste functies. Wij willen ook onze 

managementprocessen binnen het gemeentebestuur voortdurend 

moderniseren. Om de processen van de besluitvorming, het management 

en de projectopvolging te verbeteren, zal samen met een externe 

organisatie een uitgebreide opleidingscyclus over duurzaam leiderschap 

georganiseerd worden. Aanvullend hebben wij besloten het programma 

STRAT&GOV van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) te 

gebruiken. Dat programma moet de transversale strategische aanpak en de 

operationele samenwerking van ons bestuur consolideren, evenals de 

follow-up van de realisaties en de begrotingsmonitoring.  

Voor ons personeel is de gezondheidscrisis moeilijk en wij hebben 

vanaf de eerste lockdown de nodige maatregelen genomen: telewerk, 

beurtelings werken en/of stand-by voor die beroepen waar telewerk niet 

mogelijk is. Het herziene arbeidsreglement staat telewerken maximaal twee 

dagen per week toe, behalve in geval van uitzonderlijke 

gezondheidsmaatregelen. Deze maatregel zal beoordeeld worden met de 

personeelsafgevaardigden. De betrokken personeelsleden krijgen krachtige 

computerapparatuur die bij hun functie past.  
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De gemeente is zich ervan bewust dat ze zich verder moet inspannen 

om haar openbaar ambt meer inclusief te maken. Er zal bijzondere aandacht 

besteed worden aan de aanwerving van werknemers met een handicap. Er 

zal een groots plan voor kansengelijkheid gelanceerd worden om het 

gemeentelijk openbaar ambt te valoriseren als een plaats waar discriminatie 

op basis van geslacht, seksuele geaardheid, sociale of culturele achtergrond 

streng verboden zijn. We herinneren eraan dat het directiecomité binnen 

onze gemeente momenteel paritair is samengesteld, aangezien er evenveel 

vrouwen als mannen zijn. Wij wensen dat het openbaar ambt blijft dienen 

als inspiratie en een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van 

gendergelijkheid op het werk.  

 

De gemeente is aanwezig op alle momenten in het leven van de 

burger. Op het gebied van huwelijken zou de gemeente een 

gediversifieerder dienstenaanbod willen kunnen voorleggen aan paren die 

in Evere willen trouwen. Daarbij denkt ze met name aan ceremonies buiten 

het gemeentehuis, bijvoorbeeld in de openlucht, wat meteen ook een kans 

kan zijn om onze groene ruimten te valoriseren, of in andere gemeentelijke 

gebouwen.  

Op het gebied van de teraardebestelling is de gemeente verheugd 

over de voortgang van het project voor een intergemeentelijk crematorium. 

Deze nieuwe installatie zal ontegensprekelijk het uitzicht van de 

gemeentelijke begraafplaats veranderen. Wij wensen derhalve een 

grondige renovatie van onze begraafplaats, om ze landschappelijk 

aantrekkelijker te maken en het plechtige bezinningskarakter te versterken. 

Heel de structuur van de begraafplaats zal herzien worden (zonder graven 

te verplaatsen) om ze gastvrijer en respectvoller te maken. De ruimte voor 
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auto's op de begraafplaats zal verminderd worden, maar met behoud van 

de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Er zullen groene 

gedenkplaatsen aangelegd worden voor de verstrooiing van de as en 

bezinningsplaatsen voor de naasten van gecremeerde overledenen van wie 

de as verstrooid is op de strooiweiden. De renovatie moet ook een 

overdekte wachtruimte, sanitaire voorzieningen en gemoderniseerde 

kantoren omvatten. Het voorplein van de begraafplaats moet aangenamer 

worden en er zullen ruimten komen waar ceremoniën gehouden kunnen 

worden of waar de naasten van overledenen gewoon kunnen samenkomen.  

 

Op het gebied van de veiligheid willen we concrete acties ondernemen 

om zowel het onveiligheidsgevoel tegen te gaan als de criminaliteit en 

overlast terug te dringen. Er zal blijvend aandacht besteed worden aan de 

zichtbare aanwezigheid van gemeentelijke preventie- en 

bemiddelingsagenten in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor de 

omgevingen van scholen, handelsgebieden, parken en openbare ruimten. 

De gemeenschapswachten kunnen voortaan ook overlast vaststellen. Ze 

zullen aangemoedigd worden om op plaatsen met veel overlast meer 

beteugelend op te treden via de gemeentelijke administratieve sancties 

(GAS-boetes). Wij willen ook optreden tegen alle hedendaagse 

verschijnselen die een probleem vormen, zoals asociaal gedrag, gebruik en 

verkoop van drugs, straatintimidatie of pesterijen, want dat zijn plagen die 

uitgebannen moeten worden. Het preventiewerk zal voortgezet worden, om 

sociale polarisatie en iedere vorm van sociale isolatie te voorkomen. Dat zal 

gebeuren via permanente vorming op het gebied van interculturaliteit en 

intergenerationaliteit. De gemeente handhaaft haar wil om discriminatie op 

uiterlijk bij politiecontroles te bestrijden, met name via 
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sensibiliseringsacties, een testfase met bodycams, de invoering van een 

identiteitscontroleattest en een aanwervings- en opleidingsbeleid dat 

gericht is op de diversiteit in de politiezone.  

Voor meer veiligheid en een veilig sociaal leven zal de 

cameravoorziening in samenwerking met de politiezone geëvalueerd en zo 

nodig versterkt worden. Aanvullend op de cameravoorziening van de politie 

zullen wij ook meer en modernere camera's plaatsen op gemeentelijke 

gebouwen. Wij plaatsen camera's in de openbare ruimte om onze gemeente 

veiliger te maken. Ons uitgebreide net van hoogwaardige camera's dekt 

momenteel 85 % van ons grondgebied. De gemeente zal blijven overleggen 

met de politiezone om de behoeften te bepalen, teneinde het 

veiligheidsgevoel te versterken en de camera's te kunnen gebruiken als een 

doeltreffend instrument in de strijd tegen overlast en criminaliteit. 

 

* 

*      * 
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Conclusie 

Met deze toelichtingsnota volgt het college actief het pad van 

continuïteit, investering, actie en visie.  

Wij gaan voort op het pad dat van het witloofdorp van gisteren, de 

stad waar het goed leven is van vandaag heeft gemaakt. Wij zijn de 

uitdagingen van de tijd en de moderniteit, van de stedelijke groei en de 

verandering van onze levenswijzen aangegaan om een van de 19 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de hoofdstad van de 

Europese Unie, te worden. Wij zijn nog altijd even gastvrij als toen we nog 

een voorstad waren, maar we zijn wel volledig toegetreden tot de 

moderniteit, zoals de status van ons gewest vereist. Evere is een gemeente 

waar het goed leven is en dat zal zo blijven. Genoeg betaalbare huisvesting 

is een prioriteit. We zullen ervoor blijven zorgen dat de woonwijken 

beantwoorden aan de behoeften van de Brusselaars. Evere is een stukje 

Brussel waar de openbare diensten altijd kwaliteitsvol en compleet zullen 

zijn. Wij ontwikkelen een gemeente waar onze levenswijze aangepast is aan 

het leven in de 21e eeuw, waar wij solidair, veerkrachtig, vrij en 

democratisch zijn.  

De politieke richting die wij inslaan is die van investeren voor de 

toekomstige generaties. Na afloop van de grootste mondiale crisis sinds 

meer dan een halve eeuw, moeten we ons leven samen weer op gang 

brengen door productieve investeringen. Deze investeringen gebeuren in 

een context van begrotingscontrole en gezond beheer met het oog op de 

toekomst. Zo kunnen we het einde van de bestuursperiode bereiken en de 

toekomst tegemoetzien zonder tekort. We moeten opnieuw opbouwen wat 

door de gezondheidscrisis werd vernield. We willen deze taak sereen en met 
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zin voor verantwoordelijkheid tot een goed einde brengen, zodat we de 

volgende jaren ambitieus tegemoet kunnen treden voor de Everenaars.  

Onze dynamiek is er een van actie en visie. We kunnen niet besturen 

zonder verder vooruit te kijken, zonder ons de toekomst voor te stellen. 

Deze visie zullen we uitwerken samen met alle Everenaars, om onze 

gemeente verder te ontwikkelen ten voordele van iedereen. Dat wordt een 

werk van luisteren, aandacht, participatie, reflectie en planning. Zo kunnen 

we verder kijken dan de begrotingshorizon of de bestuursperiode. We zullen 

de toekomst met een gerust hart tegemoet kunnen zien, samen met de 

Everenaars. Maar er is één ding dat niet zal veranderen, en dat is onze wil 

om te handelen voor onze burgers en ons grondgebied. Want het is de 

collectieve en publieke actie die de samenleving in staat zal stellen te blijven 

leven in harmonie, rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit en gelijkheid. 

Want het is de politieke actie die ambitieuze keuzes voor het welzijn van de 

bevolking mogelijk maakt. Want het is de actie die ervoor zorgt dat Evere 

beweegt.  

 

 

 

* 
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