Lijst van de Burgemeester Rudi Vervoort
Prioriteiten van het programma
Lijst 11

Eén team, één programma. Met de lijst van de
Burgemeester krijgt u bovenal een team en een
programma.
Het team is sterk, dynamisch en hecht, helemaal
naar het beeld van Evere vandaag. Naast ervaren
personaliteiten heb ik voor u mannen en vrouwen
samengebracht die, boven partij- of communautaire verschillen heen, samen de wil delen
om de belangen van onze Gemeente te verdedigen en concreet te handelen in functie van
zijn bewoners.
Voor het programma heb ik naar duidelijke prioriteiten, precieze engagementen en
concrete voorstellen gewerkt.
In de eerste plaats moet het residentiële karakter van onze Gemeente gevrijwaard blijven
en moeten onze dagelijkse leefomgeving, de rust van de mensen, de veiligheid en de
netheid van de publieke ruimtes, het comfort van de woongelegenheden, de mobiliteit en
de parkeermogelijkheden, nog worden verbeterd. Wij willen eveneens de inspanningen
verderzetten voor een nog betere service voor de bevolking, zowel op administratief en
sociaal vlak als naar cultuur en sport toe.
Maar ook de toekomst moeten we voorbereiden. Vandaag in actie schieten om morgen
aan de jongens en meisjes van Evere onthaalvriendelijke crèches te kunnen aanbieden,
kleuter- en lagere scholen met voldoende, beschikbare plaatsen, ontspannings- en
recreatiemogelijkheden in hun buurt en wegen die ook de veiligheid van onze zwakste
weggebruikers kunnen waarborgen.
In het programma dat we u voorstellen, zijn al die prioriteiten samengebracht met concrete
voorstellen en ik engageer me om, met uw steun, deze voorstellen de komende zes jaar
ook te realiseren.
Uw Burgemeester,
Rudi Vervoort

•

De kwaliteit van de gemeentelijke crèches op peil houden en de creatie van
bijkomende plaatsen aanmoedigen, ondermeer door het openstellen van
bedrijfscrèches voor de plaatselijke bevolking.

•

Een nieuwe basis- en secundaire school bouwen.

•

De opvangcapaciteit van alle Nederlandstalige en Franstalige scholen in Evere
verhogen.

•

Het aanleren van een tweede taal aanmoedigen om zo de kansen op de
arbeidsmarkt te verhogen.

•

Een jeugd gemeenteraad creëren
gemeenschapsleven te betrekken

•

De creatie van een schepenambt voor Huisvesting in het College voor een betere
coördinatie tussen de verschillende actoren in de materie.

•

Het Observatorium voor de Huisvesting versterken en de inwoners beter informeren
door middel van een nieuwe affiche
« hoe wonen in Evere » met verwijzingen
naar zowel privé- als gemeentelijke woningen, te koop en te huur staande
woningen, hulp bij het bekomen van een woning, een huurwaarborg, …

•

De strijd tegen onbewoonbare huizen en huisjesmelkers verderzetten door mensen
preventief te informeren, controles en sancties.

•

De
openbare
instanties
(sociale
woningen,
de
Regie,
sociale
immobiliënmaatschappijen) ondersteunen om woningen toegankelijk te maken voor
eenieder en te onderhouden.

•

Aan bouwpromotoren een vastgestelde prijs voor een deel van hun woningen
opleggen om mensen de kans om eigenaar te worden, te bevorderen

om
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de

jongeren

meer

bij

het

•

Het niveau van de Politiezone Noord, erkend als één van de meest performante,
onderhouden.

•

De verbinding tussen de wijkagent en de burgers verzekeren door de gemeentelijke
website, maar ook door huis-aan-huis publicaties en hun participatie aan de
wijkraden. De zichtbaarheid van de politieantenne in Hoog-Evere verbeteren.

•

Het imago van Evere, als modelgemeente, inzake preventie bewaren.

•

De aanwezigheid en zichtbaarheid van de sociaal bemiddelaars en stadswachters
versterken en de coördinatie met de andere actoren op het terrein verbeteren,
ondermeer met hulp bij schooltaken.

•

De stadswachters meer opwaarderen bij de Everse bevolking om hun daadkracht te
versterken en de bevoegdheid om vaststellingen te doen vergroten om geen enkele
inbreuk ongestraft te laten.

•

Voorrang geven aan de voor de burger bruikbare groene zones, met name door het
verder inplanten van groene zones in het straatbeeld, het creëren van groene
zones in huizenblokken en het herinrichten van de gemeentelijke parken om ze
aangenamer te maken, dit uiteraard in overleg met de inwoners.

•

Het verzekeren van het onderhoud, de renovatie en de veiligheid van de openbare
groene zones en het voorzien van een regelmatigere menselijke aanwezigheid,
zoals de parkwachters zowel voor het onderhoud als inzake toezicht.

•

Het beheer van de gemeentelijke moestuinen centraliseren in één dienst. Het
prioritair beschikbaar stellen van deze tuintjes aan zij die het financieel niet
makkelijk hebben en het aanmoedigen van het beheer door een burgerlijk collectief.

•

Het verder zetten van de strijd tegen het sluikstorten

•

De centralisatie van alle problemen met betrekking tot properheid en netheid op
gemeentelijk vlak en een doorgedreven samenwerking met Net Brussel voorzien

•

Meer gerichte informatiecampagnes voorzien, meer wedstrijden rond het thema
« Nette wijken » en meer jaarlijkse acties per wijk organiseren.

•

Bij voorkeur aan de bushaltes afsluitbare vuilbakken plaatsen.

•

De administratieve boetes verhogen om alle vormen van inciviek gedrag op het
gebied van netheid te bestrijden.

•

Per wijk een Netheidsraad samenstellen, en die medezeggenschap in de
beslissingen toekennen.

•

Contacten ontwikkelen met in Evere gevestigde bedrijven om zo de aanwerving
van Everenaars te bevorderen en dit in samenwerking met de personeels- en
tewerkstellingsdienst van het OCMW.

•

Een efficiënte, structurele link met de het bijkantoor van Actiris oprichten.

•

Een individuele omkadering voor jongeren op basis van objectieve criteria
ontwikkelen.

•

Op lokaak niveau tewerkstellingsbeurzen organiseren.

•

Een maximale ondersteuning van de sociale economie als vector voor de creatie
van werkgelegenheid.

•

Een ontwikkelingsplan van de lokale handel opmaken en de oprichting van een
onthaalloket om het zich vestigen van handelaars te vergemakkelijken en hen
advies te geven.

•

Behoud en uitbouw van de 2 markten.

•

Ontwikkeling van een Slow Food actie om de winkeliers te sensibiliseren.

•

Meer banken en geldautomaten in Laag-Evere

•

Overlast van bepaalde winkels beperken en tegelijkertijd een divers aanbod van
handelsactiviteiten garanderen.

•

Het behouden van de Raad voor zachte mobiliteit (fietsers, voetgangers, PBM,...)

•

Het gebruik van openbaar vervoer blijven aanmoedigen via het behouden en
ontwikkelen van busbanen.

•

Het aanmoedigen van het gebruik van “Villo” en de verdere uitbouw van
fietsparkeerplaatsen.

•

Het aanmoedigen van interne mobiliteit in Evere: bus 45: uurrooster uitbreiden tot
zondag om de verbinding Hoog en Laag Evere te verzekeren - tram 62: verlenging
van het eindpunt tot het Noordstation – Bus 65: eindpunt terugbrengen naar
Muntplein

•

Metro in Evere tegen 2020

•

Wat het parkeerbeleid betreft, gaat de voorrang uiteraard naar de inwoners.

•

Geleidelijke uitbreiding van Blauwe zones op heel het Everse grondgebied om te
vermijden dat niet-inwoners de vrije zones innemen.
Warenhuizen aanmoedigen om het gebruik van hun parking toe te laten buiten de
openingsuren van de winkel.

•

•

Voorrang geven aan een sportbeleid naar jongeren toe onder andere door de
oprichting van een opleidingsschool en het behoud van de sportbeurs.

•

Onderhoud van de sportinfrastructuur verzekeren en heropfrissen van het huidige
sportcomplex

•

Een nieuwe petanquebaan in het Goede Herderspark.

•

Verbetering van het fitometer-parcours in de parken.

•

Maximaal gebruik van bestaande infrastructuur door regelmatig activiteiten te
organiseren en een gestructureerde programmering met een kalender die
regelmatig up-to-date gehouden en medegedeeld wordt .

•

Behouden van een “ontdekkingsbeleid” en promotie van lokale artiesten.

•

Het aanmoedigen van kunst en plaatsen van standbeelden in het straatbeeld .

•

Het aanmoedigen van culturele activiteiten in het Hoog-Evere

•

Directe steun en/of via andere subsidiërende overheden aan het Cultureel Centrum
Everna, de Muziekacademie en het programma « artikel 27 ».

•

Steunen en ontwikkelen van lokale folkloristische activiteiten

•

Het versterken en verbeteren van de inspraak van de burger via wijkcomités en
bestaande adviesraden.

•

Het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelen om de diensten te
vergemakkelijken en het aanmoedigen van de communicatie tussen de burger en
de administratie, maar zonder degenen die deze niet gebruiken te vergeten (mail,
newsletter…)

Uw Kandidaten op de LB Lijst

1. Rudi VERVOORT

12. Karin BOUKO

23. Michel VAN de VELDE

2. Eliane LEPOIVRE DAELS 13. David CORDONNIER

24. Pauline CLIQUET

3. Pierre MUYLLE

14. Renée CHRISTOFFELDEVOS

25. Yvan MUYLAERT

4. Fatiha SAIDI

15. Laurent VANCLAIRE

26. Julie DE GREEF

5. Jef CORTEN

16. Jacqueline DELAET

27 Sébastien LEPOIVRE

6. Dominique CLAJOTDEROCHETTE

17. Ali-Ihsan INCE

28. Latifa BENALLAL

7. Christian BEOZIERE

18. Nadine MEERT

29. Ridouane CHAHID

8. Véronique LEVIEUX

19. Maurice SMETS

30. Louise DELHAYE

9. Pierre-Paul GOBERECHT 20.Katrien
DEBEUCKELAERE

31. Matthieu VERVOORT

10. Martine Raets

21. Robert VAN BRUSSEL

32. Nicole LEPAGE

11. Georges POLLET

22. Ingrid HAELVOET

33. Guy VANHENGEL

