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 Veilige fietsroutes van en naar de 
scholen

Je ziet ze wel goed naar de school stappen of fietsen met helm en geel fluo vestje aan, en er 
is het verkeerspark en de verkeersopvoeding in de scholen. Toch blijft “ veilig van en naar de 
school” de belangrijkste prioriteit voor ouders en voor vele andere mensen. Dat blijkt duide-
lijk uit de bevraging van onze leden. Er zijn nog te veel gevaarlijke situaties op weg naar de 
school. Die gevaarlijke situaties moeten in kaart gebracht en weggewerkt worden. De 
gemeente moet daarvoor een initiatief nemen, samen met scholen, oudercomités en politie. 
Het doel moet zijn meer kinderen te voet of met de fiets veilig van en naar school.

Iedereen mee in onze gemeente. Dat is het vertrekpunt voor ACW-Steenokkerzeel. De voorbije maanden hebben we gewerkt aan onze verwachtingen en 
voorstellen voor het gemeentelijk beleid voor de komende zes jaar. Op 14 oktober zijn er immers  verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij zijn geen politieke 
partij, maar een sociale beweging. Als sociale beweging zeggen we wat we verwachten van het gemeentelijk beleid. Deze verwachtingen en voorstellen kwa-
men onder meer tot stand na een enquête onder de leden van onze aangesloten organisaties en verenigingen. Hieruit blijkt dat verkeersleefbaarheid en 
verkeersveiligheid de punten zijn waar de meeste mensen het meest van wakker liggen. 

De enquêteresultaten en volledige tekst van al deze voorstellen kan je vinden op www.acw.be/verbond/brussel, klik bovenaan 
op ‘in je gemeente’ en kies ‘Steenokkerzeel’.
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Iedereen mee 

 Voldoende betaal-
bare kinderopvang 

Er is te weinig kinderopvang voor kinderen van 
0 tot 2 jaar. Vele ouders moeten, soms na heel 
lang zoeken, noodgedwongen beroep doen op 
opvang buiten de gemeente. Het opvangpercen-
tage in Steenokkerzeel bedraagt slechts 34,43 
%, in Vlaanderen gemiddeld 48 %. Wij vragen 
dan ook dat de gemeente dringend initiatieven 
neemt om dit aanbod te vergroten (door zelf 
initiatief op te zetten of door samen te werken 
met vzw’s gespecialiseerd in kinderopvang),  
waarbij de prijs van de kinderopvang verbonden 
is met het inkomen.
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      regelmatig onder-
houd voetpaden, 
straten en pleinen

 
Aangenaam wonen betekent ook goede en goed 
onderhouden voetpaden, straten en pleinen. 
Daar moet ook de komende beleidsperiode aan-
dacht aan besteed worden. Want er zijn proble-
men met zwerfvuil in de straten en op pleintjes, 
hier en daar putten in voetpaden en wegen, 
ongelukkige aanplantingen van bomen en strui-
ken op voetpaden zodat het obstakels worden. 
Kortom, wij vragen een planmatige aanpak  van 
het zwerfvuil, goede en regelmatig onderhou-
den voetpaden, straten en pleintjes.

    Verbeteren van 
         de lokalen voor de 
         jeugdvereingingen

Onze gemeente telt bloeiende jeugdverenigin-
gen met allen een sterke werking. Meerdere 
van hun lokalen zijn echter aan verbetering toe 
op velerlei vlak zoals versterking van de con-
structie, een nieuw dak, betere isolatie, brand-
veiligheid, sanitair, algemene verfraaiing … . De 
gemeente moet hen daarbij steunen. We vra-
gen daarom dat het subsidiereglement wordt 
aangepast en dat alle jeugdverenigingen bij de 
gemeente financiële steun kunnen aanvragen 
voor structurele vernieuwing en verbetering 
van hun lokalen, ook al zijn ze enkel huurder of 
gebruiker van het lokaal.
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 Kansen voor thuiszorg 
en ontmoeting van 
senioren

De meeste oudere mensen willen zo lang mogelijk in 
hun eigen woning blijven wonen. Dat veronderstelt dat  
de diensten die nu al bestaan voor ondersteuning aan 
huis verder ontwikkeld worden: thuishulp, poetsen, 
strijkdiensten, minder mobielencentrale, advies en 
hulp bij aanpassing van de woning,…. De gemeente 
moet niet noodzakelijk al deze diensten zelf aanbie-
den, maar wel maken dat ze ter beschikking zijn van 
de inwoners.

Het is ook zeer belangrijk dat de gemeente de 
(bestaande) seniorenverenigingen ondersteunt zodat 
senioren actief blijven en mekaar kunnen ontmoeten. 
De initiatieven van de gemeente moeten hier onder-
steunend en aanvullend zijn. 
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Verkeersleefbaarheid in Melsbroek (zone 30)

1

Veilige oversteek (best via een tunnel) voor voetgangers en 
fietsers van Zonneboslaan naar Steenokkerzeel centrum

Veiliger Vilvoordsesteenweg in Perk door herinrichting 
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3 verkeerssituaties die prioritair moeten worden aangepakt

Verkeersleefbare gemeente 

•	 Betere	voetpaden	en	verhoogde	aandacht	voor	mensen	met	een	
rolstoel of een kinderwagen.

•	 Bij	het	afleveren	van	bouwvergunningen	ook	rekening	houden	
met de mogelijkheid tot parkeren.

•	 Langzaam	 verkeer	 in	 dorpskommen	 en	 wijken.	 Wonen	 staat	
hier centraal en niet autoverkeer. Voorrang voor voetganger, 
mensen met een rolwagen en fietser. Daarom invoering van 
zone 30.

•	 Gebruik	van	fiets	voor	korte	afstanden	sterker	aanmoedigen.
•	 Herinrichting	doortocht	Kortenbergsesteenweg	in	Humelgem.
•	 Vele	kleine	verbeteringen	aan	fietspaden,	zowel	qua	rijcomfort	

als veiligheid. 

Sociale gemeente

•	 Sociale	 tewerkstellingsinitiatieven	 verder	 ontwikkelen,	 op	
gemeentelijk initiatief of in samenwerking met andere organisa-
ties (zoals strijkwinkel, poetsdiensten, recyclage, natuurontwik-
keling, ..).

•	 Armoede	actief	bestrijden.
•	 Mantelzorgers	verder	blijven	ondersteunen	en	versterken.
•	 De	sociale	organisaties,	sociale	diensten,	hulpverleners	en	ver-

enigingen van senioren betrekken bij (de opmaak van) het soci-
aal beleid van OCMW en gemeente.

actieve en democratische gemeente

•	 Verenigingsleven	ondersteunen,	waarderen	en	bekendmaken.
•	 Vrijwilligers	 waarderen	 in	 verenigingen,	 instellingen,	 rusthui-

zen, ...
•	 Adviesraden	echt	betrekken	en	ernstig	nemen.
•	 Initiatieven	nemen	om	mensen	van	andere	nationalititeiten	 te	

integreren in onze gemeente.
•	 Verder	zetten	van	de	cursussen	Nederlands	voor	anderstaligen.

Goed wonen in de gemeente

•	 Ervoor	zorgen	dat	jonge	mensen	in	de	eigen	gemeente	kunnen	
blijven wonen, door betaalbare bouwgronden en woningen 

 (formules zoals Vlabinvest).
•	 Voldoende	 sociale	 huurwoningen	 voor	mensen	met	 een	 laag	

inkomen via sociale huurwoningen (van de sociale huisvestings-
maatschappijen) of via private woningen (langs de sociale huur-
verhuurkantoren).

•	 De	 meeste	 senioren	 wensen	 zo	 lang	 mogelijk	 in	 de	 eigen	
woning te blijven wonen, toch is er soms ook vraag naar kleiner 
wonen en met wat hulp in de omgeving. Uitbreiding van het 
aantal serviceflats komt hieraan tegemoet, maar ook andere 
formules moeten onderzocht, mogelijk gemaakt en gecommu-
niceerd worden.

Groene gemeente 
•	 Onze	 gemeente	 beschikt	 over	 heel	 wat	 open	 ruimte	 en	 zeer	

waardevolle natuur- en bosgebieden. Deze moeten beschermd 

worden. Waar het kan, moet natuur-  en bosgebied worden uit-
gebreid. Het wachtbekken Vogelzang biedt, mits gepaste maat-
regelen, kans tot natuurontwikkeling.

•	 Oude	voetwegen	behouden,	herstellen	en	verder	ontwikkelen,	
in samenwerking met de heemkundige kring en de natuurver-
enigingen.

•	 Wij	vragen	een	gemeentelijk	plan	voor	energiesparen,	te	begin-
nen met de gemeentelijke gebouwen.

•	 In	het	bijzonder	gezinnen	met	een	 laag	 inkomen	moeten	met	
raad en daad bijgestaan worden hoe ze energie kunnen bespa-
ren.

Jonge gemeente

•	 Het	vrije	jeugdwerk,	zoals	de	jeugdbewegingen	en	de	jeugdhui-
zen, en alle andere initiatieven met kinderen en jongeren onder 
diverse vormen ondersteunen.

•	 Voldoende	 mogelijkheden	 voor	 kinderen	 en	 jongeren	 om	 te	
kunnen spelen op grasvelden in het bos.

•	 Blijven	 voorzien	 in	 opvang	 van	 kinderen	 tijdens	 de	 vakantie-
periodes.

•	 Jongeren	betrekken	bij	het	jeugdbeleid	van	de	gemeente,	op	de	
eerste plaats via de gemeentelijke jeugdraad.

•	 Verder	werken	aan	gelijke	kansen	in	het	onderwijs.	Bijzondere	
aandacht dat alle kinderen meekunnen. 

Onze andere voorstellen voor het gemeentelijk beleid


