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Kraainem-Unie Manifest 
 
 
Wie zijn wij? 
 
Kraainem-Unie is een burgerbeweging (VZW) die werd opgericht vóór de gemeentelijke 
verkiezingen van oktober 2012 met als doel: 
 

 een beter en transparant beheer van de gemeente te bevorderen; 

 een einde te maken aan de communautaire ruzies in de gemeente. 
 

In die verkiezingen behaalde Kraainem-Unie 20% van de stemmen en 4 van de 23 zetels in 
de gemeenteraad. 
 
Kraainem-Unie heeft geen enkele band met bestaande politieke partijen in de gewesten. Het 
hoofddoel is het gemeentebelang te bevorderen op basis van een visie op lange termijn.  
 
 
Wat willen wij? 
 
Wij willen een leefbare gemeente 
 

 door de mobiliteit in de gemeente te verbeteren: 
o beter onderhoud van voet- en fietspaden; 
o gevaarlijke verkeersituaties oplossen 
o efficiënte samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer en Brussel 

Mobiliteit; 

 door het groene karakter te behouden; 

 door maatregelen te nemen tegen geluidshinder van de Ring en steun te bieden voor 
een effectieve oplossing van het vliegtuiglawaaiprobleem; 

 door verder te werken aan de vermindering van wateroverlast in laag-Kraainem; 

 door de nultolerantie voor milieuverontreinigingen. 
 
Wij willen veiligheid in de gemeente 

 door de verdere uitbouw van BIN’s (burgerinformatie-netwerken) in samenwerking 
met de politie; 

 door meer aandacht van de politie voor probleemzones in de gemeente. 
 
Wij willen een transparant bestuur waar de bewoner centraal staat 

 door een proactieve dienstverlening van de gemeente naar de bewoners; 

 door het ontwikkelen gebruiksvriendelijke online tools en diensten; 

 door bewoners te raadplegen voor belangrijke openbare werken en projecten; 

 door de volledige verslagen van de gemeenteraad en van de commissies op de 
gemeentewebsite te publiceren in het Nederlands en Frans. 
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Wij willen een efficiënt bestuur 

 door een betere samenwerking tussen de gemeentelijke administratie en het College 
van burgemeester en schepenen (“Afsprakennota”); 

 door een betere coördinatie met de gewesten ; 

 door effectieve planning op lange termijn voor de ruimtelijke ordening van de 
gemeente (woningbouw, groenzones, verkeer) en voor het beheer van het 
gemeentepatrimonium; 

 door een professioneel en consequent beheer van de gemeentefinanciën en 
effectieve lange-termijn investeringen in de duurzame ontwikkeling van de gemeente. 

 
 
Wij willen een solidair bestuur 

 door het aanbieden van kwaliteitsvol basisonderwijs en het bevorderen van 
duurzame investeringen in de infrastructuren van beide gemeentelijke basisscholen 

 door het verder ontwikkelen van woonvoorzieningen voor maatschappelijk zwakkere 
inwoners; 

 door onze verantwoordelijkheid te nemen in het kader van de tijdelijke opvang van 
migranten in noodsituatie. 

 
 
Wij willen communautaire vrede 

 door effectieve tweetaligheid van onze mandatarissen; 

 door contacten aan te moedigen tussen de gemeenschappen (scholen, bibliotheken, 
culturele en sportverenigingen, …); 

 door een constructieve en effectieve samenwerking met de hogere 
overheden (hoofdzakelijk Brussel en Vlaanderen); 

 door respect voor de taal en herkomst van iedereen. 
 
 


