
Programma 2019 – 2024 (korte versie) 
 
Doorheen al onze activiteiten verbinden wij er ons toe zelfstandig te blijven en een politiek te voeren die eerst en vooral door de 
gemeentelijke belangen gestuurd wordt. Wij luisteren naar wat de burgers te vertellen hebben en voeren met hen een permanente 
dialoog doorheen de ganse legislatuur. Daarbij willen we hen zo transparant mogelijk informeren omtrent het reilen en zeilen in hun 
gemeente. Wij streven een constructieve samenwerking na met de andere politieke partijen alsook met de Gewesten en onze 
buurgemeenten.  
Onze meertalige ploeg die open, competent en hecht is, heeft haar sporen reeds verdiend tijdens de afgelopen legislatuur: de vier 
gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie hebben zich weten te onderscheiden door hun dossierkennis, hun gezond verstand en hun 
inzet voor het algemeen belang. 
 

Infrastructuur en openbare werken 
 

 Meer en proactiever communiceren met de omwonenden en de Kraainemnaren in het algemeen omtrent alle grote werken; 
enquêtes organiseren om de prioriteiten vast te leggen en de resultaten respecteren.  

 Trottoirs in slechte staat herstellen en fietspaden (her)aanleggen, waarbij voorrang gegeven wordt aan die van de Koningin 
Astridlaan en de Baron Albert d’Huartlaan. 

 Zorgen voor een doeltreffend onderhoud van de publieke ruimte in alle delen van Kraainem: herstel, schoonmaak, snoei, 
onkruidverdelging, enz. 

 Een duurzame oplossing bieden voor het probleem van de terugkerende overstromingen, in samenwerking met het Vlaams en 
het Brussels Gewest. In eerste instantie een doeltreffend alarmsysteem opzetten ten behoeve van de omwonenden; op langere 
termijn structurele maatregelen implementeren, zoals stormbekkens, na overleg met de betrokken partijen. 

 

Stedenbouw 
 

 Het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zo snel mogelijk finaliseren teneinde de ruimtes die groen moeten blijven te verankeren en 
de bestemming te verduidelijken van percelen waarrond momenteel nog twijfel heerst. 

 Een bijzondere aandacht en waakzaamheid aan de dag leggen voor de dossiers Pikdorenveld, Annecylaan en Klooster van de 
Visitatie, opdat men er geen onredelijke vastgoedprojecten zou opzetten. 

 

Mobiliteit 
 

 Het mobiliteitsplan aanpassen dat uit 2009 stamt, in overleg met het Vlaams en het Brussels Gewest, alsook met de burgers en 
de plaatselijke verenigingen. 

 Discussies voeren met de Vlaamse toezichthouder om de straten die onder diens verantwoordelijkheid vallen (niet-gemeentelijke 
wegen) aan te passen om er het verkeer vlotter te laten doorstromen. 

 De beschikbare middelen concreet aanwenden om een vlotter verkeer te verkrijgen, bijvoorbeeld Floating Car Data
i
. 

 Niet-vervuilende vormen van vervoer aanmoedigen door alle fietspaden veilig te stellen; samenwerken met de 
fietsersverenigingen. 

 De huidige reglementering van het parkeren in de gemeente evalueren (blauwe zone, bewonerskaart, boetebedragen). 

 Overleg met De Lijn, MIVB en TEC. 
 

Milieu, gezondheid en levenskwaliteit 
 

 Alle mogelijke acties ondernemen en steunen die erop gericht zijn geluidshinder (bv. ring en vliegtuigen) in te perken, met 
inbegrip van een directe deelname aan de activiteiten van de verenigingen W-Ring en UBCNA, waar we reeds actief lid van zijn, 
alsook steun aan andere belangrijke verenigingen op die gebieden. Bovenop het probleem van piste 01, druk uitoefenen om een 
maximum te stellen aan het aantal vluchten op de luchthaven en nachtvluchten te verbieden. 

 Zoveel mogelijk de bronnen van bijkomend lawaai beperken, zoals bladblazers, en het geluidsniveau controleren van de 
toestellen die gebruikt worden. 

 Deelnemen aan (regionale) preventiecampagnes voor het verkrijgen van een betere luchtkwaliteit (fijn stof, asbest, NOx, ...) en 
waken over de strenge toepassing van elementaire veiligheids- en gezondheidsregels op lopende werven in de gemeente 
(uitstoot van stof, asbest, silica, …) 

 Zorgen voor een actieve opvolging van het klimaatplan, alsook van de gevolgen ervan voor de gemeente, en regelmatig de 
bevolking informeren omtrent de vorderingen terzake. 

 

Veiligheid 
 

 Zorgen voor properdere straten om een onplezierig sneeuwbaleffect te vermijden en het veiligheidsgevoel te verhogen. 

 De straten die nog niet opgenomen zijn in een BIN-zone (Buurt Informatie Netwerk) bijvoegen en het gebruik van het systeem 
promoten. 

 De politiediensten versterken en indien nodig, ordehandhavingsdiensten van het type ‘gemeenschapswacht’ overwegen. 
 

Financiën 
 

 De gemeente als een goede huisvader beheren met de nodige vaardigheden en erover waken dat de investeringen die in het 
budget voorzien zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

 Verspilling tegengaan (bv. geen nieuw gemeentehuis indien het nut niet werd aangetoond). 
 

  

http://www.wring.be/


Handel en jobs 
 

 De plaatselijke handelszaken en onafhankelijken de nodige steun bieden. 

 Lokale initiatieven van het type ‘Smart-Kraainem’ steunen.  

 Kringloopeconomie en initiatieven als ‘Repair Café’ aanmoedigen. 
 

Administratie en faciliteiten 
 

 Erover waken dat de faciliteiten gerespecteerd worden en dat al wie dat wenst (Franstaligen, expats) zijn of haar documenten in 
het Frans kan krijgen door er slechts om de 4 jaar een verzoek toe in te dienen, zoals de wet het toelaat. Idem voor de 
verkiezingsoproepen. 

 In goede verstandhouding en doeltreffender samenwerken met de gemeentelijke administratieve diensten en het Vlaams 
Gewest. 

 Omwille van de transparantie de sessies van de gemeenteraad opnemen zoals dat voor die van de federale en regionale 
parlementen gebeurt en de opnames ter beschikking stellen van de bevolking; de proces-verbalen van de gemeenteraden naar 
het Frans laten vertalen. 

 

Sociaal / OCMW 
 
Ons programma voor het OCMW in 7 punten: 

1. Optimale samenwerking tussen de gemeenteraad en het OCMW 
2. De achterstand van Kraainem op het vlak van sociale huisvesting wegwerken 
3. Optimale benutting van de gebouwen die door de gemeente worden beheerd, vooral dan sociale huisvesting 
4. Hoeve van Deuren: uitwerking van een project met een sociaal doel 
5. Behoud van Resto & Co en Lunch & Co, mits een paar aanpassingen 
6. Migratiebeleid: een waardig onthaal van migranten, zonder naïviteit evenwel 
7. Uitwerking van een plan bij hittegolven en hevige koude 

Bovenop de hierboven vermelde punten wens Kraainem-Unie tevens: 

 Meer plaatsen voor kleine kinderen alsook ouderen te creëren, waar mogelijk in een meertalige omgeving 

 Projecten die sociale links tussen de bevolking bevorderen te steunen, zoals gemeenschappelijke moestuinen of 
intergenerationele woonsten 

 Inwoners met een beperkte mobiliteit te helpen door o.a. gebruik te maken van platformen met uitwisselingsdiensten (Smart 
Kraainem) 

 

Gemeentelijke scholen en buitenschoolse kinderopvang 
 

 Een nauwe en transparante samenwerking bevorderen met de schoolraden van de gemeentelijke basisscholen, opdat de door 
de gemeente geïnvesteerde bedragen optimaal toegewezen zouden worden. 

 Luisteren naar ouders die goed vertrouwd zijn met de noden van dergelijke instellingen. 

 Proactief samenwerken met de ouders, scholen en politie om de mobiliteit en de veiligheid rond de scholen te verbeteren. 

 De zeven containerklassen in de school De Klimboom dienen zo snel mogelijk vervangen te worden door een vast gebouw.  

 

Sporten 
 

 De uitwisselingen tussen NL/FR sportclubs versterken, bijvoorbeeld door het gebruik van tennisvelden voor alle 
gemeenschappen open te stellen. 

 Alle initiatieven (bv. jogging) steunen om de sportbeoefening te bevorderen en de gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. 

 Sport doeltreffend beheren, buiten alle niet opgelegde taal- en communautaire overwegingen om. 
 

Jeugd en jeugdbewegingen 
 

 Zo snel mogelijk starten met de uitbreiding van de scoutslokalen (Sint Pancratius) en een alternatieve oplossing vinden voor het 
stockeren en vergaderen tijdens de bouw van de nieuwe polyvalente zaal (ex-zaal PAT). 

 Woningen bevorderen met toegankelijke huurprijzen voor jongeren. 
 

Cultuur en samenleven 
 

 Cultuur (net als sport) doeltreffend beheren, buiten alle niet opgelegde taal- en communautaire overwegingen om. 

 Het oude politiecommissariaat op de hoek van de Ferdinand Kinnenstraat en de Koningin Astridlaan inrichten voor 
cultuurverenigingen die in het Chaudron-gebouw krap behuisd zijn. 

 De oprichting aanmoedigen van tweetalige verenigingen en initiatieven promoten die reeds in die richting gaan. 

 Maximaal voordeel halen uit de synergieën die het Lijsterbes-gebouw en het nieuwe polyvalente gebouw (ex-zaal PAT - waarvan 
de afbraak eerstdaags zou moeten beginnen) ons zullen bieden. 

 De kerstmarkt weer opstarten en initiatieven van het type ‘kunstenaarsparcours’ bevorderen. 
 
 

                                                
i
 Floating car data (FCD), ook ‘floating cellular data’ genoemd, is een methode voor het bepalen van de verkeerssnelheid op het 
wegennet. FCD is gebaseerd op de inzameling van localisatiedata, snelheid, reisrichting en tijdsinformatie vanop mobiele telefoons in 
de voertuigen die bestuurd worden. 


