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Zaventem aan Zet – De geboorte



Zaventem aan Zet –
Waarom?

• Nieuwe tijden vragen nieuwe modellen

• Van hoorzitting naar spreektafel

• Geloof dat participatie leidt tot beter beleid

• En een antwoord kan zijn op toenemende 
individualisering

• Beantwoordt aan een vraag van de bevolking

• Keuze om de goede werking van de 
bestaande participatie te integreren!

• Introductie van wijkovereenkomsten



Zaventem aan Zet –
5 thema’s

• Publieke ruimte voor sport en spel

• Het Cultuurcentrum De Factorij

• De netheid van straten, pleinen en parken

• Het Sociaal Beleid

• Veiligheid 



Begeleid door experten

• U bent aan zet – heel bewust apolitiek

• Experten in begeleiding van participatie: 
Glassroots en Citizenlab

• Thema-experten: o.a. VLM, Interza, BUUR, 
SpeelsR

• Onze eigen experten van de gemeente!

• GR-leden en schepenen nemen niet deel aan 
de gesprekken

• Setting van integratie, geen confrontatie



Zaventem aan Zet – Aan tafel



Zaventem aan Zet –
Waar we nu zijn

• Thema 1,2,3 al in wijkovereenkomsten per 
deelgemeente

• Wijkovereenkomsten ondertekend door 
politiek, burgers en verenigingen

• Follow up vergaderingen 

• Thema 4 Sociaal beleid behandeld

• Thema 5 Veiligheid: najaar 2017



“WIJ-KONTRACT”



Zaventem aan Zet –
Wijkovereenkomsten

• Thema 1: inwoners kiezen zelf locaties en 
beslissen mee over belangrijke wijzigingen in 
stratentracé
• Bij park in Sterrebeek worden 2 straten geknipt! 

• Beek komt terug bovengronds

• Thema 2: Cultuur is Participatie. Participatie is 
onze nieuwe Cultuur
• Raad van gebruikers opgericht met inspraak 

• Pendelbusjes tussen CC en 4 deelgemeenten

• Thema 3: Actieplan Proper Zaventem
• In 2016 al budgetverhoging van 64.000 euro tot 364.000 

euro

• Ledigen vuilbakjes uitbesteed aan Interza = 2 extra VTE 



Vandaag Thema 4: Het 
Sociaal Beleid

• Help, kids en tieners in huis

• Beter een goeie buur dan een ver 
familielid

• Hoe blijven opa en oma lang(er) thuis 
wonen?



Vandaag Thema 5: 
Veiligheid

• Al actieve buurtinformatienetwerken 
(BIN’s)

• Politie doet al wijkcafés per 
deelgemeente

• Enquête in september

• Wijkvergaderingen in oktober

• Speciaal traject met jongeren 



Zaventem aan Zet –
Uitdagingen voor de 

participatieve democraten

• Burgers uit hun kot krijgen

• Overgang oude naar nieuwe 
participatie

• Burgers naar online platform krijgen

• Resultaten boeken

• Verbindende schepen zijn

• Evenwicht tussen gewone democratie 
en participatieve democratie



Zaventem aan Zet –
Ca va!


