
 

De aanbevelingen van de Permanente Burgerraad 

Eerste voorstel: initiatieven om de buren te leren kennen 

Hoe is deze aanbeveling gelinkt aan het thema van asociaal gedrag? 

De PBR is van mening dat asociaal gedrag vaak te wijten is aan, onder andere, 
opvoeding. Het creëren van sociale cohesie kan dit verlichten door bij de burgers een 
gevoel van collectieve verantwoordelijkheid op te roepen. De PBR is van mening dat 
door het scheppen van banden tussen burgers, men wordt geresponsabiliseerd voor 
het correct samenleven in de samenleving. 

Hoe kan dit worden bereikt? 

Het belangrijkste voorstel van de leden van het PBR is om ontmoetingen tussen 
buren te bevorderen, zodat zij elkaar beter leren kennen en een gezicht kunnen 
plakken op hun buren. Deze ontmoetingen zullen dienen als communicatiemomenten 
waar informatie beter kan circuleren. Bovendien zouden deze bijeenkomsten ook 
kunnen dienen als informatiebijeenkomsten voor nieuwkomers in de gemeente. 
Vooral omdat informatie die horizontaal wordt doorgegeven tegenwoordig beter wordt 
aangenomen dan informatie die rechtstreeks van boven komt. De gemeente mag 
echter haar rol als communicator niet vergeten. 

Los van de oorspronkelijke problematiek rond asociaal gedrag, kan met dit idee 
ook worden ingespeeld op een behoefte aan sociale banden. 

Wat zijn de concrete pistes van de PBR? 

1. Een buurtcomité oprichten of het bestaan ervan versterken. De leden ervan 
zouden om de twee jaar vrijwillig worden vernieuwd. Gezien de grote ‘turnover’ 
van de bevolking van Sint-Gillis, zou dit comité worden ingeschakeld om in 
contact te komen met nieuwkomers in de gemeente om hen te verwelkomen, 
raad te geven, enzovoort. Om dit haalbaar te maken, moet de gemeente er 
echter mee instemmen het comité in contact te brengen met deze nieuwkomers 
of aan hen de namen door te geven. Dit comité zou activiteiten en 
burgervergaderingen aan de nieuwkomers communiceren en de organisatie 
ervan op zich nemen. Zij zou ook bepaalde problemen aan de gemeente 
kunnen doorgeven. In het algemeen zou dit comité als doorgeefluik tussen de 
burgers en de gemeente fungeren, zodat de burgers beter worden gehoord en 
de politici beter kunnen communiceren. 

2. Het blokkeren van een paar straten of zones waar kinderen kunnen spelen 
en mensen met elkaar op straat kunnen praten. Dit zou op "roterende" basis 
gebeuren, d.w.z. gedurende een tiental dagen zou één zone worden 
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geblokkeerd en zodra het is gedeblokkeerd, is een andere zone aan de beurt. 
Daarvoor zou vervoerbaar materiaal moeten worden aangeschaft. 

3. Ruimtes voor eenmalige evenementen ter beschikking zetten. Deze ruimtes 
kunnen dan met het publiek vergroend en versierd worden 
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Tweede voorstel: ruimten voor niet-oordelende dialoog, centra voor 
gezelligheid. 

Hoe is deze aanbeveling gelinkt aan het thema van asociaal gedrag? 

De strategie bestaat erin sociale banden te smeden om het gevoel tot de 
gemeenschap te behoren te versterken, elkaar beter te begrijpen, mensen bewuster 
te maken en zo het respect voor ruimtes en anderen te bevorderen. Het gevoel deel 
uit te maken van een dialoog helpt om te begrijpen dat iedereen een rol te spelen 
heeft. De dialoog bevordert de erkenning van onze verschillen met respect. Dit helpt 
om het probleem van asociaal gedrag te verminderen, want "als we elkaar kennen, 
voeren we geen oorlog". 

Hoe kan dit worden bereikt? 

Door ruimtes te creëren voor een dialoog zonder oordeel en 
gemeenschapscentra in te richten. Deze ruimten zouden degenen die zich schuldig 
maken of hebben gemaakt aan asociaal gedrag, in staat stellen zich te uiten. Aldus 
zou een beter inzicht kunnen worden verkregen in de oorzaken van deze daden en 
zouden wij samen naar innoverende oplossingen kunnen zoeken. 

Wat zijn de concrete pistes van de PBR? 

1. De oprichting van een positieve Radio Sint-Gillis. Deze zou zich richten op 
het dagelijkse leven van de inwoners en zou vrij zijn van reclame of publiciteit. 
De radio kan een spreekbuis zijn voor verenigingen die activiteiten voorstellen, 
mededelingen van gemeentelijke ambtenaren, enz.. En natuurlijk kunnen er 
ook gesprekken over asociaal gedrag plaatsvinden. 

2. Creëer virtuele of fysieke ruimten voor dialoog. In deze ruimten zou een 
charter met basisprincipes voor een serene dialoog in acht moeten worden 
gerespecteerd. Er zouden ook professionele of door ervaring opgeleide 
moderatoren nodig zijn om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. De 
vergaderingen zouden ook in cafetaria-achtige ruimten kunnen worden 
gehouden. Meer specifieke plaatsen werden genoemd: het gemeentehuis, La 
Glacière en de Espace Jaques Franck. De besprekingen vinden bij voorkeur 
plaats in verschillende kleine groepjes zodat iedereen zich kan uitdrukken. Ook 
daar kan het onderwerp van de asociaal gedrag kan worden besproken. 

3. Organiseer "town halls": plaatsen voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen 
politici en burgers, ook om de soms moeilijke realiteiten onder ogen te zien. 
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4. Een dialoog tot stand brengen tussen degenen die asociaal gedrag 
begaan en professionelen in een goede omkadering. Altijd in een 
respectvolle sfeer. 

Derde voorstel: openbare toiletten 

Hoe is deze aanbeveling gelinkt aan het thema van asociaal gedrag? 

De afwezigheid van openbare toiletten leidt vaak tot asociaal gedrag. Hierdoor 
is de gemeente vuiler geworden en zijn er op veel plaatsen onaangename geuren te 
ruiken. In tijden van gezondheidscrisis heeft het gebrek aan cafés of restaurants dit 
probleem nog verergerd. Naast het probleem van de asociaal gedrag,  zijn de leden 
van de CCP van mening dat openbare toiletten die geschikt zijn voor iedereen 
(mannen, vrouwen, kinderen, baby's, gehandicapten, mensen op doorreis...) 
noodzakelijk zijn. Dit lijkt hen des te belangrijker voor mensen met 
gezondheidsproblemen en voor dakloze personen. 

Hoe kan dit worden bereikt? 

De leden van het PBR zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente is om initiatieven te nemen om te voorzien in de basisbehoefte om naar het 
toilet te gaan. Daarom vragen zij openbare toiletten die voor iedereen op het 
grondgebied van de gemeente toegankelijk zijn. 

Zij zijn echter ook van mening dat dit probleem niet beperkt is tot hun gemeente 
en dat de gemeente moet proberen een model te zijn dat andere gemeenten kunnen 
volgen.  

Er moet ook voor worden gezorgd dat deze toiletten geen veiligheidsprobleem 
vormen. Dit vereist 's nachts goede verlichting en goede locaties.- 

Het ecologische aspect is belangrijk bij de keuze van de oplossing. Er moet 
rekening worden gehouden met het effect van de oplossing op het milieu.  

Wat zijn de concrete pistes van de PBR? 

1. De PBR stelt voor om te beginnen met proefprojecten. Dit zou het mogelijk 
maken bij hogere bestuursniveaus financiering aan te vragen en verschillende 
oplossingen te testen.  

2. Er zijn tegenwoordig veel innovatieve projecten rond openbare toiletten in 
de wereld. Sommige van hen zijn kosteneffectief. De keuze moet zorgvuldig 
worden overwogen. 

3. Proefprojecten kunnen ook deel uitmaken van verschillende buurtprojecten.  
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4. De PBR is zich bewust van de aanzienlijke onderhoudskosten die aan 
openbare toiletten zijn verbonden. In hun overwegingen zien zij daarvoor 
verschillende opties: 

a. De toiletten zijn voor iedereen gratis toegankelijk. 
b. Betalen om ze te gebruiken. De panelleden denken daarbij aan het 

gebruik van een maandpas of munten voor mensen met grotere 
behoeften. 

c. Een participatief systeem opzetten waarbij er geen verplichting is om te 
betalen. Zij die kunnen betalen, betalen. 

d. Vraag de gemeenschapswacht om regelmatig naar het toilet te gaan en 
de staat ervan te controleren. 

5. De PBR heeft ook de mogelijkheid onderzocht om bestaande toiletten te 
gebruiken (in de horeca, het OCMW, enz.) om het gebrek aan openbare 
toiletten aan te pakken. In dat geval is communicatie en het opbouwen van 
partnerschappen noodzakelijk. Het is belangrijk dat de partners een vergoeding 
krijgen voor het ter beschikking stellen van hun toiletten aan het grote publiek. 

6. Openbare ecologische toiletten plaatsen waar de uitwerpselen kunnen 
worden opgevangen en een economisch voordeel vinden om de kosten te 
drukken (een partnerschap met particuliere bedrijven is mogelijk, zoals blijkt uit 
voorbeelden in India of Frankrijk). 

7. Het ontwerpen van deze toiletten in het belang van de mensen die in de 
openbare ruimte overleven. Hen te helpen bij hun hygiëne, bijvoorbeeld door 
een douche in deze ruimten op te nemen. Helaas volstaan de "clos du cœur" 
en de "restos du cœur" niet. De integratie van een gecontroleerd systeem 
waarbij dagcentra voor mensen die op straat leven worden verveelvoudigd, zou 
ook een antwoord kunnen zijn op het probleem. 

8. Maandverbanden gratis ter beschikking stellen. 
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Vierde voorstel: Inclusieve indeling van de openbare ruimte 

Hoe is deze aanbeveling gelinkt aan het thema van asociaal gedrag? 

            De openbare ruimte is dé plaats waar asociaal gedrag plaats vindt. Een 
ruimte die voor iedereen comfortabel is en beter aangepast aan de gebruikers en 
wordt dus beter gerespecteerd. Een indeling die het eerste asociaal gedrag vermijdt, 
voorkomt een sneeuwbaleffect. De wijze waarop de openbare ruimte is ingericht, is 
dus rechtstreeks van invloed op dat soort handelen. Ook het psychologische aspect 
mag niet worden onderschat.  

De inrichting van de openbare ruimte gaat ook over inclusie. Daarom is het 
belangrijk mensen met beperkte mobiliteit niet te vergeten. Tenslotte zal iedereen 
minstens op een moment van zijn/haar leven een vorm van mobiliteitsbeperking 
hebben (rolstool, krukken, kinderwagen,…) 

Hoe kan dit worden bereikt? 

De leden van de PBR zijn van mening dat een meer inclusieve inrichting nodig 
is om spontaan asociaal gedrag te helpen inperken. Een goede openbare inrichting 
voorkomt overtredingen en is in het voordeel van zowel de burgers, die boetes 
vermijden, als de overheid, die de kosten van handhaving vermijdt. 

Nadenken over de inrichting van een meer inclusieve openbare ruimte moet 
over de hele gemeente plaatsvinden in thematische werkgroepen en niet per zone. 

Wat zijn de concrete pistes van de PBR? 

1. Verbeteren van de straatverlichting. 
2. Meer openbare vuilbakken. 
3. De leden van de PBR vragen ook om meer openbare banken. Deze banken 

bieden de mogelijkheid om uit te rusten, maar verhogen ook de aanwezigheid 
van personen in de openbare ruimte, waardoor bepaalde asociale handelingen 
afgeremd. 

4. Optimaliseer de gebruikerservaring van de openbare ruimte. Door 
bijvoorbeeld een vuilbak naast een bank te zetten, worden burgers ontmoedigd 
om hun afval op straat achter te laten. 

5. Geef de burgers de kans de werkzaamheden van de inrichting van 
openbare ruimte te volgen en laat hen hun mening geven. 

6. Zachte mobiliteit aanmoedigen (voetgangerszones, fietsenstallingen, enz.). 
Verlaagde stoepranden op kruispunten in de hele gemeente. 
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7. De verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende soorten 
gebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten, enz.) in evenwicht brengen, 
zodat er geen ongemakken ontstaan, zoals fietsen die het voetpad 
overbelasten. 

8. Affiches in de openbare ruimte verspreiden met informatie over mogelijke 
sancties in geval van overtredingen én ervoor zorgen dat deze aankondigingen 
door iedereen worden begrepen. Het gebruik van pictogrammen bij de teksten 
kan een oplossing te zijn voor dit laatste punt. 

9. Herinrichten van de binnenplaatsen van bv huizenblokken. (indien deze 
privé zijn, ze respectabel maken) 
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Vijfde voorstel: afvalbeheer 

Hoe is deze aanbeveling gelinkt aan het thema van asociaal gedrag? 

Het op de grond gooien van afval en het illegaal storten van afval zijn 
overtredingen die in de gemeente regelmatig voorkomen.              

De leden van de CCP zijn van mening dat burgers hun afval moeten kunnen 
weggooien wanneer ze buitenshuis zijn. Volgens hen zorgt minder afval op de grond 
ervoor dat mensen ook properder willen zijn. Het is moreel moeilijker om als eerste 
afval weg te gooien dan het zoveelste. Een propere straat zorgt voor een propere 
gemeente.  

Hoe kan dit worden bereikt? 

De eerste stap in het afvalbeheer is de uitbreiding van het aantal openbare 
vuilnisbakken. Openbare vuilnisbakken voorkomen dat afval op de grond wordt 
gegooid en dat er illegaal wordt gedumpt. Zij dragen dus rechtstreeks bij tot de 
bestrijding van ongerechtigheden in verband met netheid. 

Bovendien is onderwijs over de kwestie van het afvalbeheer volgens de leden 
noodzakelijk. Het is ook van belang te wijzen op de samenhang tussen de kwestie van 
afvalbeheer en de bescherming van het milieu.  

Wat zijn de concrete pistes van de PBR? 

1. De leden van de CCP vragen om meer vuilnisbakken in de openbare ruimte. 
Ze vragen daarom:  

a. Plaats sorteerbakken bij haltes van het openbaar vervoer en in parken. 
Ook op het voorplein, het Paul Jansonplein, de barrièrem, het 
Bethlehemplein, het gemeentehuis, de Hallepoort, het zuidstation en Ma 
Campagne moeten van nieuwe vuilnisbakken worden voorzien. 

b. Zet vuilnisbakken naast de banken. 
c. Voorzie de vuilnisbakken van asbakken. 
d. De mogelijkheid onderzoeken van “intelligente” bakken die sortering 

afdwingen. 
e. Maak de openingen kleiner om te grote zakken met huishoudelijk afval 

te vermijden. 
2. De panelleden willen de huishoudens verlichten. Dit kan worden bereikt door: 

a. Verhoging van de inzamelfrequentie. 
b. Maak grote collecties gratis.  
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c. Vuilnisbakken voor sortering op niveau van gebouwen. Dat maakt het 
mogelijk om te werken aan asociaal gedrag op een intermediair niveau 
tussen de openbare ruimte en de woningen. 

3. De leden van het PBR doen verschillende voorstellen inzake onderwijs en 
informatie over openbare netheid: 

a. Aan de burgers goede informatie verstrekken over alle voorgestelde 
oplossingen voor afvalbeheer met één enkel document waarin ook een 
plan wordt voorgesteld met alle plekken waar men kan sorteren 
(glasbubbels, enz.). 

b. Opleidingen aanbieden inzake afvalbeheer. 
c. Organiseren van workshops over recyclage voor zowel jongeren als 

kunstenaars, met als doel afval een tweede leven te geven en het 
bewustzijn rond zero waste te vergroten. 

d. Organiseren van rommelmarkten om voorwerpen weg te geven die niet 
meer worden gebruikt. 

e. Beloon mensen die recycleren. 
4. Het CCP stelt voor meer lokale mini-recyclingcentra op te zetten om de 

plaatsen waar het afval wordt gedeponeerd te centraliseren. Dit zijn plaatsen 
die met camera's worden bewaakt. Naast de traditionele vuilbakken en 
glascontainers, zouden deze plaatsen de mogelijkheid bieden om uitzonderlijk 
afval (batterijen, gloeilampen, kleren, enz.) te deponeren, met inbegrip van het 
afval van arbeiders, zelfstandigen en vrije beroepen. Burgers die daarheen 
gaan, zouden kunnen beloond worden met waardebonnen of promoties in 
plaatselijke bedrijven. 

5. De panelleden doen voorstellen om verspilling tegen te gaan:  
a. Voorstellen van plaatsen voor het doneren voorwerpen 

(solidariteitskoelkasten, boekenkasten, dozen voor alledaagse 
voorwerpen, enz.)  

b. Supermarkten en andere bedrijven verplichten om hun levensmiddelen, 
waarvan de houdbaarheidsdatum enigszins is overschreden, aan 
voedselbanken of -verenigingen te schenken. 


