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Voorwoord vanwege het college van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen werd bij de opmaak van de bestuursnota voor
een aantal bijzondere uitdagingen geplaatst. Enerzijds veroudert de bevolking van Schilde
wat het nemen van maatregelen noodzakelijk maakt. Anderzijds staan de gemeentelijke
financiën onder druk. Een financieel gezonde gemeente met een evenwichtige
bevolkingspiramide en ruimte voor nieuwe beleidsmaatregelen was dan ook het streefdoel.
De speerpunten van de bestuursnota kunnen als volgt samengevat worden:
Ruimtelijke ordening: het gemeentebestuur voert een streng en rechtvaardig beleid met
betrekking tot het verstrekken van vergunningen en het handhavingsbeleid. Het bestuur
zorgt voor meer rechtszekerheid om een uniforme behandeling te garanderen voor alle
aanvragers. De verkavelingsstop blijft gehandhaafd. Er komt een nieuw GRS (Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan) en nieuwe RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) voor de
dorpskernen, KMO-zone, Lindencentrum, Schildestrand en het Moer. Het groene karakter
van Schilde – ‘s-Gravenwezel zal daarin bewaakt worden. In de dorpskernen wil het bestuur
‘inbreiden’, maar er zal voorrang gegeven worden aan grondgebonden woningen met tuin,
om zo deze kernen aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen met kinderen.
Wonen: het gemeentebestuur wil een beleid voeren waarbij Schilde en ‘s-Gravenwezel
aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen met kinderen. De verplichtingen van het grond- en
pandendecreet om sociale en betaalbare woningen te realiseren, worden nagekomen. Het
bestuur voert een premie in om het wonen voor jonge gezinnen in de dorpskernen aan te
moedigen.
Cultuur: het gemeentebestuur realiseert het nieuw gemeenschapscentrum. De bibliotheek
moet uitgroeien tot een hedendaagse en aangename ruimte waar alle doelgroepen hun
plaats vinden.
Sport: het gemeentebestuur realiseert een sporthal in Schilde en onderzoekt de
mogelijkheden voor sportinfrastructuur in ’s-Gravenwezel.
Financiën: het gemeentebestuur voert een zuinig beleid en wil, ondanks de uitdagingen
waarvoor we staan, financieel gezond houden.
Communicatie en inspraak: het bestuur informeert alle (betrokken) inwoners bij grote
projecten en betrekt hen om zo een breed draagvlak te creëren voor belangrijke
beleidskeuzes en investeringen.
Mobiliteit: het gemeentebestuur voert alle projecten, die in de pijplijn zitten, onverkort uit om
zo het comfort en de veiligheid van de (zwakke) weggebruiker te verhogen. Ook nieuwe
projecten zullen worden opgestart. Er is ook aandacht voor een doortastend
handhavingsbeleid.
Jeugd: de Chirojongens krijgen prioritair een nieuw dak boven het hoofd. Het bestuur vindt
uitgaan en fuiven in de eigen gemeente belangrijk.
Milieu: het gemeentebestuur gaat voor het behoud van het groene karakter van de
gemeente. Waardevolle landschappen en natuur mogen niet verdwijnen ten gunste van
private initiatiefnemers en ontwikkelaars.
Sociaal beleid: Schilde moet een warme gemeente zijn voor iedereen. Het bestuur
investeert daarom in voorzieningen voor senioren, in kinderopvang en in een aangepaste
ondersteuning voor alle mensen die het moeilijk hebben.
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0.

Inleiding: balanceren tussen ambitie en realiteit

De bestuursnota is het resultaat van een intensief overlegtraject tussen het college van
burgemeester en schepenen en de gemeentelijke administratie. Het coalitieakkoord tussen
N-VA en CD&V voor de komende legislatuur werd afgewogen tegen het financiële kader en
getoetst aan de praktische realisatie ervan met het huidige personeelskader.
Deze oefening kwam neer op het balanceren tussen ambitie en realiteit. De realiteit die
gevormd wordt door de bijzondere financiële uitdagingen waarvoor het gemeentebestuur
zich geplaatst ziet. Dit mag echter de ambitie niet in de weg staan. De bestuursnota maakt
omwille van deze reden een onderscheid tussen een A-lijst en B-lijst. De A-lijst bevat de
prioriteiten van het bestuur. De B-lijst bevat acties die gekoppeld zijn aan randvoorwaarden,
zoals bijvoorbeeld financiële haalbaarheid, mogelijkheid tot verwerving van patrimonium, uit
te voeren met het bestaande ambtenarenkorps.
“Met cijfers kan alles bewezen worden”, horen we vaak. De ramingen waarvan sprake in de
bestuursnota zijn zo realistisch mogelijk: inkomsten werden niet overschat, uitgaven niet
onderschat. De ramingen zijn het resultaat van een zorgvuldige afweging. De kostprijs van
een actie of doelstelling binnen zes jaar inschatten, is echter geen eenvoudige oefening noch
exacte wetenschap. Met deze overweging in het achterhoofd moet naar de cijfers gekeken
worden.
De bestuursnota slaat als document de brug tussen het coalitieakkoord en het strategisch
plan, dat moet worden opgemaakt in het kader van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC).
De structuur volgt dan ook deze van de door gemeenteraad goedgekeurde beleidsdomeinen.
De hoofdstukken verwijzen naar de beleidsvelden. De koppeling aan de beleidsvelden moet
gezien worden als een oefening en geen vastliggend gegeven. De definitieve structuur van
BBC komt er met het strategisch plan, wat een verplichte bijlage is bij het op te stellen
meerjarenplan en budget.
De bestuursnota heeft geenszins de intentie het volledige werkingsveld van een
gemeentebestuur te belichten. Enkel de acties en doelstellingen waar de bestuursploeg
prioriteit wenst aan te verlenen, worden in de kijker gezet. Uiteraard zijn bij de financiële
doorrekening wel alle gemeentelijke bevoegdheden meegenomen.
De Vlaamse Regering heeft beleidsprioriteiten vastgesteld. Door op deze beleidsprioriteiten
in te schrijven als gemeente, kunnen subsidies bekomen worden. De bestuursnota vermeldt
uitdrukkelijk de doelstellingen waar het gemeentebestuur zich wenst bij aan te sluiten.
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1.

Algemene financiering
Rubrieken

1.

2.

Prognose 2013 Prognose 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Ontvangsten

20.013.867

20.887.471

21.071.592

21.493.024

21.922.884

22.361.342

22.808.569

Stijging APB

0

0

0

0

0

0

0

Stijging Opcentiemen O.V.

0

0

0

0

0

0

0

Stijging watersaneringsbijdrage

0

337.594

340.970

344.380

347.824

351.302

354.815

Totaal ontvangsten

20.013.867

21.225.065

21.412.562

21.837.404

22.270.708

22.712.644

23.163.384

Uitgaven, exclusief leninglasten

18.882.529

19.087.132

19.473.534

19.872.518

20.279.624

20.695.017

21.118.864

leninglasten(evolutie lopende+nieuwe)

1.695.258

1.825.736

2.007.218

2.458.156

2.641.585

2.871.535

2.912.432

56.500

87.250

64.750

12.750

22.750

12.750

12.750

0

250.000

250.000

550.000

550.000

550.000

550.000

20.634.287

20.750.118

21.295.502

21.793.423

22.393.958

23.029.302

23.494.046

474.947

117.061

43.981

-123.250

-316.657

-330.662

uitgaven A-lijst GD
besparingen werkingskosten
totaal uitgaven
3.

Saldo eigen dienstjaar

-620.420

4.

Saldo vorig dienstjaar

618.700

5.

Saldo overboekingen

825.000

6.

Resultaat van het jaar

823.280

474.947

117.061

43.981

-123.250

-316.657

-330.662

7.

Algemeen resultaat vorig jaar

137.326

960.606

1.435.553

1.552.614

1.596.594

1.473.344

1.156.687

8.

Algemeen resultaat van het jaar

960.606

1.435.553

1.552.614

1.596.594

1.473.344

1.156.687

826.025

9.

Eigenlijk reservefonds

3.000.000

4.844.000

0

0

0

0

0

Inbreng rekening

3.000.000
4.844.000

0

10.

Gebruik reservefonds (als EM)

456.000

Begrotingswijziging maart

700.000

Saldo reservefonds

4.844.000

0

0

0

0

0

0

Financiële toestand

5.804.606

1.435.553

1.552.614

1.596.594

1.473.344

1.156.687

826.025

2.

Algemeen bestuur
2.1.

Politieke organen

Het gemeentebestuur streeft naar een meer democratisch bestuur door volgende
maatregelen:










De vergadering van de gemeenteraad zal worden voorgezeten door een ander raadslid
dan de burgemeester. Het college van burgemeester en schepenen brengt de dagorde
aan en de voorzitter leidt de debatten en waakt erover dat ieder de gelegenheid krijgt
zijn standpunt te verwoorden. De voorzitter geeft aan wanneer er kan gestemd worden.
Als voorzitter wordt iemand gekozen uit de groep van de coalitiepartner .
Bij aanvang van elke gemeenteraad krijgen inwoners van de gemeente de gelegenheid
vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen over het beleid. Ook
hier speelt de voorzitter een belangrijke rol. Hij zal oordelen over de opportuniteit van de
vragen. Een reglement ter zake wordt opgesteld conform de geldende wetgeving.
De inbreng van kinderen en jongeren in diverse domeinen van het maatschappelijk
leven, kan verder uitgewerkt worden. In een kindergemeenteraad wordt geluisterd naar
de interesses en de gevoeligheden van de kinderen. In hun jeugdig enthousiasme
komen ze soms met verrassende ideeën en oplossingen. Het engagement en de
betrokkenheid van jongeren kan alleen maar groeien als zij de mogelijkheden krijgen om
te participeren, van jongs af. Daarom wil het bestuur zoals in andere gemeenten de
kinderen een stem geven via de kindergemeenteraad.
Het gemeentebestuur wil de adviesraden maximaal betrekken bij de
beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. De werking van de adviesraden zal
gestroomlijnd worden.
Adviezen worden ernstig genomen en op een
gestandaardiseerde wijze opgevolgd.
Het gemeentebestuur richt een nieuwe adviesraad op, namelijk het gebruikerspanel
gemeentelijke dienstverlening, dat het bestuur zal adviseren om de gemeentelijke
dienstverlening af te stemmen op de behoeften van de inwoners.
Individuele inwoners die hun expertise vrijwillig ter beschikking willen stellen van het
gemeentebestuur worden opgenomen in een databank.
Deze databank kan
geraadpleegd worden door het bestuur indien een beroep wil gedaan worden op de
expertise van inwoners.

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Acties

Een meer democratisch bestuur

Afzonderlijke voorzitter voor de
gemeenteraad
Vragenuurtje voor elke gemeenteraad
Kindergemeenteraad
Stroomlijnen van de werking van de
adviesraden en standaardisatie van de
behandeling van adviezen
Meer inspraak en participatie van de burgers
aan het beleid:
- oprichting gebruikerspanel gemeentelijke
dienstverlening
- uitbouw databank van inwoners die hun
expertise vrijwillig ter beschikking willen
stellen van het gemeentebestuur

Financiële
weerslag
Presentiegeld
/
/
2.000 euro

Jaarlijks 1.000 euro
werkingsmiddelen
voor het
gebruikerspanel

2.2.

Fiscale en financiële diensten

Het gemeentebestuur ijvert voor een efficiënt en zuinig financieel gemeentebeleid.
Een lokaal bestuur moet prioriteit geven aan het spaarzaam omgaan met belastinggeld.
Daarom wil het bestuur elke investering beoordelen op haar nut, noodzakelijkheid en
kostprijs. Het bestuur wil een efficiënt werkende gemeentedienst en wenst geen onnodig
geld aan consultants en studiebureaus te besteden.
Een gezond financieel beleid is voor elke overheid essentieel. Het bestuur moet zich
wapenen tegen de toekomstige uitdagingen. Door de aanhoudende crisis, die de hogere
overheden dwingt tot besparingen, neemt de druk op de gemeentelijke begroting toe. Er
worden teveel federale diensten opgelegd aan de gemeenten, zonder daarvoor financiële
middelen ter beschikking te stellen. Het bestuur verzet zich, langs de geëigende weg, tegen
een verdere escalatie.
De gemeente Schilde - ‘s-Gravenwezel staat reeds vele jaren in de top van de meest fiscaal
vriendelijke gemeenten van het land, wat zo moet blijven.
Er zal een continue monitoring van het gemeentelijk budget gebeuren.
Het gemeentebestuur is voorstander van doordachte en duurzame realisaties. Daarom zal
het bij het uitoefenen van het beleid een doordachte keuze van de aanwending van
middelen steeds volgende punten in acht nemen:
 Worden de middelen optimaal aangewend?
 Hebben we garanties dat we efficiënt investeren zonder geld te verspillen?
 Zijn de investeringen noodzakelijk en de exploitatiekosten financieel haalbaar?
 Investeren we duurzaam met andere woorden is dit een investering op lange termijn met
terugverdieneffecten?
 Is de investering in het belang van de gemeente en haar inwoners?
 Is uitbesteding van studies en inzet van consultants noodzakelijk? Wat is hun
meerwaarde t.o.v. de studies van onze ambtenaren en de adviezen van de gemeentelijke
adviesraden?
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Efficiënt en zuinig financieel
gemeentebeleid

Behoud fiscaal vriendelijk beleid
Continue monitoring van het gemeentelijk
budget
Toetsing aan 6 controlepunten voor
duurzame en doordachte realisaties:
- opzetten van een intern traject

2.3.

Financiële
weerslag
/
/
/

Personeel

Het gemeentebestuur behoudt het aantal voltijds equivalenten zoals deze vastgesteld werd
in het kader van het MIA-project (Medewerkers In Actie) op 118,18 FTE. Het organogram en
de personeelsformatie zullen geëvalueerd worden. Het gemeentebestuur streeft zoveel
mogelijk interne mobiliteit van medewerkers na.
In samenwerking met het gemeentelijk managementteam wil het bestuur de
professionalisering van de administratie verder uitbouwen. Door een proces van “continue
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verbetering” in te voeren kunnen kosten gereduceerd, kwaliteit en snelheid van de
dienstverlening verbeterd worden.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Acties

Professionalisering van de
administratie

Evaluatie van het MIA-project
Invoering van een proces van continue
verbetering

2.4.

Financiële
weerslag
/
/

Archief

De gemeente is het best geplaatst om een lokaal cultureel-erfgoedbeleid vorm te geven dat
samenhangt vertoont en duurzaam is, dat het lokaal cultureel erfgoed op de kaart plaatst,
actualiseert en levendig houdt. De gemeenten staan het dichtst bij het werkveld en kunnen
het best een overzicht krijgen op het aanwezige culturele erfgoed, de verschillende actoren
en hun expertise. De doelstelling van de Vlaamse werkingssubsidie is het stimuleren van
een lokaal cultureel-erfgoedbeleid, vanuit een initiërende, ondersteunende en coördinerende
rol ten opzichte van de relevante cultureel-erfgoedactoren op het grondgebied.
Het gemeentebestuur wil zich aansluiten op twee Vlaamse beleidsprioriteiten inzake
cultureel erfgoed, namelijk:
 het inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame
preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. Met deze beleidsprioriteit
wordt ondermeer bedoeld dat de digitalisering van cultureel erfgoed ondersteund wordt;
 het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting
van cultureel erfgoed.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Acties

Het inzetten op digitaal cultureel
erfgoed vanuit een strategische
visie op duurzame preservatie,
aggregatie en nieuwe vormen
van ontsluiting

Meer en duurzame informatie in verband met
geklasseerde monumenten en landschappen,
waardevolle bouwwerken, trage wegen en
historische personen

Financiële
weerslag
Jaarlijks 20.000
euro voor scannen,
personeel, rekken,
1

Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking
die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting
van cultureel archief

2.5.

Overige algemene en ondersteunende diensten

2.5.1. ICT
Het gemeentebestuur wil samenwerken met
andere gemeenten (buurgemeenten,
gemeenten met gelijkaardig profiel, schaalgrootte, :) waarbij gezamenlijk een digitale ruimte
ontwikkeld wordt die elke gemeente afzonderlijk kan gebruiken. Vele gemeenten hebben
immers gelijkaardige noden op het vlak van bijvoorbeeld e-government, webstek,
reserveringsmodules (zalen, materiaal, activiteiten, :). Door de krachten te bundelen zal het
bestuur binnen het huidige budget een grote sprong voorwaarts kunnen maken op het vlak
van digitale performantie.
Dit moet onder meer leiden tot:
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een nieuwe webstek die intuïtiever, interactiever en gebruiksvriendelijker is en volgens
het Web 2.0-principe is opgemaakt;
een e-loket als onderdeel van de webstek waarin elektronische transacties worden
mogelijk gemaakt;
de ontwikkeling van nuttige applicaties (Apps) met het oog op de huidige mobiele,
digitale revolutie.

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Digitale performantie

Oprichting van een digitale regio
Nieuwe webstek 2.0 als basis
toekomstige verdere uitbouw

voor

Financiële
weerslag
/
Eenmalig 30.000
euro

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Digitale performantie

e-loket voor elektronische transacties
Ontwikkeling van nuttige apps

2.6.

Financiële
weerslag
60.000 euro over 2
jaar
50.000 euro
verspreid 5 jaar

Communicatievoorzieningen

2.6.1. Gestructureerd en innovatief communicatiebeleid
Een uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd gemeentelijk communicatieplan met onder
meer oog voor specifieke doelgroepen vormt de basis voor een effectief communicatiebeleid.
Dit vereist ook een actieve betrokkenheid van alle gemeentelijke diensten, verenigingen en
inwoners.
Daarnaast wil het gemeentebestuur nieuwe communicatiekanalen integreren indien deze
een bijdrage kunnen leveren tot een betere communicatie met de inwoners.
Alle communicatie moet politiek en commercieel neutraal zijn. Enkel in 2970 Wegwijs worden
commerciële advertenties toegelaten. Het bestuur zal er ook over waken dat alle inwoners
bereikt worden, ook diegenen die geen of beperkt toegang hebben tot digitale media.
2.6.2. Actieve communicatie over rechten
De gemeente Schilde biedt heel wat diensten en voordelen aan de inwoners. Vaak is dit
aanbod echter passief: de rechthebbende moet zelf ontdekken waarvoor hij in aanmerking
komt en vervolgens de aanvraag kan doen. De gemeente zal (zoals nu reeds gebeurt met
betrekking tot de gezinsristorno en de geboortepremie) op basis van de door haar gekende
persoonsgegevens en/of gezinsprofiel spontaan informeren en vragen of de inwoner gebruik
wil maken van deze dienst.
Ook wil het bestuur actiever informeren over college- en gemeenteraadsbesluiten. Dit
gebeurt nu reeds voor individuele dossiers (bouwvergunning, kapvergunning, :) maar nog
te weinig als een groep (een buurt, verenigingen, :) betrokken is. Een goed voorbeeld uit de
huidige praktijk is het communicatietraject ‘minder hinder’ bij mobiliteitsprojecten. Deze
gestructureerde aanpak moet uitgebreid worden naar andere beleidsinitiatieven met een
impact op een brede groep inwoners.
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Inwoners die zich met een specifieke vraag of klacht tot het bestuur wenden, zullen online de
verdere behandeling hiervan kunnen volgen en weten dus steeds wanneer zij een actie of
antwoord mogen verwachten.
De gemeente neemt zo zelf meer het initiatief, de inwoner moet minder zijn weg zoeken in
de gemeentelijke organisatie en dit werkt uiteraard drempelverlagend.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling
Gestructureerd en
communicatiebeleid

Actieve communicatie

Actie
innovatief

Financiële
weerslag

Oog voor doelgroepen, inclusief het bereiken
van alle bewoners, ook wie geen toegang
heeft tot digitale media
- kostenbesparende maatregelen voor
themabrochures realiseren bijvoorbeeld
door een alternatieve bedeling (print on
demand) te voorzien
- uitbreiding van het online aanbod
Nieuwe communicatiekanalen (webloket,
sociale media, interne informatieborden)
integreren
Actualisatie
van
het
persen
redactiereglement
Online opvolging vragen en klachten

Gemeente informeert actief over de rechten
via rubriek in 2970Info (rechtenverkenner) en
college- en gemeenteraadsbesluiten met
impact op brede groep inwoners
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16.000 euro per
jaar = besparing
van 8.000 euro

Eenmalig 20.000
euro
/
totaal= 13.000 euro
(7.000 euro
aankoopkost +
1.000 euro jaarlijks
onderhoud)
/

3.

Woonomgeving

Het gemeentebestuur wil dat Schilde-’s-Gravenwezel haar authentieke karakter van
landelijke Kempische gemeente behoudt. De verstedelijking rukt steeds meer op en moet
aan de grenzen van ‘de Parel van de Voorkempen’ gestopt worden.

3.1.

Gebiedsontwikkeling

Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle openbare ruimte.
Bij de herinrichting van lanen, straten en wegen moet er oog zijn voor een kwaliteitsvol
beeld. De respectieve dorpspleinen worden heringericht zodat ze bijdragen tot een
levendige dorpsgemeenschap: kwaliteitsvol groen, ruimte om te ontmoeten, te spelen, te
wonen en recreatief te sporten, mogelijkheden voor socio-culturele activiteiten, realisatie van
een trage verbinding,: en dit in nauw overleg met alle betrokken inwoners, gebruikers en
ondernemers.
Na de opmaak van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Dorpskernen maakt het
gemeentebestuur een masterplan op voor het plein en de ruime omgeving van het Lodewijk
De Vochtplein om de functies wonen, ontspannen, feesten, economie, recreatief sporten en
spelen in een groen en kwaliteitsvol kader te realiseren.
Het recente erfgoedplan Schildehof, dat zeer positief onthaald werd door de dienst
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Natuur en Bos, :
moet de basis worden voor een ambitieuze herwaardering van deze unieke site. Alle verdere
stappen moeten gezet worden m.b.t. de opmaak van een RUP en het indienen van
subsidiedossiers. Zo kunnen we de huidige cultuur- en natuurwaarde versterken met behoud
van de huidige functies op vlak van zachte recreatie.
Het gemeentebestuur wil alle bestaande trage wegen op de juiste wijze onderhouden, zodat
ze hun functie als veilige en aangename verkeersverbinding voor de zachte weggebruiker
kunnen vervullen.
Indien mogelijk, zal het gemeentebestuur nieuwe verbindingen creëren. Indien bepaalde
verbindingen wederrechtelijk werden afgesloten, zullen alle wettelijke stappen worden
genomen om deze terug open te stellen.
Indien mogelijk, wil het gemeentebestuur de site van de voormalige jongensschool SintWijbrecht en de site van het nieuwe gemeenschapscentrum in de Schoolstraat samen
uitbouwen tot een bruisende cluster. Deze cluster moet het kloppende hart worden van het
socio-culturele leven in Schilde.
Hier zullen alle opleidingen, zoals de teken-, muziek-, en woordacademie hun stek vinden.
Kunstverenigingen, in welke vorm dan ook, individuele amateurkunstenaars en allerhande
muziekgroepen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van aangepaste leslokalen en
ateliers voor diverse kunstvormen. Uitvoeringen kunnen plaatsvinden in aangepaste zalen.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Kwaliteitsvolle openbare ruimte

Masterplan Lodewijk De Vochtplein en
omgeving
ste
Herinrichting dorpsplein Schilde (1 fase)
Ambitieuze herwaardering van het Schildehof
- opmaak RUP Schildehof op basis van het
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Financiële
weerslag
Eenmalig 30.000
euro
500.000 euro over
twee jaar
Jaarlijks 30.000
euro over vijf jaar

masterplan met als aandachtspunt het
behoud van functies op het vlak van
zachte recreatie
- opmaak projectplan Schildehof
- erkenning Schildehof als ankerplaats
- indienen subsidiedossiers Schildehof met
het oog op het versterken van natuur- en
cultuurwaarde
Opwaardering dorpskernen
- inrichting Rijsblokstraat als woonerf

-

onder andere meer rustbanken voorzien
1

Openbaar groen blijvend versterken via een
plangerichte aanpak op basis van de groene
huisstijl
Behoud van bestaande trage wegen en
creatie van nieuwe trage wegen

Uitvoering van
deelprojecten op
basis van te
bekomen subsidies
(bv. restauratie
pijlenbrug)

140.000 euro
(studiekosten en
uitvoering)
12.000 euro over
vier jaar

Twee jaar 175.000
euro voorzien
3500 euro/jaar

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Kwaliteitsvolle openbare ruimte

Socio-culturele cluster Schoolstraat als
kloppend hart
- verwerving site Sint-Wijbrecht
Ambitieuze herwaardering van het Schildehof
- instandhoudingswerken Oranjerie
Aankoop ecologisch en/of landschappelijk
waardevol gebied

3.2.

Financiële
weerslag

1.300.000 euro
250.000 euro

Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte
beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de
toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar
afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor
het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze
manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
Het gemeentebestuur bestendigt de verkavelingstop omwille van het behoud van het
landelijke karakter van onze gemeente. Uitsluitend omwille van de verplichtingen die worden
opgelegd door de Vlaamse overheid met betrekking tot het grond- en pandendecreet
(realisatie van sociale en betaalbare woningen) kan een uitzondering worden gemaakt.
Conform de woonbehoeftenstudie uitgevoerd door professor Goossens voorziet het
gemeentebestuur een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het
moet een plan zijn dat de verwachtingen van de bevolking inlost: behoud en versterking van
natuur en het groene en landelijke karakter, ruimte creëren voor betaalbare woningen,
tegengaan van speculatie en de ontmoediging van de realisatie van luxeappartementen in de
dorpskernen, slimme inbreiding in de dorpskernen (eengezinswoningen met tuin) en
toekomstgerichte visie op het wonen in het groen (woonparken).
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In woonparkgebieden blijft de verkavelingsstop onverkort van kracht. Het gemeentebestuur
verzet zich in het bijzonder tegen afgesloten woonwijken of de realisatie van bijkomende
luxueuze villaparken. Een nieuw gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot niet
grondgebonden meergezinswoningen kan ook een sturend instrument zijn. Hiervan zijn er
praktijkvoorbeelden in onze buurgemeenten.
Het Hof ter Linden en De Zetten dienen zoveel mogelijk gevrijwaard te blijven.
Het gemeentebestuur ontwikkelt, samen met specialisten (GECORO), een duidelijke
toekomstgerichte visie over de ruimtelijke ordening in de gemeente en legt regels vast die
voor iedereen gelden. Via deze weg kan het gemeentebestuur meer rechtszekerheid bieden
aan bouwpromotoren die ook betaalbare projecten willen realiseren.
Het gemeentebestuur maakt volgende Ruimtelijke UitvoeringsPlannen op in orde van
prioriteit:
 RUP Dorpskernen: door de bouwhoogte, het aantal wooneenheden en hun oppervlakte
te relateren aan de grootte van de bouwpercelen en hun situering, wil het
gemeentebestuur kazernebouw en megaprojecten uit het straatbeeld houden. Grotere
en achterliggende percelen in de dorpskernen kunnen in aanmerking komen voor
inbreiding via grondgebonden eengezinswoningen. De ontwikkelingsmogelijkheden
zullen per straat worden bekeken, in functie van de draagkracht van de straat, op het
vlak van mobiliteit en met respect van het groene karakter.
Er worden zones voor sociale woningbouw afgebakend.
In de dorpskernen geeft het gemeentebestuur voorrang aan kleinschalige handel door
zelfstandige ondernemers. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor de woonfunctie
(wonen boven winkels). Het gemeentebestuur zal eerst een inplantingsplan uitwerken,
dat rekening houdt met mobiliteitsproblematiek en een opsplitsing van woon- en
handelszones vooraleer verdere vergunningen worden verleend.
 RUP Turnhoutsebaan Oost: Dit RUP moet zorgen voor ruimte om te ondernemen in een
kwaliteitsvolle omgeving, verbetering van de leefkwaliteit voor de omwonenden, minder
sluipverkeer en veilige verkeersinfrastructuur.
Een analyse van de bestaande
bedrijfsterreinen en hun bestemming dringt zich op . Het bestuur streeft naar meer
rechtszekerheid voor ondernemers onder andere door duidelijke voorschriften uit te
werken.
 RUP Schildehof: Het recente erfgoedplan Schildehof moet de basis worden voor een
ambitieuze herwaardering van deze unieke site. Alle verdere stappen moeten gezet
worden door de opmaak van een RUP. Het gemeentebestuur beoogt de huidige
cultuur- en natuurwaarde te versterken met behoud van de huidige functies op vlak van
zachte recreatie.
 RUP Schildestrand: Een gedifferentieerde oplossing uitwerken: natuurgebied is en blijft
natuurgebied, bebouwing buiten het natuurgebied kan onder bepaalde voorwaarden
geregulariseerd worden.
 RUP Het Moer: In overleg met de bewoners een oplossing uitgewerkt worden die
vergelijkbaar is met de huidige situatie in bijvoorbeeld het Kotsbos.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Toekomstgerichte visie
gemeentelijke ruimtelijke
ordening

Herziening GRS

RUP Dorpskernen
RUP Turnhoutsebaan Oost
RUP Schildehof
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Financiële
weerslag
Eenmalig 75.000
euro
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
70% subsidie –
netto 9.000 euro

RUP Schildestrand
RUP Het Moer
nieuw gemeentelijk retributiereglement met
betrekking tot niet grondgebonden
meergezinswoningen

3.3.

Eenmalig 50.000
euro
Eenmalig 25.000
euro
/

Woonbeleid

3.3.1. Betaalbaar wonen in de dorpskernen
Meer dan ooit staan de dorpskernen onder druk van grootschalige bouwprojecten. Wil
Schilde- ‘s-Gravenwezel een leefbare gemeente blijven, moeten er meer jonge gezinnen in
de gemeente komen wonen. Het gemeentebestuur wil de twee dorpskernen met de vele
typische eengezinswoningen versterken tot ideale woonplekken voor deze groep. Het
streefdoel is een huis met een tuin en toch dicht bij winkels, scholen, kinderopvang en
openbaar vervoer.
Als het bestuur erin slaagt jonge gezinnen naar de dorpskernen van Schilde en ’sGravenwezel te trekken, kunnen deze later, indien zij dat wensen, doorstromen naar een
woning in woonparkgebied. Dit komt de sociale cohesie alleen maar ten goede.
Dit kan op verschillende manieren worden aangepakt:
 het toekennen van een maximaal premie van €10.000 in geval van renovatie van
grondgebonden eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. Dit zal
uitgewerkt worden in een reglement en mag de gemeentelijke financiën niet in het
gedrang brengen;
 het gemeentebestuur wil gronden aankopen om deze aan te bieden aan jonge gezinnen
via een erfpachtsysteem. Zo krijgen deze gezinnen de kans een optie te nemen op de
grond zonder aankoopverplichting. Op deze grond kunnen de gezinnen hun woning
bouwen. Zolang de optie tot aankoop van de grond niet wordt gelicht blijft de gemeente of
het OCMW eigenaar van de grond.
 het tegengaan van de speculatie, waarbij eengezinswoningen in de dorpskernen worden
vervangen door te grote appartementencomplexen;
 alle kansen moeten benut worden om samen met private en officiële partners gronden of
woningen aan te kopen en/of te ontwikkelen en deze aan te bieden aan jonge gezinnen.
3.3.2. Een activeringsrol voor de gemeente
Er is heel wat leegstand in de gemeente.
Na twee jaar leegstand, spoort het
gemeentebestuur, via een verhoogde leegstandbelasting, de eigenaars aan te renoveren of
een bestemming te geven aan hun gebouw. Dit geldt zowel voor woningen als voor winkels.
Om alle beschikbare gronden in kaart te brengen, stelt de gemeente een register
onbebouwde percelen op.
Dit is een uitstekend monitoringsinstrument voor het
gemeentelijk woonbeleid.
3.3.3. Een actief coördinerende rol op de huisvestingsmarkt
Het gemeentebestuur wil een actief coördinerende rol spelen op de huisvestingsmarkt via
een woonbeleidsplan dat wordt opgemaakte in samenwerking met de Interlokale Vereniging
Lokaal Woonbeleid Regio Midden.
Het recent opgestarte wooninfopunt krijgt de volle steun van het gemeentebestuur.
(toekomstige) bewoners kunnen er immers terecht voor informatie, advies en ondersteuning
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over de aanvraag van premies, energie en duurzaamheid, sociale huur- en koopwoningen,
sociaal lenen, aanpasbaar wonen en over woningkwaliteit.
3.3.4. Rechtszekerheid voor de bewoners van de weekendverblijven
Schilde telt twee weekendzones die nog niet geregulariseerd zijn, Schildestrand en het Moer.
Met betrekking tot Schildestrand: voor een deel zijn deze weekendwoningen gebouwd in
natuurgebied en voor alle zones geldt een verbod op permanente bewoning.
Het bestuur wil een gedifferentieerde oplossing uitwerken: natuurgebied is en blijft
natuurgebied, bebouwing buiten het natuurgebied kan onder bepaalde voorwaarden
geregulariseerd worden.
Voor het Moer (Grote Beemd) moet er in overleg met de bewoners een oplossing uitgewerkt
worden die vergelijkbaar is met de huidige situatie in bijvoorbeeld het Kotsbos.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Garanderen van de leefbaarheid van de gemeente door
betaalbaar wonen voor jonge
gezinnen in de dorpskernen

Toekennen van een maximaal premie van
€10.000 in geval van renovatie van
grondgebonden eengezinswoningen door
jonge gezinnen in de dorpskernen
- uitwerken van een reglement
Aankoop gronden en aanbieden via
erfpachtsysteem
Samenwerking met private of publieke
partners opzetten
Leegstand aanpakken via een verhoogde
leegstandbelasting na twee jaar leegstand
van woningen en winkels
Register onbebouwde percelen
- opmaak reglement na goedkeuring
register onbebouwde percelen
Opmaak woonbeleidsplan
Ondersteuning wooninfopunt

Opnemen van een
activeringsrol

Actief coördinerende rol op de
huisvestingsmarkt

3.4.

Financiële
weerslag
200.000 euro per
jaar

zonder extra
uitgaven
/
/

/

Via intergemeentelijk
samenwerkingsverband

Milieu

De gezondheid van de inwoners staat centraal en vormt het uitgangspunt voor het te voeren
milieubeleid: zuivere lucht, zuiver water, zuivere bodem.
Er kan enkel een geloofwaardig milieubeleid gevoerd worden als het gemeentebestuur zijn
voorbeeldfunctie ter harte neemt. Dit houdt in dat het bestuur zuinig omspringt met
natuurlijke bronnen, milieu verantwoord aankoopt en een preventief en selectief afvalbeleid
voert: Via de gemeentelijke webstek moet er permanent worden gesensibiliseerd en
geïnformeerd over natuur- en milieu-initiatieven en educatie.
3.4.1. Duurzaamheid als vast criterium
Het gemeentebestuur wil dat duurzaamheid een vast criterium is bij alle aspecten van het
gemeentelijk beleid (infrastructuur, aankopen, bestekken, investeringen:).
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Vele bestaande gemeentelijke gebouwen zijn op vlak van duurzaamheid en
energiezuinigheid voor sterke verbetering vatbaar. Het gemeentebestuur voert een grondige
doorlichting van alle gebouwen uit om vervolgens via een doorgedreven investeringsbeleid
deze gebouwen te optimaliseren.
3.4.2. Oog voor biodiversiteit
Het gemeentelijk milieubeleid dient het groene karakter van deze gemeente verder te
versterken, zowel op publiek als privaat domein.
Daarom zal het gemeentebestuur het openbaar groen blijvend versterken via een
plangerichte aanpak (cfr. ‘groene huisstijl’): inheemse plantensoorten promoten, plantsoenen
en pleinen op duurzame wijze verfraaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken.
Daarnaast moeten in gemeentelijke aanplantingen bloemen en planten voorzien worden die,
ter ondersteuning van de bijenpopulatie, ook later op het jaar bloeien.
Beken en grachten zullen ondermeer door een juist oeverbeheer bijdragen tot een grotere
biodiversiteit.
3.4.3. De natuur is er voor iedereen
Het gemeentebestuur draagt blijvend zorg voor de bescherming van de natuurgebieden,
bossen, beekvalleien, parken en landschappelijk waardevolle gebieden. Het opofferen van
waardevolle natuur kan enkel voor doeleinden die van openbaar nut zijn.
Indien budgettair mogelijk koopt het gemeentebestuur telkens de gelegenheid zich voordoet
waardevol bos- en natuurgebied aan.
Erfdienstbaarheden die onrechtmatig door de eigenaars worden genegeerd en/of afgesloten,
moeten in ere worden hersteld zodat de toegankelijkheid opnieuw gewaarborgd is.
3.4.4. De vervuiler betaalt
De uitbreiding en herinrichting van het milieupark is de eerste prioriteit. “De vervuiler betaalt”,
is het motto van het gemeentebestuur. Er komt een tarifering op basis van aard en gewicht
van het gestorte afval.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om de lokale ondernemers toegang te geven tot het
milieupark. Ook voor deze doelgroep geldt een tarifering op basis van aard en gewicht van
het gestorte afval. De gemeente zal acties opzetten om de ondernemers milieubewuster te
maken.
Het gemeentebestuur sensibiliseert inwoners, die over een tuin beschikken, tot thuis
composteren met het oog op het terugdrijven van het aantal groene containers.
3.4.5. Opruimacties
De buurtbewoners van het Picardiebos en de Wildbeheerseenheid Schijnvallei nemen één
keer per jaar het initiatief voor een opruimactie. Een goed voorbeeld, dat het
gemeentebestuur zal uitbreiden door deze groene wijkopruimacties te promoten en logistiek
te ondersteunen.
De doelstelling van de opruimacties is de leefbaarheid van de woonkernen vergroten en de
milieuvervuiling verminderen.
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Sensibilisatie voor het milieu –
de gemeente vervult een
voorbeeldfunctie

Sensiblisatie, klachtenbehandeling en
projectwerking
Gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken
bij het onderhoud van het openbaar groen
Ondersteuning van de bijenpopulatie door
aanplanting van laatbloeiers
Oeverbeheer van grachten en beken dat
bijdraagt tot een grotere biodiversiteit
Ondernemers milieubewuster maken
Logistieke ondersteuning en promotie groene
opruimacties
Herinrichting van het milieupark
Afvaltarifering op basis van aard en gewicht
in het milieupark
Onderzoek mogelijkheid toegang tot
containerpark voor lokale
ondernemerstarifering op basis van aard en
gewicht afval
Hervorming van de afvalbelasting en
afvalophaling

De vervuiler betaalt

Stimuleren van thuis composteren

Financiële
weerslag
Jaarlijks 2000 euro
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
/
/
1 171 000 euro
Inkomsten: 230.000
euro
Streefdoel: budgetneutraal

Inkomsten
afhankelijk van
studie naar
verschillende
modellen
/

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Kwaliteitsvolle openbare ruimte
(zie 3.1)

Aankoop ecologisch en/of landschappelijk
waardevol gebied

3.5.

Financiële
weerslag

Lokale economie

Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale ondernemers. Een opwaardering van de
dorpskernen moet de winkelcentra nog aantrekkelijker en toegankelijker maken.
3.5.1. Meer rechtszekerheid voor ondernemers
De inwoners van Schilde zijn best tevreden over het aanbod, de productkwaliteit en de
service van onze detailhandelaars en horecazaken. Een opwaardering van de winkelcentra
met rustbanken en meer groen kan het winkelen aangenamer maken. Het gemeentebestuur
wenst geen uitbreiding van grootschalige detailhandelsbedrijven in de centra. Zones voor
KMO’ s en ambachtelijke bedrijven moeten hun plaats buiten de dorpskernen krijgen. Een
analyse van de bestaande bedrijfsterreinen en hun bestemming dringt zich op (RUP
Turnhoutsebaan Oost). Het bestuur streeft naar meer rechtszekerheid voor ondernemers
onder andere door duidelijke voorschriften uit te werken.
Een vestigingsplan met visie op langere termijn dient uitgewerkt te worden. In de
winkelkernen leveren detailhandelaars en horeca kwalitatief goede producten en diensten.
In de dorpskernen geeft het gemeentebestuur voorrang aan kleinschalige handel door
zelfstandige ondernemers. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt moeten
hiervoor het gepaste wettelijke kader creëren. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor de
woonfunctie (wonen boven winkels).
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Er moet verder gewerkt worden aan het RUP Turnhoutsebaan Oost. De focus ligt op het
behoud van de bestaande detailhandel. Het RUP moet zorgen voor ruimte om te
ondernemen in een kwaliteitsvolle omgeving; verbetering van de leefkwaliteit voor de
omwonenden, minder sluipverkeer en veilige verkeersinfrastructuur.
3.5.2. (administratieve) vereenvoudiging
Een stevig economisch draagvlak is een belangrijke pijler waarop onze welvaart steunt, ook
in de gemeente. Ondernemers moeten ruim inspraak krijgen bij de uitvoering van het beleid
dat hen betreft.
De rol van de gemeentelijke overheid moet zich beperken tot haar kerntaken. Plannen en
aansturen van onder andere ruimtelijke ordening, inplanting van bedrijven, het
vergunningsbeleid en initiatief nemen in publiek-private samenwerkingsakkoorden behoren
tot de taken van de gemeente.
De gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers kan efficiënter werken onder andere
door:
 digitalisering, alle beschikbare formulieren via internet;
 snelle beslissingen over het afleveren van vergunningen;
 een KMO-ambtenaar als enig aanspreekpunt;
 behoud van steun aan startende ondernemers.
3.5.3. Aantrekkelijke en toegankelijke winkelcentra
‘Winkelen in Schilde’ heeft nog steeds een bovenlokale uitstraling en oefent een grote
aantrekkingskracht uit op mensen uit omliggende gemeenten. Natuurlijk werkt dit
aanstekelijk op de ketenbedrijven die maar al te graag een stuk van de koek willen.
Bezoekers van de winkelcentra zullen zich afwenden omdat er geen verschil meer is met
‘elders’.
Het gemeentebestuur is daarom van mening dat de middenstanders in Schilde en ’sGravenwezel moeten gesteund worden in hun streven om winkels uit te bouwen waar
‘kwaliteit, gezelligheid en service ‘ nog een betekenis hebben.
Grote handelszaken op de Turnhoutsebaan zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, de
veiligheid en het zuiver houden van hun parkeerruimten. Zij dienen ook gestimuleerd te
worden hun omliggende terreinen aantrekkelijker te maken door onder andere de
aanplanting van groen. Op die manier kan het groene karakter van de gemeente benadrukt
worden. Het gemeentebestuur zal de instrumenten om dit te realiseren, voorzien in het
RUP Dorpskernen en Turnhoutsebaan-Oost.
Handelszaken die bij de start voor een Nederlandstalige naam kiezen, worden gewaardeerd
door het gemeentebestuur.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Aantrekkelijke en toegankelijke
winkelcentra

Jaarlijks publiceren naamlijst en aanbieding
waarderingsgeschenk voor handelaars die bij
de start voor een Nederlandstalige naam
kiezen

(administratieve)
vereenvoudiging voor lokale
ondernemers

Snelle beslissingen over het afleveren van
vergunningen
Verdere uitbouw van de KMO-ambtenaar als
enige aanspreekpunt
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Financiële
weerslag
50 euro extra voor
startende
ondernemers die
kiezen voor een
Nederlandstalige
naam
/
/

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling
(administratieve)
vereenvoudiging
ondernemers

3.6.

Actie

voor

lokale

Digitalisering (namelijk alle beschikbare
formulieren via internet) = e-loket

Financiële
weerslag
Zie 2.5.1

Politie en brandweer

De politiezone Voorkempen maakt een Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019 op. De hierna
opgesomde acties door het gemeentebestuur zullen meegenomen worden bij de opmaak
van het Zonaal Veiligheidsplan.
3.6.1. Mobiliteit: Meten en handhaven
Verkeersstromen aanpakken vergt structurele maatregelen op lange termijn. De reeds
opgestarte metingen worden onverminderd verder gezet en de resultaten worden gebruikt bij
het bepalen van de prioriteiten voor handhaving en het investeren in wegeninfrastructuur.
Naast sensibilisering is ook het uitvoeren van controles een noodzaak voor het
gemeentebestuur. Het bestuur ijvert voor een verdere uitbouw de verkeersdienst van de
lokale politie Voorkempen en meer middelen voor controles. Een betere samenwerking op dit
vlak tussen gemeente en politie is noodzakelijk. Dit moet ertoe leiden dat de politiediensten
op het juiste moment op de juiste plaats staan. Het gemeentebestuur pleit voor de aankoop
van mobiele snelheidsradars en de inzet van nieuwe technologische middelen om te komen
tot een betere handhaving (trajectcontrole/nummerplaatcontrole).
Aan scholen zal door regelmatige controles toegezien worden op de naleving van de
verkeersregels.
Om nacht- en weekendongevallen te verminderen is het gemeentebestuur voorstander van
meer interzonale politieacties zoals bijvoorbeeld Antigoon (antidiefstal), Wodka...
3.6.2. Verhogen van de veiligheid
Het bestuur wil de veiligheid in de gemeente verhogen door de uitbreiding van
buurtinformatienetwerken, camera’s aan de drukke verbindingswegen, een strengere aanpak
van de criminaliteit en het in vraag stellen van de werking van de huidige politiezone.
De toegenomen criminaliteit maakt vele inwoners bezorgd. Buurtinformatienetwerken
functioneren goed
maar
zijn
niet
veralgemeend
doorgevoerd.
Preventieve
veiligheidsmaatregelen maar ook een strengere aanpak van de criminaliteit zijn noodzakelijk.
Sociale controle is nog steeds een belangrijk element in het waarborgen van onze veiligheid.
Onverschilligheid voor wat er gebeurt in straat of buurt moet opnieuw plaats ruimen voor
betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Buurtinformatienetwerken met bewoners of
zelfstandigen moeten dan ook alle kansen krijgen en worden gestimuleerd.
Naast de grote criminaliteit moet de lokale politie steeds aandacht hebben voor de zgn.
kleine criminaliteit en overlast.
Het gemeentebestuur pleit voor een meer aanspreekbare politie. Klachten van mensen
worden altijd ernstig genomen en opgevolgd. Burgers die onregelmatigheden vaststellen,
moeten de politie daarover gemakkelijker kunnen inlichten.
Kleinere zaken kunnen gesignaleerd worden via een meldnummer, -kaart of elektronisch
meldpunt.
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Het instrument van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is het sluitstuk van een
lokaal overlastbeleid als alle andere middelen zijn uitgeput.
3.6.3. De organisatie van de politiediensten
De gemeentelijke politieraadsleden moeten hun rol voluit kunnen spelen, zowel in de
meerderheid als in de oppositie. Zij moeten betrokken worden bij allerlei vormen van overleg,
werkbezoeken, en dergelijke. Zij moeten alle verslagen en documenten ook elektronisch
kunnen raadplegen en snel kunnen beschikken over een correct verslag van politieraad en college.
Het opvangen van slachtoffers van een misdrijf is voor de lokale politie een prioriteit.
Slachtofferbegeleiding moet snel en doeltreffend zijn. Wanneer de dienst slachtofferhulp
vaststelt dat hij niet in staat is de nodige bijstand te verlenen, moet hij onmiddellijk
doorverwijzen.
De politie moet zich toeleggen op haar kerntaken, met name de efficiënte bestrijding van de
woninginbraken, intrafamiliaal geweld en het handhaven van de verkeersveiligheid. De politie
wordt ontlast van administratieve taken die net zo goed door niet-politiemensen kunnen
vervuld worden.
De functie van wijkagent moet verder worden opgewaardeerd en aan de burgers duidelijk
bekendgemaakt.
3.6.4. Brandweer: naar een optimale accommodatie
Het gemeentebestuur beseft dat de huidige accommodatie niet optimaal is. Het bestuur de
huidige infrastructuur, in samenspraak met de brandweer, onderhouden en waar nuttig en
nodig verbeteren.
Om tegemoet te komen aan de nood voor bijkomende kleedkamers, zullen tijdelijk containers
gehuurd of aangekocht worden. Voor de aankoop worden de kosten en baten op langere
termijn afgewogen en is een duurzame bestemming voor de containers primordiaal.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Mobiliteit: meten en handhaven

Inzet trajectcontrole

Optimale accommodatie voor
de brandweer

Tijdelijk: huur of aankoop containers met
kleedkamers
Bouw van een nieuwe brandweerkazerne

3.7.

Financiële
weerslag
Eenmalig 110 000
euro
30 000 euro over
drie jaar
1 150 000 euro
over drie jaar
(studiekosten en
uitvoering)

Openbare werken

3.7.1. Een doordacht waterbeleid
Het verder afwerken van het rioleringsnetwerk blijft een prioriteit en dit in de eerste plaats in
de wijken Steynhoeve en Hof ter Linden.
Naast de klassieke rioleringsprojecten kunnen kleinschalige waterzuiveringssystemen
worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de weekendzones. Dit conform de zoneringsplannen
en het bestaande reglement. Tevens dient er te worden nagegaan hoe de afvoer van
rioolwater in de landelijke zones kan worden aangepakt, eventueel via persleidingen.
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Grote delen van het grondgebied zijn overstromingsgevoelig. Daarom besteedt het
gemeentebestuur veel aandacht aan een doordacht waterbeleid. De bestaande grachten
moet nauwgezet onderhouden worden, waar de grachten door particuliere ingrepen
verdwenen zijn moeten deze hersteld worden. Waar mogelijk moet het grachtenstelsel
uitgebreid worden en op het gemeentelijke grondgebied worden zones voor waterbuffering
voorzien.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Een doordacht waterbeleid

Verdere uitbreiding rioleringsnetwerk
- Steynhoeve
Herstellen verdwenen grachten
Uitbreiding grachtenstelsel
Zones voor waterbuffering voorzien

Onderzoek naar aanpak afvoer rioolwater in
landelijke zones (projectfiche Hof ter Linden)

Financiële
weerslag
Eenmalig 500 000
euro
Netto 750 000 euro
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
Binnen
gebiedsgerichte
projecten
Eenmalig 5000
euro

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Een doordacht waterbeleid

Verdere uitbreiding rioleringsnetwerk

3.8.

Financiële
weerslag
2 000 000 euro
over 4 jaar

Patrimonium

Vele bestaande gemeentelijke gebouwen zijn op vlak van duurzaamheid en
energiezuinigheid voor sterke verbetering vatbaar. Het gemeentebestuur voert een grondige
doorlichting van alle gebouwen uit om vervolgens via een doorgedreven investeringsbeleid
deze gebouwen te optimaliseren.
3.8.1. Culturele infrastructuur
Het gemeentebestuur realiseert een nieuw gemeenschapscentrum conform het PIA-project,
mits volgende aanpassingen:
 De tekenacademie blijft op eigen vraag op huidige locatie gehuisvest.
 De plaats in het gemeenschapscentrum die hierdoor vrijkomt, wordt ingenomen door de
muziekacademie.
 De dienst cultuur en bibliotheek, meer bepaald de dienstverantwoordelijke en de
themaconsulent, en het evenementenloket verhuizen naar het gemeenschapscentrum.
De bibliotheek zal uitgebreid worden op de bovenverdieping van het gemeentehuis.
Indien er overeenstemming wordt bereikt met het bestuur van heemkring ‘De 3 Rozen’ zal,
conform de afspraak die het vorige gemeentebestuur gemaakt heeft , het heemhuis
gerenoveerd worden.
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3.8.2. Jeugdinfrastructuur
Het gemeentebestuur zorgt binnen de drie jaar voor een nieuw dak boven het hoofd van de
Chirojongens ter realisatie van het RUP Lindencentrum, dat in opmaak is.
De scouts van Schilde-Bergen moet op haar vertrouwde plek kunnen blijven. De bedoeling
is de site van De Liebaert te verwerven na onderhandeling met de eigenaars. Ofwel wordt
dit gebouw verworven en wordt geïnvesteerd een veilige en geluidsarme infrastructuur die
openstaat voor alle verenigingen. Het welzijn van de buurtbewoners is tevens van groot
belang. Indien de verwerving niet lukt, dan zoekt het gemeentebestuur naar een alternatieve
locatie.
Als de brandweer van plaats verhuist, zal het gemeentebestuur het jeugdcentrum uitbreiden
zodat er meteen onderdak kan geboden worden aan de uitleendienst van de jeugdraad.
Jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten in veilige omstandigheden in een aangepaste
infrastructuur. Daarnaast moet deze infrastructuur zodanig ontworpen zijn, dat een mogelijke
(geluids)overlast naar de buurt tot een minimum herleid wordt.
3.8.3. Binnen- en buitensportinfrastructuur
De sportverenigingen hebben dringend nood aan meer capaciteit voor binnensporten. De
bouw van een sporthal in zowel Schilde als ’s-Gravenwezel draagt de voorkeur weg.
In Schilde zal het gemeentebestuur de huidige sportzaal ‘Vennebos’ bij voorkeur in
samenwerking met het GO! vernieuwen of verbouwen zodat er meer capaciteit vrijkomt.
In ’s-Gravenwezel wordt ook geïnvesteerd in sportinfrastructuur in functie van de noden.
Het gemeentebestuur wenst de buitensportinfrastructuur te verbeteren. Hiervoor zal het
bestuur, binnen de financiële en ruimtelijke mogelijkheden, uitvoeren wat voorzien is in het
sportbeleidsplan. Overleg met alle betrokkenen, inclusief de buurtbewoners, zal plaatsvinden
voor de plannen effectief vorm krijgen.
Privé-initiatief voor de inplanting van sportvelden kan - voorzover het geen afbreuk doet aan
natuurgebied of waardevolle natuur en landschappen in onze gemeente - op steun rekenen.
3.8.4. Andere infrastructuur
Het gemeentebestuur voorziet in de aanleg van een voertuigenloods Rozenhoek. De
buitenaanleg zal eveneens aangepakt worden.
Het PIA-project (Patrimonium In Aanbouw) zal geëvalueerd en bijgestuurd worden in functie
van toekomstige ontwikkelingen.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Culturele infrastructuur
realiseren

Bouw van een nieuw gemeenschapscentrum
Meubilair nieuw gemeenschapscentrum
Renovatie heemhuis Scilla

Jeugdinfrastructuur

Lindencentrum: nieuwe huisvesting voor de
Chirojongens + gemeenschapslokaal
Investeren in geluidsisolatie voor
ontmoetingsinfrastructuur
Vernieuwing of bouw van sporthal Vennebos
Sportinfrastructuur ’s-Gravenwezel

Binnensportinfrastructuur
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Financiële
weerslag
7 000 000 euro
750 000 euro
Budget reeds
voorzien – opdracht
is gegund
810 000 euro
Jaarlijks 6000 euro
5 600 000 euro
30.000 euro
studiekosten

Andere infrastructuur

Bouw voertuigenloods en buitenaanleg
Rozenhoek
Evaluatie en bijsturing PIA-project

Eenmalig 620 000
euro
/

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Culturele infrastructuur
realiseren
Jeugdinfrastructuur

Uitbreiding van de bibliotheek
Renovatie heemhuis de Drie Rozen
Investeren in de lokalen van de Scouts
Schilde Bergen
De Liebaert als volwaardige fuifzaal
Uitbreiding jeugdcentrum met ruimte voor de
uitleendienst van de jeugdraad

Buitensportinfrastructuur

Verbeteren buitensportinfrastructuur na
overleg met alle betrokkenen
Steunen van privé-initiatief

3.9.

Financiële
weerslag
300 000 euro
350 000 euro
Aankoop site:
500 000 euro
750 000 euro
Afhankelijk van de
locatie van de
brandweer
Twee jaar 500 000
euro
Inspelen op
opportuniteiten

Mobiliteit

In het deel 3.6.1 werd reeds verwezen naar de acties op het vlak van meten en handhaven.
3.9.1. Een nieuw mobiliteitsplan
Voor het gemeentebestuur betekent duurzame mobiliteit het verhogen van de
verkeersveiligheid, ruimte voor de zachte weggebruikers, maar ook aandacht voor
bereikbaarheid. De zorg en het herstel van de leefbaarheid van de woonkernen en het
verminderen van de milieuvervuiling zijn daarbij essentiële doelstellingen.
Goede bereikbaarheid, ook met de wagen, is belangrijk voor de economische ontwikkeling
en draagt bij tot het sociaal-cultureel leven.
Het toenemende verkeer zorgt ervoor dat Schilde - zeker in het weekend - één van drukste
gemeenten van ons land is geworden. Uit een enquête blijkt dat de inwoners van Schilde
mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijke aandachtspunten vinden voor de gemeente. Er
moet de komende legislatuur dus voldoende aandacht besteed worden aan de
verkeersveiligheid, het fileleed, parkeerproblemen en het toenemende sluipverkeer.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt, zoals bepaald door de Vlaamse overheid, de basis
van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid voor de daaropvolgende jaren. Elke nieuwe
infrastructurele of ander maatregel wordt vooraf getoetst. Er zal bijzondere aandacht uitgaan
naar het sluipverkeer. Bij het planningsproces worden alle belanghebbenden betrokken.
Overleg met de buurgemeenten is van groot belang om het mobiliteitsbeleid uit te bouwen.
Het gemeentebestuur geeft voorrang aan de zachte weggebruikers. Maatregelen die
genomen worden, zullen steeds aan de volgende doelgroepen getoetst worden: Stappers –
Trappers – Openbaar vervoer en Personenwagens.
Het gemeentebestuur stimuleert verkeersopvoeding. Daartoe worden o.m. initiatieven voor
en in overleg met scholen genomen. Zwakke weggebruikers moeten zich ervan bewust zijn
dat iedereen het verkeersreglement moet naleven.

24

3.9.2. Veilige infrastructuur
In het kader van preventieve beveiliging van de zwakke weggebruikers zal het
gemeentebestuur zich engageren om nog meer te investeren in snelheidsbeperkende
maatregelen zowel qua infrastructuur als signalisatie (snelheidsindicators). Bijzondere
aandacht dient ook te gaan naar veilige oversteekplaatsen voor fietsende scholieren, met
name aan de grote en drukke verkeersassen in onze gemeente.
Investeren in veilige fiets- en voetpaden blijft een topprioriteit.
Volgende dossiers, die zich in verschillende stadia van vooruitgang bevinden, worden
afgewerkt:
 herinrichting N12 (Turnhoutsebaan) tussen Wisselstraat en grens Zoersel, met
gescheiden fietspaden;
 aanleg fietspaden tussen dorpskern Schilde en ’s-Gravenwezel conform het bekrachtigde
ontwerp in de Provinciale Auditcommissie (PAC);
 volledige herinrichting ‘doortocht ’s-Gravenwezel’ (van Veldlei tot Wijnegemsteenweg)
conform het bekrachtigde ontwerp in de Provinciale Auditcommissie (PAC);
 fietspad Klein Waterstraat – Moerhoflaan;
 vernieuwing fietspad St.-Jobsteenweg;
 vernieuwing fietspad Waterstraat (in combinatie met werken Aquafin);
 vernieuwing as Schoolstraat, Dorpsplein, Puttenhoflaan;
 vernieuwing Veldlei, Frans Pauwelslei, Eikenlei;
 herinrichting schoolomgeving Sint-Ludgardis Schilde;
 RUP Lindencentrum – parking.
Het gemeentebestuur zal daarnaast ook volgende projecten aanpakken:
- fietspad aan beide zijden van de Fortsteenweg (tussen Noorderlaan en Blijde Inkomst);
- doortocht Turnhoutsebaan;
- Oelegemsteenweg.
Met het oog op het verhogen van het comfort van de zachte weggebruikers en de gebruikers
van het openbaar vervoer, zal er verder geïnvesteerd worden in halte-accommodatie en
fietsstallingen met doeltreffende diefstalbeveiliging.
3.9.3. Streefbeeldstudie Turnhoutsebaan
Het Vlaams gewest voorziet in 2013 de gunning van een opdracht om een streefbeeldstudie
op te maken voor de Turnhoutsebaan op ons grondgebied. Het gemeentebestuur wil hier
nauw bij betrokken worden zodat deze studie oog heeft voor de (lokale) belangen van alle
weggebruikers. Eén scenario in de mobiliteitsstudie van het Antwerpse provinciebestuur
voorziet in het doortrekken van een tramverbinding tussen Wijnegem en Schilde, met latere
aansluiting tot in Malle. Het bestuur is tegen een tram door Schilde!
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Duurzame mobiliteit

De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
Investeren in snelheidsbeperkende
maatregelen
Investeren in halte-accommodatie voor
openbaar vervoer
Investeren in fietsenstallingen met
doeltreffende diefstalbeveiliging
Stimuleren verkeersopvoeding in
samenwerking met scholen
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Financiële
weerslag
Eenmalig 15 000
euro
Jaarlijks 30 000
euro
Jaarlijks 5000 euro
Jaarlijks 5000 euro
Budget reeds
voorzien

Veilige infrastructuur

Metingen verkeersstromen als basis voor
beleid
Investeren in veilige fiets- en voetpaden:
- voetpaden
- Bethaniëlei
- fietspad Klein Waterstraat-Moerhoflaan
- vernieuwing fietspad St Jobsteenweg
-

Streefbeeldstudie
Turnhoutsebaan

vernieuwing fietspad Waterstraat
studie fietspad beide kanten
Fortsteenweg
Oelegemsteenweg

Herinrichting N12 tussen Wisselstraat en
Zoersel met gescheiden fietspaden
Aanleg fietspaden tussen dorpskern Schilde
en ’s-Gravenwezel
Volledige herinrichting doortocht ’sGravenwezel
Herinrichting schoolomgeving Sint Lutgardis
Parking Lindencentrum
Verdediging lokale belangen van alle
weggebruikers

Eenmalig 3000
euro
250 000 euro
140 000 euro
230 000 euro
620 000 euro (2
jaar)
Reeds voorzien
30 000 euro (netto)
573 000 euro
(netto)
Reeds voorzien
100 000 euro
(netto)
300 000 euro
(netto)
Reeds voorzien
420 000 euro
/

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Veilige infrastructuur

Investeren in veilige fiets- en voetpaden:
- uitvoering fietspad Fortsteenweg
Fietspad Moerhoflaan
Vernieuwing as Schoolstraat, Dorpsplein,
Puttenhoflaan
Vernieuwing Veldlei, Frans Pauwelslei,
Eikenlei
Doortocht Turnhoutsebaan
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Financiële
weerslag
250.000 euro
980 000 euro
475 000 euro
On hold wegens
riolering
On hold wegens
riolering
375 000 euro
(netto)

4.

Dienstverlening

De gemeente is de basiscel van de democratie. Daarom wil het gemeentebestuur de kloof
tussen burger en gemeentelijke overheid overbruggen door meer inspraak en participatie
van de burger in en aan het beleid. Wij ondersteunen ons bloeiend verenigingsleven en
staan open voor de inbreng van goed werkende adviesraden. Alle adviezen van de
verschillende erkende adviesraden zullen behandeld en gemotiveerd beantwoord worden.

4.1.

Administratieve dienstverlening

Het gemeentebestuur streeft naar een verdere verbreding van de dienstverlening en ruimere
openingsuren.
De fysieke dienstverlening in het gemeentehuis wordt zo snel mogelijk georganiseerd
volgens het principe van “front office/back office”. Dit houdt onder meer in dat de inwoners
zich voor de meest courante vragen kunnen richten tot het centraal onthaal. Indien de vraag
hier niet kan beantwoord worden, verwijst het onthaal op een gerichte manier naar de
gespecialiseerde dienst. Indien geen onmiddellijke doorverwijzing mogelijk is, wordt er een
afspraak gemaakt.
De openingsuren van de gemeentelijke diensten worden na de realisatie van de front
office/back office beter afgestemd op de noden van onze inwoners. Het gebruikerspanel
gemeentelijke dienstverlening zal een cruciale rol spelen hierin.
Met het oog op een goede dienstverlening naar de burger toe, streeft het gemeentebestuur
naar een harmonieuze en efficiënte samenwerking met het OCMW. Hiertoe wordt een
projectplan opgemaakt.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Verbreding van de
dienstverlening

Front & backoffice gemeentehuis

Harmonieuze en efficiënte
samenwerking met het OCMW

4.2.

Uitbreiding openingsuren na realisatie front &
backoffice gemeentehuis
Opmaak projectplan en stapsgewijze
uitvoering

Financiële
weerslag
700.000 euro
(totaal over 4 jaar)
/
Kostenbesparend

Toerisme

Het toerisme biedt veel meer mogelijkheden dan er tot nu toe benut worden. Op dit moment
draait deze dienst op de enorme inzet van één vrijwilliger. Maar dit is niet lang meer
houdbaar. De inzet van een personeelslid wordt gekoppeld aan de financiële bijdrage van
de gemeenten Schoten en Wijnegem en gebeurt via de vzw Toerisme Voorkempen.
Het eendagstoerisme biedt extra mogelijkheden voor zowel het lokale cultuurgebeuren, de
parken, musea en de lokale horeca. Schilde is te mooi om zomaar door te fietsen of te
wandelen. De extra troeven blijven onderbelicht.
Ook hier is extra overleg nodig tussen de verschillende werkgroepen, diensten en raden.
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Benutten van de aanwezige
mogelijkheden

Publiciteit

Financiële
weerslag
Jaarlijks 1000 euro

Ontwikkelen van monumentenbordjes
conform de groene huisstijl

10 000 euro

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Benutten van de aanwezige
mogelijkheden

Professionaliseren
dienst
toerisme
in
samenwerking met andere gemeenten
aangesloten bij vzw Toerisme Voorkempen

4.3.

Financiële
weerslag
de
1/3 loonkost
themaconsulent =
8843 euro per jaar

Werkgelegenheid

Ter bestrijding van armoede is een actief tewerkstellingsbeleid een onmisbare factor. Het
gemeentebestuur wil voornamelijk investeren in de sociale economie zodat mensen de
nodige handvatten worden aangereikt om op eigen kracht hun financiële situatie te
optimaliseren.
De gemeente neemt haar regierol op het vlak van de sociale economie op.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Armoedebestrijding

Opnemen regierol sociale economie

4.4.

Financiële
weerslag
/

Evenementen

Het evenementenloket moet uitgroeien tot een echte facilitaire dienst voor alle verenigingen
en inwoners, waarbij men via één contactpunt (zowel fysiek als online) ruimten en materialen
kan reserveren, waar men ook terecht kan voor advies en wegwijs wordt gemaakt in
administratieve en wettelijke procedures.
Ook zal men via deze dienst kunnen reserveren voor alle activiteiten georganiseerd door de
gemeentelijke diensten.
Dit moet leiden tot administratieve vereenvoudiging, een snelle afhandeling van alle
aanvragen en betere communicatie en samenwerking met het gemeentebestuur.
De uitwerking van een reservatiesysteem is noodzakelijk om alle verenigingen of
particulieren de kans te geven activiteiten te organiseren of te beoefenen. Het
gemeentebestuur wenst voorrang te geven aan de verenigingen in de toewijzing van de
infrastructuur.
Een gestandaardiseerde reglementering rond voorwaarden, prijzen,
beperkingen en netheid is noodzakelijk.
4.4.1. Samenwerking met organisatoren van evenementen
De gemeente Schilde heeft een lange traditie in samenwerking met externe organisaties die
een belangrijke bijdrage leveren tot de beleving en culturele waarde van onze gemeente
zoals onder meer aan het Festival der Voorkempen, Carrousel, Wezel Culinair, het feestjaar
‘Hendrik Conscience’, sportmanifestaties, enzovoort.
Het gemeentebestuur wil de bestaande, succesvolle initiatieven blijven ondersteunen en
nieuwe interessante voorstellen kansen geven.
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Het gemeentebestuur wil buurtfeesten blijven promoten en de bestaande logistieke en
financiële ondersteuning behouden.
4.4.2. Organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten
Het gemeentebestuur wil een volwaardige uitgewerkte 11-juli viering in samenwerking met
geëngageerde inwoners.
Daarnaast behoudt het gemeentebestuur de gemeenschapsvormende activiteiten (onder
andere deelname Week van de Amateurkunsten, Open Monumentendag) zoals deze in het
verleden georganiseerd werden.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Administratieve
vereenvoudiging evenementen
Samenwerking met
organisatoren van
evenementen

Uitbouw evenementenloket
Uitwerking reservatiesysteem
Stimuleren van samenwerking met
organisatoren: behoud huidige
dienstverlening en ondersteuning
Ondersteuning van buurtfeesten: behoud
huidige dienstverlening en ondersteuning
11-juli viering in samenwerking met
geëngageerde inwoners

Organiseren van
gemeenschapsondersteunende
activiteiten

4.5.

Financiële
weerslag
Reeds voorzien
Reeds voorzien
/

/
Behoud budget
vorige jaren

Sport

Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk inwoners sport laten beoefenen: recreatief of
competitief, individueel of in ploegverband. De gemeente voorziet mogelijkheden om de
inwoners te laten bewegen.
De huidige werking van de dienst sport en gezondheid wordt gekoppeld aan de Vlaamse
beleidsprioriteiten, namelijk:
 het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een
doelgericht subsidiebeleid: het gemeentebestuur wil alle sportverenigingen evenwichtig en
rechtvaardig subsidiëren. Het bestuur opteert voor een basissubsidie met een extra
variabel deel naargelang de noden. Aan de sportraad wordt gevraagd een voorstel uit te
werken;
 het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel onderlinge samenwerking;
 het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenlange sportparticipatie via
een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;
 het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in
sport.
Conform het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 worden de acties en indicatoren in overleg met de sportraad verder
vormgegeven.
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen
via
een
doelgericht subsidiebeleid

Evenwichtig en rechtvaardig
subsidiereglement
Rationaliseren en actualiseren
overeenkomsten met clubs in functie van
water-, gas- en elektriciteitsverbruik en het
onderhoud van sportinfrastructuur
Faciliteren naschools sportaanbod in
samenwerking met de scholen
Uitbouw recreatieve buurtsportpleinen
Veiligheidsplan sportinfrastructuur

Het stimuleren van
sportverenigingen tot
professionalisering met een
bijzonder accent op
kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en
eventueel onderlinge
samenwerking
Het voeren van een
activeringsbeleid met het oog
op een levenlange
sportparticipatie via een anders
georganiseerd, laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod

4.6.

Sensibiliseren bevolking en beweging
uitlokken door het aanbieden van een actueel
en gevarieerd aanbod aan evenementen,
lessenreeksen, sportkampen, lezingen en
cursussen voor de ganse bevolking met het
oog op levenslange participatie
Onderhoud van huidige sportinfrastructuur,
sportpunten en zachte recreatie in
natuurgebieden die openbaar toegankelijk
zijn en het ontwikkelen van een
veiligheidsplan sportinfrastructuur
Mogelijkheden creëren voor de bevolking om
op een laagdrempelige manier te zwemmen
in naburige gemeenten

Financiële
weerslag
/
Minder uitgaven

/
zie 4.6.2
/

Budget reeds
voorzien

Budget reeds
voorzien

Budget reeds
voorzien

Jeugd

Het gemeentebestuur investeerde reeds in een duurzaam jeugdbeleid en dat heeft geloond.
De individuele jongeren, die geen lid zijn van een jeugdvereniging, kunnen nog beter bereikt
worden. Daarenboven wil het gemeentebestuur jongeren zoveel mogelijk binden aan de
gemeente eens ze op eigen benen staan.
Het gemeentebestuur wil een positieve betrokkenheid uitstralen naar alle jonge mensen door
ervoor te zorgen dat alle jeugdverenigingen en jongeren zich goed voelen en zich
gewaardeerd weten. Het gemeentebestuur vervult hierbij een sturende en ondersteunende
rol onder meer via de dienst gezin en welzijn. Het gemeentebestuur beseft dat de lokale
vrijwilligers in de vele jeugdverenigingen die de gemeente rijk is, een niet te onderschatten
bijdrage leveren.
De huidige werking van de dienst gezin en welzijn, meer specifiek het jeugdbeleid, wordt
gekoppeld aan de Vlaamse beleidsprioriteiten, namelijk:
 de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin:
- het particulier jeugdwerk ondersteunen;
- ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voor jongeren voorzien;
- voorzien in jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie, al dan niet door
subsidiëring: Het huidige succes van Grabbelpas, Kadee, speelplein-, kleuterwerking
en lummelhoek moet bestendigd worden. Het gemeentebestuur blijft dan ook
investeren in de vakantiewerking.
 het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur:
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- de wijze waarop de gemeente jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en
jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert;
- de wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en
jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert;
- het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als actieve partner in lokale
samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd.
4.6.1. Ondersteuning van het jeugdwerk
Fuiven is plezant, bevordert het gemeenschapsgevoel en is veel veiliger in eigen gemeente.
Daarom garandeert het gemeentebestuur dat jongeren acht keer per jaar kunnen fuiven in
zowel het gemeenschapscentrum als in De Wip en twaalf keer per jaar in De Liebaert of de
alternatieve locatie. Enkele keren per jaar laat het bestuur een grote tentfuif toe, mits
duidelijke afspraken met gemeente, omwonenden en politie. Deze afspraken moeten strikt
nageleefd worden. Kleine fuiven kunnen in JoS, Pagode en de jeugdlokalen van ’sGravenwezel.
De uitleendienst van de jeugdraad moet in samenwerking met het evenementenloket
uitgroeien tot een echte facilitaire dienst voor alle jeugdverenigingen en jongeren. Deze
doelgroep moet via één contactpunt (zowel fysiek als online) ruimten en materialen kunnen
reserveren. Door een intensieve samenwerking met het evenementenloket kunnen jongeren
ook terecht voor advies en wegwijs in administratieve en wettelijke procedures. Via het
evenementenloket zal men kunnen reserveren voor alle activiteiten georganiseerd door de
dienst gezin en welzijn.
4.6.2. Ruimte om te spelen, te ontmoeten en te fuiven
Om attractief te zijn voor gezinnen met kinderen, renoveert het gemeentebestuur de
bestaande speelterreinen. Binnen de dorpskernen worden speelplekken gecreëerd naar het
model van het nieuwe speelterrein in de Molenstraat.
Ook buiten de dorpskernen worden de open speel- en sportruimten in stand gehouden en
verzorgd.
De prioriteitenlijst voor de komende legislatuur ziet er als volgt uit:
 Kraanweide/De Wingerd;
 WIP/Treemblok;
 Spildoren/Lodewijk De Vochtplein;
 Lindencentrum/Schildestrand;
 ’t Parkske/Moerhoflaan;
 speelbossen.
Het systeem van speelstraten tijdens de zomervakanties wordt verder gepromoot en
ondersteund.
In samenspraak met jongeren en buurt zal het gemeentebestuur in het centrum van Schilde
of ’s-Gravenwezel een skateterrein realiseren.
Naast een skateterrein streeft het gemeentebestuur ook naar buurtpleintjes, met bijvoorbeeld
basketbal- of minivoetbalterreinen, waar jongeren recreatief kunnen sporten.
4.6.3. Preventie op het vlak van drugs- en drankmisbruik
Zonder jongeren te willen stigmatiseren, geeft het gemeentebestuur toch meer aandacht
voor drank- en drugsmisbruik. In overleg met jongeren zal een actief preventiebeleid
gevoerd worden door een meersporenbeleid via scholen, jeugdverenigingen,
jeugdconsulenten en horeca. De dienst gezin en welzijn vervult een trekkersrol.
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De werking van de Time Outprojecten, zoals deze begeleid worden door de vzw Elegast,
zullen tijdens het scholenoverleg in de kijker gezet worden.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Ondersteuning van het
jeugdwerk

Het particulier jeugdwerk ondersteunen:
- Uitbouw en samenwerking tussen
evenementenloket en uitleendienst
jeugdraad
Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden
voor jongeren voorzien:
- aandacht voor buitenspeelmogelijkheden

Voeren van een beleid ter
verhoging van de aandacht
voor jeugdcultuur

Actieve drug- en
alcoholpreventie

Financiële
weerslag

Voorzien in jeugdwerkaanbod, tenminste
tijdens de zomervakantie, al dan niet door
subsidiëring:
- stroomlijnen van de huidige werking
buitenschoolse kinderopvang in
samenwerking met scholen
- kwalitatieve (betaalbaar) en kwantitatieve
(toegankelijk) kinderopvang door
gemeente en OCMW
- behoud van de vakantiewerking
De wijze waarop de gemeente
jeugdcultuureigen uitingsvormen van
kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert
en faciliteert:
- skateterrein in Schilde of ‘s-Gravenwezel
in samenspraak met de jongeren en de
buurt
- afstemmen en uitbreiding preventieve en
sensibiliseringsacties
- stimuleren tot deelname aan interne en
externe vormingsmomenten
- informeren van de doelgroep via diverse
communicatiekanalen

/

Jaarlijks 150 000
euro met
uitzondering van 2
jaren

Reeds voorzien

Reeds voorzien

Reeds voorzien

Eenmalig 100 000
euro
Reeds voorzien

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Ondersteuning van het
jeugdwerk

Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden
voor jongeren voorzien:
- aandacht voor buitenspeelmogelijkheden

4.7.

Financiële
weerslag
300 000 euro over
twee jaar

Senioren

De senioren vormen in Schilde een maatschappelijk belangrijke bevolkingsgroep, zowel
kwalitatief als kwantitatief.
Binnen het Sociaal Huis moet een efficiënte zorgcoördinatie bijdragen tot het beter op elkaar
afstemmen van de bestaande hulpverlening en het duidelijk communiceren van nuttige
informatie naar senioren.
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Uitgebreide en betaalbare diensten moeten bewerkstelligen dat senioren zo lang als mogelijk
in de eigen woning kunnen blijven wonen en aan huis de nodige zorgen kunnen ontvangen.
Het bestuur wil een huisvestingsbeleid voeren dat er op gericht is senioren te integreren.
Het bestuur staat erop dat de opstart van een “Lokaal Dienstencentrum” voor senioren
onderzocht wordt.
Het “Lokaal Dienstencentrum” moet de motor zijn voor het seniorenbeleid. Het moet
toegankelijk zijn voor alle senioren en een antwoord bieden op de diverse noden en
uitdagingen waarmee senioren in hun nieuwe levensfase na hun actieve loopbaan worden
geconfronteerd.
In de eerste plaats moet het lokaal dienstencentrum fungeren als ontmoetingsruimte met een
aanbod aan activiteiten qua ontspanning, sport, vorming en cultuur. De plaatselijke
verenigingen moeten actief worden betrokken bij de werking en krijgen aldus ook de
mogelijkheid hun activiteiten te ontplooien en kenbaar te maken bij de al dan niet actieve
senior.
Tevens moeten senioren er terecht kunnen met vragen rond het zorgaanbod dat het OCMW
kan aanbieden op maat van elke 70-plusser: vervoer, karweidienst, warme maaltijden,
poetshulp, bejaardenzorg, :
Daarnaast blijft het bestuur het uitgebreide zorgaanbod aan huis via de OCMWpoetsdiensten en bejaardenzorg verder aanmoedigen en ondersteunen. Dit gebeurt onder
meer via de OCMW-dienstencheque-onderneming, die zich specialiseert en toelegt op
hulpbehoevende cliënten en moeilijke gezinssituaties. Deze dienstverlening onderscheidt
zich hierdoor duidelijk van de commerciële dienstencheque-ondernemingen. Het bestuur
creëert op deze manier een duidelijke meerwaarde voor de ouder wordende inwoners.
Het personeel in de OCMW-dienstencheque-onderneming moet daarom blijvend kunnen
rekenen op een vormingsaanbod en opleiding waardoor zij een onmisbare schakel blijven in
het zorgnetwerk waarvan het OCMW de draaischijf is.
Vrijwilligers, werkzaam in de ouderenzorg, moeten significant worden ondersteund. Zo
kunnen actieve senioren gestimuleerd worden om als vrijwilliger ten dienste te staan van hun
generatiegenoten, bijvoorbeeld ter bevordering van kennisoverdracht (Digidak), of naar
seniorenmobiliteit toe (mobielen vs. minder-mobielen). Hiervoor dienen zij te worden
ondersteund en gewaardeerd.
Opvang binnen de eigen gemeente van zwaar zorgbehoevenden moet worden uitgebreid en
reeds bestaande initiatieven (vb. dagopvang) moeten worden opgevolgd en beter bekend
gemaakt.
Openbare plaatsen en straten moeten worden afgestemd op een ouder wordende bevolking.
Zij moeten rolstoelvriendelijk worden. Het installeren van zitbanken en rustpunten langsheen
wandel- en winkeltrajecten verhoogt de integratie van senioren in onze gemeente. Ook de
winkeliers en de dienstensector moeten gestimuleerd worden om bij bouw en verbouwingen
seniorvriendelijk te werk te gaan (cfr. toegankelijkheid).
De erkende verenigingen (sport, cultuur, ...) moeten worden aangespoord om hun aanbod
ook af te stemmen op participatie van senioren.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Samenwerking met en voor
senioren

Ondersteunen vrijwilligerswerking
Aansporen verenigingen om het aanbod af te
stemmen op senioren
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Financiële
weerslag
Budget reeds
voorzien
/

Integratiegericht huisvestingsaanbod voor senioren

4.8.

Stimuleren van winkeliers en dienstensector
omtrent fysieke toegankelijkheid en
seniorvriendelijke bouw en verbouwing
Senior- en rolstoelvriendelijke openbare
plaatsen
Onderzoek mogelijkheden opstart van een
lokaal dienstencentrum
ste
Uitgebreide en betaalbare praktische 1
lijnsdienstverlening (o.a. dienstencheques)
Efficiënte zorgcoördinatie binnen het sociaal
huis voor betere afstemming hulpverlening en
duidelijke communicatie van nuttige
informatie
Bekendmaking (dag)opvang voor zwaar
zorgbehoevenden

/

Zie hoger
Budget OCMW
Budget OCMW
Budget OCMW

Budget OCMW

Gezinnen

Het gemeentebestuur wil de gezinnen op verschillende manieren ondersteunen.
Het gemeentebestuur beschouwt kinderopvang als een kwalitatieve en kwantitatieve
basisvoorziening die zowel door de gemeente als het OCMW moet aangeboden worden.
Buitenschoolse opvang wordt blijvend ondersteund. Tijdens het schooljaar zijn de scholen de
bevoorrechte partners. Het gemeentebestuur helpt hen deze dienstverlening kwalitatief te
versterken. De jaarlijkse subsidie van 10.000 euro blijft behouden. Tijdens de
vakantieperiodes moet de dienst gezin en welzijn, samen met het OCMW, deze opvang
(Kadee) blijven organiseren.
Het bestuur blijft gaan voor een complementair en betaalbaar aanbod van kinderopvang via
onthaalouders en kinderopvangcentra in beide deelgemeenten. Ouders die om
beroepsredenen genoodzaakt zijn de opvang van hun kinderen gedurende een belangrijk
deel van de week uit te besteden aan derden, moeten zelf een keuze op maat kunnen
maken, aangepast aan de eigenheid van hun kind.
Kinderopvang moet professioneel worden aangepakt door goed opgeleide onthaalouders en
professionele kinderverzorgsters. Het OCMW kan deze garantie bieden. Na
behoeftenonderzoek kan de capaciteit uitgebreid en kunnen de openingsuren bijgestuurd
worden.
Al te vaak krijgen ouders op één of ander moment in hun lange loopbaan als
verantwoordelijke ouder, het gevoel er alleen voor te staan. Oude en ruimere
familieverbanden zijn verdwenen en tijdsdruk en toenemend materialisme maken de
opvoedingstaak vaak erg zwaar. De opvoedingswinkel en de contactpunten zijn een plek
waar iedereen terecht kan, met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en
jongeren. Het opvoedingspunt in het sociaal huis moet behouden blijven.
Ouders en opvoeders die geconfronteerd worden met moeilijke gezins- en
opvoedingssituaties kunnen terecht in het sociaal huis voor een gesprek, professioneel
advies en ondersteuning met het oog op een harmonieus samenleven in gezinsverband. Dit
gebeurt met respect voor alle gezinsvormen en alle opvoeders die zich kwijten van een
volledige of deeltijdse opvoedingstaak.
Het gemeentebestuur wil ook sensibiliseren rond overmatige schuldenlast, (over)consumptiegedrag, duurzaamheid en hoge energiefacturen en gezinnen die hiermee
worstelen ondersteunen.
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Gezinsondersteuning
aanbieden

Betaalbare en toegankelijke kinderopvang in
Schilde en ‘s-Gravenwezel
Opvoedingsondersteuning
Sensibiliseren rond overmatige schuldenlast,
duurzaamheid en hoge energiefacturen

4.9.

Financiële
weerslag
Zie 4.6
Reeds voorzien
Reeds voorzien

Welzijn

Om een coherent sociaal welzijnsbeleid mogelijk te maken bundelt het gemeentebestuur de
bevoegdheidsdomeinen van de gemeente en het OCMW die raakvlakken hebben met
algemeen welzijn. Dat vereist ook een harmonieuze en efficiënte samenwerking op vele
vlakken tussen OCMW en gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur bewaakt het welzijnsaspect in elk ander bevoegdheidsdomein:
openbare werken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuur, huisvestingsbeleid, :
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Harmonieuze en efficiënte
samenwerking gemeente en
OCMW
Bewaken van het
welzijnsaspect in alle
bevoegdheidsdomeinen

Zie 4.1

Financiële
weerslag
/

Zie hoger

/

4.10. Cultuur
4.10.1. Culturele dienstverlening
Het gemeentebestuur kiest voluit voor een breed gedragen cultuurbeleid in onze gemeente,
dat niemand uitsluit en door alle lagen van de bevolking kan omarmd worden.
Alle verenigingen en cultuurparticipanten, aanbieders en gebruikers, moet zich goed voelen
en zich gestimuleerd en gewaardeerd weten. Het gemeentebestuur vervult hierbij een
sturende en ondersteunende rol onder meer via de gemeentelijke diensten. De lokale
vrijwilligers in de vele verenigingen die de gemeente rijk is, leveren een niet te onderschatten
bijdrage.
De zichtbaarheid van de gemeentelijke culturele dienstverlening moet verhogen zodat deze
diensten toegankelijker worden voor iedereen, ook voor de niet-georganiseerde
cultuurgebruiker.
Het gemeentebestuur sluit zich aan bij de volgende Vlaamse beleidsprioriteit: De gemeente
voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid, meer specifiek een integraal en
duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming,
cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Deze doelstelling wordt verder
vormgegeven in overleg met de cultuurraad.
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4.10.2. Erfgoed behouden en in de kijker zetten
Zoals in verschillende hoofdstukken hierboven reeds aangehaald, hecht het
gemeentebestuur veel belang aan het erfgoed. Dit uit zich onder andere door de
geformuleerde acties op het vlak van archiefbeleid, het herstel van trage wegen, het project
Schildehof en de publiciteit rond monumenten.
Het gemeentebestuur blijft zich aansluiten bij op Vlaams niveau georganiseerde
evenementen zoals de Open Monumentendag en de erfgoeddag.
Naast bovengenoemde acties voert het gemeentebestuur jaarlijks erfgoedprojecten uit,
bijvoorbeeld de restauratie van de kerkklok.
4.10.3. Musea
In de gemeente zijn er twee musea, het Albert Van Dyckmuseum en het heemkundig
museum van de Heemkundige Kring De Drie Rozen. Musea zijn belangrijk in een
gemeentelijk cultuurbeleid en moeten dan ook de nodige aandacht krijgen.
De
vrijwilligerswerking wordt maximaal ondersteund.
De werkgroep museum moet nieuwe stimuli krijgen en zo willen we meer belangstelling
losweken voor zowel de vaste collectie als voor de tijdelijke tentoonstellingen. Het
gemeentebestuur streeft ernaar om, indien mogelijk, het Albert Van Dyckmuseum alsook
kunstenaarsateliers definitief onderdak te bieden op de site van St.-Wijbrecht.

4.10.4. Openbare bibliotheek
De bibliotheek moet de ruimte en de middelen krijgen die ze verdient. Na de voltooiing van
het nieuwe gemeenschapscentrum krijgt zij de volledige bovenverdieping van het
gemeentehuis. Er moet meer aandacht komen voor de lezers en voor andere vormen van
cultuurgebruikers. Dit vraagt een grotere participatie met wat er leeft op het vlak van cultuur
in de gemeente. Er moet daarop regelmatig ingespeeld worden met aparte boekenstanden,
themamomenten, en zelfs voordrachten, filmavonden enz. Een bibliotheekbezoek moet een
fijne belevenis worden: meer dan een afhaaldienst, maar een plek zijn waar men graag
vertoeft.
Het gemeentebestuur schrijft zich in op de Vlaamse beleidsprioriteit aangaande de
bibliotheek die bepaalt: De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan
de hedendaagse noden, namelijk stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie, e-inclusie,
verhoging informatiegeletterdheid en mediawijsheid, samenwerking met
onderwijsinstellingen.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

De gemeente voert een
kwalitatief en duurzaam lokaal
cultuurbeleid, meer specifiek
een integraal en duurzaam
cultuurbeleid, met bijzondere
aandacht voor
gemeenschapsvorming,
cultuureducatie en het bereiken
van kansengroepen
Erfgoed behouden en in de
kijker zetten

Zichtbaarheid gemeentelijke dienstverlening
verhogen
Ruimte voor podiumkunsten

Jaarlijkse erfgoedprojecten
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Financiële
weerslag
Eenmalig 2500
euro
Jaarlijks 10 000
euro

Jaarlijks 5 000 euro
+ éénmaal 5.000

Nieuwe stimuli voor de musea

De gemeente richt een
laagdrempelige bibliotheek in,
aangepast aan de
hedendaagse noden, namelijk
stimuleren van cultuureducatie
en leesmotivatie, e-inclusie,
verhoging
informatiegeletterdheid en
mediawijsheid, samenwerking
met onderwijsinstellingen.

Organiseren van activiteiten in het museum
Meer belangstelling voor de jaarlijkse
tijdelijke tentoonstelling
Optimaliseren van de vrijwilligerswerking
Meer aandacht voor de lezers via
doelgroepgericht actieplan (o.a. introductie
boekenschuif, educatieve jeugdwerking, bib
op de markt, uitbreiding vrijwilligerswerking)
Meer aandacht voor andere vormen van
cultuurgebruik door integratie bibliotheek in
cultureel aanbod van de gemeente
Inspelen op wat leeft: bib aan huis
Bibliotheekbezoek als fijne belevenis (o.a.
leeshoek voor kinderen, koffiehoek, gerichte
promotie)

euro extra voor
kerkklok ‘sGravenwezel
Budget reeds
voorzien
/
10 000 euro over 5
jaar + eenmalig
20 000 euro voor
investeringen
Jaarlijks 1000 euro

Jaarlijks 1000 euro
Jaarlijks 1000 euro

OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES B-LIJST
Doelstelling

Actie

Socio-economische cluster
Sint-Wijbrecht als kloppend hart

Onderbrengen van het museum Albert Van
Dyck in Sint-Wijbrecht
Inrichting kunstenaarsateliers
Meer belangstelling voor een tweede tijdelijke
tentoonstelling
Voorzien meubilair na uitbreiding bibliotheek

Nieuwe stimuli voor de musea
De gemeente richt een
laagdrempelige bibliotheek in,
aangepast aan de
hedendaagse noden, namelijk
stimuleren van cultuureducatie
en leesmotivatie, e-inclusie,
verhoging
informatiegeletterdheid en
mediawijsheid, samenwerking
met onderwijsinstellingen.

Financiële
weerslag

6500 euro
Jaarlijks 15 000
euro
70 000 euro

4.11. Onderwijs
Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties van een lokale overheden om
vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een
onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.
Het gemeentebestuur behoudt het scholenoverleg als middel om de doelstellingen van het
flankerend onderwijsbeleid uit te voeren. De samenwerking tussen onderwijs, cultuur, jeugd,
sport en welzijn wordt hier praktijkgericht uitgevoerd.
De werkingsmiddelen die de overheid ter beschikking stelt van de onderscheiden
schoolnetten zijn eerder beperkt. Sommige scholen zien zich dan ook verplicht beroep te
doen op vrijwilligers en ouderverenigingen om bijkomende financiële middelen te
verzamelen.
Omwille van bovenstaande reden wil het gemeentebestuur de bestaande logistieke
ondersteuning voor alle scholen behouden.
De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord -de muziekschool-, wordt in het nieuwe
gemeenschapscentrum ondergebracht . De tekenacademie blijft op de site van St.-Wijbrecht.
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In overleg met andere scholengemeenschappen wordt onderzocht of de Wingerd kan
uitgebreid worden met kleuteronderwijs.
OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

Door het stimuleren van
samenwerking extra
mogelijkheden voor het lokale
onderwijsgebeuren creëren

Organiseren van scholenoverleg en
verspreiding van nieuwsbrief
Onderzoek in overleg met de
scholengemeenschappen inzake het
aanbieden van kleuteronderwijs in de
Wingerd
Behoud logistieke ondersteuning scholen

Financiële
weerslag
Budget reeds
voorzien
/

Budget reeds
voorzien

4.12. Ontwikkelingssamenwerking
De GROS (Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is de bevoorrechte partner
wat betreft het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid.
Het gemeentebestuur engageert zich om elk jaar 0,7% van de rekening te reserveren voor
ontwikkelingssamenwerking. Deze middelen worden ingezet om alle acties op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking te realiseren;
Het gemeentebestuur schrijft zich in op de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van
ontwikkelingssamenwerking, namelijk: De opname van ontwikkelingssamenwerking in het
reguliere lokale beleid en de verdere professionalisering van de lokale besturen op het vlak
van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking zowel op het vlak van eigen acties als
op het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven. Dit door:
 De versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente.
- De producten, die door het gemeentebestuur aangekocht of gehuurd worden, moeten
in de mate van het mogelijke voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden: de
producent ontvangt een eerlijke prijs, er komt geen kinderarbeid of slavenarbeid te
pas bij de productie en distributie, de werknemers ontvangen een eerlijk loon, de
productie is niet belastend voor het milieu. Enkele voorbeelden zijn dranken,
schoonmaakproducten, papier en kleding.
- De Noord-Zuidproblematiek moet systematisch aan bod
komen.
Het
gemeentebestuur wil een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving
waarbij geweld, sociaaleconomische ongelijkheid en het milieuprobleem onder de
aandacht worden gebracht en waar mogelijk teruggedrongen.
Via de GROS zal het gemeentebestuur sensibiliseringscampagnes inrichten of
ondersteunen. Voorbeelden zijn mondiale vorming op school, het ondersteunen van
zinvolle multiculturele activiteiten, het verstrekken van informatie
via
tentoonstellingen en de gemeentebibliotheek.
 Het versterken van de bestuurskracht van een partneroverheid in het Zuiden, zodat deze
haar kerntaken zo goed mogelijk kan uitvoeren.
Het gemeentebestuur is van oordeel dat een dergelijke ‘stedenband’ een belangrijke
bijdrage kan leveren bij de sensibilisering van de bevolking en de medewerkers van het
gemeentebestuur: jeugdbewegingen, scholen, socio-culturele en sportverenigingen, :
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OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIES A-LIJST
Doelstelling

Actie

De versterking van het
draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking in
de eigen gemeente
Het versterken van de
bestuurskracht van een
partneroverheid in het Zuiden,
zodat deze haar kerntaken zo
goed mogelijk kan uitvoeren

Duurzaam en eerlijk gemeentelijke
aankoopbeleid voeren
Sensibiliseringsacties via GROS
Opstart stedenband
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Financiële
weerslag
/
Via bestaand
budget GROS
Via bestaand
budget GROS

5. Samenvatting acties
Hieronder volgt een overzicht van de acties die voorkomen op A- en B-lijst. Op het niveau
van de acties of de doelstellingen werden tussen haakjes cijfers toegevoegd die verwijzen
naar de tabellen met de wijze van financiering en het jaar waarin de financiële middelen
voorzien worden.

5.1.

Overzicht doelstellingen en acties A-lijst

Doelstelling

Acties

Financiële
weerslag

BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
BELEIDSVELD POLITIEKE ORGANEN
Een meer democratisch bestuur Afzonderlijke voorzitter voor de
gemeenteraad (8)
Vragenuurtje voor elke gemeenteraad
Kindergemeenteraad (44)
Stroomlijnen van de werking van de
adviesraden en standaardisatie van de
behandeling van adviezen (6)
Meer inspraak en participatie van de burgers
aan het beleid:
- oprichting gebruikerspanel gemeentelijke
dienstverlening (7)
- uitbouw databank van inwoners die hun
expertise vrijwillig ter beschikking willen
stellen van het gemeentebestuur
BELEIDSVELD FISCALE EN FINANCIELE DIENSTEN
Efficiënt en zuinig financieel
Behoud fiscaal vriendelijk beleid (31)
gemeentebeleid
Continue monitoring van het gemeentelijk
budget (32)
Toetsing aan 6 controlepunten voor
duurzame en doordachte realisaties:
- opzetten van een intern traject (33)
BELEIDSVELD PERSONEEL
Professionalisering van de
Evaluatie van het MIA-project
administratie (86)
Invoering van een proces van continue
verbetering
BELEIDSVELD ARCHIEF
Het inzetten op digitaal cultureel Meer en duurzame informatie in verband met
erfgoed vanuit een strategische geklasseerde monumenten en landschappen,
visie op duurzame preservatie,
waardevolle bouwwerken, trage wegen en
aggregatie en nieuwe vormen
historische personen
van ontsluiting (17)
Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking
die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting
van cultureel archief
BELEIDSVELD OVERIGE EN ALGEMEEN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Digitale performantie
Oprichting van een digitale regio (10)
Nieuwe webstek 2.0 als basis voor
toekomstige verdere uitbouw (11)
BELEIDSVELD COMMUNICATIEVOORZIENINGEN
Gestructureerd en innovatief Oog voor doelgroepen, inclusief het bereiken
communicatiebeleid
van alle bewoners, ook wie geen toegang
heeft tot digitale media
- kostenbesparende maatregelen voor
themabrochures realiseren bijvoorbeeld
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Presentiegeld
/
/
2 000 euro

1 000 euro
werkingsmiddelen
voor het
gebruikerspanel

/
/
/

/
/

Jaarlijks 20.000
euro voor scannen,
personeel, rekken,
1

/
30 000 euro

16 000 euro per
jaar

door een alternatieve bedeling (print on
demand) te voorzien (1)
- uitbreiding van het online aanbod (2)
Nieuwe communicatiekanalen (webloket,
sociale media, interne informatieborden) (4)
integreren
Actualisatie
van
het
persen
redactiereglement (3)
Online opvolging vragen en klachten (5)

Actieve communicatie

Gemeente informeert actief over de rechten
via rubriek in 2970Info (rechtenverkenner) en
college- en gemeenteraadsbesluiten met
impact op brede groep inwoners (27)
BELEIDSDOMEIN WOONOMGEVING
BELEIDSVELD PLATTELANDSONTWIKKELING
Kwaliteitsvolle openbare ruimte
Masterplan Lodewijk De Vochtplein en
omgeving (141)
ste
Herinrichting dorpsplein Schilde (1
fase)
(100)
Ambitieuze herwaardering van het Schildehof
(103)
- opmaak RUP Schildehof op basis van het
masterplan met als aandachtspunt het
behoud van functies op het vlak van
zachte recreatie (102)
- opmaak projectplan Schildehof (103)
- erkenning Schildehof als ankerplaats
- indienen subsidiedossiers Schildehof met
het oog op het versterken van natuur- en
cultuurwaarde (18)
Opwaardering dorpskernen (105)
- inrichting Rijsblokstraat als woonerf
- onder andere meer rustbanken voorzien
1
Openbaar groen blijvend versterken via een
plangerichte aanpak op basis van de groene
huisstijl (118)
Behoud van bestaande trage wegen en
creatie van nieuwe trage wegen (56)
BELEIDSVELD RUIMTELIJKE ORDENING
Toekomstgerichte visie
Herziening GRS (136)
gemeentelijke ruimtelijke
ordening
RUP Dorpskernen (108)
RUP Turnhoutsebaan Oost (107, 142)
RUP Schildehof (102)
RUP Schildestrand (139)
RUP Het Moer (140)
nieuw gemeentelijk retributiereglement met
betrekking tot niet grondgebonden
meergezinswoningen (137)
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Eenmalig 20 000
euro
/
totaal= 13 000 euro
(7 000 euro
aankoopkost +
1 000 euro jaarlijks
onderhoud)
/

Eenmalig 30 000
euro
500 000 euro over
twee jaar
Jaarlijks 30 000
euro over 5 jaar
Uitvoering van
deelprojecten op
basis van te
bekomen subsidies
(bv. restauratie
pijlenbrug)

140 000 euro
12 000 euro
gedurende vier jaar
Twee jaar 175 000
euro voorzien
3500 euro/jaar

Eenmalig 75 000
euro
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
70% subsidie –
netto 9 000 euro
Eenmalig 50.000
euro
Eenmalig 25 000
euro
/

BELEIDSVELD WOONBELEID
Garanderen van de leefbaarheid van de gemeente door
betaalbaar wonen voor jonge
gezinnen in de dorpskernen

Opnemen van een
activeringsrol

Actief coördinerende rol op de
huisvestingsmarkt

Toekennen van een maximaal premie van
€10.000 in geval van renovatie van
grondgebonden eengezinswoningen door
jonge gezinnen in de dorpskernen (34)
- uitwerken van een reglement
Aankoop gronden en aanbieden via
erfpachtsysteem (106)
Samenwerking met private of publieke
partners opzetten (112)
Leegstand aanpakken via een verhoogde
leegstandbelasting na twee jaar leegstand
van woningen en winkels (138)
Register onbebouwde percelen
- opmaak reglement na goedkeuring
register onbebouwde percelen (143)
Opmaak woonbeleidsplan (111)

Ondersteuning wooninfopunt (35)

BELEIDSVELD MILIEU
Sensibilisatie voor het milieu –
de gemeente vervult een
voorbeeldfunctie

De vervuiler betaalt

Sensiblisatie, klachtenbehandeling en
projectwerking (45)
Gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken
bij het onderhoud van het openbaar groen
(47)
Ondersteuning van de bijenpopulatie door
aanplanting van laatbloeiers (48)
Oeverbeheer van grachten en beken dat
bijdraagt tot een grotere biodiversiteit (50)
Ondernemers milieubewuster maken (30)
Logistieke ondersteuning en promotie groene
opruimacties (53)
Herinrichting van het milieupark (92)
Afvaltarifering op basis van aard en gewicht
in het milieupark (51)
Onderzoek mogelijkheid toegang tot
containerpark voor lokale
ondernemerstarifering op basis van aard en
gewicht afval (29)
Hervorming van de afvalbelasting en
afvalophaling (75)

Stimuleren van thuis composteren (54)
BELEIDSVELD LOKALE ECONOMIE
Aantrekkelijke en toegankelijke Jaarlijks publiceren naamlijst en aanbieding
winkelcentra
waarderingsgeschenk voor handelaars die bij
de start voor een Nederlandstalige naam
kiezen (28)

(administratieve)
vereenvoudiging voor lokale
ondernemers

Snelle beslissingen over het afleveren van
vergunningen (26)
Verdere uitbouw van de KMO-ambtenaar als
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200.000
jaar

euro

per

Geen extra uitgaven
/
/

/

Via intergemeentelijk
samenwerkingsverband
Via intergemeentelijk
samenwerkingsverband
Jaarlijks 2000 euro
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
/
/
1 171 000 euro
Inkomsten: 230 000
euro
Streefdoel: budgetneutraal

Inkomsten
afhankelijk van
studie naar
verschillende
modellen
/
50 euro extra voor
startende
ondernemers die
kiezen voor een
Nederlandstalige
naam
/
/

enige aanspreekpunt (46)
BELEIDSVELD POLITIE EN BRANDWEER
Mobiliteit: meten en handhaven Inzet trajectcontrole(135)
Optimale accommodatie voor
de brandweer

Tijdelijk: huur of aankoop containers met
kleedkamers (78)
Bouw van een nieuwe brandweerkazerne
(96)

BELEIDSVELD OPENBARE WERKEN
Een doordacht waterbeleid
Verdere uitbreiding rioleringsnetwerk
- Steynhoeve (91)
Herstellen verdwenen grachten (119)
Uitbreiding grachtenstelsel (120)
Zones voor waterbuffering voorzien (121)

Onderzoek naar aanpak afvoer rioolwater in
landelijke zones (projectfiche Hof ter Linden)
(109)
BELEIDSVELD PATRIMONIUM
Culturele infrastructuur
Bouw van een nieuw gemeenschapscentrum
realiseren
(89)
Meubilair nieuw gemeenschapscentrum (113)
Renovatie heemhuis Scilla (110)

Jeugdinfrastructuur

Binnensportinfrastructuur

Andere infrastructuur

BELEIDSVELD MOBILITEIT
Duurzame mobiliteit

Veilige infrastructuur

Lindencentrum: nieuwe huisvesting voor de
Chirojongens + gemeenschapslokaal (90)
Investeren in geluidsisolatie voor
ontmoetingsinfrastructuur (115)
Vernieuwing of bouw van sporthal Vennebos
(95)
Sportinfrastructuur ’s-Gravenwezel (144)
Bouw voertuigenloods en buitenaanleg
Rozenhoek (97)
Evaluatie en bijsturing PIA-project
De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
(122)
Investeren in snelheidsbeperkende
maatregelen (123)
Investeren in halte-accommodatie voor
openbaar vervoer (124)
Investeren in fietsenstallingen met
doeltreffende diefstalbeveiliging (125)
Stimuleren verkeersopvoeding in
samenwerking met scholen (55)
Metingen verkeersstromen als basis voor
beleid (126)
Investeren in veilige fiets- en voetpaden:
- voetpaden (93)
- Bethaniëlei (127)
- fietspad Klein Waterstraat-Moerhoflaan
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Eenmalig 110 000
euro
30 000 euro over
drie jaar
1 150 000 euro
over 3 jaar
(studiekosten en
uitvoering)
500 000 euro
Netto 750 000 euro
Budget reeds
voorzien
Budget reeds
voorzien
Binnen
gebiedsgerichte
projecten
5 000 euro

7 000 000 euro
750 000 euro
Budget reeds
voorzien – opdracht
is gegund
810 000 euro
Jaarlijks 6 000 euro
5 600 000 euro
30 000 euro
studiekosten
Eenmalig 620 000
euro
/
15 000 euro
Jaarlijks 30 000
euro
Jaarlijks 5000 euro
Jaarlijks 5000 euro
Budget reeds
voorzien
Eenmalig 3000
euro
250 000 euro
140 000 euro
210 000 euro

(130)
vernieuwing fietspad St Jobsteenweg
(131)
- vernieuwing fietspad Waterstraat (132)
- studie fietspad beide kanten
Fortsteenweg (134)
- Oelegemsteenweg (99)
Herinrichting N12 tussen Wisselstraat en
Zoersel met gescheiden fietspaden (128)
Aanleg fietspaden tussen dorpskern Schilde
en ’s-Gravenwezel (129)
Volledige herinrichting doortocht ’sGravenwezel (94)
Herinrichting schoolomgeving Sint Lutgardis
(133)
Parking Lindencentrum (98)
Streefbeeldstudie
Verdediging lokale belangen van alle
Turnhoutsebaan
weggebruikers (57)
BELEIDSDOMEIN DIENSTVERLENING
BELEIDSVELD ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING
Verbreding van de
Front & backoffice gemeentehuis (88)
dienstverlening
Uitbreiding openingsuren na realisatie front &
back office (9)
Harmonieuze en efficiënte
Opmaak projectplan en stapsgewijze
samenwerking met het OCMW
uitvoering (52)
BELEIDSVELD TOERISME
Benutten van de aanwezige
Publiciteit (23)
mogelijkheden
Ontwikkelen van monumentenbordjes
conform de groene huisstijl (22)
BELEIDSVELD WERKGELEGENHEID
Armoedebestrijding
Opnemen regierol sociale economie (73)
BELEIDSVELD MUSEA
Nieuwe stimuli voor de musea
Organiseren van activiteiten in het museum
(15)
Meer belangstelling voor de jaarlijkse
tijdelijke tentoonstelling (16)
Optimaliseren van de vrijwilligerswerking (43)
BELEIDSVELD BIBLIOTHEEK
Meer aandacht voor de lezers via
De gemeente richt een
laagdrempelige bibliotheek in,
doelgroepgericht actieplan (o.a. introductie
aangepast aan de
boekenschuif, educatieve jeugdwerking, bib
hedendaagse noden, namelijk
op de markt, uitbreiding vrijwilligerswerking)
stimuleren van cultuureducatie
(19)
en leesmotivatie, e-inclusie,
Meer aandacht voor andere vormen van
verhoging
cultuurgebruik door integratie bibliotheek in
informatiegeletterdheid en
cultureel aanbod van de gemeente (21)
mediawijsheid, samenwerking
Inspelen op wat leeft: bib aan huis (20)
met onderwijsinstellingen.
Bibliotheekbezoek als fijne belevenis (o.a.
leeshoek voor kinderen, koffiehoek, gerichte
promotie) (21)
BELEIDSVELD EVENEMENTEN
Administratieve
Uitbouw evenementenloket
vereenvoudiging evenementen Uitwerking reservatiesysteem
(13)
Samenwerking met
Stimuleren van samenwerking met
organisatoren van
organisatoren: behoud huidige
evenementen (24)
dienstverlening en ondersteuning
Ondersteuning van buurtfeesten: behoud
-
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620 000 euro over
twee jaar
Reeds voorzien
30 000 euro netto
573 000 euro netto
Reeds voorzien
100 000 euro
(netto)
300 000 euro
(netto)
Reeds voorzien
420 000 euro
/

700.000 euro
(totaal over 4 jaar)

Kostenbesparend

Jaarlijks 1000 euro
Eenmalig 10 000
euro
/
Budget reeds
voorzien

/
50 000 euro over
vijf jaar + eenmalig
20 000 euro voor
investeringen
Jaarlijks 1000 euro

Jaarlijks 1000 euro
Jaarlijks 1000 euro

Reeds voorzien
Reeds voorzien
/

/

Organiseren van
gemeenschapsondersteunende
activiteiten
BELEIDVELD SPORT
Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen
via
een
doelgericht subsidiebeleid

Het stimuleren van
sportverenigingen tot
professionalisering met een
bijzonder accent op
kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en
eventueel onderlinge
samenwerking
Het voeren van een
activeringsbeleid met het oog
op een levenlange
sportparticipatie via een anders
georganiseerd, laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod

BELEIDSVELD JEUGD
Ondersteuning van het
jeugdwerk

Voeren van een beleid ter
verhoging van de aandacht
voor jeugdcultuur

huidige dienstverlening en ondersteuning
11-juli viering in samenwerking met
geëngageerde inwoners (25)

Evenwichtig en rechtvaardig
subsidiereglement (76)
Rationaliseren en actualiseren
overeenkomsten met clubs in functie van
water-, gas- en elektriciteitsverbruik en het
onderhoud van sportinfrastructuur (82)
Faciliteren naschools sportaanbod in
samenwerking met de scholen (80)
Uitbouw recreatieve buurtsportpleinen
Veiligheidsplan sportinfrastructuur (83)

Sensibiliseren bevolking en beweging
uitlokken door het aanbieden van een actueel
en gevarieerd aanbod aan evenementen,
lessenreeksen, sportkampen, lezingen en
cursussen voor de ganse bevolking met het
oog op levenslange participatie (81)
Onderhoud van huidige sportinfrastructuur,
sportpunten en zachte recreatie in
natuurgebieden die openbaar toegankelijk
zijn en het ontwikkelen van een
veiligheidsplan sportinfrastructuur (87)
Mogelijkheden creëren voor de bevolking om
op een laagdrempelige manier te zwemmen
in naburige gemeenten (84)
Het particulier jeugdwerk ondersteunen:
- Uitbouw en samenwerking tussen
evenementenloket en uitleendienst
jeugdraad (42)
Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden
voor jongeren voorzien:
- aandacht voor buitenspeelmogelijkheden
(160)

Voorzien in jeugdwerkaanbod, tenminste
tijdens de zomervakantie, al dan niet door
subsidiëring:
- stroomlijnen van de huidige werking
buitenschoolse kinderopvang in
samenwerking met scholen (36)
- kwalitatieve (betaalbaar) en kwantitatieve
(toegankelijk) kinderopvang door
gemeente en OCMW (38)
- behoud van de vakantiewerking (37)
De wijze waarop de gemeente
jeugdcultuureigen uitingsvormen van
kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert
en faciliteert:
- skateterrein in Schilde of ’s-Gravenwezel
(116) in samenspraak met de jongeren en
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Behoud budget
vorige jaren

/
Minder uitgaven

/
Zie 4.6.2
/

Budget reeds
voorzien

Budget reeds
voorzien

Budget reeds
voorzien

/

Jaarlijks 150 000
euro met
uitzondering van 2
jaren

Reeds voorzien

Reeds voorzien

Reeds voorzien

100 000 euro

Actieve drug- en
alcoholpreventie (41)

-

BELEIDSVELD SENIOREN
Samenwerking met en voor
senioren

Integratiegericht huisvestingsaanbod voor senioren

BELEIDSVELD GEZINNEN
Gezinsondersteuning
aanbieden

BELEIDSVELD WELZIJN
Harmonieuze en efficiënte
samenwerking gemeente en
OCMW (164)
Bewaken van het
welzijnsaspect in alle
bevoegdheidsdomeinen
BELEIDSVELD CULTUUR
De gemeente voert een
kwalitatief en duurzaam lokaal
cultuurbeleid, meer specifiek
een integraal en duurzaam
cultuurbeleid, met bijzondere
aandacht voor
gemeenschapsvorming,
cultuureducatie en het bereiken
van kansengroepen
Erfgoed behouden en in de
kijker zetten

BELEIDSVELD ONDERWIJS
Door het stimuleren van
samenwerking extra
mogelijkheden voor het lokale
onderwijsgebeuren creëren

de buurt
afstemmen en uitbreiding preventieve en
sensibiliseringsacties
stimuleren tot deelname aan interne en
externe vormingsmomenten
informeren van de doelgroep via diverse
communicatiekanalen

Ondersteunen vrijwilligerswerking (71)
Aansporen verenigingen om het aanbod af te
stemmen op senioren (72)
Stimuleren van winkeliers en dienstensector
omtrent fysieke toegankelijkheid en
seniorvriendelijke bouw en verbouwing (74)
Senior- en rolstoelvriendelijke openbare
plaatsen (162)
Opstart van een lokaal dienstencentrum
ste
Uitgebreide en betaalbare praktische 1
lijnsdienstverlening (o.a. dienstencheques)
Efficiënte zorgcoördinatie binnen het sociaal
huis voor betere afstemming hulpverlening en
duidelijke communicatie van nuttige
informatie
Bekendmaking (dag)opvang voor zwaar
zorgbehoevenden

Reeds voorzien

Budget
voorzien
/

reeds

/

Zie hoger
Budget OCMW
Budget OCMW
Budget OCMW

Budget OCMW

Betaalbare en toegankelijke kinderopvang in
Schilde en ’s-Gravenwezel (60)
Opvoedingsondersteuning (39)
Sensibiliseren rond overmatige schuldenlast,
duurzaamheid en hoge energiefacturen (40)

Zie 4.8

Zie 4.1

/

Zie hoger

/

Zichtbaarheid gemeentelijke dienstverlening
verhogen (12)
Ruimte voor podiumkunsten (14)

Eenmalig 2500
euro
Jaarlijks 10 000
euro

Jaarlijkse erfgoedprojecten (101)

Jaarlijks 5000 euro
+ éénmaal 5000
euro extra voor
kerkklok ‘sGravenwezel

Organiseren van scholenoverleg en
verspreiding van nieuwsbrief (59)
Onderzoek in overleg met de
scholengemeenschappen inzake het

Budget reeds
voorzien
/
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Reeds voorzien
Reeds voorzien

aanbieden van kleuteronderwijs in de
Wingerd (61)
Behoud logistieke ondersteuning scholen
(58)
BELEIDSVELD ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De versterking van het
Duurzaam en eerlijk gemeentelijke
draagvlak voor
aankoopbeleid voeren (66)
ontwikkelingssamenwerking in
Sensibiliseringsacties via GROS (69, 64)
de eigen gemeente
Het versterken van de
Opstart stedenband (67, 68)
bestuurskracht van een
partneroverheid in het Zuiden,
zodat deze haar kerntaken zo
goed mogelijk kan uitvoeren
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/

/
Via bestaand
budget GROS
Via bestaand
budget GROS

5.2.

Overzicht doelstellingen en acties B-lijst

Doelstelling

Actie

Financiële
weerslag

BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
BELEIDSVELD OVERIGE ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Digitale performantie
e-loket voor elektronische transacties (168)
60.000 euro
Ontwikkeling van nuttige apps (169)
50.000 euro
BELEIDSDOMEIN WOONOMGEVING
BELEIDSVELD PLATTELANDSONTWIKKELING
Kwaliteitsvolle openbare ruimte
Socio-culturele cluster Schoolstraat als
kloppend hart
- verwerving site Sint-Wijbrecht (173)
1.300.000 euro
Ambitieuze herwaardering van het Schildehof
- instandhoudingswerken Oranjerie (175)
250.000 euro
Aankoop ecologisch en/of landschappelijk
waardevol gebied (182)
BELEIDSVELD LOKALE ECONOMIE
(administratieve)
Digitalisering
(namelijk
alle
Zie 2.5.1
vereenvoudiging voor lokale beschikbare formulieren via
ondernemers
internet) = e-loket (168)
BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN
Een doordacht waterbeleid
Uitbreiding
rioleringsnetwerk
2 000 000 euro
(181)
over 4 jaar
BELEIDSVELD PATRIMONIUM
Culturele infrastructuur
Uitbreiding van de bibliotheek (177)
300 000 euro
realiseren
Renovatie heemhuis de Drie Rozen (176)
350 000 euro
Jeugdinfrastructuur
Investeren in de lokalen van de Scouts
Aankoop site:
Schilde Bergen (179)
500 000 euro
De Liebaert als volwaardige fuifzaal (180)
750 000 euro
Uitbreiding jeugdcentrum met ruimte voor de Afhankelijk van de
uitleendienst van de jeugdraad (195)
locatie van de
brandweer
Buitensportinfrastructuur
Verbeteren buitensportinfrastructuur na
Twee jaar 500 000
overleg met alle betrokkenen (189)
euro
Steunen van privé-initiatief (196)
Inspelen op
opportuniteiten
BELEIDSVELD MOBILITEIT
Veilige infrastructuur
Investeren in veilige fiets- en voetpaden
250 000 euro
(183):
- uitvoering fietspad Fortsteenweg (187)
980 000 euro
Fietspad Moerhoflaan (184)
475 000 euro
Vernieuwing as Schoolstraat, Dorpsplein,
On hold wegens
Puttenhoflaan (185)
riolering
Vernieuwing Veldlei, Frans Pauwelslei,
On hold wegens
Eikenlei (186)
riolering
Doortocht Turnhoutsebaan (188)
375 000 euro
(netto)
BELEIDSDOMEIN DIENSTVERLENING
BELEIDSVELD TOERISME
de
Benutten van de aanwezige Professionaliseren van de dienst toerisme in 1/3 loonkost
mogelijkheden
samenwerking
met
andere
gemeenten themaconsulent =
aangesloten bij vzw Toerisme Voorkempen jaarlijks 8843 euro
(172)
BELEIDSVELD JEUGD
Ondersteunen van het
Ontmoetingsplaatsen en –mogelijkheden voor
jeugdwerk
jongeren voorzien:
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-

aandacht voor buitenspeelmogelijkheden
(178)

300 000 euro over
twee jaren

BELEIDSVELD MUSEA
Socio-economische cluster
Sint-Wijbrecht als kloppend hart

Onderbrengen van het museum Albert Van
Dyck in Sint-Wijbrecht (193, 174)
Inrichting kunstenaarsateliers(197)
Nieuwe stimuli voor de musea
Meer belangstelling voor een tweede tijdelijke
tentoonstelling (170)
BELEIDSVELD OPENBARE BIBLIOTHEEK
De gemeente richt een
Voorzien meubilair na uitbreiding bibliotheek
laagdrempelige bibliotheek in,
(198)
aangepast aan de
hedendaagse noden, namelijk
stimuleren van cultuureducatie
en leesmotivatie, e-inclusie,
verhoging
informatiegeletterdheid en
mediawijsheid, samenwerking
met onderwijsinstellingen.
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6500 euro
Jaarlijks 15 000
euro
70 000 euro

