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1. Onze ambitie
Bij aanvang van deze bestuursperiode willen wij als
bestuursmeerderheid CD&V/N-VA de krachtlijnen van ons beleid
voorleggen. Het beleidsplan is een politiek document waarin we
aangeven op welke manier we willen werken aan de toekomst van onze
gemeente.
Het is tevens een dynamisch document dat kan bijgestuurd worden
afhankelijk van gewijzigde omstandigheden, gewijzigde inzichten en
financiële noodwendigheden. Onze beleidsnota is gebaseerd op de
uitgewerkte strategische nota. Hierbij werden de gemeentelijke
adviesraden, de gemeentelijke administratie en het managementteam
geconsulteerd.

Waasmunster met toekomst!
De rode draad in onze beleidskeuze is dat de Waasmunsteraar voor ons
altijd op de eerste plaats komt en we streven ernaar dat niemand uit de
boot valt!
We kiezen ervoor om sterk te investeren in infrastructuur om zo de
trein van de toekomst niet te missen. Naast het nieuwe sport -en
cultuurcomplex de Meermin en het nieuw administratief centrum
investeren we ook in een nieuw gemeentelijk museum en nieuwe lokalen
voor de kunstacademie.
Daarnaast gaan we voor een sterk lokaal bestuur, een bruisend
verenigingsleven, een gezond ondernemersklimaat, een goed uitgewerkt
sociaal beleid, kwaliteitsvol onderwijs, ruimte voor natuur en landbouw,
belastingvermindering voor alleenstaanden… allemaal onderwerpen
die als doelstelling hebben om van Waasmunster een nog
aangenamere plek te maken om te wonen, te werken en te
vertoeven.
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Gezonde financiën
Ambitie gaat bij de beleidsploeg gepaard met verantwoordelijkheid. We
springen niet verder dan onze stok lang is. Investeren mag immers niet
leiden tot een verhoging van de lasten voor onze inwoners.
Ondanks de grote investeringen daalt de aflossingslast! Zo bedroeg de
aflossingsschuld op openstaande leningen in 2017 1.980.189 euro en op
het einde van deze legislatuur in 2025 zal die 1.978.356 euro bedragen.
Belangrijk is ook dat we eindigen met een autofinancieringsmarge van
om en bij de 600.000 euro. Dit zal de volgende beleidsploeg een
investeringsruimte van ongeveer 7 miljoen geven.
Acties
In de beleidsnota 2020-2025 formuleert onze beleidsploeg een 9-tal
beleidsdoelstellingen die we op lange of middellange termijn wensen te
verwezenlijken. We werken de beleidsdoelstellingen uit aan de hand van
26 actieplannen die hun uitrol kennen in 68 acties.
In deze beleidsnota vermelden we enkel de nieuwe acties en lichten we
toe wat we in de loop van de legislatuur zullen ondernemen of opstarten.
Het is evident dat die nieuwe acties vaak aansluiten bij bestaande
initiatieven, deze aanvullen of versterken. Ze moeten dus gesitueerd
worden binnen het brede activiteitenspectrum van het gemeentestuur en
het uitgebreide aanbod en werkveld van de vele gemeentelijke diensten.
Het is tevens evident dat op het einde van de legislatuur reeds vele van
de vooropgestelde beleidsdoelstellingen die bij het begin van de
bestuursperiode werden geformuleerd, in meerdere of mindere mate
zullen bereikt zijn.
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2. Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
2.1. Beleidsdoelstelling 1: Efficiënt en modern besturen
Het is de bedoeling van het bestuur om onze gemeente op een moderne
en transparante manier te organiseren met een correcte dienstverlening
naar de burger toe. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de
leidraad in de gemeentelijke organisatie.

Actieplan 1: Moderne overheidsorganisatie
ACT-1: Blijvende aandacht voor welzijn op het werk
Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan ergonomisch en
aangepast meubilair (o.m. bureaustoelen, in hoogte verstelbare bureaus)
voor onze werknemers. Dit bevordert onder andere het welbevinden op
het werk. Zo zullen we voor het nieuw administratief centrum en voor De
Meermin extra inzetten op aangepast meubilair.
We zullen ook jaarlijks minimaal één collectieve vorming/opleiding m.b.t.
arbeidsveiligheid, ergonomie of welzijn op het werk aanbieden aan onze
werknemers van de gemeente.

ACT-2: Integratie diensten gemeente en OCMW
Modern besturen betekent ook dat alle diensten meer gaan
samenwerken en dit kan in het bijzonder door integratie van de
gemeente- en OCMW-diensten, maar dit vraagt om aangepaste
infrastructuur.
Op de nieuwe gemeentelijke site aan
de Roosenberglaan centrum brengen
we alle gemeente- en OCMWdiensten samen. Hierdoor is er
de facto ook een integratie van de
ondersteunende diensten.
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ACT-3: Stroomlijnen en digitaliseren van de dienstverlening aan burgers
en bedrijven
We implementeren e-facturatie en een verdere uitrol van het e-loket als
aanvulling op de fysieke loketten.
We onderzoeken of een Waasmunsterse App een meerwaarde kan
bieden ten opzichte van huidige content via de website.
We realiseren publiek toegankelijke wifi in de gemeente. In eerste
instantie zo maximaal mogelijk in de eigen gebouwen. Mogelijkheden
van publieke hotspots (evt. via Europese subsidies) worden benut.

ACT-4: Stroomlijnen en digitaliseren van de interne werkprocessen
We kiezen ervoor om alle diensten te voorzien van e-post.
Voor de afdeling grondgebiedszaken zal een digitaal systeem worden
uitgerold voor de inname van het openbaar domein gekoppeld aan nieuw
reglement.
Er komt ook een digitale inventarisatie (GIS) van het openbaar domein
(bermen, voetpaden, groen bestand…). Dit garandeert een betere
opvolging en gestructureerde aanpak van onderhoud en herstel. Ook
komt er een digitalisering die zorgt voor een optimalisatie van de
werkopdrachten van de technische dienst (kan pas na realisatie
glasvezelverbindingen tussen de gemeentelijke gebouwen).
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Actieplan 2: Aangepaste, eigentijdse en toegankelijke infrastructuur
ACT-5: Bouw nieuw administratief centrum
In het najaar van 2019 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de
bouw van een nieuw administratief centrum.
De aanbestedingsdocumenten zijn uitgewerkt en de opdracht
gepubliceerd. De offertes worden verwacht op 13 januari 2020, waarna
een aannemer aangesteld kan worden en de bouwwerken kunnen
opstarten.
Er zal gewerkt worden met een centrale infokiosk/onthaal in het nieuwe
administratief centrum, dit om de dienstverlening voor de inwoner nog
vlotter te laten verlopen.
ACT-6: Bouw De Meermin
De bouwwerken zijn in uitvoering en zullen in de loop van 2020 worden
beëindigd.
We voorzien een centralisatie van de vrijetijdsdiensten en realiseren een
loket 'vrije tijd'. Door de integratie van dit loket in de bibliotheek kunnen
we de openingsuren van de leeszaal van de bib verruimen.
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Actieplan 3: Een rechtvaardige en doelmatige gemeentelijke
fiscaliteit
ACT-7: Afstemmen forfaitaire gemeentebelasting op de
gezinssamenstelling
Het bestuur wil de gemeentelijke fiscaliteit beter afstemmen op de
verschillende vormen van gezinssamenstelling. Een forfaitaire belasting
die aan ieder gezin wordt opgelegd, zonder oog te hebben voor de
concrete samenstelling van dat gezin, dient in de toekomst te worden
vermeden.
Vanaf 2023 wordt een nieuwe categorie belastingplichtigen ingevoerd:
‘alleenstaanden’. De aanslagvoet wordt vastgesteld op 65 euro in plaats
van 130 euro.

ACT-8: Actualiseren van reglement inname van openbaar domein
We implementeren een digitaal systeem voor inname openbaar domein
gekoppeld aan een geactualiseerd reglement (zie ook ACT 4).
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2.2. Beleidsdoelstelling 2: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
nastreven
Wij willen ervoor zorgen dat wonen in onze gemeente betaalbaar en
kwaliteitsvol is. Als gemeentebestuur vervullen we tevens een regierol in
de huisvestingssector.

Actieplan 4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen
ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing
We optimaliseren het reglement leegstand en verwaarlozingen zowel
voor bedrijven als voor woningen. We besteden bijzondere aandacht aan
leegstand van bedrijven (incl. horeca). We voorzien de aanleg en
opvolging van een sluitend leegstandregister.

ACT-10: Uitbouwen van de rol van de gemeente als woonadviseur
We werken samen met Interwaas voor de uitbouw van het ‘energiehuis’.
Momenteel worden zowel op de dienst omgeving in het gemeentehuis
als in het sociaal huis een aantal woonadviezen verstrekt.
Beide diensten verhuizen naar het nieuwe administratief centrum,
waardoor de dienstverlening ‘wonen’ beter kan worden uitgebouwd.

BELEIDSNOTA CD&V, N-VA WAASMUNSTER 2020 - 2025

10

ACT-11: Beperken van de geluidsoverlast door plaatsing van
geluidsschermen
We realiseren geluidsschermen in samenwerking met het Agentschap
Wegen en Verkeer op de E17 ter hoogte van de Nederheirweg en de
Heide.

2.3. Beleidsdoelstelling 3: Ruimte optimaal benutten en
organiseren
In onze ruimtelijke ordening leggen we de nadruk op kernversterking.
Onze open ruimte is immers schaars.

Actieplan 5: Uitwerken ruimtelijk beleid
ACT-12: Vrijwaren van open ruimtes, bosbestand en groen areaal
We benutten kansen die zich aanbieden om de groene ruimte in de
gemeente te optimaliseren. We realiseren een geboortebos en kopen
gronden aan die aanmerking komen voor herbebossing.
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ACT-13: Opwaardering wijken en dorpskernen
In Waasmunster is een ruim aanbod aan sociale huisvesting en er zijn
drie performante sociale huisvestingsmaatschappijen op ons
grondgebied actief. Samen met hen wordt het bindend sociaal objectief
aan sociale woningen gehaald. Wie buiten het bereik van de sociale
huisvesting valt, is vaak verplicht om andere oorden op te zoeken. Onze
demografie toont een vertrek van jonge mensen en een terugkeer van
senioren aan. Het gebrek aan betaalbare huisvesting is daar ongetwijfeld
een belangrijke factor in.
We willen streven naar een mix in woontypologieën en verschillende
typeringen van bewoners (eigenaars/huurders/sociaal wonen/leeftijd),
met een focus op betaalbaar wonen.
Bij de herziening van het premiereglement zullen we nagaan welke
premies kunnen worden ingevoerd om zo bepaalde wijken en buurten
versneld te gaan opwaarderen.
We vernieuwen de infrastructuur in bepaalde wijken/straten (zie ook ACT
15).

ACT-14: Verkavelings- en verdichtingsbeleid
We formuleren een algemeen kader inzake ruimtelijke ordening met
aandacht voor een goede mix van woontypologieën en maximaal
behoud van het groene karakter in het woonparkgebied.
We herzien het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) om de
goede ruimtelijke ordening te bewaren en de levenskwaliteit te
verbeteren waarbij er duurzaam kan geleefd worden met respect voor
elkaar, het klimaat en de leefomgeving.
Om ruimtelijke ontwikkelingen en het hanteren van een groennorm
effectief te gaan sturen op het terrein is er nood aan een
instrumentarium. Wij gaan de haalbaarheid na om ons te laten adviseren
door een extern bureau.
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2.4. Beleidsdoelstelling 4: Een aangenaam en veilig openbaar
domein creëren
We willen een gemeente zijn waar onze inwoners en bezoekers graag
verblijven en zich vlot en veilig kunnen bewegen en verplaatsen.

Actieplan 6: Infrastructuur veiliger en toegankelijker maken en
verbeteren
ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden
Naast een jaarlijks budget voor overlagingen voorzien we ook een
jaarlijks budget voor de heraanleg en herstelling van voetpaden en
bermen.

We brengen prioritaire zones digitaal in kaart (zie ACT 4). Op sommige
plaatsen kiezen we voor vergroening i.p.v. verharding.
Bij wijze van proefproject maken we het mogelijk dat MTB-tochten een
drietal keer per jaar gebruik maken van de trage wegen met het oog op
het beperken van het onderhoud en het garanderen van de
toegankelijkheid.
We realiseren de missing link tussen Sint-Anna en de Durmebrug in
samenwerking met de Vlaamse Waterweg.
De mogelijkheid om een fietspad achter de Stationsstraat en Hoogstraat
te creëren, wordt ernstig onderzocht.
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Bij de realisatie van rioleringsdossiers trachten we het wegdek te
verfraaien en te voorzien van verbeterde fietsinfrastructuur en/of
voetpaden.
We voorzien de fietssnelweg F4 op grondgebied Waasmunster van
openbare verlichting om de veiligheid te verhogen.

ACT-16: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en
van openbare gebouwen
We schenken blijvende aandacht aan toegankelijkheid bij nieuwbouw of
heraanleg van de infrastructuur, zoals De Meermin, het administratief
centrum, het gemeentelijk museum…
Wij zullen overgaan tot de aankoop van een bijkomende toiletwagen die
geschikt is voor rolstoelgebruikers.

ACT-17: Herinrichting van straten
Heel wat straten worden tijdens deze legislatuur heringericht. Denken we
maar aan de Neerstraat, Groenselstraat en Sousbeekstraat (incl. een
aantal zijstraten). Het project van de Neerstraat wordt sterk gefaseerd.
Deel 1 in 2020, na afwerking deel 1 zo snel als mogelijk aanvatten met
volgende fasen.
De herinrichting van de Kerkstraat kan pas plaatsvinden nadat de
werken aan de N446 zijn uitgevoerd (rotonde kruispunt
Pontravelaan/N446/Kerkstraat). Bij uitwerking van het mobiliteitsplan
wordt nagegaan hoe deze straat zal worden getypologeerd zodat de
verfraaiingswerken daarop kunnen worden afgestemd.
Het Marollenstraatje wordt heraangelegd in 2020 in functie van de bouw
van De Meermin en het administratief centrum.
De timing voor de aanleg van gescheiden fietspaden op N446 en de
Durmebrug is afhankelijk van Wegen en Verkeer en de Vlaamse
Waterweg.
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Actieplan 7: Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen
ACT-18: Uitbouwen van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens en
fietsen
We plaatsen publieke laadpalen voor elektrische wagens in elke
woonkern (Sombeke, Ruiter, Sint-Anna).
We implementeren oplaadinfrastructuur voor fietsen van het personeel in
de eigen gebouwen. Bij uitbreiding onderzoeken we de mogelijkheden
en de noden voor publieke oplaadinfrastructuur voor fietsen.

ACT-19: Duurzame verplaatsingen stimuleren voor het personeel
We zullen overgaan tot de aankoop van een aantal elektrische
dienstfietsen voor korte dienstverplaatsingen van het gemeentelijk
personeel.
We maken gerichte keuzes bij het vernieuwen van het wagenpark en
kiezen waar mogelijk voor elektrisch, hybride of deelwagen.

ACT-20: Opstart van een deelwagensysteem
We brengen de nood en interesse voor de opstart van een
autodeelsysteem in kaart. Indien er een duidelijke nood en behoefte is,
wordt een systeem van deelwagens geïmplementeerd.
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Actieplan 8: Uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein
ACT-21: Opmaken bermbeheersplan met als doel een verbeterd
structureel onderhoud
We actualiseren het bestaande beheersplan. We brengen in kaart welke
bermen ecologischer beheerd kunnen worden. Een aantal bermen die nu
als gazon worden onderhouden kunnen mogelijk een ecologischer
beheer krijgen.

ACT-22: Toegankelijkheid begraafplaats Sombeke verbeteren
We maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en we stellen
middelen ter beschikking voor de noodzakelijke aankoop van gronden in
functie van de verdere uitbouw van de begraafplaats Sombeke.
Ontruimingen worden verder doorgevoerd met daaraan gekoppeld de
herinrichting en vergroening van de begraafplaats.

ACT-23: Onderhoud en renovatie van kasteel en park Blauwendael
We werken een beheersplan uit voor een verbeterd structureel
duurzaam onderhoud van het park en het kasteel.
Er wordt een herstelplan opgesteld voor Park Blauwendael met een
herwerkt inplantingsplan waarbij er rekening wordt gehouden met de
huidige kenmerken. We streven naar een goede harmonie tussen
inheemse en exotische boomsoorten. Bijkomend kunnen we de
pedagogische mogelijkheden meer benutten.
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We bepalen extra functies voor het kasteel (naast officiële ceremoniële
functie) en maken overeenkomstig keuzes m.b.t. renovatie. Bij de
investeringen voorzien we een bedrag om de noodzakelijke renovaties
en de eventuele nieuwe functies te kunnen doorvoeren.

ACT-24: Duurzaam en structureel onderhoud van het openbaar domein
We voorzien een jaarlijks budget voor onderhoud en herstel. (Zie ook
ACT 15 en 21)

ACT-25: Inzetten op propere straten en wijken
We zetten in op grotere betrokkenheid van de burger in zijn eigen
wijk/straat. We laten ons hierbij ondersteunen door OVAM.
We werken hiervoor onder andere ook samen met Mooimakers.

ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten
We voorzien een jaarlijks of tweejaarlijks budget voor de opknap en
renovatie van de speelpleintjes.
We onderzoeken de realisatie van een buitenfitness en een
hondenloopweide.

ACT-27: Verhogen van de veiligheid in de publieke ruimte.
We bouwen het veiligheidsschild aan de rand van onze gemeente verder
uit. We zorgen voor ANPR-camera's zodat alle invalswegen afgedekt
zijn.
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In samenwerking met de politiezone investeren we in vaste
beveiligingscamera's in gevoelige zones en in een mobiele camera voor
inzet tijdens events en op plaatsen waar zich geregeld problemen
voordoen (bv. met zwerfvuil).
In overleg met de politiezone zetten we in op een hogere zichtbaarheid,
bekendheid en bereikbaarheid van de wijkagenten.

Actieplan 9: Duurzame mobiliteit
ACT-28: Versterken van de basisbereikbaarheid
We werken actief mee aan het overleg van de vervoersregio. Dat in
functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de regio met het oog
op een verbeterde basisbereikbaarheid. We dringen aan op een betere
dienstverlening voor de wijken Sombeke en Sint-Anna.

ACT-29: Opmaak nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een vlotte
verkeersdoorstroming en duurzaamheid
We verbreden en verdiepen het bestaande mobiliteitsplan. Er wordt een
mobiliteitsraad opgericht die sterk betrokken wordt bij de ontwikkeling
van het mobiliteitsplan. We betrekken de bevolking via info- en
inspraakvergaderingen bij de ontplooiing van het mobiliteitsplan.
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ACT-30: Het karakter als groene, wandel- en fietsgemeente versterken
We blijven aandringen op flankerende maatregelen bij het Sigmaplan.
We blijven waar mogelijk samenwerken met Schelde Sterk Merk en
Rivierpark Scheldevallei en andere actoren.
We promoten de reeds opengestelde trage wegen zodat het gebruik
ervan toeneemt.

2.5. Beleidsdoelstelling 5: Lokale ondernemers stimuleren
Waasmunster kent een interessant middenstandslandschap. Op
sommige plaatsen voelt men de nabijheid van grotere steden en
gemeenten, en voornamelijk grote winkelcomplexen, andere plaatsen
blijken daar immuun voor te zijn. Het gemeentebestuur werkt
voortdurend aan een ondersteuning van de plaatselijke middenstand,
maar voelt ook aan dat de werking van de markt vaak een gegeven is
dat aan haar controle ontsnapt. Niettemin blijven wij geloven in een
bloeiend ondernemerslandschap, ook in een kleine buitengemeente.

Actieplan 10: We koesteren en ondersteunen het lokaal
ondernemerschap
ACT-31: Plaats creëren om te ondernemen
We maken een RUP zonevreemde bedrijven en streven naar een
bijkomende KMO-zone.

ACT-32: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat
We ondersteunen de lokale adviesraad en voor nieuwe ondernemers
behouden we de vestigingspremie.
We promoten de lokale middenstand via de aankoop en verkoop van
middenstandcheques voor diverse representaties.
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2.6. Beleidsdoelstelling 6: Duurzaam leven met respect voor het
klimaat en de leefomgeving
De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en
leven is een permanent aandachtspunt. Als gemeentebestuur geven we
het goede voorbeeld.

Actieplan 11: Bewust omgaan met energie
ACT-33: Aanpassing subsidiereglement - huisvesting
We actualiseren ons subsidiebeleid met de klemtoon op het
aanmoedigen van nieuwe technologieën en duurzaamheid.

ACT-34: Monitoren eigen energieverbruik en waar mogelijk
klimaatvriendelijk maken van de eigen gebouwen
We zorgen voor een blijvende monitoring van het energieverbruik in de
gemeentelijke gebouwen. We screenen bestaande gebouwen en
bekijken welke maatregelen nodig en haalbaar zijn om het verbruik te
beperken (bv. verledding, beter isoleren...).
We sensibiliseren het eigen personeel om het energieverbruik te
beperken.

ACT-35: Verledden van de openbare verlichting
We verledden de openbare verlichting in samenwerking met Fluvius.
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Actieplan 12: Kwalitatieve waterhuishouding
ACT-36: Verhogen rioleringsgraad
Geplande projecten:
• collector fase 3 (deel 1 in 2020 opstarten, onmiddellijk gevolgd
door deel 2)
• Kerkstraat (na N446)
• Marollenstraat (in functie van De Meermin en het administratief
centrum)
• Wareslagedreef
Daarnaast wordt ook het project opgestart voor de plaatsing van
individuele behandeling afvalwaters (IBA's) in alle rode clusters. Eind
2019 werd hiertoe het gemeenteraadsbesluit genomen en het project
werd aangevat met een infovergadering voor betrokkenen in december
2019. Vanaf 2020 zal er overgegaan worden tot de effectieve plaatsing.

ACT-37: Opmaak hemelwaterplan
We laten een hemelwaterplan opmaken met focus op onder meer de
regenwaterafstroom van de cuesta, de recuperatie van hemelwater,
infiltratie in de bodem...

ACT-38: Burgers stimuleren om duurzamer om te gaan met water
We sensibiliseren de inwoners om duurzaam om te gaan met water aan
de hand van artikels in de Vierschaar, infosessies…

Actieplan 13: Aandacht voor dierenwelzijn
ACT-39: Afsluiten charter dierenwelzijn
We stimuleren diervriendelijk vuurwerk (of alternatieven). Als
proefproject wordt op de 11 juli-viering 2020 een diervriendelijk vuurwerk
uitgeprobeerd.
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2.7. Beleidsdoelstelling 7: Een gediversifieerd vrijetijdsaanbod
voor iedereen
Vrije tijd moet verbindend en toegankelijk zijn voor iedereen. We streven
naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod waarbij elke inwoner
zich aangesproken voelt om deel te nemen.

Actieplan 14: Een transversale publiekswerking en -participatie
creëren met het oog op een geïntegreerd vrijetijdsbeleid
ACT-40: Evenementen organiseren en ondersteunen voor een breed
publiek
Alle vrijetijdsdiensten werken evenementen uit voor een groot publiek.
We willen deze verderzetten, al dan niet op jaarlijkse basis.
Voor sport gaat dit onder meer om de 10 Miles, cultuur werkt rond de
Week van de Smaak, Erfgoeddag, Open Monumentendag en de 11 juliviering.
De vrijetijdsdiensten werken ook een aantal activiteiten samen uit, bij
uitbreiding met intergemeentelijke partners zoals Festiveló en Viva De
Meermin.
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Actie: ACT-41: Uitwerken vrijetijdsbeleid voor doelgroepen
De vrijetijdsdiensten werken voor bepaalde doelgroepen specifieke
activiteiten uit zoals de Kunstbende, Ontdek de ster, Sporteldag, diverse
Sportkampen, de Ravottersweek en Seniorenmatinees.

ACT-42: Samenwerkingsinitiatieven met scholen bestendigen en
uitbreiden
De vrijetijdsdiensten werken diverse initiatieven uit voor de scholen:
schoolprogrammatie theater, archeologie in de klas, sportacademie,
Waasmunster Wandelt, Jeugdsportdagen, voorleesmomenten en
klasbezoeken in de bib.

ACT-43: Introductie van een vrijetijdspas
In De Meermin introduceren we een vrijetijdspas voor alle gebruikers en
alle doel- en kansengroepen.

ACT-44: Versterken van de vrijetijdscommunicatie
Bij de opstart van De Meermin versterken we de vrijetijdscommunicatie
en profileren we ons via de (vernieuwde) Ravotter, de Meerminkrant, een
aparte (deel)website, sociale media en een duidelijke branding.

Actieplan 15: Verenigingen en vrijwilligerswerk stimuleren
ACT-45: Vrijwilligersbeleid en -ondersteuning uitbouwen
In samenwerking met de nieuwe vrijetijdsraad organiseren we een
jaarlijks bedankingsmoment voor vrijwilligers.
We werken een activiteitenkalender uit met het oog op de spreiding van
verschillende activiteiten door comités en verenigingen.
We onderzoeken de noodzaak van het oprichten van een welzijnsraad.
We subsidiëren een nieuw voertuig voor de lokale Rode Kruisafdeling.
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ACT-46: Subsidiëring van lokale vrijetijdswerking
Dit omvat alle werkings- en andere subsidies aan verenigingen (bv. ook
kadervorming, jubileum…).

ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale
vrijetijdsinfrastructuur
We stellen financiële middelen ter beschikking om het lokaal van KSA
Roodkapjes in nauw overleg met de gebruikers te renoveren. Tevens
subsidiëren we de realisatie van een mountainbiketerrein en zullen we
het terrein Gerstekot herbestemmen voor sport- en recreatieactiviteiten.
We voorzien ook de aankoop en het inrichten van een
tentoonstellingsruimte voor de collecties 'Roosenberg' en 'Heemkundige
Kring' in de Kerkstraat 26 onder de noemer ‘Waasmunsters Museum’.
We evalueren het huidige subsidiereglement met als aandachtspunten
kwaliteit, noodzaak en duurzaamheid van de investeringen.

ACT-48: Realiseren van opbergruimte voor verenigingen
We onderzoeken het efficiënter inrichten en aanpassen van het gebouw
Manta voor de stockage van materialen van verenigingen. Hierbij wordt
gestreefd naar een minimale impact op de werking van de eigen
technische dienst.

Actieplan 16: Een kwalitatief laagdrempelig cultuurbeleid
organiseren
ACT-49: Uitbreiden podiumaanbod in De Meermin en op locatie
In De Meermin breiden we de
programmatie uit: het betreft onder
meer podium en film, matinees en
locatieprojecten.
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Actieplan 17: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek
organiseren
ACT-50: Verbreden toegankelijkheid bibliotheek
We voeren opnieuw een zondagsopening in (min. 1/maand).
De leeszaal zal bijkomend ook geopend zijn tijdens de uren wanneer het
vrijetijdsloket geopend is, tenzij er andere activiteiten gepland zijn.

ACT-51: Aanpassen collectie aan de maatschappelijke en
technologische evolutie
We implementeren het zelfuitleensysteem en we blijven inzetten op een
digitaal en online aanbod in samenwerking met Cultuurconnect.

Actieplan 18: Werk maken van een breed jeugdbeleid voor alle
kinderen en jongeren
ACT-52: Kinderen- en jongerenwerking organiseren en op elkaar
afstemmen
We onderzoeken of een betere afstemming van het opvang- en
vakantieaanbod mogelijk is.

ACT-53: Inzetten op het bereiken van moeilijk te bereiken kinderen en
jongeren
We zetten in op straathoekwerk voor het bereiken van kinderen en
jongeren in kwetsbare buurten.
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2.8. Beleidsdoelstelling 8: Zorgzaam en gezond samenleven
We werken verder aan een gezonde gemeente
met gezonde inwoners. We willen onze inwoners
stimuleren tot een gezonde leefstijl.
In een samenleving waar het aantal ouderen
toeneemt, zorgen wij ervoor dat zij zolang
mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen. Hiervoor ondersteunen we gepaste
woon- en zorgvormen.
We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de
mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Actieplan 19: Investeren in een netwerk van professionele hulp- en
dienstverleners.
ACT-54: Ontwikkeling van ouderenvoorzieningen in samenwerking met
externe partners.
In samenwerking met de VZW Heuverveld realiseren we een nieuw
dagverzorgingscentrum en onderzoeken we de realisatie van
bijkomende assistentiewoningen.

ACT-55: Samenwerking met thuiszorgdiensten
Wij bouwen verder een netwerk uit in samenwerking met onze
seniorenconsultent om ouderen beter te begeleiden. We werken samen
met thuiszorgdiensten, wij participeren aan cliëntoverleg… dit alles om
de ouderen nog beter te ondersteunen.
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Actieplan 20: Faciliteren van ouderen in hun thuissituatie
ACT-56: Waakzaamheid voor vereenzaming bij ouderen
Het verlies van een partner en het eigen sociaal netwerk, de
verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid zijn maar enkele oorzaken die
ervoor kunnen zorgen dat ouderen minder contacten onderhouden. De
Dinnerclub wil ouderen wekelijks samenbrengen in een gezellig
eetmoment.
Het is belangrijk om blijvend aandacht te hebben om ‘nieuwe’ ouderen
aan te trekken. De opstart van een meldpunt kan aan actoren uit de
ouderen- en thuiszorgsector de mogelijkheid bieden om ouderen in
isolement aan te melden. Verder onderzoek kan uitwijzen of het
opstarten van een buddy-dienst aangewezen is om een passend
antwoord te bieden aan de vereenzaming bij ouderen.

ACT-57: Informeren en doorverwijzen
Om ouderen zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving te laten wonen,
is het correct informeren en doorverwijzen van de oudere en zijn sociaal
netwerk noodzakelijk. Het verder inzetten op de preventieve
huisbezoeken bij de ouderen door de seniorenconsulent is een
belangrijke eerste stap.
De doelgroep van deze huisbezoeken betreft alle 80-jarigen en
bijkomend alle ouderen (vanaf 75 jaar) die recent hun partner verloren
hebben. Het organiseren van vormings- en infomomenten over bepaalde
thema’s die ouderen aanbelangen (bv. coaching mantelzorgers), is een
nuttige aanvulling op de preventieve huisbezoeken.
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Actieplan 21: Uitbouwen van het huis van het kind
ACT-58: Uitwerken van activiteiten samen met de partners
Nu we een erkenning hebben voor de opstart van het Huis van het Kind
Waasmunster maken we er de komende jaren enthousiast werk van.
De acties en samenwerkingen die de voorbije jaren opgestart werden,
moeten verder vorm krijgen in het nieuwe Huis van het Kind.
Het spreekuur opvoedingsondersteuning i.s.m. het centrum voor
opvoedingsondersteuning De Keerkring wordt (na jaren van
projectwerking) opgenomen in de reguliere werking.
Het lokaal netwerk met alle betrokken actoren wordt verder uitgebouwd
en uitgediept vanuit het Sociaal Huis, met bijzondere aandacht voor de
samenwerking met de eigen gemeentelijke diensten. In samenwerking
met externe actoren worden vormingen over opvoeden en gezin
georganiseerd of gefaciliteerd.
Om deze vormingen bekend te maken bij de lokale bevolking wordt
i.s.m. actoren uit het Waasland tweemaal per jaar een
opvoedingskalender opgemaakt en verspreid. Onderzoek kan uitwijzen
of het invoeren van een sociaal tarief voor de kinderopvang (Speelnest)
ondersteuning kan bieden aan de meest kwetsbare gezinnen.

BELEIDSNOTA CD&V, N-VA WAASMUNSTER 2020 - 2025

28

Actieplan 22: Armoede structureel aanpakken
ACT-59: Activeringsbeleid niet-werkenden
Door de invoering van de tijdelijke werkervaring (TWE) komt ook de
begeleiding na een tewerkstelling artikel 60 aan het OCMW toe. Omwille
van het beperkt aantal trajectbegeleidingen per jaar beschikt het OCMW
niet over de nodige knowhow om deze begeleidingen zelf op een
kwalitatieve manier op te volgen.
Het uitbesteden van het nazorgtraject binnen de TWE is daarom
aangewezen. Het inzetten op activering is een blijvend aandachtspunt,
waarbij voor de anderstaligen het volgen van Nederlandse taallessen
zeer belangrijk is.
Via het zelf organiseren van taallessen in afwachting van een
doorstroom naar de reguliere aanbieders (zoals Leerpunt) vangt het
OCMW een leegte in het reguliere aanbod op. Onderzoek kan uitwijzen
of er nog andere leemtes zijn zodat het OCMW acties kan ondernemen
om externe organisaties mee te ondersteunen bij het uitwerken van een
(alternatief) aanbod.

ACT-60: Armoedetoets
Bij het uitwerken van nieuwe procedures en reglementen dient steeds
rekening gehouden te worden met mogelijke gevolgen van deze
nieuwigheden op de meest kwetsbare groep in onze gemeente.
Het uitwerken van een armoedetoets kan zorgen voor een duidelijke
leidraad bij het proces van besluitvorming om negatieve gevolgen te
voorkomen.

ACT-61: Versterken wisselwerking met cliënten
De lopende projecten (zoals Slaatje Praatje, Fijner samen) moeten
binnen het nieuwe administratief centrum een duidelijke plaats krijgen,
zodat de cliënten een tastbaar aanspreekpunt en ontmoetingsruimte
hebben waar de samenwerking met de sociale dienst geoptimaliseerd
kan worden.
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Daarbij mag het blijvend vorming aanbieden (aan de cliënten) niet uit het
oog verloren worden en moeten ook op dit vlak nieuwe mogelijkheden
geëxploreerd worden.
Onderzoek kan uitwijzen of het aangewezen is dat de wisselwerking met
de cliënten wordt aangevuld met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen
(voor bv. huiswerkbegeleiding of begeleiding van jongeren). In een snel
veranderende maatschappij is de communicatie met de meest
kwetsbaren een zeer belangrijk gegeven en dit mag dus niet uit het oog
verloren worden.

Actieplan 23: Nabij en laagdrempelig toegangspunt vormen voor
sociale hulp en dienstverlening
ACT-62: Uitwerken geïntegreerd breed onthaal
In de eerstelijnszone zal het uitbouwen van een geïntegreerd breed
onthaal de komende periode centraal staan. Na de projectfase zal een
structurele samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW), de lokale besturen en de sociale diensten van de mutualiteiten
uitgewerkt worden om de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening
te verhogen en de onderbescherming tegen te gaan.

Actieplan 24: Preventief gezondheidsbeleid
ACT-63: Lokale LOGO-werking verder uitbouwen
De lokale werking omtrent het preventieve
gezondheidsbeleid dient verder uitgebouwd en
ondersteund te worden. Op basis van een
jaarplanning zullen stelselmatig projecten en acties
uitgewerkt worden (zoals rookvrije ruimtes en
speelpleintjes), met specifieke aandacht voor de
meest kwetsbaren in de gemeente én voor de eigen
medewerkers van de volledige eigen organisatie. Er
wordt verder actief meegewerkt aan de promotie van
Vlaamse bevolkingsonderzoeken en
gezondheidscampagnes.
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ACT-64: Kansen bieden om jong en oud te doen bewegen met het oog
op een levenslange sportparticipatie
Door in te zetten op Bewegen op verwijzing (bv. via promotie) en het
verder ondersteunen van deze LOGO-actie krijgen burgers de kans om
op een verantwoorde manier te starten met bewegen en sporten.
Vaak vinden ouders en kinderen het helemaal niet makkelijk om de juiste
sport voor hun kind te vinden. SportKompas is een oriëntatie-tool die
daarbij kan helpen. Deze tool helpt kinderen van het derde en vierde
leerjaar om de sport te vinden die bij hen past. Op basis van wat het kind
zélf leuk vindt en op basis van zijn of haar sportieve vaardigheden of
aanleg. We werken voor dit project samen met al onze lagere scholen.
We integreren dit project ook in de jaarlijkse jeugdsportdagen voor het
derde en vierde leerjaar in onze sporthal.

2.9. Beleidsdoelstelling 9: Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en
faciliteren.
Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol
onderwijs te kunnen aanbieden in onze gemeente.
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Actieplan 25: Verder inzetten uitbouw van duurzame infrastructuur
gemeentelijk onderwijs
ACT-65: Herinrichting en vergroening speelplaatsen
We realiseren herinrichting en vergroening van de speelplaatsen van de
gemeentescholen.

ACT-66: Nieuwbouw en renovatie academie voor beeldende kunsten
Eind 2019 werd de omgevingsaanvraag ingediend voor de nieuwbouw
van de academie. Verwacht wordt dat de aanbesteding zal plaatsvinden
in de eerste helft van 2020.

Actieplan 26: Verder investeren in de werking van ons gemeentelijk
onderwijs
ACT-67: Naargelang pedagogische- of zorgnoden voorzien in extra
personeelsomkadering (Tivoli)
De inzet van Tivoli-uren zal jaarlijks geëvalueerd worden en zal
gekoppeld worden aan de pedagogische- en zorgnoden die zich
eventueel stellen.

ACT-68: Oprichten van een eerste graad in de academie van muziek en
woord Ter Beuken
Binnen de opportuniteiten die het Vlaamse beleid ons geeft onderzoeken
we de oprichting van een eerste graad in onze academie.
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