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PROEVE VAN BELEIDSNOTA

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
1. Missie
“De gemeente Boechout wil een gezonde en welvarende gemeente zijn in
een aangename leefomgeving. Zij geeft iedereen kansen om zich te
ontplooien en zet zich in voor het welzijn van alle inwoners in een geest van
solidariteit.”
Dat is de missie die de gemeente Boechout vooropstelt. De missie wordt
vertaald in het logo: ‘Boechout, een dorp om te ontmoeten’. Het logo
verwijst naar vijf centrale thema’s: gezondheid, ontplooiing, solidariteit,
welvaart en welzijn.
Voor PRO Boechout & Vremde, Groen-Gangmaker en CD&V zijn deze
thema’s belangrijke ijkpunten in een beleidsvisie dat gekenmerkt wordt
door langetermijndenken, duurzaamheid, participatie, respect en gelijke
kansen voor iedereen.
De beleidsnota ‘Samen maken we het verschil’ schetst het algemeen
beleidskader met concrete beleidsengagementen op een tijdsperspectief tot
2025. De beleidsnota wordt vertaald in een doelstellingenboom met
actieplannen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van een geïntegreerd beleid.
Bij het bepalen van de doelstellingen en de acties wordt er steeds domeinoverschrijdend gewerkt.

2. Boechout beweegt
Onze gemeente blijft groeien en bewegen. Het aantal inwoners heeft nu
effectief de grens van 13.000 overschreden. 79% van de inwoners is
tevreden over de gemeente, 75% is fier op Boechout. PRO Boechout &
Vremde, Groen-Gangmaker en CD&V willen deze resultaten voor de
komende periode aanhouden of zelfs overtreffen.
Het aantal verenigingsactiviteiten, buurtfeesten en evenementen in ons
dorp is sterk gegroeid. De jeugdbewegingen bloeien open, het aantal leden
bij de sportverenigingen blijft groeien en met het cultureel aanbod scheert

de gemeente hoge toppen. Het vrijetijdsbeleid heeft in kwaliteit en in
aanbod een hoge vlucht genomen. Onze scholen investeren in betere
infrastructuur en het onderwijs staat hoog aangeschreven. Culinair staat de
gemeente op de kaart en het hart van de middenstand vernieuwt en
verjongt.
Het aanbod aan gemeentelijke dienstverlening is toegenomen, de
digitalisering is niet meer weg te denken en de communicatie met de burger
evolueert in hoog tempo. Het gemeentelijk personeelskader is kwalitatief
en kwantitatief ontwikkeld en het gemeentelijk patrimonium
werd
vernieuwd of breidt uit, met als blikvangers het sportpark Sneppenbos, de
nieuwe kleuterschool, de academie en op de site Midden het nieuwe
politiekantoor, de kinderopvanginitiatieven en het administratief centrum.
Beleidsplannen geven gefundeerd de richting aan om in onze gemeente op
een aangename manier te wonen, zoals bv. de verbreding en verdieping
van het mobiliteitsplan en de visienota omgeving 2030. De basis voor een
sociaal en solidair beleid is gelegd, met o.a. de groei in de sociale
huisvesting, de initiatieven van gastvrij Boechout en dementievriendelijke
gemeente en een mondiaal beleid als Fair Trade-gemeente.
De gemeente ontwikkelt zich binnen het door Vlaanderen uitgetekend
grootstedelijk gebied Antwerpen als een parkgemeente, met bijzondere
aandacht voor nog meer kwalitatieve, publiek toegankelijke groene plekken
in het dorpscentrum en in de woonwijken. In het buitengebied van de
gemeente blijft het groene, agrarische en open landschappelijk waardevol
karakter bewaard, met een ruime plaats voor natuurontwikkeling. De
ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden als klassiek te verkavelen
woonwijken dient een halt toegeroepen.
Met de burgemeestersconvenant, de investeringen in meer zonnepanelen
en elektrische deelwagens zijn de eerste stappen voor een doorgedreven
klimaatbeleid gezet. Elke beleidsmaatregel zal afgetoetst worden aan de
klimaatdoelstellingen in het belang van de toekomstige generaties.

3. Uitdagingen voor een kwaliteitsvol beleid
a. Ambitie
Politici dragen de politieke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
beleid dat gevoerd wordt. De beleidsplannen worden getoetst aan de
inzichten van de administratie en de administratie werkt proactief om vanuit
de
eigen
professionele
expertise
en
ervaring
suggesties
en
aandachtspunten aan te reiken.

Het bestuur houdt rekening met de ambities van de administratie. De weg
van het politieke programma, over de beleidsdoelstellingen naar het
concrete project moet korter en gestroomlijnder. Het bestuur en de
administratie maken de keuze voor een vlakkere organisatie, met méér
directe lijnen naar het management en méér betrokkenheid van iedereen
bij de bespreking en de implementatie van het beleid.
Het succes van de organisatie wordt bepaald aan de hand van 6 handvaten:
1. Op en top professioneel: we kennen onze taak.
2. Open en veilig: iedereen mag vragen stellen en fouten maken. Wie
vragen stelt, wil vooruit geraken.
3. Creatief: we pakken uitdagingen pragmatisch aan.
4. Betrokken en klantgericht: we nemen samen verantwoordelijkheid en
bouwen aan een fantastisch dorp.
5. Resultaatgericht: we plannen goed, stellen doelen voorop en vragen
actief feedback.
6. Altijd in ontwikkeling: we durven onszelf in vraag stellen en geven
iedereen de kans om te groeien en te ontwikkelen.
Een goede samenwerking tussen politieke mandatarissen en het personeel
in een sfeer van wederzijds vertrouwen is van cruciaal belang voor de goede
werking van de gemeentelijke organisatie. De ambtenaren erkennen daarbij
het primaat van de politiek en werken loyaal en constructief mee aan de
voorbereiding en uitvoering van politieke beslissingen en de politieke
mandatarissen erkennen de deskundigheid van de ambtenaren en
betrekken hen volmondig bij de voorbereiding van de beleidsbeslissingen.
De integratie van gemeente en OCMW, de gelijke samenstelling van de
beleidsorganen van gemeente en OCMW en de gewijzigde, ambtelijke
aansturing door de algemeen directeur, de financieel directeur en de
adjuncten zorgen voor nieuwe uitdagingen en kansen.
De verdere optimalisatie van de huisvesting van de gemeentelijke en
OCMW-diensten, met het oog op een betere werking en dienstverlening, de
opvolging, evaluatie en bijsturing van de beleidsdoelstellingen en de
gestructureerde opmaak van het financieel meerjarenplan, met correcte
formulering van beleidsdoelstellingen en indicatoren en een doordachte
cascade naar actieplannen en acties behoren inherent tot de opdracht van
het managementteam.
Bij de beleidsvoering is het noodzakelijk om bij elke beslissing na te gaan
wat de financiële implicaties zijn en de gevolgen voor het klimaat, de
gezondheid,
de
duurzame
ontwikkelingsdoelen
en
de
digitale
dienstverlening.

b. Organisatiebeheersing
In deze context wacht de belangrijke uitdaging om de integratie van
gemeente en OCMW, via een sterke organisatiebeheersing, te brengen tot
een efficiënte, functionele en moderne administratie en een transparante
en klantvriendelijke dienstverlening, met bijzondere aandacht voor de
(digitale) eerstelijnsdienstverlening.
Het BINGO-project (Boechoutse integratie Gemeente en OCMW) moet
gedragen verder gezet worden. De afdeling Burger en Welzijn verzamelt de
belangrijkste publieksdiensten. De aparte ondersteunende diensten worden
verder geïntegreerd tot gezamenlijke diensten binnen het lokale bestuur.
De burger staat hierbij centraal én dichtbij. Een maximale interactie met de
inwoners is de doelstelling. De gemeente is de logische, vriendelijke en
veilige open deur waar elke burger met al zijn vragen moet terecht kunnen.
Deze ambitie vraagt om een grondige bespreking en evaluatie van de
werking
van
onze
administratie.
Samenwerken,
coördinatie,
krachtenbundeling en slimme ideeën uitwisselen vormen het platform om
de verandering richting te geven en interne processen te optimaliseren en
tot een goed einde te brengen.
Er stellen zich vijf uitdagingen om onze werking te beheersen en te
ontwikkelen:
1. Het systeem van organisatiebeheersing optimaal
zelfevaluatie en organisatiebeheersingsprojecten)

inzetten

(via

2. Procesmanagement verder doorvoeren (door procesbeschrijvingen,
procesaudits en procesoptimalisatie)
3. Risicomanagement
risicobeheersing)

blijven

toepassen

(door

risicoanalyse

en

4. Interne verbeterprojecten realiseren (organisatieontwikkeling en verbetering)
5. Informatiebeheer verder uitbouwen (informatieveiligheid,
documentbeheer, klasseren en archiveren).

digitaal

c. ICT en digitale dienstverlening
ICT is een horizontaal beleidsdomein waarbij het relevant is om bij
beslissingen de implicaties op de digitale dienstverlening in te schatten. We
maken een digitale reflex. Ter ondersteuning van de organisatie is een
performant ICT-beleid een belangrijke schakel met:
- een efficiënte en gebruiksvriendelijke helpdeskondersteuning

- de vernieuwing en het operationeel houden van het datacenter met het
oog op een vlotte werking, de evolutie naar externe datacenters, de
mogelijkheid van eigen glasvezelnetwerk en gratis wifi voor de burger
- het voorzien van hardware en software die nodig is voor een goede
dienstverlening, zoals de vernieuwing van de zelfuitleenbalies in de
bibliotheek, het voorzien van een managementplatform waarmee
publiekscomputers
optimaal
beveiligd
zijn,
een
nieuw
personeelsbeheersysteem, één geïntegreerd boekhoudsysteem, het
optimaliseren
en
digitaliseren
van
de
facturatie,
één
postregistratiesysteem, nieuwe modules in de CRM-omgeving (Custumor
Relationship Management), digitaal documentenbeheer (e-tendering, einvoicing, digitaal archiveren) en de juiste keuze van thin clients, desktops
en schermen voor alle medewerkers
- het voorzien van moderne multimedia apparatuur ter ondersteuning van
vergaderingen en opleidingen, zoals o.a. digitale infoborden voor
bibliotheek, vrijetijdsdienst, administratief centrum, Sneppenbos, … met
een klantenbegeleidingssysteem
- de ondersteuning bij ICT-opleidingen zodat medewerkers meer
zelfredzaam worden bij het gebruik van de diverse toepassingen, met o.a.
een modern opleidingslokaal
- aandacht voor informatieveiligheid, met o.a. een ICT-policy voor
mandatarissen en de opmaak van een volledige inventaris van alle ICTmiddelen
- de verdere ontwikkeling van de GIS-applicatie (Geografisch Informatie
Systeem) om de dienstverlening te verbeteren in functie van wegen-,
gebouwen-, plannen-, en vergunningenregister, RUP’s (Ruimtelijke
UitvoeringsPlannen), huisvesting, verkeersbordendatabank, beheer van het
openbaar domein, meldingen, enz.
- steeds meer digitale dienstverlening 24/7, digitale beschikbaarheid van
de productencatalogus en met de burger op een moderne manier
communiceren en samenwerken (E-gov, SmartCity, wifi op openbare
plaatsen, klantenbegeleidingssystemen, sociale media, …).

d. Personeel en HRM
De gemeente beoogt een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening,
gebaseerd op bekwaam en gemotiveerd personeel in een voldoende
capaciteit (bezetting).
De organisatie van de dienstverlening steunt op alle medewerkers. Daarom
is het belangrijk dat alle medewerkers aanvoelen dat zij werken aan een

gemeenschappelijk doel en elk op hun manier bijdragen aan een groter
geheel met erkenning van ieders inspanningen.
Het gemeentebestuur en de administratie streven ernaar om het aanwezige
talent ten volle te benutten en in te zetten. We streven naar betrokkenheid,
engagement en tevredenheid bij de medewerkers, daarbij horen goede en
veilige werkomstandigheden en een correcte personeelsadministratie.
Vertrouwen
in
het
personeel,
gekoppeld
aan
een
ruimere
verantwoordelijkheid zien wij als een troef.

e. Belangrijke uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn:
-

-

het aantrekken van gemotiveerde en bekwame medewerkers
het behouden van geschikte medewerkers en optimaliseren van het
aanwezige talent
realisatie van flexibelere arbeidsduurreglementen
stimuleren van een cultuur van permanente feedback, kortere
periodes van functioneringsgesprekken en evaluaties
optimaliseren van de personeelsadministratie
personeelsformatie en bezetting evalueren en optimaliseren (inclusief
evaluatie weddenschalen), een vlotte integratie van het OCMW- en
gemeentepersoneel en de overdracht van het personeel van het
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB, i.c. het sportpark Sneppenbos)
naar de gemeente
een coherent HR-beleid, met als kernresultaatsgebied: de
ontwikkeling en implementatie van diverse HR-tools teneinde een
modern en aangepast personeelsbeleid te voeren, het onderhouden
van informele en formele contacten via de diverse overlegorganen
teneinde
een
positief
sociaal
klimaat
te
creëren
en
personeelsproblemen te voorkomen, het coachen en ontwikkelen van
zijn/haar medewerkers teneinde de competenties, vaardigheden en
knowhow optimaal te benutten en te ontwikkelen en als een goed
functionerend team te werken.

f. Interne communicatie
Communicatie is niet de exclusiviteit van de communicatiedienst.
Geïnformeerde medewerkers zijn betrokken medewerkers. Structureel
overleg tussen bestuur en de dienst communicatie, tussen diensten
onderling en extra aandacht voor kwalitatieve, leesbare communicatie in de
hele organisatie is een belangrijke doelstelling. Een vlotte, duidelijke en
overzichtelijke communicatiedoorstroming is essentieel.

g. Intergemeentelijke samenwerking
De gemeente wil maximaal autonoom besturen en is geen voorstander van
een fusie met andere gemeenten, wel van samenwerking. Elk

intergemeentelijk samenwerkingsverband respecteert daarbij ten volle de
autonomie van de gemeente én de gelijkwaardigheid van de
gesprekspartners.

h. Communicatie en participatie
Het participatiebeleid betrekt de inwoners bij het beleid in de gemeente.
Participatie van de bevolking verhoogt het effect, de legitimiteit en de mate
waarin het beleid wordt gedragen. Participatie is meer dan inspraak. Het
geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of samenleving.
Participatie is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid,
vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het gaat om
open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen,
bouwen aan gedeelde visies, acties en co-creatie. Het gaat om leren
omgaan met verschillen.
Participatie is een attitude, een logische stap in verdere democratisering.
Participatie is het tussenveld creëren waar het maatschappelijk middenveld,
burgerinitiatieven, besturen, adviesraden, bewoners, verenigingen,
kenniscentra, scholen, bedrijven en burgers elkaar kunnen ontmoeten.
Politici en ambtenaren verdedigen de democratische principes achter
participatie. Democratie is meervoudig. Democratie groeit van onderuit.
Politici en ambtenaren nemen initiatief om participatie mogelijk te maken,
om een open besluitvorming te creëren. Daarbij is de zorg voor een
professionele, gemeentelijke organisatie met de nodige competenties een
must. Besturen gebeurt in het algemeen belang, volgens het principe van
de goede huisvader, ambitieus, transparant, goed doordacht en met kennis
van zaken. Externe deskundigen ondersteunen het participatiebeleid.
Dat participatiebeleid is een gedragen beleid en onderdeel van een breder
onthaal- en communicatiebeleid. Het doel is: inwoners die op de hoogte
zijn, betrokken zijn bij en tevreden zijn over het beleid van de gemeente.
Wie gehoord wordt, wie zijn mening kan geven, kan participeren, weet
waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en begrijpt hoe de gemeente
omgaat met middelen en belangen. Communicatie is open, betrokken,
versterkend en kwalitatief.
Het onthaal-, participatie-, en communicatiebeleid wordt uitgewerkt op
verschillende niveaus en wordt aangestuurd door de dienst communicatie
en de dienst beleid en kwaliteit

i. Communicatie en - onthaalbeleid
o Een eigentijds onthaalmoment voor nieuwe inwoners
o Een nieuw administratief centrum aan de Molenlei met een
modern onthaal en alle eerstelijnsdienstverlening voor de
burger

o Modern onthaal van inwoners op elke administratie met een
open onthaalfunctie
o Gemeentelijke
gratis
infolijn
met
een
transparant
opvolgingssysteem; meldingen dienen geanalyseerd te worden
in functie van beleidsmaatregelen en structurele oplossingen
o Thematische communicatie naar de inwoners
o Evaluatie website
o Uitbouw communicatie via sociale media: facebook, instagram,
hoplr, whatsapp, …
o Ontwikkeling gemeentelijke app
o Communicatie op papier blijft de basis: #boechoutbeweegt,
koppelen aan een beelddatabank

j. Participatiebeleid
o Burgers, buurtcomités of afgevaardigden uit een adviesraad,
schoolraad of bedrijf betrekken in de gemeenteraad bij de
bespreking van bepaalde thema’s
o Publieksvriendelijke gemeenteraad (goede geluidsinstallatie,
toelichting bij de agendapunten, hoffelijkheid tussen de
sprekers …)
o Een schepencollege dat regelmatig in alle wijken gaat
vergaderen of er een buurtwandeling of praatcafé organiseert:
gesprekstafels per wijk vormen een informele ontmoetingsplek
waar ervaringen en ideeën over de wijk worden uitgewisseld.
o Herdenken van de werking van de adviesraden, van besloten
naar open groep, van praten én doen tot raadoverschrijdend
samenwerken
o Medebeslissingsrecht van burgers over wijkbudgetten of
invoeren van een burgerbudget (budget voor projecten om
autonoom, binnen een wettelijk kader, straat of wijk te
verfraaien bv. met tegeltuintjes, vergroen je voortuin-acties,
behaag natuurlijk, samentuinen, ... met onrechtstreeks doel
aan samenlevingsopbouw te werken)
o Participatie stimuleren via apps
o Bewonersvergaderingen bij grote investeringen en ruimtelijke
projecten: van betrokkenheid bij de eerste ideeën tot in de
uitvoeringsfase
o Hoorzittingen, info- en wijkvergaderingen om het draagvlak
rond belangrijke projecten te vergroten: inspraak voldoende
snel in het proces, als er nog plaats is voor dialoog en mee
gedacht kan worden

o Inzet op frontlijnwerkers (wijkagenten, gemeenschapswachten,
groendienst, personeel Sneppenbos en vrijetijdsdienst, …) die
signalen opvangen van de burgers.

4. KLIMAAT, RUIMTE EN MOBILITEIT
a. Klimaat en duurzame ontwikkeling
Klimaat en milieu moeten deel uitmaken van het grote verhaal want ze
zijn onlosmakelijk verbonden met tal van andere departementen, van
mobiliteit tot openbare werken, van mondiaal beleid tot onderwijs.
Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling die gericht is op bevrediging
van de noden van het heden zonder deze van de komende generaties in het
gedrang te brengen. Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie, de
burgemeestersconvenant en een brede sensibilisering vormen het kader
voor een doorgedreven klimaatbeleid.
o Klimaatneutrale organisatie 2020: We streven naar een
klimaatneutrale gemeentelijke organisatie tegen 2020. Dit wil
zeggen dat we de eigen uitstoot van koolstofdioxide (CO2),
lachgas (N2O) en methaan (CH4) drastisch gaan verminderen
en vanaf 2020 de resterende uitstoot compenseren. Dit kan via
energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energie en
door de fossiele brandstoffen zuinig en efficiënt te gebruiken.
Het klimaatactieplan wordt geactualiseerd. Dit plan somt acties
op om concreet de uitstoot te verminderen.
o De burgemeestersconvenant is ons engagement: het
burgemeestersconvenant of de 'Covenant of Mayors' is een
initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt
naar lokale overheden. De campagne richt zich op een verlaging
van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied en niet alleen
binnen in de eigen organisatie.
o Inwoners
worden
breed
gesensibiliseerd
over
de
klimaatproblematiek
en
biodiversiteit
via
communicatiecampagnes en concrete acties, zoals bv.
klimaatwijken, lezingen op school, groepsaankopen van bv.
zonnepanelen, crowdsourcing voor klimaatideeën, een
jaarlijkse klimaat- en natuurdag met sprekers en doe-events,
…, enz.

b. Groene energie
o Samenwerking met burgercoöperatieve Zuidtrant voor
hernieuwbare energie moet zorgen voor meer zonnepanelen op
gemeentelijke
gebouwen
en
dit
via
vormen
van
burgerparticipatie. Burgers investeren zelf in zonnepanelen. De
burgers krijgen een dividend uitgekeerd op hun geïnvesteerd
kapitaal bij winst van de coöperatie. De zonnepanelen
produceren energie en hierdoor is de stroomprijs goedkoper en
wordt er CO² bespaard.
o Op strategische plaatsen worden de zonnepanelen gekoppeld
aan laadpalen voor elektrische deelwagens en fietsen.
o Bij openbare aanbestedingen aandacht voor energiegebruik als
criterium voor gunning van opdrachten
o De gemeente gebruikt zelf uitsluitend groene energie en
ondersteunt het transitiebeleid naar 100% hernieuwbare
energie (dus geen kernenergie meer)
o Energiebesparing via isolatie van gemeentelijke gebouwen,
slimme schakelaars, lichtplannen, enz.

c. Ontwikkeling duurzame visie en strategie op gebouwen en
wijken
o VIBE vzw verzamelt en verspreidt informatie over gezond en
milieuverantwoord (ver)bouwen. Samen met VIBE een
duurzame visie en bijhorende actieplannen en instrumenten
voor gebouwen en wijken ontwikkelen.
o https://www.vibe.be/

d. Klimaatslimme verenigingen
Klimaatslimme verenigingen zijn ambassadeurs om mee de schouders te
zetten onder de gemeentelijke klimaatambities
o We meten de ecologische voetafdruk van alle gemeenschapsen verenigingeninfrastructuur en via quick en slow wins
verduurzamen we de infrastructuur.
o Het verenigingsleven betrekken bij energiemonitoring en
reductiemaatregelen om op doordachte manier energie te
besparen
o De werking, de activiteiten en de evenementen van
verenigingen verduurzamen rond thema’s als aankopen, afval,
energie, mobiliteit, voeding en water

e. Duurzame en deelmobiliteit
o Meer (e-)fietsen voor ambtenaren
o Beloningssysteem voor fietsende schoolkinderen, scholieren en
leerkrachten
o Promotie, sensibilisering en infrastructuur voor elektrische
deelfietsen, deelwagens en autodelen; voorzien van
infrastructuur
o Gemeentelijk wagenpark delen met inwoners: het delen van
deze wagens met de inwoners is een inventieve oplossing om
kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te
stimuleren. Het is een laagdrempelige eerste kennismaking met
autodelen.
Nieuwe
gemeentelijke
wagens
voor
personenvervoer zijn elektrisch.

f. Realisatie van mobipunten
o Een mobipunt is een knooppunt voor verschillende
vervoersmiddelen op buurtniveau met als doel zich te kunnen
verplaatsen zonder het privé-bezit van een auto. Een mobipunt
bevat parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een
nabije halte van openbaar vervoer, maar kan ook uitgebreid
worden met lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke
fietspomp, een fietsherstelplaats, aangename wacht- of
ontmoetingsruimte met publiek sanitair, … Tramterminal
Capenberg kan bv. ontwikkeld worden als mobipunt. De
uitbouw van een centraal dorpspunt in Vremde met
postpakketautomaat, deelauto met elektrische laadplaats,
plaats voor tijdelijke pop-up activiteiten, kunstenaars … is ook
een mogelijkheid.

g. Duurzaam delen
o Een platform, een website of een mobiele applicatie, die
mensen in de mogelijkheid stelt om duurzaam om te gaan met
de materialen die ze nodig hebben, bv. een boormachine, een
lange ladder, een haagschaar ... Gedeeld gebruik zorgt er voor
dat we met zijn allen minder aankopen en dus minder materiaal
verbruiken. De positieve effecten hier van zijn dat je minder
geld uitgeeft aan allerlei spullen die je maar af en toe gebruikt
en zo ook plaats spaart in je huis. Van delen word je ook
gelukkig, als men iemand kan helpen creëert dit een gevoel van
actief burgerschap, we zorgen met andere woorden voor een
versterking van de sociale banden.
o Repair Café regelmatig organiseren: samen kapotte spullen
herstellen, met handige vrijwilligers.

o Geefpleinen, samentuinen, … faciliteren
o Bibliotheek voor kinderfietsen: via een abonnement heeft ieder
kind toegang tot een goede en kwalitatieve kinderfiets op
maat. Als een kind aan een ander model toe is, ruilen ze dat
weer in. In samenwerking met buurtcomités en scholen.

h. Beleefbare ruimte, patrimonium en ondernemen
De beleidsopties uit het gemeentelijk structuurplan worden via lopende
projecten en verschillende planologische kaders (verordening, RUP,
masterplannen) uitgewerkt. De ruimtelijke doelstellingen lijken hiermee
quasi gerealiseerd. Boechout staat voor nieuwe opgaves. De druk op
Boechout, als aantrekkelijke woonkern in de Antwerpse regio, blijft groot.
De vraag om er te komen wonen, maar ook vanuit andere sectoren en
gebruikers is aanwezig. De lopende en geplande projecten komen hier deels
aan tegemoet en het uitgewerkte kader moet ongewenste effecten van
verdichting en verstedelijking tegenhouden, maar de druk blijft. Elke vorm
van druk houdt risico’s in tot verder ongewilde verdichting van de dorpskern
of verrommeling en versnippering van de open ruimte er rond. De opgave
is het herdenken van het karakter als dorp waarbij ingezet wordt op het
verweven van opgaves rond landschap, wonen en voorzieningen. Het dorp
is ons huis, de woonkamer en de tuin waarin we ons bewegen, waarin onze
kinderen spelen en we elkaar ontmoeten. De uitdaging is het evenwicht
tussen wonen, de groene, open ruimten, de natuur en het agrarisch
arsenaal, de publieke ruimte, het erfgoed, de lokale voorzieningen, de
groene vingers en verbindingen en de recreatie.

i. Realisatie visienota omgeving 2030
o Het plandocument Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
dateert reeds van 2006. Er is nood aan een actualisatie en
nieuwe toekomstige visie op de ruimtelijke ordening in
Boechout. Daarom is er een opdracht uitgeschreven aan
Voorland, een bureau voor ruimtelijke planning met een sterke
expertise
in
het
ruimtelijk
instrumentarium
en
procesbegeleiding, om samen met Maat-ontwerpers een
visienota omgeving 2030 uit te schrijven. Dit plandocument zal
als leidraad voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente
uiterst belangrijk zijn om een visie op lange termijn te
ontwikkelen.

j. Publieke ruimte en omgeving
-

In deze drukke en gejaagde maatschappij hebben we meer en meer
nood aan rust en ademruimte. Mooi aangelegde straten met hagen,
heggen en groene voortuinen, een plein met fonteinen en rustbanken,
parken, geveltuintjes, … dragen daar zeker toe bij. Het publiek
domein moet uitnodigend zijn, aangenaam om te vertoeven, voor

woon-werk bewegingen, recreatief als wandelaar of fietser, als
ontmoetingsruimte … Mensen moeten betrokken worden bij het
aangenaam en proper houden van het publiek domein. De nota
publieke ruimte is de leidraad om de publieke ruimte in onze
gemeente in te richten.
o De gemeente heeft de laatste jaren een flink aantal straten,
pleinen en wijken vernieuwd. Om dat telkens via dezelfde
principes te kunnen doen, heeft ze een 'Toetsingskader publieke
ruimte'. Dat document beschrijft waar de gemeente naartoe wil
met de ordening van de publieke ruimte. De straten in de
gemeente worden per functie opgedeeld in wegtypes. Vanuit
die opdeling in types – negen types, uniek voor Vlaanderen –
zal de gemeente voortaan de wegprofielen, voetpaden en
soorten aanplantingen bepalen voor de straten. Wordt een
bepaalde straat (her)aangelegd, dan gaat de gemeente eerst
kijken tot welk wegtype de straat behoort. Is het een
verbindingsweg, een weg die vele landbouwers gebruiken of
een straat in het dorpscentrum? Daarna pas maakt de
gemeente, aan de hand van het 'Toetsingskader', het ontwerp
van de (nieuwe) straat. Door alle straten op dezelfde manier
aan te leggen, in functie van hun wegtype, worden de
verkeerssituaties ook duidelijker. Hierdoor kent elke
weggebruiker zijn plaats op de weg en verhoogt meteen de
veiligheid in de straten.
o De gemeente gebruikt het toetsingskader ook om de
beeldwaarde van belangrijke gebouwen, straten of plekken te
verhogen.
o De nota publieke ruimte wordt verder verdiept, o.a. met een
visie op aanleg en materialisatie van trage wegen en openbare
verlichting.
o https://www.boechout.be/omgeving-openbarewerken/openbare-werken/toetsingskader-publieke-ruimte

• Identiteit: erfgoed, pleinen, parken en open ruimte
o Onroerend erfgoed is het geheel van monumenten,
archeologische sites, cultuurhistorische landschappen en stadsen dorpsgezichten. Onroerend erfgoed kan een of meerdere
erfgoedwaarden in zijn DNA dragen. Het getuigt bijvoorbeeld
van de stedenbouwkundige inzichten van een tijdperk, van de
artistieke opvattingen, de sociale, culturele, volkskundige of
industrieel-archeologische tendensen van die tijd, of het heeft
een archeologisch, architecturaal, esthetisch, technisch,
ruimtelijk-structurerend of historisch belang. Aan deze

erfgoedwaarde(n) ontleent een onroerend goed zijn huidige
en/of toekomstige maatschappelijke betekenis.
▪ Een overdruk RUP erfgoed moet al het erfgoed, het
waardevol patrimonium en de dorpsgezichten in kaart
brengen teneinde de identiteit van ons dorp te bewaren.
▪ Een dossier dient opgestart voor de erkenning als
erfgoedgemeente.
▪ De gemeente wil een initiatief nemen om café De Valk
(Falco), in samenspraak met de eigenaar, te restaureren
en in zijn oude glorie te herstellen.
o Pleinen:
▪ Het Jef Van Hoof- en het Sint-Bavoplein worden verder
afgewerkt
▪ Het privé-pleintje aan bakkerij Ellen wordt in erfpacht
genomen en opgewaardeerd
▪ Het pleintje aan de Kardinaal Sterckxstraat wordt
heringericht met ruimte om te spelen, meer ontmoeting
en een heroriëntering van de parkeerplaatsen.
▪ Pleintjes Schaliehoevewijk verfraaien
o Parken en open ruimte:
▪ Visie ontwikkelen op het parkgebied Pastorij aan het
Pastoorsleike: gebied aansluiten op park George Van
Raemdonck
▪ Restauratie van de hekken park Dr. Theo Tutsstraat
▪ Opportuniteiten om privéparken publiek toegankelijk te
maken onderzoeken
▪ Woonwijken ontsluiten met wijkparkjes en een netwerk
van trage wegen
• Midden op de BMT-site
• Woonwijk op site Vandeputte
• Woonwijk Frans Segersstraat-Rode Leeuwplein
▪ Nieuwe open ruimte verwerven en behouden
• Fruithoflaan tussen Kasteel Fruithof en Boechoutse
VV
o Ontmoeting:
▪ Vergroen je voortuin en stimuleren van tegeltuintjes
• Bv. pilootproject Molenlei
▪ Volkstuintjes
▪ Faciliteren om dialoog tussen buurt en eigenaars aan te
gaan om braakliggende gronden mee te mogen gebruiken
als groen en/of recreatieve beleving (bv. speelgras voor
kinderen, samen-moestuinen, bloemenweide, …)
▪ Meer rustbanken op pleinen en in straten
• Opmaak van een rustbankenplan

• Bouwcode, rooilijnplannen en meergezinswoningen
o Algemene evaluatie en aanpassen van de bouwcode
o Analyse van alle rooilijnplannen: afschaffen, wijzigen of nieuwe
rooilijnen bepalen binnen een realistisch tijdskader
o Evaluatie van het RUP Meergezinswoningen: uitbreiding
verbodszone op bouw van appartementen
o Woonkwaliteit meergezinswoningen via regelgeving prioritair
opvolgen (buitenruimte, fietsenstalling, gemeenschappelijke
tuin, …)

• Betonstop
o Geen
verdere
ontwikkeling
van
woonwijken
in
woonuitbreidingsgebieden
• Borsbeeksesteenweg:
behouden
als
open
landschap
• Kerkweg Vremde (oude sportterreinen sporting
Vremde):
o aanleg dorpspark en recreatiegronden
o reeds bebouwde gedeelte kan herbestemd
worden voor gemeenschapsvoorzieningen
(kinderopvang,
academie,
seniorenwoningen)
o Moratorium op nieuwe straten: geen nieuwe straten meer
goedkeuren op de gemeenteraad, tenzij binnen projecten die
een maatschappelijke meerwaarde hebben inzake alternatieve
woonvormen
o Halt aan het aansnijden of ontwikkelen van inbreidingsgebieden
in woongebied

• Natuur en openbaar groen
o Aanleg landschapsparken, zoals bv. landschapspark Frijthout
o Bescherming van de Koude Beekvallei
o Verder uitbreiden van het natuurgebied van de Molenbeekvallei
door middel van het verwerven van percelen
o Aanleg van een belevingspad voor kinderen en gezinnen in het
speelbos of in natuurgebied
o Aandacht voor het onderhoud van de wandelpaden in het
natuurgebied achter sportpark Sneppenbos
o Waken over en openhouden van natuurverbindingen tussen
open ruimten en landschappen, bv. tussen bos van Moretus en
Molenbeekvallei, project Grote Boshoek
o Verhogen subsidies voor aankoop gronden voor natuurgebieden
of natuurverbindingen, zowel het totaalbudget als het
percentage van subsidies op het totale aankoopbedrag

o Promoten
van
de
aanleg
van
kleine,
groene
landschapselementen en een geïntegreerd beleid van
bloembollenplant-acties, behaag natuurlijk en vergroen je
voortuin
o Aandacht voor een goed waterbeleid veronderstelt de opmaak
van een hemelwaterplan, open grachten en propere beken,
inrichten van wadi’s en poelen in openruimtegebied
o Monitoren van de waterhuishouding in de Boshoek in overleg
met Lier in functie van het efficiënt inzetten van
overstromingsgebied (polders in Lier)
o Er komt een globaal bomen-actieplan met:
▪ De oprichting van een bomenfonds:
• Voor het ondersteunen en duurzaam onderhouden
van waardevolle bomen – opmaak van een
waardevolle bomenlijst
• Ter invordering van een compensatievergoeding
voor het kappen van bomen na het verlenen van
een kapvergunning; het aantal heraan te planten
bomen moet in relatie staan met de ouderdom van
de gekapte boom
• Voor de financiering voor de aanplant van nieuwe
bomen en de aanleg van nieuwe bossen, ter
compensatie en voor nieuwe bebossingsprojecten
▪ Herbebossingprojecten, aanleggen van graslanden of
trage wegen, bv. op OCMW-gronden of niet meer
bewonnen landbouwgronden.
▪ De aanleg van een geboortebos, een boom per kind dat
geboren wordt in onze gemeente.
▪ Meer bomen in een bebouwde omgeving. Ze zorgen onder
andere voor de captatie van fijn stof, ze temperen de
hitte, ze produceren zuurstof, ze zorgen voor fraaie
dorps- en stadszichten en bieden een huis aan talloze
organismen in de natuur.
o Bermen en openbaar groen vol leven:
▪ Bermen respecteren en niet verharden
▪ Inventaris maken van soortenrijkdom in de wegbermen
▪ Maaibeheer dat rekening houdt met de waarde en het
potentieel van de bermen (planten en dieren).
▪ Voorzien van extra stroken langs wegbermen met faunaakkermengsels of mengsels met wilde kruiden en voor het
behoud van bestaande stroken en landschapselementen
▪ Bijencharter respecteren en er naar handelen: Bijen
leveren een heel grote bijdrage via bestuiving voor meer
dan 75 % van de voedingsgewassen. Daarom is er een

rijke habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor
de hommels, solitaire bijen en honingbijen.
▪ Onkruid op een natuurlijke manier verwijderen
▪ Bestrijding van de Japanse duizendknoop
▪ Onderhoudsvriendelijke aanleg van openbaar groen en
bermen
o Aandacht voor dierenwelzijn
o Plaatsen onderzoeken voor hondenweide

• Land- en tuinbouw
o Promoten van de producten en beschermen van onze land- en
tuinbouw
▪ De richtlijn volgen over de ruimtelijke beleidsvisie
glastuinbouw: https://www.boechout.be/node/3499
o Herwaardering
kleine
wandelwegen
en
wegeltjes
in
samenspraak met tuinders en boeren
o Promoten van een markt of kleine zelfstandige winkels bij
tuinbouwbedrijven (korte keten), lokale groenten en fruit
o Ecologische
functies
in
agrarisch
gebied
via
beheersovereenkomsten met natuurorganisaties
o Betrokkenheid van landbouwers bij het landschaps- en
bermbeheer:
promoten
van
bomen
en
kleine
landschapselementen in de buurt van landbouwbedrijven of
rond landbouwgronden
o Ondersteuning aan de ontwikkeling van groene energie

• Afvalbeleid en recyclagepark optimaliseren
Samen met Igean bekijken we hoe het recyclagepark geoptimaliseerd
kan worden. Inzake afvalbeleid zijn we voorstander van diftar
(gedifferentieerd tarief). We blijven ook voorstander van de
statiegeldalliantie.
Bijzondere inspanningen zijn noodzakelijk voor de netheid van het
openbaar domein. Hiertoe wordt het aanvullend politiereglement inzake
gemeentelijke administratieve sancties aangewend, o.a. op het vlak van
zwerfvuil en hondenpoep. Sensibiliseringsacties zoals een zwerfvuilactie
blijven belangrijk.

• Leefbare ruimte verankeren
o
o
o
o

Geen 2de KMO-zone
Geen nieuwe verbindingsweg N10-Krijgsbaan
Geen tweede spoorontsluiting door het centrum van Boechout
Luchthaven Deurne:
▪ Vliegroutes heroriënteren: hoger en verder van de
bewoning

▪
▪

Geen uitbreiding van de luchthaven of verlenging van de
start- en landingsbaan
Participeren in burgerinitiatief toekomstplan voor
luchthaven.

• Consequent handhavingsbeleid
Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving. Zonder het
inzetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode
letter blijft. Bij het uittekenen van een handhavingsbeleid inzake
milieu en ruimtelijke ordening kunnen deze pijlers een doortastend
lokaal handhavingsbeleid mee helpen vormgeven.
Ruimte voor handhaving
Door het aanstellen van een handhavingsambtenaar en gemeentelijke
en/of politionele toezichthouders wordt er daadwerkelijk ruimte
gemaakt voor handhaving. Er dient onderzocht of handhaving, zowel
voor milieu als ruimtelijke ordening, als bevoegdheid volledig of
gedeeltelijk wordt overgedragen aan de intercommunale Igean of in
eigen beheer van de gemeente georganiseerd wordt. Handhaven
vergt een zekere vorm van expertise die met de nodige
praktijkervaring verder wordt uitgebouwd. Kennis van het
grondgebied, kennis van de inrichtingen binnen de gemeente en
kennis van de eigen omgevingsproblemen en hinderfactoren zijn
cruciaal om gericht en adequaat te kunnen handhaven. Deze kennis
wordt verworven en opgebouwd door de handhavers ook
daadwerkelijk op het terrein te laten handhaven.
Bestuurlijk handhaven als passend alternatief
Het Milieuhandhavingsdecreet biedt de milieuhandhavingsactoren
reeds sinds 2009 een instrumentarium om bestuurlijk te handhaven.
Door de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning begin 2018
kunnen ook de handhavingspartners de nieuwe bestuurlijke
handhavingsinstrumenten inzake ruimtelijke ordening inzetten. Het
opzet is om bij de vaststelling van een misdrijf zo spoedig mogelijk
op te treden en zo spoedig mogelijk herstel te realiseren. Een
herstelvordering is uiteindelijk het sluitstuk om bij prioritaire
bouwmisdrijven herstel af te dwingen bij de Strafrechtbank,
desgevallend bij de Burgerlijke rechtbanken.
Naast het klassieke spoor van de opmaak van een proces-verbaal,
bieden de handhavingsdecreten een set van instrumenten om deze
principes te effectueren. De handhavers dienen dit instrumentarium

te leren kennen door er gebruik van te maken om de lokale
problematieken bestuurlijk aan te pakken. Het bestuurlijk traject
geeft de handhaver immers de mogelijkheid om snel en gericht de
overtreding te benaderen.
Uitwerken van lokale prioriteiten
De opname van handhaving, inzake milieu en ruimtelijke ordening,
zelf als prioriteit én het uitschrijven van specifiek prioritair aan te
pakken omgevingsproblemen binnen de eigen gemeente, geeft aan
dat wordt geïnvesteerd in een beter milieu, een betere ruimtelijke
ordening, een betere omgeving, … . Communicatie van deze
prioriteiten zorgt voor transparantie en vormt een signaal naar de
burger dat effectief en proactief aandacht wordt besteed aan de
handhaving van de regelgeving inzake milieu en inzake ruimtelijke
ordening. Handhaving dient vooral daar te worden ingezet waar het
nalevingsgedrag laag is en waar de schade bij een overtreding relatief
groot of zelfs onherstelbaar zou kunnen zijn.
o De volgende prioriteiten worden gesteld:
▪ Open ruimte:
• Onvergunde functies/constructies in ruimtelijk
kwetsbaar gebied
• Onvergunde functies/constructies in agrarisch
gebied
▪ Woonkwaliteit:
• Onvergunde woonentiteiten
• Overtredingen in woongebied met ernstige
negatieve gevolgen voor de woonkwaliteit van
omwonenden/aanpalers
▪ Erfgoed
• Onvergunde
handelingen
aan
constructies
opgenomen in de Inventaris van het bouwkundig
erfgoed
• Onvergunde
functies/constructies
binnen
beschermde dorpsgezichten
▪ Straatbeeld-publiek domein
• Onvergunde voorgevelwijzigingen
• Onvergunde constructies in voortuinen of publiek
domein
• Onvergunde voortuinverharding (niet vrijgesteld)
▪ Milieu
• Niet naleven van de vergunningsplicht
• Afvalzwendel: het achterlaten van gevaarlijke
afvalstoffen of grote hoeveelheden illegale

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

afvalstoffen; het illegaal ophalen en verwerken van
bedrijfsafvalstoffen
Het aanzienlijk en onomkeerbaar verontreinigen
van de bodem en het grondwater
De illegale afzet van mest
Verontreiniging
van
oppervlaktewateren
of
openbare riolen met voorwerpen of stoffen die de
goede werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties
verstoren
Milieumisdrijven in natuurreservaten of gebieden
waarvoor
Vlaanderen
internationale
verantwoordelijkheid draagt (Vogelrichtlijn- of
Habitatrichtlijngebied)
Illegale handel in en grootschalige vangst van
beschermde vogelsoorten
Illegale ontbossingen
Georganiseerde stroperij
Heraanplanten bomen volgens kapvergunning

Vergunning als startpunt
Een essentiële voorwaarde voor een op prioriteiten gestoelde
handhaving is dat voldoende en accurate informatie ter beschikking
is inzake de inrichtingen en vergunningen op het eigen grondgebied.
Deze informatie is bovendien het startpunt voor elke goede
handhavingsactie, zowel proactief als reactief. Het is dus cruciaal dat
wordt ingezet op het in kaart brengen van de hinderlijke inrichtingen
op het grondgebied van de gemeente.
Inzetten op samenwerking
Om tot een efficiënte en effectieve handhaving te komen is het
noodzakelijk om blijvend aandacht te hebben voor samenwerking en
voor het maken van afspraken tussen de verschillende
handhavingspartners. De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor
Ruimte en Milieu faciliteert het overleg tussen de handhavingsactoren
van de verschillende bestuursniveaus en tracht zo samenwerking te
ondersteunen en te bevorderen.

k. Patrimonium
Een globaal patrimoniumplan met één coördinator moet de
mogelijkheden van iedere locatie, gebouwen en gronden, optimaal
benutten. Het moet leiden tot een duurzaam beheer van het gemeentelijk
patrimonium. De coördinator beschikt over de nodige tools om dit goed te
kunnen uitvoeren, bv. fixed asset management system. Actiepunten zijn:

o Investeren in gebouwenbeheer en een opvolgingssysteem
o Een
beheersovereenkomst
met
alle
gebruikers
van
gemeentelijk patrimonium
o Visieontwikkeling op nieuwe invulling/functies op gemeentelijk
patrimonium en patrimonium ter beschikking van de gemeente,
zoals bv.:
▪ het oud politiegebouw
▪ de Bunderkes
▪ het oud gemeentehuis van Vremde
▪ het OCMW-gebouw
▪ het nieuwe administratieve centrum op het Midden
▪ het huis aan de Smishoek
▪ Sfinkscafé
▪ Kapel en sporthal Don Bosco
▪ Kaartershuisje George van Raemdonckpark
▪ Pastorij Boechout
▪ Kerken
▪ Doorgangshuizen
Nieuwe invulling/functies kunnen zijn: sociale invulling
(kinderopvang), co-workingplace, verenigingen, socio-culturele
en
sportieve
activiteiten,
seniorenontmoetingscentrum,
workshopruimtes, vermarkten, archief, heemkunde, vergaderen lesruimte, …
o Energiebesparende maatregelen met acties via het Vlaams
Energieagentschap
(Zonnekaart,
energiezuinig
of
zelfvoorzienend patrimonium, energieleningen, lichtplannen, ..)
en maatregelen inzake waterrecuperatie
o Visieontwikkeling op behouden, herbestemmen, verpachten en
benutten van gronden. De vroegere taakstelling van het OCMW
om gronden te verpachten, bv. voor agrarische activiteiten, is
achterhaald.

l. Kerken en begraafplaatsen
De begraafplaatsen van Vremde en Boechout worden verder
opgewaardeerd. We sluiten aan bij de algemene maatschappelijke tendens
om begraafplaatsen meer en meer te laten evolueren naar plaatsen die als
park worden beleefd, weliswaar met voldoende aandacht voor bezinning,
rust en privacy.
o Deze plaatsen meer kenbaar maken door ze bijvoorbeeld aan
te takken op bestaande wandelroutes.
o De begraafplaats meer dan vandaag uitstraling geven van een
park, een groene long, met meer vergroening, waar het

o

o
o
o
o
o
o

aangenaam vertoeven is. Ook voor niet-rouwenden, mensen
die gewoon een rustige bezinningsplaats willen opzoeken.
Naast begravingen en crematies ook plaats bieden voor
natuurbegravingen,
eventueel
in
samenwerking
met
Natuurpunt
De sterretjesweide wordt verder ingericht (i.s.m. kunstenaar
Francois Blommaerts)
Een bezinningsplaats realiseren met o.a. een luifel en
zitplaatsen, een sokkel voor plaatsing urne-kist, …
Er komen overdekte fietsenstallingen op de begraafplaatsen.
Er komt een plan met aanduiding van alle graven.
De verdere restauratie van de kerk van Vremde, 2de fase
De opmaak van een gebruikersreglement voor de kerken voor
niet-kerkelijke
activiteiten,
in
samenspraak
met
de
kerkfabrieken

m. Ondernemen
Werkgelegenheid
Een gemeente die werkt aan een sterk ontwikkeld economisch weefsel in
de gemeente draagt bij aan de tewerkstellingskansen in de gemeente en de
ruime regio. Werk in eigen streek is voor de meeste gemeenten een
essentiële
doelstelling.
De
aanwezigheid
van
voldoende
tewerkstellingsplaatsen in de gemeente zorgt er niet alleen voor dat de
huidige inwoners makkelijker aan de slag kunnen in hun regio, bovendien
slagen gemeenten er op die manier in om ook nieuwe inwoners aan te
trekken.
Leefbaarheid
De activiteitsgraad van de bevolking draagt bovendien ook bij tot de
gemeentelijke financiën. Een werkende bevolking verhoogt op die manier
de financiële beleidsruimte van de gemeenten. Zo helpt een sterk
uitgebouwd economisch weefsel ook de algemene leefbaarheid van de
gemeente vooruit. Gemeenten investeren steeds meer in aantrekkelijke
handelskernen die op een positieve manier bijdragen tot het gemeentelijk
imago of trachten met buurtwinkels de zorgfunctie voor de bewoners op
peil te houden.
Ondernemingen en omgeving
De gemeente wil haar ondernemingen ook beter afstemmen met de
omgeving. De economische activiteit wordt steeds meer in balans gebracht
met onder meer haar milieu-impact, invloed op de mobiliteit en de
ruimtelijke kwaliteit. Maar ook voor de bedrijfsprocessen wil de gemeente

de ondernemingen sterker stimuleren om rekening te houden met
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doelstellingen en aandachtspunten
Middenstand en lokale economie moeten kansen krijgen om zich te
ontplooien. De gemeente speelt hierbij een ondersteunende rol.
Ondernemers worden betrokken bij het gemeentelijk beleid en worden
geïnformeerd en geconsulteerd over ontwikkelingen die een invloed hebben
op het economisch leven in de gemeente. De middenstandsraad is hierbij
een belangrijke partner, maar ook een geregeld overleg met bedrijven
verhoogt het wederzijds begrip en kan problemen voorkomen. Er wordt
voldoende aandacht geschonken aan bedrijven in het lokale preventie- en
veiligheidsbeleid.
-

Winkelen
o Heuvelstraat uitbouwen tot volwaardige winkelas samen met de
Molenlei tot aan het projectgebied Midden
o Decoratie en feestverlichting in de handelscentra tijdens
feestdagen, solden, jaarmarkt …
o Stationsparking verder uitbreiden en openbaar toilet
onderzoeken
o Blauwe zone behouden, geen betalend parkeren
o Geen nachtwinkels in de dorpscentra
o Geen leegstand
o Werken aan aangename winkelomgeving:
▪ Groen en gebouwen in de verf zetten
▪ Aandacht voor buggy’s / rolators/ hakken
▪ Meubeltjes op openbaar domein toelaten om winkelbeeld
aantrekkelijker te maken
▪ Aandacht voor de gevels
▪ Meer fietsstalplaatsen in de Heuvelstraat

-

Promotie middenstand
o Ondersteunen met gemeentelijk materiaal
o Horeca-imago; gezellige en goede restaurants; promotie
streekproducten
o Actief betrekken van middenstanders bij onthaal nieuwe
inwoners
o Infobrochure over handelaars en ondernemers
o Website met frame voor ondernemers: ondernemers vanuit het
portaal van de gemeentelijke website meteen naar alle op een
gestructureerde en overzichtelijke info over lokale economie
leiden

o Onderzoek naar de realisatie van een markt
-

Overleg en duidelijke communicatie bij openbare werken
o Betrokken worden bij fietsbeleid en mobiliteit
o Tijdige communicatie voor en tijdens de werken
o Gemeente ondersteunt handelaars en ondernemers
openbare werken

bij

-

Toerisme & middenstand zijn bondgenoten
o Toeristische fiets- en wandelroutes bieden een meerwaarde
voor de middenstand en specifiek de horeca.

-

Ondernemen
o Aanspreekpunt/loket binnen de administratie voor Middenstand
o Handelaren, ondernemers, bedrijven, vrije beroepen digitaal
o Ondernemersrubriek in #boechoutbeweegt
o Co-workingplaces voorzien/ kleine ruimtes voorzien voor
ambachten (bv keramiekmakers ed.)

n. Mobiliteit
Het integrale uitvoering van het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw
van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan
wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de
inwoners in goede banen wil leiden. Boechout dient bereikbaar te zijn, maar
daarnaast is het ook belangrijk om er aangenaam te kunnen wonen, te
werken en te verblijven. Daarom kiezen we resoluut voor duurzame
mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen antiautobeleid maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang
voor voetgangers (stappers), fietsers (trappers) en collectief vervoer
(openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (privévervoer). De auto is
een bezoeker in onze dorpskern. Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid
vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, gezonder, veiliger
en bereikbaarder.
o https://www.boechout.be/omgeving-openbarewerken/mobiliteit/mobiliteitsplan

• Routeplan 2030
De Vervoerregio Antwerpen bevat 33 gemeenten en meer dan één miljoen
inwoners. Deze regio is een van de vier proefprojecten binnen het project
van basisbereikbaarheid. De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke
uitdaging in deze regio. Het mobiliteitssysteem botst vandaag in Antwerpen
tegen zijn limieten. Vanuit de huidige problematiek wil Vervoerregio

Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven. De gemeente Boechout
maakt hier deel van uit.
Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het
Routeplan 2030 goedgekeurd. Routeplan 2030 is een langetermijnvisie voor
het mobiliteitssysteem binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse
vervoerregio. Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met
maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale)
bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het
openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van
50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per
fiets of met openbaar vervoer).
De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de inbreng van
verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken steden, gemeenten en
mobiliteitsactoren. Ook de burgerbewegingen hebben een bijdrage
geleverd. We engageren ons om de visie en ambities verder uit te werken
in concrete maatregelen.
De gebruiker staat centraal in Vervoerregio Antwerpen. Elke
verplaatsing moet dan ook veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam
zijn. Dit betekent dat netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten
comfort, kwaliteit en veiligheid moeten bieden. Deze ambitie wordt
uitgewerkt in tien principes:
o https://www.basisbereikbaarheid.be/vervoerregioantwerpen/

• STOP-principe
• Voetpaden en trage wegen
o Er wordt een voetpadenplan uitgewerkt voor elke woonwijk.
Goede en voldoende brede voetpaden dienen aangelegd in
harmonie met straatgroen en bomen. Elk voetpad dient op
kruispunten voorzien te zijn van een verlaging voor rolstoelen
en kinderfietsen.
o Een permanente opvolging van de voetpaden veronderstelt dat
meldingen voor het plaatselijk herstel van voetpaden binnen de
maand opgevolgd worden.
o De natuurlijke bestrijding van onkruid, bv. uittrekken,
verbranden of met heet water, verplicht elke burger mee
verantwoordelijk voor ‘zijn’ voetpad te zijn.
o Aan alle voetgangersoversteekplaatsen worden reflectoren
geplaatst (LED of glasbolreflectoren).
o De geleiding op kruispunten van voetgangers en fietsen krijgt
bijzondere aandacht.

o Zebrapaden worden standaard ook mee voorzien in zone 30.
o Bestaande
trage
wegen
opwaarderen
en
een
onderhoudsprogramma uitwerken in functie van voet- en
fietsverkeer. Nieuwe trage wegen dienen gecreëerd te worden,
bv. in functie van woonontwikkelingen.
▪ Functionele verbinding Millegemweg-Eekstraat
▪ Recreatieve
verbinding
tussen
Pooiegemweg
en
Kapelleveldstraat
▪ Verbinding
Broederlozestraat
–
Pietingbaan
–
Wommelgemsesteenweg
▪ Verbinding Borsbeek-Olieslagerijstraat (Nieuw Boechout)
▪ Verbinding Kwakkelstraat-Sombekestraat
▪ Wandelweg Boshoek
▪
▪ Trage weg naast Boechout VV: verbreden met grasdals of
uitwijkstroken voorzien
▪ Weggetje Vinkenstraat- K. Bacwalde SK
-

Onderzoeken voetgangers- en fietsbrug of tunnel N10
o Uitvoering van een voetgangersbrug of een tunnel aan de N10
kan alleen indien subsidies van de hogere overheid zo’n project
financieren. De oversteekplaatsen aan de N10 moeten allemaal
veilig ingericht worden. De gemeente Boechout dringt aan op
een intergemeentelijk overleg met Lier en Mortsel over de N10
met het Agentschap Wegen en Verkeer.

• Fietsstraten:
Op korte afstanden richten we fietsstraten in. Fietsers zijn in fietsstraten
koning, auto’s zijn er te gast. Ze mogen fietsers niet inhalen. Fietsstraten
geven fietsers meer ruimte in een dorpskern. Het leidt tot traag autoverkeer
én het is veilig om te fietsen. De fietsstraat wordt zo ingericht dat de auto
de fietser niet kan inhalen. De fietser in tegenrijrichting fietst op een
verhoogd rijpad indien mogelijk.
o Doelstelling is om volgende fietsstraten te realiseren:
▪ Jef Van Hoofplein
▪ Konijnenbergstraat
▪ Vredeborgstraat
▪ Holleweg
▪ Doornstraat
▪ Groene Stap
▪ Dr. Theo Tutsstraat
▪ Jan Frans Willemsstraat
▪ deel Heuvelstraat
(tussen
spoorweg
en
Kroonstraat)

Lange

Lange Kroonstraat
Van Colenstraat
Victor Heylenlei als onderdeel van de fietsostrade
Deel
Groenstraat
(tussen
Vogeltjeswijk
Olieslagerijstraat)
▪ Toeffelhoek
o Er wordt verder ingezet op meer fietsenstallingen
fietsleunbeugels.
▪
▪
▪
▪

en

en

• Nieuwe fietspaden:
o
o
o
o

Wommelgemsesteenweg
Weverstraat
Broechemsesteenweg (vanaf Don Bosco tot rondpunt)
Binnensteenweg

• Halt aan sluipverkeer in woonwijken en op landelijke wegen:
Het sluipverkeer, en daaruit voortvloeiend te snel verkeer, in woonwijken
en landelijke straten is een bron van toenemende ergernis bij vele
bewoners, vooral uit oogpunt van verkeersveiligheid. Het knippen van
straten of het invoeren van verkeerscirculatieplannen zijn een effectieve
middelen om sluipverkeer een halt toe te roepen en de woonfunctie in
wijken en op landelijke wegen meer aangenaam te maken. De uitvoering
van een knip of de invoering van een verkeerscirculatieplan is echter zeer
ingrijpend en dient dus steeds onderzocht te worden, bv. middels
snelheidsmetingen en verkeerstellingen, om de beslissing gemotiveerd te
onderbouwen, dient in samenspraak met de buurt of wijk te geschieden en
mag niet leiden tot een manifeste verschuiving van de problematiek.
o De volgende knips zullen onderzocht worden:
▪ Schaliehoevewijk:
• Eggerseelstraat
• Asberglaan-N10
▪ Centrum Boechout
• Appelkantstraat - behouden
▪ Deelgebied Boshoek-Vinkenstraat
• Kapelleveldstraat-N10
• Langsweg-Mastenweg
• Vinkenstraat
• Bergstraat
o Verkeerscirculatieplan voor lokaal verkeer in woonwijken
onderzoeken
o Landelijke en landbouwwegen:

▪

Landelijke en landbouwwegen dienen opgewaardeerd te
worden en heringericht in functie van lokaal verkeer,
fietsers en land- en tuinbouwers. Dit impliceert zeker niet
verbreden, maar wel traag verkeer afdwingen en
verkeerscirculatieplannen invoeren.
• Smeendijk-Nieuwe Weg-Stoofstraat
• Hellestraat-Hellebinnenweg
• Mussenhoevelaan (deel tussen Schransstraat en
Olieslagerijstraat)
• Groenstraat-Toeffelhoek

o Zone 30 in alle woonwijken met poorten aan begin en einde
zone 30

• Onbemande snelheidscamera’s, bemande snelheidscontroles en controle
op tonnage
o Op strategische plaatsen, bv. aan schoolomgevingen of bij het
binnenrijden van de dorpskern, worden volgens een
meerjarenplan stelselmatig onbemande snelheidscamera’s
geplaatst. De bemande snelheidscontroles op doorgangswegen,
maar ook op landelijke wegen en in zone 30 moeten
geïntensifieerd worden. De Politiezone Minos moet de
investeringen, zowel materieel als in aantal personele uren,
opdrijven.
o Toezicht en controle op tonnagebeperking voor zwaar
vrachtverkeer (verbod +5,5 ton) in dorpskernen en in
woonwijken

o. Openbare werken
o Het onderhoud en het herstel van voet- en fietspaden moet
geoptimaliseerd worden in een rollend programma en in
samenwerking met de nutsmaatschappijen.
o In de planmatige aanpak van vegen en strooien van wegen
dient absoluut dezelfde prioriteit gegeven te worden aan
fietspaden.
o Tweejaarlijks zal een lijst opgemaakt worden van straten die
omwille van normale slijtage een onderhoudsbeurt nodig
hebben door middel van bv. asfaltoverlagingen.
o De vernieuwing van onze straten wordt verder gezet met
focus op de verbindingswegen en veilig fietsen:
▪ Sint-Bavoplein – deel Hovesesteenweg
▪ Oude Steenweg als deel van de fietsostrade
▪ Groenstraat – Toeffelhoek
▪ Gillegomstraat

▪ Lispersteenweg
▪ Molenlei
▪ Wommelgemsesteenweg
▪ Broechemsesteenweg
▪ Weverstraat
▪ Berthoutstraat
▪ Korte Vremdesesteenweg
o Een lichtplan bepaalt in de tijd de acties om alle openbare
verlichting te vervangen door led en de verlichting van
monumenten te herbekijken.
o Inzake rollend materiaal wordt er geïnvesteerd in de nodige
voertuigen ter ondersteuning van het werk van de werf, zoals
bv. vrachtwagens, bulldozer, zitmaaier, werktuigdrager,
camionette of tractor, maar niet langer in personenwagens. Het
personeel dient optimaal gebruik te maken van de fiets en/of
deelwagens.

5. ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
a. Leerplicht onderwijs en kunstonderwijs
Het onderwijsbeleid vertrekt steeds vanuit het belang van het kind of de
leerling. Een school speelt een onmiskenbare rol in het ontwikkelen van
sociale vaardigheden en het ontstaan van vriendschappen, ook aan de
schoolpoort. Vrij onderwijs, gemeenschaps- of gemeentelijk onderwijs, alle
scholen verdienen ondersteuning. We bouwen bruggen tussen netten en
versterken samenwerkingsverbanden tussen de scholen.
De uitbouw van de brede school, een concept dat de
ontwikkelingskansen van alle kinderen vergroot, is de leidraad. Het
leerplicht onderwijs vormt één geheel met het aanbod van kinderopvang,
kunstonderwijs, cultuur, sport, jeugdwerking, welzijn, milieuzorg, enz.
Binnen het leerplicht onderwijs gaat de aandacht naar:
▪
▪
▪
▪
▪

gelijke onderwijskansen (zorg, huiswerkbegeleiding, …)
kleuterparticipatie
spijbelen en probleemgedrag op school
taalstimulering
betrokkenheid van ouders

• Stimulansen voor het onderwijs
o scholenoverleg
over
o.a.
verkeersveiligheid,
zorg,
milieuprojecten, culturele incentives, duurzame ontwikkeling,

o
o
o
o

kortopvang, organisatie lestijden, digitale inschrijvingen en
aantal leerlingen ...
bezoek
van
klassen
aan
het
gemeentehuis,
kindergemeenteraad, leerlingenraad
financiële tegemoetkoming voor het toezicht in de scholen
financiële ondersteuning voor zwemlessen
gratis gebruik gemeentelijk materiaal

• Zorgondersteuning
o zorgondersteuning evalueren volgens criteria (logopedische
hulp, taalontwikkelingsprojecten, kine, motorische achterstand,
oriëntatieproblemen, leerstoornissen …)
o extra ondersteuning en doelgroepspecifieke begeleiding van
kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen
o coördinatie studiedag rond zorgondersteuning
o aandacht voor kansarmoede in scholen
o huiswerkbegeleiding administratief ondersteunen

• Gezonde en sportieve school
o ondersteuning acties groenten en fruit op school
o acties rond vergroening en natuurbeleving op school, bv.
moestuintjes aanleggen op school
o kriebelteams
o organisatie van de scholenveldloop
o ondersteuning initiatie diverse sporten, ook na school
o school-sport-dag i.s.m. verenigingen, sportkriebelweken
o vernieuwen schoolsportinfrastructuur mits subsidies

• Culturele school
o ondersteuning theaterbezoek, workshops, filmforum via zaal
theater Vooruit
o kunstprojecten op scholen
o jeugdboekenbeurs en georganiseerd bezoek aan de bib
o ter beschikking stellen schoolinfrastructuur voor verenigingen

• De school verkeersveilig
o politietoezicht aan de scholen en op schoolroutes
o politiebegeleiding bij bepaalde buitenschoolse activiteiten (bv.
fietsverplaatsing met grote groepen)
o ondersteuning verkeerseducatieve projecten (o.a. Vlaamse
Stichting Verkeerskunde)
o fietsencontrole
o actie ‘veilig naar school’
o onderhouden van verkeerseducatieve route (VER)
o optimale bereikbaarheid openbaar vervoer

• Patrimonium scholen
o renovatie
klaslokalen
oudste
gebouwen
Jan
Frans
Willemsschool, o.a. nieuwe ramen, plaatsen zonnewering,

isolatie klassen, uitbouw oude school en herinrichting ICTklaslokaal/opleidingslokaal)
o aandacht
voor
nieuwbouwproject
(masterplan)
SintGabriëlcollege
o aandacht voor nieuwbouw- of renovatieproject Dorpsschool

• Kunstacademie en academie voor muziek, woord en dans
Het kunst- en muziekonderwijs is ingebed in een intergemeentelijke
samenwerking. Voor de beide academies optimaliseren we de nieuwe,
locatie aan het Jef Van Hoofplein. Er dient rekening gehouden te worden
met de groei van het aantal kinderen. De nodige omkadering en
werkingsmiddelen moeten voorzien worden.
o De Muziek- en Woordacademie moet zijn aanbod verruimen
o Het filiaal van de academie voor Beeldende Kunst in Vremde
verdient een betere huisvesting.
o Verder uitbouw van de afdeling voor Dans en Beeldende Kunst.
b. Vrijetijdsbeleid
De integratie van de verschillende beleidsdomeinen binnen het aanbod van
het vrijetijdsbeleid, in correlatie met beleidsdomeinen zoals onderwijs en
kinderopvang, is een belangrijke uitdaging. Het toenemend aanbod, de
uitbreiding van de infrastructuur, het digitaal beheer van reservaties en
inschrijvingen, het opvolgen van gebruikers- en subsidiereglementen, het
groeiend aantal personeelsleden, de herijking van de werking van de
adviesraden en de onmisbare rol van het vrijwilligerswerk in het socioculturele landschap vormen de uitdagingen voor het vrijetijdsbeleid.

• Sport voor allen
Het sportbeleid vertrekt vanuit de visie om zo veel mogelijk inwoners zo
regelmatig mogelijk te laten sporten, op recreatief en competitief niveau en
in kwaliteitsvolle omstandigheden.
Er wordt gekozen voor een drempelverlagend sportbeleid door o.a. een
basis aan sportinfrastructuur te voorzien en deze aan een democratische
kostprijs aan te bieden.
Sport heeft een straf effect op het sociale weefsel, met een verbindende
beleving, maar ook de positieve impact op de gezondheid is zeer groot. We
onderzoeken of een jaarlijks sportbudget, verbonden aan een sportpas,
voor elke Boechoutenaar mogelijk is.
Vier prioriteiten in het sportbeleid

o Het ondersteunen van de ontplooiing van de sportverenigingen
via een doelgericht subsidiebeleid

o Het stimuleren van sportverenigingen voor kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en tot onderlinge samenwerking
o Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange
sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod.
o Een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om
actief
te
participeren
in
sportverenigingen
of
aan
sportbeoefening.
Sportieve doelstellingen

o Betaalbaar sportpark Sneppenbos voor de sportverenigingen
o Sportpark Sneppenbos optimaliseren inzake bezettingsgraad en
daaraan gekoppeld een commercieel promotieplan
o Sportpromotie: een zo groot mogelijke diversiteit aan
sportactiviteiten mogelijk maken voor zo veel mogelijk mensen
o Een overzichtelijk en doorzichtig beheer en exploitatie van de
sportinfrastructuur verzekeren
o Motiveren van gekwalificeerde sportbegeleiders
o Subsidiering in functie van de noden, activiteiten, begeleiding
en inspanningen ter stimulering van ‘Sport voor allen’
o Bijzondere
aandacht
en
ondersteuning
voor
de
sportverenigingen, de buurt- en schoolsport, seniorensport en
de toegankelijkheid van sportbeoefening en sportvoorzieningen
o Inzetten op ‘Sport Overdag’ (senioren, flexwerk, thuiswerkende
ouders, …)
o Concrete betrokkenheid en medewerking voor alle sportclubs
stimuleren aan gemeentelijke sportactiviteiten
o Sportweken,
Dag
van
de
sport,
Scholencross,
sportevenementen zoals Boechout wandelt en fietst, veldloop
Sgola, Boechout koerst, Boechout trailt en Boechout bekert
maximaal ondersteunen
o Subsidies voor bouwen en verbouwen van sportaccommodatie
o Na de aanleg van nieuwe terreinen voor Sporting Vremde en
Bacwalde, positieve ondersteuning geven voor de nieuwe
dossiers inzake de vernieuwing van de sportterreinen aan
Nieuw Boechout-Oxaco en Boechoutse VV
o Beweging stimuleren: aanleg van een loopparcours, veilig
fietsen, goede voetpaden, meer trage wegen en meer
rustbanken met een heus rustbankenplan

• Jeugdbeleid, nu kiezen voor de nieuwe generatie
Het jeugdbeleid moet bijdragen tot de optimale participatie, ontplooiing en
ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, als individu en in
georganiseerde en niet-georganiseerde groepen. Jongeren moeten
volwaardig betrokken worden in de samenleving.
Samen met alle jongeren schrijven we aan een nieuw jeugdbeleidsplan voor
de nieuwe generatie.
Inspraakinstrumenten voor kinderen en jongeren

o Verkiezing van een kinderburgemeester en installatie van een
kindergemeenteraad ism. scholen
o Communicatie op maat van kinderen/jongeren
o Samen met jongeren (verder) werken aan een drank- en
drugsbeleid
o Overleg en advies met de jeugdraad over alle beleidsdomeinen
en beslissingen die jongeren aanbelangen
o De jeugdraad meer opentrekken naar onafhankelijke of nietgeorganiseerde jongeren
o Participatie van kinderen en jongeren in maatschappelijk
kwetsbare situaties bevorderen, aandacht voor een sociaal
jeugdbeleid
o Organisatie jaarlijkse bedankingsdag voor de inzet van
jongeren voor het jeugdwerk (eventueel samen met vormingen,
ontmoeting verenigingen, …)
Ondersteuning spel en infrastructuur voor kinderen en jongeren

o Ontmoetingsplaatsen voor jongeren voorzien
▪ toffe speelpleintjes in elke woonbuurt en hier en daar
grotere
speelterreinen
(Frijthout,
George
Van
Raemdonckpark, Jef Van Hoofplein, Kerkweg)
▪ Bunderkes als groot, polyvalent speelterrein
▪ speelbos samen beheren en een belevingspad aanleggen
▪ nieuw skatepark
▪ studeren buitenshuis
o Ondersteuning jeugdbewegingen
▪ subsidies voor veiligheid en hygiëne aan jeugdlokalen
▪ infrastructuursubsidies voor bouwen en verbouwen van
jeugdlokalen
▪ elke jeugdvereniging zijn lokaal
▪ gratis kampvervoer
▪ subsidies voor kadervorming
▪ subsidies voor aankoop van tenten
o Speelpleinwerking ’t Wiebelei alle vakanties op hoog niveau

inspraakmoment voor kinderen over speelplein op
Wiebelei
▪ meer monitoren voor meer kinderen
o Organiseren van activiteiten voor tienerjongeren
o Ondersteunen Buitenspeeldag, Roefeldag, Sinterklaas, Dag van
de Jeugdbeweging, …
o Uitleenmaterialen en materialenbank op peil houden
▪

Jeugdcultuur

o Ondersteunen, stimuleren en faciliteren van jeugdwerk als
partner in samenwerkingsverbanden met (kunst)onderwijs,
welzijn, cultuur en sport
o Jeugdcultuur, artistieke en expressieve beleving van kinderen
en jongeren ondersteunen en stimuleren
o Stimuleren van jonge talenten op allerlei vlakken, bv. dj’s,
acteurs, circusartiesten, … ook op Boechoutse events (bv. Big
in Boechout, Piekniek Elektriek met DJ’s)
o Jaarlijks een tentoonstelling organiseren/faciliteren voor
afstuderende kunstenaars die in Boechout-Vremde wonen

• Kwalitatief lokaal cultuurbeleid
Cultuur is meer dan ooit de cruciale schakel in wat een gemeenschap
vormt en maakt, in wat een gemeente wil zijn en kan uitstralen.
Cultuur draagt bij tot een plek waar het goed is om te wonen en te
zijn. In Boechout ontwikkelen we een aanbod dat artistieke
eigenzinnigheid combineert met volkse authenticiteit. Vanuit het
beleid roepen we cultuurmakers, professioneel of als amateur, en
inwoners met een hart en belangstelling voor cultuur op om een
memorandum op te stellen met duidelijke doelen over de toekomst
van het lokaal cultuurbeleid.
Uitgangspunten voor een kwalitatief lokaal cultuurbeleid:
o aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het
bereiken van kansengroepen
o de verdere uitbouw van het gemeenschapscentrum met een
sterk eigen cultuuraanbod, met lokale en regionale uitstraling,
met meer ondersteuning van medewerkers o.a. voor de
logistieke, technische en artistieke invulling
o ondersteuning van amateurkunsten en sociaal-culturele
verenigingen
o culturele evenementen ondersteunen: Erfgoeddag, Open
Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, Week van de
Smaak, Dag van het Park, Aperitiefconcerten, Orgelconcerten,
de Kartoenale, de Kunstvijver, Big in Boechout, Konfijt, Sfinks,
de wijnfeesten, …

o kansen geven aan jonge kunstenaars om werk te presenteren
o plaatselijke kunstenaars een forum bieden, zoals bv. met de
Kunstvijver, Buiten Beelden Boechout, de prijs van de
schilderkunst, de Kartoenale, …
Bibliotheekbeleid

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie
Een plek binnen het aanbod geven aan mediawijsheid,
digitale toepassingen, e-lezen, …
De
verdere
verdieping
van
het
regionaal
samenwerkingsverband bibkwintet
De bib als spil in een breed samenwerkingsverband met
alle culturele actoren
7/7 open
Initiatief bib aan huis
Een
moderne,
eigentijdse
invulling
van
de
jeugdboekenweek
Collectiewerking,
met
oog
voor
activiteiten,
tentoonstellingen,
samenwerking
met
scholen,
leesbevordering voor doelgroepen
Realisatie leestuin
Boekstart

Uitbouw erfgoedbeleid

o zorg voor de restauratie en instandhouding van waardevolle
gebouwen en monumenten
o publicaties over de geschiedenis van Boechout-Vremde
o immaterieel erfgoed in de kijker plaatsen en ontsluiten voor
publiek
o erfgoedplekken inrichten met verhalen over de geschiedenis, de
figuren en gebouwen, zoals bv. aan de kerk van Vremde, de
kerk van Boechout, het monument van Jenneval, het Hof van
Moretus, de molen, het gemeentehuis en het Vijverhof
o het ontsluiten voor een breed publiek van het werk van Jan
Cockx in relatie en met participatie van de bevolking
Kunst in de publieke ruimte

o blijven investeren in kunstwerken in de publieke ruimte, bij
voorkeur op pleinen, in parken en in publieke gebouwen
Werken aan culturele infrastructuur

o Evaluatie
Theater
Vooruit:
ruimtes
voorzien
voor
tentoonstellingen, theater, film, dans, muziek, ateliers,
lezingen, enz.

o specifieke aankoop van materialen om festivals te
ondersteunen (Sfinks mixed, Sfinks Mundial, Konfijt, Dag van
het Park, Big in Boechout, jeugdbewegingsfeesten, …)
o Een eigen ontmoetingsplek voor de senioren op de Bunderkes
o Van de pastorijsite aan het Pastoorsleike een culturele parktuin
maken
o Van de site Vijverhof een publiek toegankelijk park maken met
ruimte voor kunst en cultuur

• Toerisme:
o De promotie van onze gemeente coördineren in samenspraak
met de provincie en Toerisme Vlaanderen
o De opmaak van een globaal toeristisch plan met alle
bezienswaardigheden, evenementen, logies, horeca, wandelen fietsroutes, uitstapjes net buiten onze grenzen, …
o Het verder uitstippelen van wandel- en fietspaden, met
specifieke culturele omkadering, bv. erfgoedwandeling of
culinaire wandeling, en klemtoon op landelijkheid zoals bv. onze
boomgaarden, en het betrekken van horeca
o Een
architectuurwandelroute
en
een
George
van
Raemdonckwandelpad om zo kennis te maken met de
historische kant en het erfgoed in onze gemeente
o Promoten van hoevetoerisme
o Aandacht voor private toeristische initiatieven
o Promoten van streekeigen producten

6. SOCIAAL, GEZOND EN SOLIDAIR
a. Welzijnsbeleid en gezondheid
Het belang van een goede sociale bescherming kan niet overschat worden.
Werk maken van gelijke kansen is geen utopische bevlieging maar een
manier om de samenleving te organiseren, om het welzijn te verhogen en
zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken. Dat is niet alleen goed voor
sociaal zwakkeren (nieuwkomers, gepensioneerden met een laag pensioen,
kinderen uit kansarme gezinnen, alleenstaanden met jonge kinderen,
gefailleerde zelfstandigen, langdurig zieken, psychiatrische patiënten, …),
maar iedereen wordt daar beter van.
Een krachtdadig sociaal beleid, na de inkanteling van het OCMW in de
gemeente, voeren we samen met mensen in armoede en sociale
organisaties. De werking van de klankbordgroepen, beperkte groepen van
cliënten en gebruikers, wordt verder gezet. We staan voor een geïntegreerd
en inclusief sociaal beleid dat elke inwoner een menswaardig bestaan
garandeert. De impact van beleidsbeslissingen op armoede moet
nauwgezet geëvalueerd worden.

• Structurele armoedebestrijding:
o Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan met een
minimuminkomen en eventueel aanvullende steun die
behoeftegericht wordt ingezet
o Rechten worden, waar mogelijk, automatische toegekend
(rechtenverkenner.be)
o Een adequate doorverwijzing naar premies of hulpverlening
o Investeren in een integraal aanbod van schuldpreventie,
schuldbemiddeling en schuldhulpverlening
o Inzetten op preventiewerk: proactief op zoek gaan naar mensen
die hulp nodig hebben en het trachten aan te bieden
(aanpakken van de onderbescherming)
o Kinderen van kwetsbare gezinnen in een voorschools traject
bereiken om de ouderbetrokkenheid te verhogen en aandacht
voor naschoolse (huiswerk)begeleiding om de schoolkansen
van kinderen te versterken
o Kansengroepen
krijgen
een
drempelverlagend
participatiebudget ter beschikking die hen alle kansen biedt op
vrijetijdsparticipatie

• Integrale toegankelijkheid
We maken van de gemeente een meer inclusieve en toegankelijke
gemeente. De knelpunten op het vlak van toegankelijkheid in de ruimste
betekenis van het woord worden in kaart gebracht en op een geïntegreerde
en integrale manier pro-actief wegwerkt.
Met een toegankelijke gemeente bedoelen we een gemeente waar iedereen:
o goed en makkelijk toegang heeft tot publieke gebouwen,
parken, straten, openbaar vervoer, pleinen en evenementen.
o goed en makkelijk toegang heeft tot dienstverlening en
communicatie.
o er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd kan wonen,
werken, leren, zich ontspannen en zich verplaatsen.
o er de mogelijkheid heeft deel te nemen aan het
maatschappelijke, culturele en sportieve leven.
Met iedereen bedoelen we iedereen, ook mensen met een zichtbare of
onzichtbare handicap, oudere mensen, mensen met een tijdelijke
beperking, ouders met een kinderwagen, enz. Om dit beleid uit te voeren,
is het nodig om:
o externe experten, ervaringsdeskundigen en iedereen die het
wenst, bijvoorbeeld in adviesraden, in het proces te betrekken

o in de beheers- en beleidscyclus van de gemeente inclusie en
toegankelijkheid als strategische doelstelling op te nemen
Een omgeving is pas toegankelijk wanneer iedereen er zich zelfstandig,
veilig en comfortabel in kan bewegen en uitdrukken.

• Sociale integratie
o Inzet op arbeidstrajectbegeleiding en sociale activering
(taallessen, beroepsopleiding), met nadruk op doorstroming
naar het normaal economisch circuit, in samenwerking met de
interlokale vereniging ZORA Wijk-werken
o Gratis rechtshulp
o Mindermobielencentrale om oudere personen of personen met
een beperking te vervoeren

• Zorg voor ouderen
o Aandacht voor vereenzaming
▪ ontmoetingscentrum in Boechout en Vremde voor
senioren
o Initiatieven van burenhulp en sociaal contact stimuleren,
aandacht voor intergenerationele solidariteit
o Inwoners blijven liefst zo lang mogelijk thuis wonen: goede
thuiszorg met brede mantelzorg

• Begeleiding van jongeren
o Overlegplatform tussen OCMW’s, Multiversum, het CAW, Don
Bosco en SVK Woonweb uitdiepen ten behoeve van jongeren
die moeilijk zelfstandig kunnen wonen en nood hebben aan
specifieke opvang

• Zorg voor kinderopvang
o Realiseren van meer plaatsen in de voor- en naschoolse
opvang: we faciliteren kinderopvanginitiatieven i.s.m. vzw
Kinderopvang en particuliere kinderopvang zoals bv.
Kinderopvang Okidoki
o Investeringen in de wigwam:
▪ Boechout verhogen van de capaciteit met de achterbouw,
aandacht voor geluidsfrequentie en schaduwplekjes op de
speelplaats
▪ Vremde met een structurele oplossing voor de
containerklas, een onthaalbalie, opfrissing van de lokalen,
bergruimte, beveiliging van de buitenruimte
o Kortopvang
optimaliseren,
evaluatie
vervoer
campus
Mussenhoevelaan
o Huis van het Kind verder ontwikkelen:

▪
▪
▪

Ouders moeten terecht kunnen bij één digitaal
kinderopvangloket
Nieuwe locatie voor Kind & Gezin (preventieve
gezondheidszorg)
Initiatieven inzake opvoedingsondersteuning i.s.m. de
zorgregio

• Gastvrij Boechout-Vremde
Vluchtelingen opvangen is niet alleen een lokaal opvanginitiatief
openhouden. Vluchtelingen moeten we opvangen, maar vooral gastvrij
ontvangen.
o Voldoende capaciteit van het lokaal opvangcentrum voor
asielzoekers (LOI) – 11 plaatsen (beslissing Fedasil)
o Uitgewerkt onthaalproject voor mensen van vreemde origine
met peters en meters, het leren van Nederlands, de informatie
over rechten en plichten, een infopakket met alle praktische info
over de gemeente en het verenigingsleven, zinvolle
tijdsbesteding, …
o Bijzondere aandacht voor huisvesting van vluchtelingen
(charter samenhuizen, sociaal verhuurkantoor, …)
o Kansen geven om te werken, via integratie op de arbeidsmarkt,
eventueel
via
tijdelijke
werkervaring
of
lokale
diensteneconomie, inschakelen in het vrijwilligerswerk op
opvang van andere nieuwe, vluchtelingen
o Een vlotte en correcte toepassing van het systeem ‘dringende
medische hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf

• Gezonde gemeente
Een gezonde gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die
iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te
leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin
gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.
Met ‘Gezonde Gemeente’ bieden het Vlaams Instituut Gezond Leven en
partners gemeentebesturen een houvast om een kwaliteitsvol
gezondheidsbeleid uit te bouwen. Om daarin te slagen, kan het lokaal
bestuur een samenhangende mix van acties opzetten.
Inwoners sensibiliseren over gezondheid is een goed begin, maar een
gezondheidsbeleid draait om meer dan dat. Omgevingsinterventies,
afspraken en regelgeving en zorg en begeleiding leggen de basis.
Met o.a. de ondersteuning van LOGO Antwerpen blijven volgende
aandachtspunten belangrijk:
o borstkankerscreening

o
o
o
o
o
o

infectieziekten en vaccinaties
voeding en beweging
valpreventie
tabak, alcohol en drugs
geestelijke gezondheid
gezondheid en milieu (verkeer, omgevingslawaai, fijn stof,
gezonde lucht, …)

• Preventief gezondheidsbeleid
Binnen de eerstelijnszone ZORA (Zuid-Oost-Rand Antwerpen) zal de
gemeente, samen met Borsbeek, Mortsel, Hove, Kontich, Edegem en Lint,
de organisatie van de eerste lijn in de gezondheidszorg en van het brede
onthaal in de welzijnszorg grondig kunnen reorganiseren. Van een
versnipperd zorgaanbod evolueren we zo naar een geïntegreerd
persoonsgericht model. Wanneer iemand niet meer alleen voor zichzelf kan
zorgen, is er eerst de informele zorg door familie, buurt en mantelzorgers,
dan de ondersteuning van zorgaanbieders en het professionele aanbod van
gezondheidzorg en welzijn. De eerstelijnszone ZORA wil mensen met een
zorg- en ondersteuningsnood versterken en in staat stellen om zo goed
mogelijk te participeren aan de samenleving.
De uitdagingen situeren zich in het stijgend aantal chronische zieken met
een groot aandeel multimorbiditeit, de vergrijzing, de stagnatie in het
zorgaanbod (wachtlijsten en patiëntenstop), het probleem bij vele mensen
om informatie over gezondheid te begrijpen en te gebruiken bij beslissingen
over hun gezondheid en de ongelijke toegang tot zorg voor mensen met
een lagere sociaal-economische positie en andere etnisch-culturele
achtergrond.
Het is net de taak van de lokale overheid om noden van de bevolking in
kaart te brengen en te helpen om het zorgaanbod hierop af te stemmen,
alsook om de regie op te nemen van een geïntegreerd en herkenbaar breed
onthaal en om initiatieven te nemen voor het bevorderen van de informele
zorg en de buurtzorg. De integratie tussen gezondheids- en welzijnssector
staat centraal.

• Dementievriendelijke gemeente
De problematiek van dementie nemen we ernstig. We focussen ons op een
aantal kernthema’s volgens de ‘dementiemeter’ van het Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen. Werken aan een ‘dementievriendelijke gemeente’
gaat over een beweging, het is nooit voltooid. De dementiemeter biedt het
lokale bestuur handvaten aan op weg naar een dementievriendelijk beleid,
maar ook alle inwoners. Daarnaast ontwikkelen we een ‘dementievriendelijk
groeipad’, waarbij de gemeente kan aftoetsen hoe duurzaam en inclusief er
beleidsmatig gewerkt wordt aan die ‘dementievriendelijke gemeente’. Dit
instrument is voornamelijk bedoeld om visie en plan van aanpak intern te

bekijken. Het ‘dementievriendelijk groeipad’ laat toe om de
dementievriendelijke engagementen te integreren binnen de beleids- en
beheercycli en zo op lange termijn te bouwen aan een dementievriendelijk
bestuur.
Binnen de verschillende beleidsdomeinen besteden we aandacht aan
gezond eten (bv. water drinken, ‘schiloma’s’, fruit uitdelen, …) en bewegen
(bv. personeelskring, seniorensport, Bewegen op Verwijzing, …).

b. Sterk lokaal woonbeleid
De gemeente heeft samen met de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid
(IVLW):
-

een uitgebouwd en goedwerkend lokaal woonoverleg
een uitgebouwd en geïntegreerd woonloket
een visie / beleid over (sociaal) wonen, op leegstand
verwaarlozing, over woningkwaliteitsbewaking
actualisering van het woonbeleidsplan vanaf 2020

en

We willen nog meer druk zetten op woningkwaliteit op de private
huurmarkt. De conformiteitsattesten blijven hiervoor het geschikte
instrument. Vanuit IVLW willen we de verordening afdwingen en een sanctie
(belasting) opleggen aan de eigenaars die het nalaten een
conformiteitsattest aan te vragen. De eigenaars-verhuurders, die een
conformiteitsattest aanvragen, zullen beter begeleid worden bij het
oplossen van kwaliteitsproblemen. Om alle woningonderzoeken en
begeleidingen te kunnen uitvoeren, dient het contingent aan
intergemeentelijke woningonderzoekers voldoende groot te zijn. De
bestaande ondersteuning aan eigenaars-verhuurders dient uitgebreid te
worden naar eigenaars-bewoners om ook in dit segment van de
woningmarkt kwaliteitsproblemen aan te pakken.
Daarnaast dient er voldoende noodopvang te zijn voor bewoners van
slechte panden. We zijn echter geen voorstander van een
intergemeentelijke poule van noodopvang. We voorzien als gemeente in
een beperkt aanbod aan noodopvang en werken ter zake samen met KINA.
Er stellen zich vijf strategische doelstellingen voor een sterk woonbeleid:
▪
▪
▪
▪

Coördineren van het lokaal woonbeleid
Een gevarieerd woonaanbod voor een diversiteit van
bewoners nastreven
Het bevorderen van kwaliteitsvol en duurzaam wonen en
(ver)bouwen
Het integreren van wonen en welzijn

▪

Het bevorderen van leefbaarheid

De beleidslijnen verzamelen zich in volgende uitgangspunten:
o Het lokaal woonoverleg verzamelt alle relevante partners,
kennis en expertise om te werken aan het lokaal woonbeleid:
variëteit
van
woonmogelijkheden
(wonen
op
maat:
transitwoningen, crisiswoningen, begeleid wonen …), kwaliteit
van woningen, omkaderen van wonen voor precaire
doelgroepen …
o Sociale woningaanbod procentueel laten meegroeien volgens
het bindend sociaal objectief
▪ aantal sociale woningen naar 4 % van het totaal aantal
woningen: met sociale huisvestingsmaatschappijen de
Ideale
Woning
en
de
Sociale
Bouwen
kredietmaatschappij opgestarte initiatieven verder
afwerken.
o Engagement voor kwaliteitsvolle sociale woningen
o Actief Sociaal Verhuurkantoor
o Ondersteunen innovatieve, kleinschalige en/of collectieve
woonvormen voor de meest kwetsbare groepen
▪ woonbeleid gericht op sociaal en betaalbaar wonen,
nieuwe
woonvormen
en
woningbehoeften
van
alleenstaanden, senioren en nieuw samengestelde
gezinnen
o Aangepaste woningen voor onder meer ouderen en mensen met
een beperking
▪ woonzorgzone, een initiatief gericht op het wonen van
ouderen en personen met een handicap, afbakenen en
inbouwen bij nieuwe sociale projecten; woonbegeleiding
bij doelgroepen aanbieden.
o Bewaken van de minimumwoonkwaliteitseisen van de woningen
op de huurmarkt
o Preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen te vermijden
en ter voorkoming van dak- en thuisloosheid
o Acute woonnood lenigen met een doorgangswoning voor
noodopvang en met samenwerking met het Krisis Info Netwerk
Antwerpen (KINA) voor crisisopvang
o Maatregelen via het politiereglement en administratieve boetes
tegen discriminatie op de private woningmarkt
o Onderzoeken of middelen voor sociale koopwoningen door de
sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen besteed worden via
het systeem van CLT (Community Land Trust)

o In de mate dat een wettelijk kader het mogelijk maakt, nieuwe
woonvormen zoals Samenhuizen (charter Samenhuizen),
Kamerwonen en Cohousen faciliteren

c. Mondiaal beleid
De
gemeente
ondersteunt
principieel
de
17
Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die we informatief weergeven.
Ze werden voorafgegaan door de Millenniumdoelstellingen (MDG's).
Een terugkerend onderwerp in beide ontwikkelingsdoelstellingen is
armoede.
1.SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
2.SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde
voeding en promoot duurzame landbouw
3.SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor
alle leeftijden
4.SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en
bevorder levenslang leren voor iedereen
5.SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle
vrouwen en meisjes
6.SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en
sanitatie voor iedereen
7.SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame
en moderne energie voor iedereen
8.SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en
waardig werk voor iedereen
9.SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en
duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
10.SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
11.SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief,
veilig, veerkrachtig en duurzaam
12.SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
13.SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar
impact te bestrijden
14.SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën
en maritieme hulpbronnen

15.SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik
van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden
duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het
terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
16.SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met
het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor
iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en
toegankelijke instellingen uit
17.SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het
wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid kadert en vindt aansluiting in
de Millenniumdoelstellingen: halvering van de armoede in de wereld.
De keuze voor structurele oplossingen en duurzaamheid,
mensenrechten en gelijke kansen zijn centrale waarden.

• Versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
o In de eigen gemeente en/of met een partneroverheid in het
Zuiden, zodat deze haar kerntaken zo goed mogelijk kan
uitvoeren
o Een
groeipad
uittekenen
voor
het
budget
ontwikkelingssamenwerking: het budget van € 51.000 in 2017,
of 4 euro per inwoner, laten evolueren naar 5 euro per inwoner
tegen 2021
o Het Noord-Zuidbeleid wordt mee bepaald en gedragen door de
inwoners van de gemeente
▪ lokale groepen en mensen die actief en/of geïnteresseerd
zijn in ontwikkelingssamenwerking betrekken bij het
beleid
▪ investeren in sensibilisatie en educatie omtrent de
realisatie van een duurzame, mondiale samenleving,
zowel door jongeren die op inleefreis gaan naar het
Zuiden, als door lokale groepen en verenigingen en door
overkoepelende NGO’s.
o Mensen goed informeren en sensibiliseren rond de NoordZuidproblematiek
o Steun aan lokale acties/projecten gericht op eerlijke handel, in
samenwerking
met
Wereldwinkel,
subsidiëring
van
voorgestelde projecten in het Zuiden die een band met
Boechout opbouwen en een concrete uitwerking zijn van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van Agenda 2030

o Ook
internationale
acties
zoals
schuldkwijtschelding,
microfinanciering, Milleniumdoelstellingen structurele aandacht
geven
o De jaarlijkse organisatie van de 11.11.11-campagne blijft een
kerntaak van de GROS ism. andere verenigingen
o Volwaardige Fair Trade-gemeenten: gemeente heeft een
voorbeeldfunctie door o.a. te sensibiliseren bij de bevolking en
als gemeentelijke organisatie een actief aankoopbeleid van
fairtradeproducten te voeren en het verbruik op gemeentelijke
evenementen te promoten, zodat de producenten uit het Zuiden
als volwaardige partners hun eigen economie in handen kunnen
nemen en eerlijke prijzen kunnen bedingen
o GROS is behalve de adviesraad, ook de koepel van alle
derdewereldorganisaties. Werkingsgeld van de GROS laat toe
meer eigen educatieve acties te doen, bv. infoverspreiding,
debatten, enz.
o Subsidies voor humanitaire noodhulp voorzien en de bevolking
oproepen om bij het toekennen van noodhulp het voorbeeld van
de gemeente te volgen en zelf ook bijkomende financiële
inspanningen te doen

7.

VEILIGHEID
a. Veiligheid is integraal

Een veilige samenleving is integraal. Veiligheid is geen zaak van politie
alleen. Het gaat over samenwerken tussen milieudienst, stedenbouw, de
dienst Burger en Welzijn, de jeugddienst, de buurtbemiddelaar, de
preventieambtenaar, de BuurtinformatieNetwerken, brandweer, politie,
Rode Kruis, … De scoop is ruimer dan leefbaarheid en overlast, ook een
aantal criminele fenomenen zoals fietsdiefstallen, woninginbraken of
intrafamiliaal geweld worden van nabij opgevolgd. De band tussen inwoners
is van belang. We moeten de anonimiteit tegengaan en elkaar opnieuw
leren kennen. Mensen ontwikkelen een gemeenschapsgevoel in de buurt
waar ze wonen. De publieke ruimte speelt daarin een zeer belangrijke rol.
Die is lange tijd gedegradeerd tot een verplaatsingsruimte, maar het is de
sociale functie die centraal staat. In essentie gaat veiligheid over je gelukkig
voelen in je leefomgeving, met een gerust hart fietsen in de buurt.
Veiligheid gaat over:
▪

sociale veiligheid
• gemeenschapsvorming
HOPLR

door

buurtevenementen,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• milde sociale controle onder buren in overleg
• buurtinformatienetwerken (BIN)
• buurtbemiddeling
proper openbaar domein
respect voor reglementen
respect voor politietoezicht
respect voor gemachtigde opzichters
aandacht voor veiligheid van gebouwen en bedrijven
nood- en interventieplannen voor fuiven en grote
evenementen
structureel nazicht en onderhoud op openbare
speelpleinen
samenwerking met scholen rond veiligheid van fiets en
fietser
preventief aandacht schenken aan CO²-intoxicatie

b. Maatschappelijk veiligheidsplan
o We
werken
zeven
aandachtspunten
uit
in
een
maatschappelijk veiligheidsplan:
▪ de staat van het openbaar domein
▪ netheid binnen de gemeente
▪ leefbare buurten met goed nabuurschap
▪ verminderen van hinder
▪ veilige en gezonde huisvesting
▪ respectvol omgaan met eigendom
▪ het maatschappelijke veiligheidsdenken doorheen alle
gemeentelijke diensten.

c. Politioneel veiligheidsplan
o Vijf prioriteiten bepalen het politioneel veiligheidsplan:
▪ Kordate aanpak van diefstal in woningen, o.a. via de
oprichting van Buurtinformatienetwerken (BIN)
▪ Fietsdiefstallen terugdringen door meer inzet van
lokfietsen
▪ Intrafamiliaal geweld is geen taboe meer
▪ Maximale inzet op verkeersveiligheid
▪ Aanpak overlast zoals drankmisbruik, geluidsoverlast,
vandalisme, drugs …

d. Wijkpolitie
o hét aanspreekpunt voor de burger, gemeenschapsgericht
o klantvriendelijk en kordaat optreden, bemiddelende functie
o sterke aanwezigheid in het straatbeeld

e. Gemeenschapswachten
We onderzoeken of in de gemeente ook gemeenschapswachten kunnen
ingezet worden, al dan niet in samenwerking met Lier, Hove of Mortsel.
Gemeenschapswachten worden ingezet om het veiligheidsgevoel van de
burgers te verhogen en openbare overlast en criminaliteit te voorkomen.
Ze houden preventief toezicht en kunnen meewerken mee de uitbouw van
de wijkwerking. Gemeenschapswacht-vaststellers kunnen bijkomend ook
inbreuken vaststellen voor feiten die aanleiding kunnen geven tot een
gemeentelijke administratieve sanctie, zoals o.a het achterlaten van
zwerfvuil, wildplassen, het niet opkuisen van de hondenpoep ,…
-

Mogelijke opdrachten voor gemeenschapswachten zijn:
o toezicht tijdens evenementen, op voorwaarde dat die mee
georganiseerd door de gemeente
o sensibiliseren en informeren van de bevolking rond veiligheiden criminaliteitspreventie
o informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van
problemen op het vlak van veiligheid, de openbare
infrastructuur, milieu en het wegennet
o informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk
karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren tot het
correct toepassen van de verkeersregels
o helpen van scholieren, personen met een handicap en ouderen
bij het veilig oversteken van de rijbaan
o uitvoeren van preventief toezicht op de openbare weg en
openbare plaatsen
o toezichtsronde langs alle fietsenrekken en stallingen

f. Inzet camera’s
o geen voorstander van algemeen gebruik van cameratoezicht
o wel op publieke plaatsen, gericht en eventueel tijdelijk, om
vandalisme, sluikstort (inzet sluikstortcamera’s), overlast en
vandalisme te voorkomen (bv. fietsenstallingen)
o voorstander van ANPR in samenspraak met buurgemeenten
o ANPR-camera’s kunnen ook ingezet worden tegen sluipverkeer

g. Actieve veiligheidscel (KB, art 29)
Binnen de noodplanning is de veiligheidscel het orgaan om alle
voorbereidingen te treffen om incidenten te voorkomen en, als ze zich
voordoen, de hinder tot een minimum te beperken.
Het KB omschrijft volgende taken voor de veiligheidscel:
•

Actualiseren van de nood- en interventieplannen

•

Organiseren van oefeningen

•

Evalueren van incidenten en oefeningen

•

Opmaken van een risico-inventaris en -analyse

•

Voorafgaande informatie noodplanning aan de bevolking.

De veiligheidscel dient 2x per jaar samen te komen plus 1x naar aanleiding
van het Sfinksfestival.
Oefenbeleid
Oefenen is cruciaal om automatismen aan te leren. Het is niet altijd
mogelijk om binnen de gemeente eigen oefeningen te organiseren. Maar
ook oefenen bij andere gemeenten is zeer zinvol. En dit geldt niet alleen
voor de NPA maar ook voor de burgemeester en de communicatieambtenaar.
Het oefenbeleidsplan dient in die zin geoptimaliseerd en aangepast te
worden aan onze noden.
Evenementen
Evenementen kennen een rijke geschiedenis in Boechout. Echter, de
aanvraagprocedure loopt niet altijd even gestructureerd. We moeten op
zoek gaan naar een geschikte evenementen-applicatie en een procedure
voor de aanvraag en het behandelen van een evenement. Ook zal moeten
bekeken worden welke diensten welke taken in het proces opnemen en dit
in een soort van evenemententeam.
PSH-netwerk
Vanaf het moment dat er getroffenen moeten opgevangen worden is een
PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH) zeer zinvol. Echter, de uitbouw
van dit netwerk vraagt veel inspanningen. De uitbouw moet in ieder geval
in overweging genomen worden. Er dienen werkingsvoorwaarden te
worden vastgelegd en er moet worden bekeken hoe dit netwerk op een
zinvolle manier te bemensen.
Eens het netwerk is opgestart, kan er bij de buurgemeenten gekeken
worden of er samenwerkingen kunnen afgesloten worden als ondersteuning
bij incidenten.
Communicatie
Ook crisiscommunicatie is de weg ingeslagen van de professionalisering:
nieuwe inzichten, nieuwe methoden en nieuwe tools (bv Be-Alert en SMSAlert). Deze competenties moeten het crisiscommunicatieteam eigen
gemaakt worden. Opleiding en oefenen (oefenbeleid) zijn hierin belangrijke
factoren.

Zoals er binnen de noodplanning samen gewerkt wordt tussen verschillende
gemeenten, moet dit ook voor communicatie bekeken worden.
Samenwerkingsovereenkomsten leiden tot continuïteit, zekerheid en een
“24u/7u garantie” bij grote incidenten.
Samenwerkingen
De toekomst zal ons meer en meer brengen naar clustervorming: 1 NPA
voor 3 à 4 gemeenten. Hierop moeten we reeds inspelen met de
opportuniteiten van de omliggende gemeenten aan te grijpen om zoiets te
realiseren. Deze schaalvergroting is een noodzaak om een antwoord te
kunnen bieden aan de snel evoluerende noodplanning.
Ook op gebied van ondersteuning is er een professionalisering aan de gang.
Er zal een Federaal Ondersteuningsteam worden opgericht naar het model
van het al gekende Provinciaal Ondersteuningsteam Antwerpen. Hiervan
deel (mogen) uitmaken is voor Boechout een haalbare kaart en past binnen
het vormings- en opleidingstraject van de noodplanning.

h. Deradicalisering
Ook in een landelijke gemeente dient er aandacht te zijn voor symptomen
van radicalisering in samenspraak met scholen en sociale organisaties. Een
integraal beleid heeft de doelstelling personen die het risico lopen om te
radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en hen aan boord te houden
van onze samenleving. De gemeente vervult een regierol via de lokale
integrale veiligheidscel (LIVC).

8. FINANCIEN
Een gezond financieel beleid veronderstelt maatregelen aan de inkomstenen uitgavenzijde. Een realistisch begrotingsbeleid zorgt voor een evenwicht
tussen, enerzijds, een gunstig fiscaal beleid voor de mensen en beheersbare
schulden voor de gemeente en, anderzijds, de nodige ruimte voor een
degelijk investeringsbeleid.

Vijf uitgangspunten onderbouwen het algemeen financieel beleid:
1.
De algemene fiscale druk die voortvloeit uit de personenbelasting en
de opcentiemen op de onroerende voorheffing mag niet stijgen. De
doorvoering van een lokale taks shift zorgt voor een verschuiving van de
fiscale lasten waarbij belasting uit inkomen of arbeid minder wordt belast

en belasting op eigendom meer. De gemeentelijke schuld wordt onder
controle gehouden.
2.
Gemeentelijke subsidies dienen op alle beleidsdomeinen kritisch
geëvalueerd te worden in functie van de noodzaak en de sturing van
maatschappelijk gedrag.
3.
Dienstverlening in functie van particuliere noden en behoeften en het
leveren van nutsvoorzieningen worden aangeboden aan een realistische,
minimale kostendekkende prijs.
4.
Administratieve vereenvoudiging, een goed beheer van het
patrimonium, een efficiënte inzet van het personeel en een duidelijke
omlijning van de kerntaken van de gemeentelijke overheid moeten leiden
tot een structurele besparing in de overheadkosten van de gemeente.
5.
Nieuwe investeringen worden in de mate van het mogelijke mee
gefinancierd met subsidies van hogere overheden. Verkoop van publiek
domein of patrimonium dient steeds naar reële waarde op te brengen.

a. Belastingen: keuze voor een taks shift
In 2007 bepaalde de gemeente de aanvullende belasting op de
personenbelasting op 7,30 % (Vlaams gemiddelde in 2017 = 7,24 %) en
de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1230 (Vlaams gemiddelde
in 2017 = 1391). Naar aanleiding van de belastinghervorming werden de
opcentiemen op de onroerende voorheffing herberekend naar 775, wat in
concreto een gelijke aanslagvoet aan opcentiemen betekent voor Boechout.
Hiermee zorgt de federale taks shift
belastingverlaging die geraamd wordt op in:
-

voor

een

onrechtstreekse

2019: 58.691 euro
2020: 173.217,80 euro
2021: 111.671,58 euro

De gecumuleerde bruto impact op de ontvangsten van de personenbelasting
in 2021 worden geraamd op 572.387,02 euro. Het gemeentebestuur
compenseert deze minder ontvangsten niet door de aanslagvoet te
verhogen. Dit is een structurele, onrechtstreekse belastingverlaging.
Het gemeentebestuur wil tijdens deze legislatuur een bijkomende lokale
taks shift doorvoeren. De belasting op arbeid/inkomen wordt significant
verlaagd. Omwille van de vertraagde doorstortingen van de federale
overheid zal dit gebeuren in twee stappen. De opcentiemen op de
onroerende voorheffing worden verhoogd, evenwel rekening houdende dat
de taks shift niet mag leiden tot een stijging van de totale fiscale druk over
de volledige beleidsperiode.

b. Andere belastingen
De
andere
bestaande
belastingen
worden
geëvalueerd
naar
maatschappelijke meerwaarde en inkomsten in functie van de
administratieve prestaties. Het betreft hier:
-

Belasting op het verwerven van de wegbedding
Belasting op sluikstorten (hogere en gedifferentieerde tarieven in
functie van een ontmoedigingsbeleid)
Belasting op drijfkracht
Belasting op bouwen en verbouwen
Activeringsheffing onbebouwde gronden

c. Nieuwe belastingen
Er worden drie nieuwe belastingen ingevoerd:
-

Retributie op de conformiteitsattesten (in functie van het stimuleren
van kwalitatieve woningen op de huurmarkt)
Belasting op tweede verblijven
De compensatoire vergoeding op het niet voorzien van
parkeerplaatsen
op
eigen
domein,
opgelegd
in
de
omgevingsvergunning

d. Administratieve belastingen
Dienstverlening in functie van particuliere noden en behoeften en het
leveren van nutsvoorzieningen worden aangeboden aan een realistische,
minimaal kostendekkende prijs.
In concreto gaat het hier over bv. het aanrekenen van de reële kostprijs
voor rioolaansluitingen of afkoppelingswerken, de levering van water of de
aanleg van een oprit of overwelving, een retributie op het afleveren van
vergunningen of het responsabiliseren van de individuele burger inzake
afvalbeleid met als doel de hoeveelheid afval te laten dalen. Zo zal er in het
kader van de invoering van de roze zak, waarbij nieuwe afvalfracties zullen
kunnen gerecycleerd worden, een evaluatie volgen van de prijs voor de
grijze huisvuilzak.
De heffing van een belasting op de verspreiding van ongeadresseerde
reclamebladen
met
een
handelskarakter
en
op
gelijkgestelde
publiciteitsmiddelen om de papierberg terug te dringen blijft behouden.
De belastingen en retributies voor administratieve prestaties worden
geëvalueerd en aangepast conform de reële kostprijs. In het kader van het
handhavingsbeleid en de controle op het terrein zal de belasting op de
afgifte van administratieve stukken voor de dienst Omgeving moeten
aangepast worden.

e. Schulden en pensioenreserves onder controle houden
De gemeente engageert zich om de gemeentelijke schuld onder controle te
houden en de schulduitgaven niet te laten stijgen boven de 10 % van de
exploitatieontvangsten. De financiële reserves voor pensioenen zullen
verder opgebouwd worden.

f. Subsidies maximaal benutten
Het gemeentebestuur wil subsidies van de hogere overheden, i.c. de
federale overheid, de Vlaamse overheid en de provincie, maximaal
benutten.

g. Besparingen
Tijdens de budgetbespreking en de meerjarenplanning in het kader van de
BBC (beheers- en beleidscyclus) worden alle uitgaven kritisch geëvalueerd.
Subsidies zullen in alle beleidsdomeinen kritisch bekeken worden en
geëvalueerd op basis van de noodzaak en het nut voor verandering van
maatschappelijk gedrag.
Subsidies die reeds verstrekt worden door andere overheden worden niet
meer verhoogd met aanvullende gemeentelijke subsidies op hetzelfde
thema, tenzij om verantwoorde sociale redenen. Een rationalisering van
subsidies en reglementen moet leiden tot minder administratie.
De subsidies voor logopedie en kansarmoedeprojecten worden vervangen
door een nieuw, globaal subsidiereglement voor gelijke kansen en de
ondersteuning van sociale projecten, waarbij ook de subsidiëring van het
project voor de huiswerkbegeleiding wordt opgenomen.
De subsidies voor ontwikkelingssamenwerking evolueren naar 5
euro/inwoner vanaf 2020. De subsidies voor de feestcomités en de aankoop
van natuurgebied worden geëvalueerd en verhoogd (op basis van reële
facturen).
Het gemeentebestuur wil een screening van de energiefactuur en het
waterverbruik voor alle gemeentelijke overheidsgebouwen. Derden die
gebruikmaken van gemeentelijke gebouwen betalen voor het verbruik van
water, gas en elektriciteit.
Administratieve vereenvoudiging en een duidelijke omlijning van de
kerntaken van de gemeentelijke overheid moeten leiden tot een structurele
besparing in de overheadkosten van de gemeente.
De tarieven voor het gemeenschapscentrum en de sportinfrastructuur
dienen geëvalueerd te worden en aangepast.

h. Opbrengsten
De verhuur van gemeentelijke gebouwen dient opbrengsten te genereren.
Eenmalige opbrengsten uit verkoop van onroerend goed moeten maximaal
resultaat halen.

i. AGB
Afhankelijk
van
het
advies
van
Deloitte
worden
volgende
beleidsmaatregelen voorgesteld voor wat betreft de financiën van het AGB:
-

-

Evaluatie van de prijssubsidie die jaarlijks wordt voorzien om de
verenigingen betaalbare infrastructuur aan te bieden
Overheveling personeelsleden AGB naar de gemeente
Herzien van de waarderingsregels
Gedeeltelijke overheveling patrimonium AGB naar de gemeente
Evaluatie uurtarieven infrastructuur, concessies en tarieven
zaalverhuur
Commercialiseren van het aanbod en inzetten op een hogere
bezettingsgraad
Studie om infrastructuur Don Bosco mee op te nemen (sporthal)

9. TOT SLOT
Het gemeentebestuur van PRO Boechout & Vremde, Groen-Gangmaker en
CD&V maakt samen het verschil in samenspraak en dialoog met iedere
inwoner van Boechout-Vremde. De continuïteit van het beleid, een gezond
budgettair beleid en realistische beleidsambities vormen het kader voor een
goed bestuur, om welvaart en welzijn te creëren in Boechout-Vremde.

