Samen maken we het verschil
Proeve van beleidsnota
Gemeenteraad 28 januari 2019

Agenda
1. Aanpak: hoe zijn we hier gekomen en hoe gaan we nu
verder?
2. Beleidsnota:
–
–
–
–
–
–
–
–

Missie
Boechout beweegt
Uitdagingen voor een kwaliteitsvol beleid
Klimaat, ruimte en mobiliteit
Onderwijs en vrije tijd
Sociaal, gezond en solidair
Veiligheid
Financiën

3. Vragen

Aanpak
1. Deze nota kwam tot stand:
– Partijprogramma’s & administratieve nota’s

2. Participatief project
–
–
–
–
–
–
–

Voorstelling van de beleidsnota gemeenteraad
Hoplr van 11/2 tot 4/3: digitale participatie
Babbels en gesprekken met specifieke (kansen)groepen
Adviesraden (februari-maart)
Toekomsttafels (18 maart, zaal De Sneppe)
Gemeenteraad 29 april
Presentatie nota: 13 mei (Vooruit) en 20 mei (Den Boom)

3. Definitieve nota  doelstellingenboom  actieplannen
4. Participatietrajecten over concrete beleidsdoelstellingen

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.”

Enkele cijfers
1. Bevolkingsaangroei: + 1,6%
2. Stijging aantal huishoudens
3. Tevredenheid:
– 78% van de inwoners is tevreden over de
loketvoorzieningen
– 77% is tevreden over de algemene dienstverlening
– 68% is tevreden over de digitale dienstverlening.

4. Het aantal verenigingsactiviteiten neemt toe. Meer
leden bij verenigingen. Vrijetijdbeleid: sterk en
kwalitatief aanbod. Scholen: investeren in
infrastructuur. Middenstand verjongt. Gemeentelijk
patrimonium vernieuwt en breidt uit. Aantal
personeelsleden stijgt.

Uitdagingen voor een
kwaliteitsvol beleid

‘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.’

Uitdagingen voor een kwalitatief
beleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisatiebeheersing
ICT en digitale dienstverlening
Personeel en HRM
Intergemeentelijke samenwerking
Communicatie en participatie
Participatiebeleid

Organisatiebeheersing
1. Reeds gebeurd:
– Grote vooruitgang inzake integratie gemeentelijke
diensten en OCMW-diensten.

2. Uitdaging:
– Komen tot een efficiënte, functionele, moderne
administratie en een transparante en klantvriendelijke
dienstverlening, met bijzondere aandacht voor de
(digitale) eerstelijnsverdeling

ICT en digitale dienstverlening
1. Reeds gebeurd:
– Akten burgerlijke stand gedigitaliseerd
– Nieuw notuleringssysteem Meeting.net
– Wifi in alle openbare gebouwen

2. Uitdagingen:
– Verdere uitbouw digitale dienstverlening (we denken aan
attesten opvragen via de website,
klantenbegeleidingssysteem aan loket, digitale infoborden
in openbare gebouwen, smartcity evoluties opvolgen)
– Verdere uitbouw GIS-applicatie
– We denken na over de invoering van een gemeentelijke
app.
– Interne vooruitgang: computerklas voor personeel en
minder belasten ICT-dienst d.m.v. efficiënte helpdesk

Personeel en HRM
1. Reeds gebeurd:
– Invoering flexibel arbeidsduurreglement

2. Hier willen we aan werken:
– Herbekijken van functioneringsgesprekken en evaluaties
– Doorgedreven optimalisering van personeelsbezetting
– Een coherent HR-beleid, met als kernresultaatsgebied: de
ontwikkeling en implementatie van diverse HR-tools
teneinde een modern en aangepast personeelsbeleid te
voeren

Intergemeentelijke
samenwerking
1. Reeds gebeurd:
– Nu al samenwerkingsakkoorden met Hove
(Landschapspark Frijthout), Lier (toerisme en
kunstonderwijs).
– Andere samenwerkingsverbanden, bv. bibkwintet, sociale
dienstverlening zoals bv. crisisopvang (Kina) en sociaal
verhuurkantoor

2. Toekomst:
– Boechout wenst geen fusie met een andere gemeente
– Wel verder samenwerken met behoud van maximale
autonomie van de gemeente en gelijkwaardigheid van de
gesprekspartners

Communicatie, participatie
Communicatie is open, betrokken, versterkend en
kwalitatief.
1. Wat realiseerden we de afgelopen jaren:
– #boechoutbeweegt (vernieuwing 2017)
– Website (vernieuwing 2016), ongeveer 2000 gebruikers,
intranetextensie voor medewerkers
– Facebook (1650 volgers)
– Instagram (204 volgers)
– Hoplr (1258 leden) – biedt mogelijkheid tot participatie

2. Zouden we willen realiseren:
– Een evaluatie van de website
– Een gemeentelijke app

Participatiebeleid
1. Dit deden we al:
– Informatie- en bewonersvergaderingen
– Participatie rond sportpark Sneppenbos,
dorpskernvernieuwingen, mobiliteitsplan
– Opwaardering adviesraden

2. Dit wensen we extra te doen:
– Burgers, buurtcomités of afgevaardigden uit een
adviesraad, schoolraad of bedrijf betrekken in de
gemeenteraad
– Wijkvergaderingen
– Werking adviesraden herdenken
– Medebeslissingsrecht van burgers over wijkbudgetten
– Participatie stimuleren via apps

Participatiebeleid (2)
– Bewonersvergaderingen bij grote investeringen en
ruimtelijke projecten:
– Inzet op frontlijnwerkers (wijkagenten,
gemeenschapswachten, groendienst, personeel
Sneppenbos en vrijetijdsdienst, …) die signalen opvangen
van de burgers.

Klimaat, ruimte en mobiliteit
‘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.’

Klimaat
Dit realiseerden we al:
– Zonnepanelen op openbare gebouwen
– Regenwaterrecuperatie Sneppenbos, o.a. voor besproeien
sportvelden
– Kerkhoven tot parken omvormen
– Geen herbiciden meer gebruiken
– Natuurgebied Molenbeek vergroot
– Wandelpark Frijthout samen met Hove
– Acties voor biodiversiteit (bijenhotels, aanplantingen, …)
– Samenwerking met burgercoöperatieve Zuidtrant, o.a.
inzet elektrische deelwagen
– Laadpalen i.s.m. Infrax (centrum Vremde)
– Burgemeestersconvenant

Klimaat
Dit zijn onze klimaatambities:
– Elke beleidsmaatregel aftoetsen aan de
klimaatdoelstellingen in het belang van de toekomstige
generaties
– Een klimaatneutrale, gemeentelijke organisatie tegen
2020.
– Bevolking breed sensibiliseren over klimaat en
biodiversiteit
– Meer laadpalen voor elektrische wagens en fietsen
– Zelf uitsluitend groene energie gebruiken
– Duurzame en deelmobiliteit, duurzaam delen

Ruimte
Dit realiseerden we al:
– Behoud Molenveld (Sfinksweide), geen ontwikkeling van
het woonuitbreidingsgebied
– Speelbos (4,3 ha) en compensatiebos
– Uitbreiding natuurreservaat Molenbeekvallei
– Landschapspark Frijthout
– Onderhandeling met verschillende instanties om
woonuitbreidingsgebieden, o.a. Capenberg, niet te
ontwikkelen

Ruimte
Dit zouden we de komende jaren willen realiseren:
– Visienota omgeving 2030 (vervangt het GRS van 2006)
– Evaluatie en aanpassen bouwcode en RUP
meergezinswoningen (uitbreiden verbodszone)
– Geen verdere ontwikkeling van woonwijken in
woonuitbreidingsgebieden (Capenberg, Kerkweg Vremde)
– Geen nieuwe inbreidingsgebieden in woongebied
– Moratorium op nieuwe straten: geen nieuwe straten meer
goedkeuren op de gemeenteraad, tenzij binnen projecten
die een maatschappelijke meerwaarde hebben inzake
alternatieve woonvormen

Ruimte
Dit zouden we de komende jaren willen realiseren:
– Natuur en openbaar groen: aanleg landschapsparken,
uitbreiding natuurgebied Molenbeekvallei, goed waterplan,
globaal bomen-actieplan
– Het Speelbos uitbreiden met 1,2 ha.
– Leefbare ruimte verankeren:
• Geen 2de KMO-zone
• Geen nieuwe verbindingsweg N10-Krijgsbaan
• Geen tweede spoorontsluiting door Boechout
• Geen uitbreiding van de luchthaven, geen verlenging
startbaan
– Consequent handhavingsbeleid

Land- en tuinbouw
– Promoten van de producten en beschermen van onze
land- en tuinbouw
– Herwaardering kleine wandelwegen en wegeltjes in
samenspraak met tuinders en boeren
– Promoten van een markt of kleine zelfstandige winkels bij
tuinbouwbedrijven (korte keten), lokale groenten en fruit
– Ecologische functies in agrarisch gebied via
beheersovereenkomsten met natuurorganisaties
– Betrokkenheid van landbouwers bij het landschaps- en
bermbeheer: promoten van bomen en kleine
landschapselementen in de buurt van landbouwbedrijven
of rond landbouwgronden

Publiek domein en wijken
Dit realiseerden we al:
– Het toetsingskader publieke ruimte voor nieuwe
ontwerpen, versterking beeldwaarde van bepaalde
plekken
Dit willen we de komende jaren doen:
– Een verdere uitdieping van het toetsingskader voor trage
wegen en verlichting.
– Een aantal pleintjes herwaarderen
– De parken uitbreiden, herstellen, opwaarderen
– Ontmoetingsplaatsen, rustbankenplan

Erfgoedbeleid
-

-

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.

Patrimonium
Wat hebben we al gerealiseerd?
– Een nieuwe kleuterschool en muziekacademie met nieuwe
speeltuin.
– Een modern sportpark Sneppenbos voor binnen- en
buitensporten.

Wat wensen we nog te realiseren?
– Een modern administratief centrum voor de
eerstelijnsdiensten van de gemeente (reeds in opbouw)
– Een globaal patrimoniumplan voor het beheer van iedere
locatie: investeren in duurzaam gebouwenbeheer en
goede afspraken met alle gebruikers
– Optimaliseren patrimonium
– Visieontwikkeling op behouden, herbestemmen,
verpachten en benutten van gronden

Kerken en begraafplaatsen
Waar zie je al verandering?
- Mooie aanpassingen en vergroening van de
begraafplaats van Boechout.
Wat willen we nog realiseren?
- Onze begraafplaatsen (Boechout en Vremde) laten
evolueren naar plaatsen die als park worden ervaren,
met respect voor bezoekers en overledenen.
- Bezinningsplaats inrichten
- De verdere restauratie van de kerk van Vremde
- Gebruikersreglement opmaken voor de kerken voor
niet-kerkelijke activiteiten

Ondernemen
Wat wensen we te realiseren?
- Heuvelstraat verder uitbouwen tot volwaardige winkelas
samen met deel Molenlei en Jan Frans Willemsstraat
- Stationsparking verder uitbreiden
- Middenstand actief mee promoten via deelname
onthaalavond nieuwe inwoners en een infobrochure
handelaars en ondernemers.
- Eén aanspreekpunt bij de administratie voor de
middenstand
- Horeca-imago; gezellige en goede restaurants;
promotie streekproducten
- Onderzoeken van een markt in Boechout of Vremde
- Co-workingplaces voorzien/ kleine ruimtes voorzien
voor ambachten

Mobiliteit
1. Wat hebben we de laatste jaren gerealiseerd?
–
–
–
–

Vernieuwing dorpskern Vremde
Fietspad Alexander Franckstraat
Eerste fietsstraten
Verbetering van de spooroverwegen

2. Onze wensen voor de komende jaren:
– Integrale uitvoering van het mobiliteitsplan
– Duurzame mobiliteitsprincipes: STOP!

Mobiliteit
1. Routeplan 2030
2. Onbemande snelheidscamera’s, bemande
snelheidscontroles en controle op tonnage
3. STOP-principe
– Stappen: voetpaden en trage wegen (voetpadenplan,
betere geleiding oversteekplaatsen, meer trage wegen, …)
– Trappen: fietsstraten en nieuwe fietspaden (O.a.
Wommelgemsesteenweg)
– Openbaar Vervoer: zie routeplan 2030
– Privé-vervoer: halt aan sluipverkeer in woonwijken en op
landelijke wegen.

Openbare werken
1. We zetten het rollend programma voor onderhoud en
herstel van fiets- en voetpaden verder.
2. Bij vegen en strooien willen we absolute voorrang
geven aan de fietspaden.
3. Inzake rollend materiaal wordt er geïnvesteerd in de
nodige voertuigen ter ondersteuning van het werk van
de werf
4. Volgende vernieuwing van straten staat al gepland
–
–
–
–
–
–

Sint-Bavoplein / Hovesesteenweg
Oude Steenweg (deel fietsostrade)
Groenstraat / Toeffelhoek
Broechemsesteenweg (incl. fietspad en riolering)
Wommelgemsesteenweg (incl. fietspad)
Dr. Theo Tutsstraat/Molenlei/JFW-straat

Openbare Werken
5. Volgende straten worden ook aangepakt deze
legislatuur
– Gillegomstraat, Lispersteenweg, Weverstraat, Berthoutstraat,
Korte Vremdesesteenweg

6. Functionele trage wegen worden op een duurzame
manier heringericht (zie Doornstraatje, Millegemweg)

Onderwijs en vrije tijd
Leerplicht onderwijs en kunstonderwijs
– Belang van kind centraal
– Bruggen tussen netten, samenwerkingsverbanden
– Brede schoolconcept: maximaliseren van
ontwikkelingskansen

Gemeente stimuleert onderwijs met als aandachtspunten:
•
•
•
•
•

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

Onderwijs en vrije tijd
Zorgondersteuning
Gezonde en sportieve school
Culturele school
De school verkeersveilig
Kunstacademie en academie voor muziek, woord en dans:
aanbod verruimen

Vrijetijdsbeleid
Wat we zien de laatste jaren:
– Aanbod is toegenomen
– Infrastructuur is uitgebreid
– Beter digitaal beheer van reservaties en inschrijvingen is
nodig
– Meer personeel
– Werking van de adviesraden evolueert
– Vrijwilligerswerk blijft enorm belangrijk

Sport
1. Sport voor allen
2. Vier prioriteiten in het sportbeleid: ondersteunen van
sportverenigingen, kwaliteitsvolle jeugdwerking,
levenslang aan sport participeren, gelijke kansen-beleid
– Betaalbaar sportpark Sneppenbos voor de
sportverenigingen
– 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

Jeugd: nu kiezen voor nieuwe
generatie
1. Inspraak: opmaak nieuw jeugdbeleidsplan
2. Ondersteuning spel en infrastructuur:
ontmoetingsplaatsen creëren en beheren, o.a. realisatie
nieuw skatepark
3. Ondersteuning jeugdbewegingen: zoals elke
jeugdvereniging haar lokaal, gratis kampvervoer,
subsidies …
4. Kwalitatieve speelpleinwerking ‘t Wiebelei
5. Jeugdcultuur: ondersteunen en stimuleren van jong
artistiek talent.

Kwalitatief lokaal cultuurbeleid
1. Wat we gerealiseerd hebben:
– Tien jaar instap in decreet lokaal cultuurbeleid
– Al tien jaar lang een sterke programmatie in het
gemeenschapscentrum
– Een moderne bibliotheek met een groot bezoekerspubliek

2. Wat we verder wensen te doen:
– Meer inzetten op kansengroepen
– Het gemeenschapscentrum verder uitbouwen en
ondersteunen
– Culturele evenementen (blijven) ondersteunen: Open
Monumentendag, Dag van ‘t Park, Sfinks, Konfijt …
– Plaatselijke kunstenaars een forum bieden
– Uitdieping regionaal samenwerkingsverband bibkwintet
– Bib aan huis en leestuin

Kwalitatief lokaal cultuurbeleid
1. Uitbouw erfgoedbeleid en erfgoedplekken inrichten met
hun eigen verhalen.
2. Kunst in de publieke ruimte
3. Werken aan culturele infrastructuur
4. Toerisme
– Samenwerking met de provincie en Toerisme Vlaanderen
om gemeente te promoten
– Globaal toeristisch plan maken
– Verder uitstippelen van wandel- en fietspaden met
specifieke culturele of thematische omkadering

Sociaal, gezond en solidair
1. Welzijnsbeleid
– Een geïntegreerd en inclusief sociaal beleid dat elke
inwoner een menswaardig bestaan garandeert.
– Structurele armoedebestrijding
– Integrale toegankelijkheid
– Sociale integratie
– Zorg voor ouderen
– Aandacht voor vereenzaming
• ontmoetingscentrum voor senioren
– Begeleiding van jongeren
– Zorg voor kinderopvang
– Gastvrij Boechout-Vremde

Sociaal, gezond en solidair
2. Gezondheid
– Een omgeving creëren die iedere inwoner, bezoeker en
werknemers optimaal stimuleert om gezond te leven.
– Ondersteuning door LOGO Antwerpen
– Preventief gezondheidsbeleid (intergemeentelijk
samenwerkingsverband ZORA)
– Dementievriendelijke gemeente

Sociaal, gezond en solidair
3. Sterk lokaal woonbeleid
– Nu al lid van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid:
goedwerkend lokaal woonoverleg.
– Laatste jaren aantal sociale (huur)woningen sterk
uitgebreid
– Uitdaging: woningkwaliteit private huurmarkt.
– Beleidslijnen:
• Lokaal woonoverleg
• Sociale woningaanbod procentueel laten meegroeien
• Actief sociaal verhuurkantoor
• Bewaken van minimumwoonkwaliteitseisen van de
woningen op de huurmarkt

Mondiaal beleid
Het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid kadert en vindt
aansluiting in de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
en in de Millenniumdoelstellingen: halvering van de
armoede in de wereld. De keuze voor structurele
oplossingen en duurzaamheid, mensenrechten en gelijke
kansen zijn centrale waarden.
- Reeds gerealiseerd: elk jaar 12-tal projecten
ontwikkelingssamenwerking, 51.000 euro per jaar of 4
euro per inwoner.
- Noord-Zuidbeleid wordt mee bepaald en gedragen door
de inwoners van de gemeente.
- Uitdaging: naar 5 euro per inwoner

Veiligheid
1. Geen taak van politie alleen
– Dienst overschrijdend: milieu, jeugd, Burger en welzijn,
politie, gemeentewerf …
– Opvolgen van fietsdiefstallen, woninginbraken of
intrafamiliaal geweld

2. Maatschappelijk veiligheidsplan
3. Politioneel veiligheidsplan
4. Wijkpolitie blijft de basis en hét aanspreekpunt voor de
burger
5. Gemeenschapswachten: wordt overwogen
6. Camerabewaking
7. Actieve veiligheidscel

Financiën

‘Een gezond financieel beleid veronderstelt maatregelen
aan de inkomsten- en 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.’

Financiën
1. 5 uitgangspunten onderbouwen het financiële beleid:
– Algemene fiscale druk mag niet stijgen. Gemeentelijke
schuld onder controle houden.
– Kritische, maatschappelijke evaluatie gemeentelijke
subsidies
– Diensten aan particulieren worden realistisch en
kostendekkend aangerekend.
– Besparing in overheadkosten gemeente door
administratieve vereenvoudiging en goed beheer
patrimonium
– Subsidies hogere overheden maximaal aanwenden

Financiën
1. Belastingen: keuze voor een taks shift geeft
minderopbrengst van 572.387,02 in 2021.
Gemeentebestuur wil bijkomende taks shift doorvoeren
(verlaging op belasting op arbeid/inkomen, verhogen
opcentiemen roerende voorheffing).
2. Nieuwe belastingen:
– Conformiteitattesten
– Tweede verblijven
– Compensatoire vergoeding op het niet voorzien van
parkeerplaatsen op eigen domein, opgelegd in de
omgevingsvergunning

Tenslotte

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.

Vragen?

