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“Wetteren behoort tot het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het is in de regio toonaangevend op vlak van onderwijs, tewerkstelling,
welzijn, handel en tuinbouw. Wetteren wil zijn kleinstedelijke rol verder waarmaken en de aantrekking op omliggende gemeenten niet alleen
behouden maar ook verbeteren. Wetteren wil één van de aantrekkelijkste en actiefste gemeenten zijn in de regio met een bovengemeentelijke
uitstraling.
Wetteren wil, samen met partners, een dienstverlening uitbouwen op volgende domeinen: burgerzaken en welzijn, lokale economie, ruimtelijke
ordening, leefmilieu, huisvesting, gemeentelijk patrimonium en mobiliteit, onderwijs en kinderopvang, veiligheid, sport, cultuur en toerisme,
senioren en jeugd. Wetteren richt zich daarvoor niet alleen op de burgers maar ook op bedrijven, organisaties en instellingen.

Die dienstverlening is doorzichtig en speelt in op de vraag . Zij gebeurt met respect voor de geldende regelgeving. Zij houdt rekening met het
pluralistisch karakter van de samenleving en een gezonde en veilige leefomgeving.

Wetteren wil een harmonische, open en verdraagzame lokale samenleving realiseren met gelijke kansen voor alle individuen en groepen. Om
deze opdracht te realiseren wordt gerekend op het engagement en het verantwoordelijkheidsbesef van de beleidsvoerders en op een
dynamische, oplossingsgerichte en klantvriendelijke organisatie die steunt op creatief, betrokken, en deskundig personeel. Een optimaal
werkklimaat en een toekomstgerichte infrastructuur zijn daarbij van primordiaal belang en ook noodzakelijk om onze ambities waar te maken.”
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Strategische doelstellingen

Gemeentebestuur Wetteren
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Strategische doelstelling 1: Wetteren zorgt voor (gelijke) kansen
Het lokaal sociaal beleid staat voor enkele vernieuwende organisatorische én inhoudelijke uitdagingen.
Qua organisatie springt voornamelijk een vernieuwde samenwerking met het OCMW in het oog. De dynamiek van het vernieuwende lokaal sociaal beleid
spruit voort uit een betere samenwerking tussen alle gemeentelijke diensten. Zorgen voor kansen betekent ook ondersteunen van de tewerkstelling.
Inhoudelijk staan volgende thema's centraal:
1
2
3
4
5
6

Gelijke kansenbeleid: specifieke doelgroepen zijn jongeren en senioren, allochtonen en personen met een handicap, met bijzondere aandacht voor
toegankelijkheid.
Het wijkgericht werken brengt het beleid dichter bij de inwoners en ondersteunt de gemeenschapsvorming
Het welzijnsbeleid vraagt een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende domeinen (vrije tijd, huisvesting, kinderopvang…) een plaats krijgen.
Kwalitatief wonen voor alle bevolkingscategorieën.
De zorg voor flexibel en voldoende groot aanbod aan kinderopvang
Aandacht voor lokale economie en tewerkstelling in alle economische sectoren

Gemeentebestuur Wetteren
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Strategische doelstelling 2: Wetteren zichtbaar aantrekkelijk
Wetteren is een kleinstedelijk gebied met een bovenlokale uitstraling. Wetteren uitbouwen tot één van de aantrekkelijkste gemeenten in de regio is een ambitie
die de gemeente waarmaakt door middel van volgende objectieven:
1.

Een aantrekkelijk centrum met een levendige handelskern met een kwaliteitsvolle publieke ruimte met aandacht voor groen en een doordacht mobiliteitsen parkeerbeleid

2.

De Schelde als strategisch hefboomproject waarbij oude industriële sites omgevormd worden tot gebieden voor kwalitatief wonen en werken met
mogelijkheden voor (sportief) toerisme en waterrecreatie.
De traditie van Wetteren als bloemen- en plantengemeente aan de Schelde ondersteunen.
Via het vergunningenbeleid streeft Wetteren naar kwaliteitsvolle gebouwen en een kwaliteitsvolle omgeving
Een lokaal klimaatbeleid zorgt mee voor een gezond leefmilieu
Enerzijds maatregelen nemen ter bescherming van het erfgoed en anderzijds moderne eigentijdse architectuur een kans geven.

3.
4.
5.
6.

Gemeentebestuur Wetteren
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Strategische doelstelling 3: Wetteren actief
Wetteren wil niet alleen tewerkstellingsplaats zijn en evenmin alleen een slaapstad. Wetteren wil een actieve gemeente zijn die ook d.m.v. zijn vrijetijdsaanbod
zijn centrumfunctie waarmaakt. Daarom wil het gemeentebestuur, al dan niet samen met andere partners:
1.

Een uitgebreid en kwalitatief vrijetijdsaanbod voorzien, waar in eerste instantie elke inwoner zich in terug kan vinden, dat ook inwoners van omliggende
gemeenten aantrekt.

2.
3.
4.
5.

De Warande verder uitbouwen als multifunctioneel sport- en recreatiecentrum
Kwalitatief hoogstaand kunstonderwijs aanbieden met regionale uitstraling
D.m.v. een professionele evenementenorganisatie en toeristische initiatieven Wetteren ook op dit vlak op de kaart zetten.
Het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en maximaal ondersteund, rekening houdend met de beschikbare mogelijkheden en middelen.

Gemeentebestuur Wetteren
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Strategische doelstelling 4: Een hedendaagse efficiënte organisatie
De ambtelijke organisatie wil als partner van het bestuur de bestuurlijke ambitie m.b.t. de gemeente, burgers, bedrijven en instellingen in Wetteren helpen
realiseren. Zij wil deze ambities via een klantgerichte en oplossingsgerichte ondernemingsstrategie waarmaken door volgende uitgangspunten voorop te
stellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij alle nieuwe initiatieven en ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van de gemeente.
Klantgerichtheid staat centraal
Een overkoepelende ICT- infrastructuur maakt het informaticagebeuren doorzichtig en toegankelijk voor alle interne en externe diensten
Een strategisch en geïntegreerd HRM-beleid zorgt voor gemotiveerd en competent personeel.
De diensten oriënteren zich ook horizontaal: samenwerking en afstemming van verschillende diensten op elkaar zijn cruciaal om een efficiënte en
vernieuwende werking te garanderen.
Een goede interne communicatie zorgt ervoor dat ook de externe communicatie vlot, gestroomlijnd en gecoördineerd verloopt.
Ook intern wordt een duurzaamheidsbeleid gevoerd met een dubbele focus: de noord-zuid werking enerzijds en het energie-, water- en afvalbeleid

Gemeentebestuur Wetteren
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Doelstellingen per sector
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Beleidsdomein Onderwijs: kleuterschool 't Kleuterboompje'

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

1

Optimaliseren infrastructuur Voorzien van voldoende infrastructuur Uitbreiding school met refter en sportlokaal in
overleg met nieuw gebouw IBO
Renoveren muren en plafonds klaslokalen
Vervanging chalet van de buitenschoolse opvang
Realiseren kleuterkeukenhoekje
Renovatie buitenkant: dak, voegwerk, nieuwe
voordeur,…
Aanwerven gemotiveerd personeel (zie personeel
Uitbreiden en optimaliseren
en organisatie)
middagopvang
Aanpassen infrastructuur voor een kwaliteitsvolle
middagopvang
Onderzoek naar maximum schaalgrootte ifv
Uitwerken van een
aantrekkelijkheid en kleinschaligheid van de school
beleidsvisie op de toekomst
van de school
Realisatie in samenwerking met IBO

2

3

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

* de budgetten i.v.m. de aanpassing van de infrastructuur zijn terug te vinden bij Patrimonium en Mobiliteit

Gemeentebestuur Wetteren
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Gemeentelijke Academie Voor Muziek en Woord en de tekenacademie
Kortetermijndoelstelling
Nr. Kwalitatieve doelstelling
Infrastructuur verbeteren
1

Kwantitatieve doelstelling
Optimaliseren huidige huisvesting

Uitbreiden huisvesting

Gemeentebestuur Wetteren

Realisatietermijn
Acties
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omschrijving
Opmaken van een visie op het kunstonderwijs
x
Vastleggen minimumvereisten filialen
(infrastructuur, veiligheid, oppervlakte,…) en
normen zo goed mogelijk (doen) respecteren ook in
filialen buiten de gemeente
Vervanging prefabgebouw AMW
x
x
Aanpassing akoestiek auditorium AMW
15
Meer groenaanplanting
x
Renovatie filiaal tekenacademie Ten Ede
Voor tekenacademie behoefte aan leraarslokaal,
x
ICT-lokaal, expositieruimte, klas middelbare graad,
studie voor fotografie en video
Voor AMW 8 bijkomende lokalen
x
Vervangen van het prefab-gebouw
x
Uitbreiden lokalen tekenacademie in filiaal van
x
Massemen

Beleidsplan 2007-2012 - Academies
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2

Uitwerken van een
kwalitatief aanbod

Als infrastructuur en de betoelaging dit toelaten,
toevoegen van disciplines: jazz/lichte
muziek/volksmuziek AMW
Zo vlug mogelijk inrichten pré-academie vanaf 6
jaar voor AMW
Oprichten optie beeldhouwen of multimedia
(tekenacademie)
Uitbouw van extra theoretische cursussen
x
(tekenacademie)
Uitbouwen kleine opnamestudio
Uitwerken van artistiek pedagogisch project
x
Uitbouw mentorschap en
Alternatieve oplossing zoeken voor lesmomenten
pedagogische begeleiding in
met slechts één leerkracht
tekenacademie
Overleg tussen Academie, CC en gemeente over
Een betere afstemming met het
aanbod cursussen
gemeentelijk cultuurbeleid
Gezamenlijke projecten uitwerken tussen CC,
10
academies en eventuele verenigingen
Afstemmen volume cursusaanbod op Reorganisatie lesuren om leraren meer uren te
geven en met een kleiner lerarenkorps te werken in
personele invulling
tekenacademie
Aanstellen filiaalverantwoordelijke tekenacademie

x

Cursusaanbod uitbreiden

Cursistenaantal minstens op hetzelfde Promotionele activiteiten door plaatselijke
peil handhaven
inrichtende machten

x

500

50

50

x

10

x

x

* de meeste budgetten i.v.m. de aanpassing van de infrastructuur zijn terug te vinden bij Patrimonium en Mobiliteit

Gemeentebestuur Wetteren
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Beleidsdomein lokaal sociaal beleid - onderdeel sociale zaken

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

1

Een goede opvang, begeleiding en
Het uitwerken van een
integratie van allochtonen
gelijkekansenbeleid als
prioriteit in het lokaal sociaal
beleid

Omschrijving

Structureel jaarlijks overleg voorzien met
vertegenwoordigers van de allochtone
gemeenschappen in samenwerking met het ocmw

x

x

x

x

x

Specifieke doelgroepen betrekken bij en integreren in
het reguliere jeugdwerk en bij de reguliere
sportverenigingen
Subsidiëren van alle door de sport- en jeugdraad
erkende verenigingen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

De ondersteuning van jeugdwerk voor Financiële, materiële en logistieke ondersteuning
specifieke doelgroepen van kinderen van AKABE Olé Olé
Samenwerking Habbekrats –jeugdverenigingen
en jongeren
verstevigen
Uitwerken van een doelgroepenbeleid Efficiënte communicatie van het vrijetijdsaanbod op
maat van de verschillende doelgroepen
Initiatieven nemen binnen de gemeentelijk
vrijetijdsdiensten om verschillende doelgroepen
aan te trekken
Visieontwikkeling rond vorming en levenslang leren
Gestructureerde samenwerking met OCMW en
organisaties die de kansengroepen
vertegenwoordigen
Voeren van een
De toegankelijkheid voor personen met een
toegankelijkheidsbeleid voor personen handicap structureel voorzien binnen elk
met een handicap
beleidsdomein
Optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer
in overeenstemming met het sociaal beleidsplan
Kosten-batenanalyse opmaken: afsluiten
convenant

Gemeentebestuur Wetteren

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2

3

Implementatie van het
lokaal sociaal beleidsplan:
uittekenen lokaal sociaal
beleid

Uitvoeren van het lokaal
sociaal beleid in
samenwerking met andere
spelers in het veld

Uitbouw van één sociaal huis

Minimaal 1 overlegmoment/jaar
(afhankelijk van derden)

Gemeentebestuur Wetteren

Structuur voor strategische planning vastleggen:
stuurgroep, coördinatiegroep en
clusterverantwoordelijken
Integratie van sectorale beleidsplannen in lokaal
sociaal beleidsplan en vice versa
Overleg rond kerntakendebat: taakverdeling
gemeente, ocmw en anderen
Opmaak plan 2008-2012: overleg en evaluatie en
bijsturing om de 2 jaar
Integratie van de gemeentelijke Sociale Dienst in
het OCMW
Opname van ocmw-voorzitter in het
schepencollege
Uitbouw van een uniek loket voor doorverwijzing
naar andere sociale diensten
Beleidskeuze maken over beschikbare
gemeentelijke premies
Coördinatie hulpverleningsaanbod OCMW,
gemeente en andere actoren
Uitbouw dienstencentrum waar allerlei initiatieven
zoals een ontmoetingscentrum, een
opleidingscentrum, kooklessen, onderdak vinden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Structurele en projectmatige samenwerking tussen
OCMW en dienst sociale zaken

x

x

Structurele en projectmatige samenwerking tussen
OCMW, dienst sociale zaken, kinderopvang,
onderwijs, huisvesting en vrijetijdssector

x

x

Structurele en projectmatige samenwerking tussen
gemeentelijke diensten en organisaties die
kansengroepen vertegenwoordigen.

x

x

Beleidsplan 2007-2012 - Sociale Zaken
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4

5

Optimaliseren
maatschappelijke
dienstverlening door
verhogen toegankelijkheid

Een verhoogde fysische
toegankelijkheid

Klantvriendelijk ingerichte ontvangstruimte met
aandacht voor privacy

Een financieel laagdrempelige
dienstverlening

Zorgen voor een financieel laagdrempelig en
gevarieerd vrijetijdsaanbod
Concrete uitwerking van acties jongerenwelzijn en
hulpverlening (zie ook jeugdbeleid)
Overlegmomenten voorzien tussen de
verschillende diensten betrokken bij het sociaal
beleid (sociale zaken, jeugd,…)

Voeren van een
jongerenwelzijnsbeleid

x*

x*

x*

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dienst sociale zaken
6

Toegang van ouderen tot
economische, sociale en
culturele rechten

Analyse ouderenbeleid

Voeren van een behoeftenonderzoek en verfijnen
onderzoeksthema's
Inclusief ouderenbeleid door integratie
ouderenbeleid in beleidsplannen ocmw en andere
gemeentelijke beleidsdomeinen en LSBplan

Een integraal ouderenbeleid

Opmaak seniorenbeleidsplan

x

Stimuleren van vrijwilligerswerk bij ouderen
Verbeteren aanbod ouderenzorg

7

Een zo ruim mogelijke
gezondheidszorg voor alle
inwoners garanderen

*

gekoppeld aan de renovatie of nieuwbouw van het dienstencentrum

Gemeentebestuur Wetteren

Ondersteunen van zelfstandig wonen
Uitbouwen van samenwerkingsverbanden ifv
oprichting van een vrijwilligersbank in de strijd
tegen de vereenzaming van ouderen
2x/jaar evaluatie door overleg met vrijwilligersgroep

x

Ondersteunen van het behoud van het subacuut
ziekenhuis

x

Beleidsplan 2007-2012 - Sociale Zaken
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Beleidsdomein Kinderopvang

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Centralisatie van het beleid Een goed gecoördineerde cel
kinderopvang die doorzichtig,
rond kinderopvang
gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol is

Tegen 2010 het oprichten van een
Centrum voor kinderopvang CKO

2

Het opvangaanbod
uitbreiden en aanpassen
aan de vraag

Gemeentebestuur Wetteren

Tegen 2012 het aantal
opvangplaatsen voor dagopvang,
buitenschoolse opvang voor alle
scholen en flexibele opvang laten
toenemen in functie van de behoefte
(zie behoefteanalyse) en geografisch
verspreid over het centrum en de
buitenwijken

Overleggen met gelijkaardige beleidsdomeinen die
geïnteresseerd zijn in samenwerking. (bij voorkeur
dienst jeugd) + samenwerking opstarten

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012

x

Aanstellen
coördinator
(zie
personeel
en 60
organisatie)
Jaarlijkse evaluatie van de werking
x
Opvolgen van de proefprojecten (door de
coördinator)
Eerste onderhandelingen voor het oprichten van
een CKO (coördinator)
Effectief oprichten van de CKO (coördinator)
Opvolgen en evalueren CKO (coördinator)
Behoeftenanalyse
0,5
Zoeken naar samenwerking met bedrijven rond
kinderopvang + opstarten
Middelen en subsidies zoeken
Geschikte locaties zoeken voor IBO of andere
initiatieven
Aanwervingscampagne voor onthaalouders starten 0,5
Initiatief samenwerkende onthaalouders opstarten
Optimaliseren van de overlegstructuur tussen
onthaalouders om zo de flexibiliteit van het aanbod
te verhogen
Mogelijkheden tot alternatieve opvang uitzoeken en
ondersteunen of oprichten

Beleidsplan 2007-2012 - Kinderopvang

10

10

x
x

x
x

x

x

10

10

x

x

5
x

x

x

25

25

25

25

x
50

x
50

x
50

x

x

15

15

5

5

5

5

5

5

10

17

3

4

5

6

Administratieve ondersteuning van de Inventarisatie van het administratief werk van de
bevoegde diensten
diensten voor kinderopvang
Gemeenschappelijke administratieve taken
inventariseren
Oprichten van een administratieve eenheid
(aanwerven van een voltijds administratief
medewerker + centralisatie van de administratie)
Opstarten omgevingsanalyse in samenspraak met
Betere afstemming met het Een beleidsplan kinderopvang dat
OCMW
lokaal sociaal beleidsplan volledig geïntegreerd is in het lokaal
en integratie in het sociaal sociaal beleidsplan
Organiseren lokaal overleg kinderopvang
huis
Opmaken beleidsplan kinderopvang

Optimaliseren van de
kwaliteit van de
voorzieningen door ze te
ontlasten van hun
administratieve taken

Integratie kinderopvang in
het sociaal huis

De werking van het lokaal
overleg verbeteren

Gemeentebestuur Wetteren

Integratie van dit beleidsplan in het Lokaal Sociaal
Beleidsplan
Verbetervoorstellen vanuit de overlegplatforms
bespreken, analyseren en eventueel uitvoeren
Evaluatie van de uitgevoerde verbetervoorstellen
Het realiseren van een goed werkende Overleg tussen het gemeentebestuur en het
cel kinderopvang, geïntegreerd in het OCMW in verband met de integratie aansporen
Deelname Planningsteam Lokaal Sociaal
sociaal huis, tegen 2012
Beleidsplan (LSB)
Overgaan tot de stapsgewijze integratie van de cel
kinderopvang in het sociaal huis
Tegen eind 2008 een volwaardig goed Oprichten van LOK als adviesraad
3 maal per jaar een LOK organiseren
functionerend LOK (Lokaal Overleg

Beleidsplan 2007-2012 - Kinderopvang

x
x
30
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0,3

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Beleidsdomein Huisvesting

Kortetermijndoelstelling

Acties

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Een goede woonkwaliteit en
woonomgeving: Wetteren
streeft naar goede
bewoonbaarheid,
comfortabele woningen en
het terugdringen van de
leegstand.

Tegen 2012 wil Wetteren minstens
10% meer sociale en of betaalbare
woningen in het woonpatrimonium
---------------------------------------------------

Systematisering van de controle op leegstand via
GIS-systeem en controles op het veld. Eventueel in
samenwerking met de Vlaamse overheid

0,3 0,25 0,2 0,15 0,15

Meer pro-actieve opvolging van de dossiers
onbewoonbaarheid en ongeschiktheid
Blijvende sanctionering van leegstand en
verkrotting
Creatie van stimuli om oude en of leegstaande
woningen met weinig comfort of een lage
woonkwaliteit te verbeteren
Organisatie van een vorm van toezicht op de
kwaliteit van aangeboden huurwoningen
Beleidsmatige en organisatie-overschrijdende visie
ontwikkelen voor de koppeling tussen wonen en
zorg (bvb. focus op ouderen)
In samenwerking met de dienst Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw zoeken naar een zo goed
mogelijke ruimtelijke kwaliteit
Visie ontwikkelen op het bewust bouwvrij houden
van bepaalde plaatsen in het centrum: parkfunctie,
groene ruimte, parkeergelegenheid, …
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2,5
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x

x

x

x

x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Optimalisatie voorkooprecht als instrument ifv de
sociale verweving

Gemeentebestuur Wetteren
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2

3

4

De dienstverlening inzake
wonen verbeteren door
onderzoek naar de vraagen aanbodzijde en de
mogelijkheden voor
centralisatie van de
dienstverlening

De sociale huisvestingsmaatschappij zal de
geplande bouw- en renovatiewerken uitvoeren ifv
sociaal huren en kopen
Onderzoek naar de financiering en inplanting van
nieuwe serviceflats
Haalbaarheidsstudie ifv grond- en pandenbeleid in
samenwerking met de dienst stedenbouw
Benchmarking met andere lokale besturen inzake
Tegen 2009 onderzoek naar de
initiatieven om wonen betaalbaar te maken
haalbaarheid van de planning en
Onderzoek naar ontwikkeling van gemengde
realisatie van gemengde sociale
woonprojecten in samenwerking met Wetterse
woonprojecten in samenspraak met
woonactoren en de Vlaamse Overheid
alle woonactoren.
Subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden
evalueren en heroriënteren en de gemeentelijke
budgettering hierop afstemmen
Resultaten van deze zoektocht bundelen en
adviezen formuleren voor het gemeentebestuur
Planning van effectieve realisaties
Als haalbaarheidsonderzoek positief antwoord
geeft: realisatie van minstens één woonproject
Gemeente stelt zich tot doel de markt Opmaak woonbehoeftstudie in het kader van de
aan te vullen met niet marktconforme herziening van het GRS
Volgens resultaten woonbehoeftenstudie opstarten
woonprojecten
specifieke woonprojecten in overleg met andere
partners

Een gecoördineerd
woonbeleid: Wetteren
streeft naar een
gecoördineerd woonbeleid
in overleg met de
verschillende woonactoren

Tot 2012 organiseert Wetteren per
jaar minstens 4 maal een woonoverleg
waar het woonbeleid en adhoc
problemen op een resultaatgerichte
manier worden besproken

Installatie van een woonoverleg met de
belangrijkste woonactoren
Bespreking van het beleidsplan en de jaarnota’s
Beleid koppelen aan resultaatgerichte acties

Een optimale
dienstverlening: Wetteren
wil haar huidige

Tegen 2012 wil Wetteren het huidige
aanbod aan dienstverlening inzake
wonen behouden en indien mogelijk

Evaluatie van de aanbod- en vraagzijde van onze
dienstverlening inzake wonen
Verbeteren van de huidige dienstverlening

Gemeentebestuur Wetteren
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dienstverlening samen met verbeteren.
het OCMW, SVK, DDS en
Eigen Dak optimaliseren en
afstemmen op de
doelgroep. Een
klantgerichte aanpak is
hiervoor belangrijk.

Gemeentebestuur Wetteren

Opmaak van een lokale woongids met alle
informatie over regelgeving, lokale en regionale
subsidies.
Dienstverlening inzake wonen centraliseren in het
sociaal huis

Beleidsplan 2007-2012 - Huisvesting
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Beleidsdomein Leefmilieu

Kortetermijndoelstelling
Nr. Kwalitatieve doelstelling

1

Voeren van een afvalbeleid
gericht op preventie en
verantwoord
productgebruik.
Opnemen van
voorbeeldfunctie via
implementatie van intern
milieuzorgsysteem in
gemeente

Acties
Kwantitatieve doelstelling

Realisatietermijn
Omschrijving

Opnemen van voorbeeldfunctie via Verantwoorde aankoop en gebruik van
implementatie van intern
milieuvriendelijke producten voor
milieuzorgsysteem in gemeente
gemeentelijke diensten (papier, verven,
FSC-gelabeld hout, onkruidbestrijding,
schoonmaakmiddelen, …)
Promotie afvalpreventie, selectieve
150 kg restafval per inwoner per
afvalinzameling en thuiscomposteren
jaar niet overschrijden
Communicatie met intercommunale
verbeteren door het organiseren van
overleg
Actieve ondersteuning van het
thuiscomposteren in samenwerking met
Verko
1 x per jaar een grote
sensibilisatiecampagne over
zwerfvuil

Gemeentebestuur Wetteren

Nr.

Organisatie jaarlijkse zwerfvuilactie
Opening straatafvalbakjes aanpassen
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Budget te voorzien in begroting verschillende diensten

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2

Streven naar een
duurzaam lokaal
waterbeleid met als
leidraad de code van
goede praktijk

Realiseren van de zeven
watersporen:
1 Maximale retentie van
hemelwater aan de bron
2 Sanering afvalwaterlozingen
3 Bewaking en verbetering van de Uitbouw gescheiden rioleringsstelsel
riolerings- en
zuiveringsinfrastructuur
4 Voorkomen en beperking van
diffuse verontreiniging
5 Voorkomen en beperken van
erosie
6 Kwantitatief, kwalitatief en
ecologisch duurzaam
waterlopenbeheer

7 Duurzaam (drink)watergebruik

Veiligheid op vlak van
overstromingen en wateroverlast

Gemeentebestuur Wetteren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
Budget: dienst patrimonium

x

x

x

x

x

x

17,75

1,5

1,5

1,5

1,5

x

x

x

x

x

x

0,5

x

0,5

x

0,5

x

x

x

x

x

x

Opmaak en uitvoering erosiebestrijdingsplan
Uitvoeren water-audit bij bouw- en
verbouwingsprojecten van de gemeente
Sensibiliseren i.v.m. subsidiereglementen
over water
Uitvoeren watertoets bij elk plan en bij
elke vergunningsaanvraag
Uitvoeren actieplannen uit
deelbekkenbeheerplannen
Sensibiliseren i.v.m. onvergunde
grondwaterwinningen
Inwoners blijvend sensibiliseren omtrent
duurzaam watergebruik
Een zuinig watergebruik intern als
voorbeeldfunctie
Waterlopen en baangrachten om de vier
jaar ruimen (zie patrimonium).
Jaarlijkse opmaak actieprogramma
'ruimen van grachten'
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acties reeds elders in beleidsnota begroot
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3

4

Duurzame uitbouw van de
ecologische infrastructuur
met bijzondere aandacht
voor communicatie Versterken natuurbeleving
en interesse in milieubeleid

Lokale milieuhinder
verminderen en efficiënt
optreden bij vastgestelde
milieuhinder

Vergroten draagvlak voor
natuurbeleid
Beschermen bossen die volgens
gewestplan geen groene
bestemming hebben
Toename
natuurverbindingsgebieden
Bosuitbreiding tot 8% (=gem.
Vlaanderen)

Daling van meest voorkomende
klachten: sluikstort, geurhinder,
lawaaihinder

Aankoop en behoud van bossen met
aandacht voor speelbossen
Bosaanplant subsidiëren

12,5

Opmaak gemeentelijke kapverordening

12,5

12,5

12,5

12,5

2,5

2,5

2,5

2,5

x

Natuur- en Milieueducatie (NME)

5

5

10

5

5

5

Op regelmatige basis een open Mina-raad
organiseren
Intensieve samenwerking met regionaal
landschap Schelde-Durme
Promoten subsidiereglementen
ecologische infrastructuur
Realiseren link vanuit centrum naar
groene gordel
Opmaak onderhoudsplan onverharde
buurtwegen + promoten wandelen langs
onverharde buurtwegen
GNOP-actie (Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan) Waalbeek –
Molenbeekproject
Natuurinrichtingsproject De Ham
Een consequent handhavingsbeleid
uitvoeren
Sensibilisatie via publicaties (folders,…)

x

x

x

x

x

x

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

x

x

x

x

x

x

2,5

2,5

x

x

x

x

x

6,5

1

1

1

x

x

21,5
x

x
x

x

x

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

x

x

x

x

x

x

Samenwerking met lokale politie
versterken

Gemeentebestuur Wetteren

12,5

Beleidsplan 2007-2012 - Leefmilieu

x
x
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5

6

Uitbouwen duurzaam
lokaal energiebeleid Realiseren van een
klimaatbeleid op lokaal
niveau

Optimaliseren werking
dienst leefmilieu en
integratie milieubeleid in
andere gemeentelijke
beleidsvelden

Gemeentebestuur Wetteren

Verminderen energievraag voor
gemeentelijke gebouwen

Optimaliseren van het energieboekhoud–
en -zorgsysteem in alle gemeentelijke
gebouwen
Toename aandacht voor duurzame Aandacht voor rationeel energieverbruik
en alternatieve energiebronnen bij
energie en rationeel
gemeentelijke nieuwbouw en
energieverbruik
verbouwingen
Opmaak lokaal klimaatplan
Mogelijkheid milieuvriendelijk wagenpark
onderzoeken
Opmaak nieuwe subsidiereglementen
voor duurzame energie
Sensibilisatiecampagnes rond duurzame
energie (bijvoorbeeld de dikke
truiendag,…)
Basisdienstverlening door elke
ambtenaar van de dienst door de opmaak
van stroomschema's van de verschillende
procedures
Delegeren van administratief werk naar
administratief personeel
Verbeteren communicatie met andere
diensten over de acties uit het
milieujaarprogramma
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Beleidsdomein Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Ruimtelijke kwaliteit via pro- Ontwikkelen van
actief beleid
stationsomgeving/Overbeke
Ontwikkelen van Schelde-boorden
Prioriteit aan woon-, werk- en
handelscentrum geven
Wetteren als plantencentrum
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP's) met visie op de toekomst

Stadsbestuur Wetteren

Impulsen geven via strategische projecten
Opmaken van RUP/herzien GRS Wetteren
Impulsen geven via strategische projecten
Opmaken van RUP/herzien GRS Wetteren
Impulsen geven via strategische projecten
Opmaken van RUP/herzien GRS Wetteren
Onderzoek naar woon- en omgevingskwaliteiten
Opmaken van RUP/herzien GRS Wetteren
Stadsontwerp als studiemiddel voorafgaand aan
RUP en PPS
Structuurschets tussen structuurplan en
uitvoeringsplan

Beleidsplan 2007-2012 - RO en Stedenbouw

Realisatietermijn
2007

2008

1075

2009 2010 2011 2012
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x
x
x
x
x

x

x
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2

Ruimtelijke kwaliteit via
vergunningenbeleid

Opmaken van afwegingskader voor
vergunningen
Aanvragen met beperkte ruimtelijke
impact snel afhandelen
Omgevingsrapport voor grootschalige
projecten
Van rigide naar flexibele
bouwvoorschriften

Opmaken en inzetten verordeningen als instrument

x

x

x

x

x

Opmaken en inzetten verordeningen als instrument

x

x

x

x

x

Opmaken en inzetten verordeningen als instrument

x

x

x

x

x

Opmaken en inzetten verordeningen als instrument

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Begeleiding ontwerpprocessen
Herzien van rooilijnen
Afleveren van een conformiteitsattest* bij
controlebouwvergunningen
Opvolgen en sanctioneren bouwovertredingen
Stroomlijnen behandeling aanvragen Opmaken stroomschema's voor verschillende
procedures
Taakverdeling binnen de dienst optimaliseren
afhankelijk van inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering
Rechtszekerheid verhogen
Kwaliteitsbewaking bij
vergunningsprocedure

*

Stadsbestuur Wetteren
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3

Ruimtelijke kwaliteit via
strategische aanpak

door voorbeeldfunctie bij eigen
projecten

Grond- en pandenbeleid uitbouwen

Samenwerking met externen
realliseren in strategische projecten

door passende subsidiëring
Strategie omtrent erfgoed /
hedendaagse architectuur

*

Engageren van externe begeleiding voor de
beoordeling van uitzonderlijke projecten
Ergonomische (gebruiksgemak, akoestiek,…),
ecologische en milieutechnische normen
vooropstellen bij eigen realisaties
Oprichten begeleidingcommissie inrichten publieke
ruimte voor het uitwerken van een leidraad mbt.
inrichtingsprincipes
Coördinerende rol opnemen tussen betrokken
gemeentelijke diensten en andere actoren
Voeren van grond- en pandenbeleid al dan niet via
een grondregie
Prospectie naar aankoopmogelijkheden van
gronden en panden in samenwerking met de dienst
huisvesting.
Coördinerende rol opnemen tussen betrokken
gemeentelijke diensten en andere actoren
Samenwerking realiseren in de opstart van
minstens 2 strategische en ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten
promoten van wooninbreidingsgebieden in het
centrum
Coördinerende rol opnemen tussen betrokken
gemeentelijke diensten en andere actoren
Samenwerking realiseren in de opstart van
minstens 2 strategische en ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten
Herziening GRS Wetteren*
RUP differentiëren landelijke gebieden
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x

x
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x
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x
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150

x
x

x

Zones voor land- en tuinbouw
vastleggen
het overzicht van de geformuleerde aandachtspunten met betrekking tot de herziening structuurplan wordt als aparte tabel toegevoegd

Stadsbestuur Wetteren
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4

ruimtelijke kwaliteit via
communicatie en
participatie

Stadsbestuur Wetteren

Interne communicatie tussen diensten Integratie van diverse beleidsdomeinen in
ruimtelijke planning
Intens overleg omtrent strategische projecten
Communicatie met respect voor respectievelijke
competenties
Streven naar open externe
Uitbouwen van een publieksloket stedenbouw op
communicatiestructuur i.s.m. dienst
de website
Houden van hoorzittingen, info-vergaderingen en
communicatie
wijkvergaderingen
Implementatie van participatievergaderingen en
bevragingen
Houden van hoorzittingen, info-vergaderingen en
Streven naar participatie
wijvergaderingen
Implementatie van participatievergaderingen en
bevragingen
Rol van gecoro bepalen in een afsprakennota
Communicatie met respect voor respectievelijke
Communicatie diensten / beleid
competenties
oprichten van thematische en/of gebiedsgerichte
interne en externe werkgroepen voor structureel
beleidsvoorbereidend werk
Jaarlijks een jaarprogramma en jaarverslag
opmaken
Opmaken en inzetten verordeningen als instrument
Snelle en klantvriendelijke
dienstverlening
Opmaken stroomschema's voor verschillende
procedures
Taakverdeling binnen de dienst optimaliseren
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Overzicht aandachtspunten herziening structuurplan
algemeen

huisvesting

werkgelegenheid

Industriezone Tragelweg herbestemmen
KMO-zone ten westen van Scheldebrug herbestemmen
opmaken beeldkwaliteitsplan openbare en semi-publieke ruimte
visie op bewust bouwvrijhouden
duurzaamheid
rekening houden met onzekerheden en voorzichtigheid aan de dag leggen
voorbehouden van bepaald percentage in verkavelingen voor sociale woningen
opmaken van een woonbehoeftestudie
promoten van wooninbreidingsgebieden in het centrum
aandacht voor de impact van nieuwbouw op de leegstand in het centrum
zoeken naar goede spreiding woongelegenheden
suggestie naar hogere overheid voor de realisatie van bijkomende bedrijventerreinen
voldoende ruimte en opmaken ruimtelijke visie industrie en ambacht
voldoende ruimte en opmaken ruimtelijke visie land- en tuinbouw
ontwikkelen ruimtelijke visie voor bedrijven

Overzicht aandachtspunten op te maken afwegingskader / verordening
algemeen

jeugd
recreatie
handelscentrum

opmaken digitaal 3-D model bebouwde ruimte
opzetten van richtlijnen in een verordening
onderzoeken of begeleiding afdwingbaar kan gemaakt worden
voldoende ruimte voor kinderen
ruimte voor recreatie voor jeugd, senioren en verenigingen bij afleveren verkavelingen van zekere omvang
oplossing zoeken voor garages en blinde gevels

kleuterschool
academies
sport

ontwikkelen van een ruimtelijke visie
ontwikkelen van een ruimtelijke visie
ontwikkelen van een ruimtelijke visie

Voorstellen omtrent interne diensten

Stadsbestuur Wetteren
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Beleidsdomein Patrimonium en Mobiliteit

Kortetermijndoelstelling

Acties

Realisatietermijn
2007

2008

2009

2010

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Verhogen van de
verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid

Verder uitbouwen van een veilige
omgeving van scholen en
jeugdlocaties

Aanleg van een nieuwe schoolomgeving op de
10
Noordlaan (N400) ism het Agentschap Wegen en
Verbeteren in- en uitrit van Mariagaard op de N42
10
ism het Agentschap Wegen en Verkeer
Realisatie doorsteek Schoolstraat-Jan
75
Broeckaertlaan voor niet-gemotoriseerd verkeer
Herinrichting schoolomgeving Scheppersinstituut
op de Cooppallaan
Aanleg van fietspad in de Oordegemsesteenweg
450
tussen Varekouter en Diepenbroekstraat
Aanleg van een fietspad langsheen de N462
1000 2000
(Massemsesteenweg, Keiberg)
Aanleg van veilige fietspaden langs de N9
500
(Brusselsesteenweg)
Aanleg fietspad op spoorwegdomein tussen Station
15
Kwatrecht en station Schellebelle
Aanleg fietspad op dijkweg tussen Melle en Jabeke
x
ondersteunen
Aanleg van een bijkomende fietsverbinding
x
x
Diepenbroek-Zuidlaan
Aanleg verhoogde of afgescheiden fietspaden
100 100 100
langs de invalswegen (in samenwerking met de
provincie voor de provinciale wegen):
Heusdensteenweg, Kalkensteenweg,
Dendermondsesteenweg, Serskampsteenweg,
Smetledesteenweg, Oordegemsteenweg,
Kapelledries)
Nieuwe of aangepaste passerel over de Schelde
Analyse en evaluatie van het parkeergedrag en het x
x
x
x
parkeerbeleid (OPC)

Realisatie van veiligere fietspaden

Aanpakken van de
parkeerproblematiek in het centurm,
d t ti
i
CC N

Gemeentebestuur Wetteren
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2011

2012

700

100

100

x
x

x
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de stationsomgeving en aan CC Nova Aanleg bijkomende parkeervoorzieningen in de
stationsomgeving zowel voor auto's als voor fietsen
in overleg met de NMBS
Haalbaarheidsstudie laten uitvoeren ter realisatie
van een ondergrondse parking.
Optimaliseren van de bereikbaarheid Voorzien van bijkomende parkeergelegenheden
van de academies
Eenrichtingsverkeer organiseren in Schoolstraat

x

50
100
250

indien passend in de globale verkeerscirculatie
Betere verbinding Schooldreef - Jan
Broeckaertlaan
Verbeteren openbaar vervoersaanbod Vragen rond kleinere bussen en pendelbussen aan
zowel naar bedrijventerreinen als naar het station blijven aankaarten bij De Lijn.
Nieuwe fietsstallingen voorzien aan bushaltes
het centrum.
In samenwerking met de politie een reglementering x
uitwerken voor een feestbus voor fuivende
jongeren
Geparkeerde vrachtwagens weren van Onderzoek en overleg voeren rond de problematiek x
van geparkeerde vrachtwagens op invalswegen en
de invalswegen
in woonkernen
Waar mogelijk hinderlijk parkeren verbieden
x
Inventariseren en uitvoeren van nog niet
x
Aanpakken filevorming door
gerealiseerde acties uit het mobiliteitsplan
verbinding Wetteren Noord-Zuid
Herziening mobiliteitsplan
50
verbeteren
Sanctioneren van zwaar doorgaand verkeer door
het centrum
Realisatie van de verbinding Noordlaan-Zuidlaan
Rekening houden met de minder
mobielen problematiek
Verhogen van de
verkeersleefbaarheid van woonkernen
en het centrum

Gemeentebestuur Wetteren

zie
1,3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1000

Afstemming met het lokaal sociaal beleidsplan

x

x

Herinrichting van de Brusselsesteenweg ter hoogte
van Kwatrecht
Verfraaiing van Ten-Ede dorp
Categorisering wegen doorgeven aan Teleatlas
Gent om te vermijden dat vrachtwagens gebruik
maken van niet geschikt tonage

x

x
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Inspelen op kansen tot vervoer over
het water

Gemeentebestuur Wetteren

Onderzoek naar en opmaken visie rond de
mogelijkheden van binnenvaart over de Schelde in
samenwerking met dienst lokale economie en NV
Waterwegen en Zeekanaal
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2

3

4

5

Ecologische duurzaamheid
als basisrichtlijn bij wegenen rioleringswerken
hanteren

Streven naar een
kwalitatieve openbare
ruimte

Aandacht voor een
duurzaam beheer van het
patrimonium

Zo snel mogelijk inspelen
op klachten

Gemeentebestuur Wetteren

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Maelbroekstraat en Oordegemsesteenweg.
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsels op de
Brusselsesteenweg (N9)
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Oude Aardeweg
Aanleg van de Collector Molenbeek (Aquafin)
Jaarlijkse evaluatie van de concessieovereenkomst
met Aquafin
Uitvoeren van het zoneringsplan voor de aanleg
van nieuwe gescheiden rioleringsstelsels
Jaarlijkse opmaak actieprogramma 'ruimen van
grachten' (zie milieu)
Onderhoudsvriendelijke beplantingen, Boomschors gebruiken
Aanplanten traaggroeiende beplantingen
en zo weinig mogelijk pesticiden
Tegen 2012 heraanleg kerkhoven met Opmaken van een plan voor de heraanleg van de
kerhoven
aandacht voor de stijgende trend tot
crematies door het voorzien van meer Heraanleg Kerkhof Centrum
urneperken
Heraanleg Kerkhof Westrem
Heraanleg Kerkhof Kwatrecht
Heraanleg Kerkhof Kapellekouter
Heraanleg Kerkhof Ten Ede
Aantrekkelijker maken van het
Aanleg van groen, parkjes, waterpartijen en kunst
centrum
in het centrum in overleg met verschillende
gemeentediensten
Duurzaam bouwen/verbouwen (bijvoorbeeld
gebouwen kinderopvang)
Opstellen van een plan onderhoud en
energievoorziening voor het gemeentelijk
patrimonium
Oprichten polyvalente ploeg 'Proper Wetteren'
Optimaliseren personeelsbezetting
Uitbesteden grotere werken
Sensibiliseren van bewoners
Sensibiliseren van bewoners om voetpaden voor
eigen deur proper te houden

120

Tegen 2012 dient 90 % van de
Wetterse bevolking te zijn aangesloten
op het RWZI
(Rioolwaterzuiveringsinstallatie)
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6

7

8

Inzetten op sociale
economie om de
tewerkstelling te verhogen
Veiligheid van het
patrimonium verhogen

Binnen de interne werking van de gemeente
inzetten op sociale economieprojecten rond
zwerfvuil, opruimdiensten, onderhoud parken,…
Opvolging speelpleinen op kwalitatief vlak, toezicht,
eventueel via peter- en meterschap

Verbeteren huisvesting kleuterschool
Verbeteren huisvesting,
inclusief omgeving, diverse
gemeentelijke diensten

Verbeteren huisvesting academies

Verbeteren huisvesting jeugddienst

Gemeentebestuur Wetteren

Installeren bijkomende branddeur feestzaal in
functie van reëel capaciteitsgebruik van de zaal
Uitbreiding school met refter en sportlokaal in
overleg met nieuw gebouw IBO
Renoveren muren en plafonds klaslokalen
Vervanging chalet van de buitenschoolse opvang
Realiseren kleuterkeukenhoekje
Renovatie buitenkant: dank, voegwerk, nieuwe
voordeur,…
Renovatie tekenacademie Ten Ede
Uitbreiding tekenacademie Massemen
Vervanging prefabgebouw AMW
Aanpassing akoestiek auditorium AMW
Meer groenaanplanting
Voor tekenacademie behoefte aan leraarslokaal,
ICT-lokaal, expositieruimte, klas middelbare graad,
studie voor fotografie en video
Voor AMW 8 bijkomende lokalen
Realiseren van een kwalitatieve infrastructuur voor
het jeugdontmoetingscentrum in de
Bookmolenstraat 5
Speelzone Herdershoek opwaarderen en
intensiever promoten bij jeugd(werk)
Speelbossen aankopen en/of speelzones
afbakenen in bossen - in overleg met provincie om
in Den Blakken speelbos te voorzien
Geschikte locatie voorzien voor de gemeentelijk
speelpleinwerking WESP die voldoet aan de
specifieke vereisten van dit jeugdwerk en aan de
brandveiligheid, hygiënische en andere normen
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Verbeteren huisvesting sportdienst
Verbeteren huisvesting administratief
centrum

Uitwerken masterplan voor de Warande
Uitvoering bouwplannen voor de herinrichting van
de kantoren in de Kerkstraat ofwel nieuwbouw of
verbouwing op andere lokatie

20
5000

Uitbreiding Tekenacademie afhankelijk van keuze administratief centrum
Voorziene raming administratief centrum is voor bouw nieuw adm. centrum in Kerkstraat

Gemeentebestuur Wetteren
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Beleidsdomein Communicatie

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Realiseren van een goede
interne communicatie

Overleg en samenwerking tussen de
verschillende diensten verbeteren

Onderzoek naar een optimale interne
communicatie (Elk personeelslid moet op het even
welk moment elke beslissing die dienstig kan zijn
voor de dienst kunnen raadplegen. Werknemers
moeten steeds optimaal en tijdig verwittigt worden
van nieuwe initiatieven, nieuwe reglementen,
indiensttreding nieuwe medewerkers, aanpassing
lijsten persmedewerkers, adreslijsten enz.)

Kader vormen met het oog op het organiseren van
procedure structureel overleg
Faciliteren van thematisch/projectgericht overleg
met respect voor de wederzijdse competenties
Een personeelskrant realiseren na de Aandacht voor professionele levenssfeer (vb.
aanwerving van een
succesvolle projecten bibliotheek, cultuur,
communicatieambtenaar (via intranet milieu,…) en persoonlijke interesses
en op papier) tegen 2009 met een
frequentie van ongeveer 4 uitgaven
per jaar
Uitwerken onthaal nieuwe
Organisatie van tweejaarlijkse onthaalmomenten
medewerkers
en opmaak onthaalbrochure
Tegen 2009-2010 moet een goed
Er moet een uitgewerkt intranet komen.
uitgebouwd intranet optimaal
Opmaak van databanken met onder meer een lijst
functioneren om niet naast elkaar en van middenstand, bedrijven, T-deumlijst,…
tijdsefficiënt te werken overkoepelend Centraliseren en consulteerbaar maken van
voor alle diensten
verslagen van het Schepencollege, gemeenteraad
en managementteam
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Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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x
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2

3

Realiseren van een
overkoepelende ICTinfrastructuur voor alle
diensten

De communicatie vanuit de
verschillende diensten naar
de burgers coördineren en
optimaliseren op een
herkenbare, overzichtelijke,
goed gedoseerde en vlotte
toegankelijke manier.

Tegen 2009-2010 moet een goed
uitgebouwd intranet optimaal
functioneren om niet naast elkaar en
tijdsefficiënt te werken overkoepelend
voor alle diensten

Uitwerken van een efficiënte
klachtenbehandeling waarbij de
klanten binnen een vastgestelde
termijn antwoord krijgen op de melding
Bewaken van de huisstijl

De nieuwe website moet permanent
aangepast worden

Vernieuwen 'Kijk op Wetteren'

Uitbreiding aantal elektronische
nieuwsbrieven

Voorzien van informatiepunten

Er moet een uitgewerkt intranet komen.
Internetaansluiting voorzien waar nodig
Voorzien van beveiligde toegang tot het intranet
voor belanghebbenden (leden College,
managementteam, gemeenteraad,…) om via
internet documenten te communiceren
ICT-processen i.v.m. de hiërarchie van
documentengebruik en revues van documenten
Opmaak centraal en eenvormig registratie- en
opvolgingssysteem voor de verschillende
gemeentelijke diensten

Alle publicaties van het gemeentebestuur moeten
zich houden aan de huisstijl zodat de gemeente
zich als een uniek bedrijf profileert
Relatiegeschenken ook aanpassen aan de nieuwe
huisstijl, bv muismatten met logo gemeente en
nummers gemeentelijke diensten.
Elke afdeling moet haar domein van de website
actualiseren
Gebruik van ICT-mogelijkheden voor alle
doelgroepen met een mogelijke achterstand op dat
vlak wordt gestimuleerd
Thematische edities voorzien
Vaste rubrieken voorzien voor specifieke diensten
(bijvoorbeeld ruimtelijke ordening)
E-zines voor jeugd, toerisme en sport (2008-2009)
specifieke uitgaven voor senioren (seniorengids)
Voorzien elektronische nieuwsbrief
Plaatsen van infozuilen waar digitaal informatie aan
de burger wordt meegegeven
Afficheringmogelijkheden op cruciale plaatsen
optimaliseren
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Optimaliseren van de telefonische
communicatie.

De gemeentelijke publicaties
coördineren en zo aantrekkelijk
mogelijk maken

Voorzien van rechtstreekse telefoonlijnen per
afdeling met een vlotte doorschakeling bij bezette
lijn of afwezige personeelsleden tegen 2008.

x

Wachtmelodietje aangenamer maken.
De telefoniste beschikt over een hoofdtelefoon,
x
zodat ze de handen vrijhoudt voor de andere
werkzaamheden waarmee ze bezig is.
Streven naar een echt magazine met kleurrijke
8,5
foto’s en interessante items.
Het jaarverslag een moderne look geven met een
x
logische indeling en geïllustreerd met enkele foto’s.

Uitwerken van sectorspecifieke of
In overleg met de verschillende diensten plannen
projectspecifieke communicatie-acties en realiseren van sectorspecifieke of
projectspecifieke communicatie-acties. In nieuw of
vernieuwd administratief centrum integreren van
een klantvriendelijke balie en telefooncentrale
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4

5

Een klantvriendelijke
dienstverlening aanbieden

Uitwerken klantvriendelijke
infrastructuur

Stimuleren van inspraak
van inwoners in het beleid
Organisatie en coördinatie van
inspraakmomenten en
wijkvergaderingen
Coördineren van gemeentelijke
enquêtes
Coördineren van de werking van de
adviesraden

Herstructurering in nieuwbouw gemeentehuis met
de integratie van een klantvriendelijke centrale
balie met een 6-tal medewerkers die burgers
onmiddellijk kunnen helpen, zonder lang
aanschuiven aan een of andere dienst
Verplicht dragen van een badge met dienst en
naam door de medewerkers op het gemeentehuis.
Dit kan evenwel ook vervangen worden door
naamborden op de burelen van de verschillende
ambtenaren.
Evalueren en uitwerken inspraak- en
participatiebeleid
Via infoavonden de burgers meer informeren
(buurten en wijken) over de geplande werken en
veranderingen in hun buurt
Mee organiseren van enquêtes

x

x

x

x

x

1,4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

5

x

Onderzoek naar de samenstelling van adviesraden

x

x

Onderzoek naar de optimale werking van
adviesraden
Overleg tussen adviesraden ad hoc i.f.v. noden

x

x

x

x

x

x

x

x

0,8
per
advi
esra
ad
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Uitvoeren afsprakennota behandelen en
terugkoppelen adviezen van de adviesraden
Organisatie van overleg met de
economische sectoren onder andere
land- en tuinbouw
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6

7

8

Optimale toegankelijkheid
en bereikbaarheid van de
gemeentelijke diensten
stimuleren

Uitbouw van een digitaal loket tegen
2009 met als doel 24/24 uur
beschikbaar te zijn voor de burger
door on-line dienstverlening aan te
bieden.
De inwoners in een duidelijk
verstaanbare taal te woord staan
zonder gebruik van vakjargon

PR, promotie en imago van Wetteren meer promoten als rozende gemeente optimaliseren en plantengemeente in samenwerking
met de betrokkenen
Wetteren meer promoten als fair-trade
gemeente
De bewegwijzering verbeteren (moet
in orde zijn tegen 2010 zowel binnen
de gebouwen als op de wegen in de
gemeente).
Vernieuwd onthaal nieuwe inwoners

Samenwerken met andere
gemeenten

Alle formulieren die gewoon op te vragen zijn
moeten ook via dit digitaal loket ter beschikking
worden gesteld. (Bevolking en Burgerlijke Stand,
Ruimtelijke Ordening, dienst Leefmilieu,…)

x

x

x

x

Opvolgen huisstijl door alle diensten
Vakjargon en ambtelijke taal vertalen naar niveau
15-jarigen in gemeentelijke uitgaven en in website

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Regels voor het uitschrijven van teksten meegeven
aan alle medewerkers
Gedragsregels voor het personeel ten opzichte van
het publiek op papier te zetten en vorming voorzien
in samenspraak met de dienst Personeel.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

De rozen en plantengemeente promoten door het
plaatsen van borden aan de grote invalswegen (in
samenwerking met toerisme).
Toepassen van het fair-trade logo

De bewegwijzering optimaliseren zowel binnen de
gemeente, onder meer naar de verschillende
diensten en instellingen, als naar de omgeving (cfr.
Beleidsplan Toerisme)
Verwelkomingsinitiatieven voor nieuwe inwoners en
bedrijven i.s.m. dienst communicatie en dienst
lokale economie
Streven naar uniforme methodieken in Uitwerken sensibiliseringscampagnes
x
de samenwerking met andere
gemeenten
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OVERZICHT INTERNE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
Structureel overleg en samenwerking binnen departementen
Structureel overleg
1
Departement vrije tijd
Thematisch overleg

2

Departement technische
diensten

Structureel overleg
Thematisch overleg

Ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving (huisvesting en ruimtelijke ordening en
Duurzaamheid (milieudienst, dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw en
Opstellen en uitvoeren actieprogramma voor het ruimen van grachten (patrimonium

Departementsoverschrijdend overleg en samenwerking
1
Structureel overleg
2

Thematisch overleg en
samenwerking

Minstens viermaal per jaar structureel overleg tussen verschillende diensten van de
Overleg vrijetijdsdiensten in de week voor het managementteam: voorstellen
Organisatie Sprookjesfestival
Coördinatie samenwerking naar scholen toe (alle vrijetijdsdiensten)
Centrale evaluatie en coördinatie rond subsidiëring van verenigingen en
Sportief toerisme

Gebouweninfrastructuur
Ruimtelijke kwaliteit in visie en
uitvoering- specifieke
aandachtspunten zijn:
* de publieke ruimte en het centrum
* een aantrekkelijk centrum
* speelruimte
Uitwerken plannen Warande
Mobiliteit
Inspelen op kansen tot vervoer over
het water
Een comfortabel parkeerbeleid in het
centrum
Lokaal sociaal beleid: gelijke
kansenbeleid
Wijkgerichte werking
Ontwikkelingssamenwerking
Onroerend erfgoed
Verwelkoming nieuwe inwoners

Minstens tweemaal per jaar overleg tussen de sportdienst, de technische dienst en
Uitwerken case interne communicatie in relatie tot competenties
patrimonium en specifieke diensten (overzicht: zie patrimonium)
Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, dienst patrimonium, jeugddienst,
sportdienst, dienst lokale economie en toerismedienst,…

Verschillende diensten
Verschillende diensten
Mobiliteit, dienst lokale economie en NV Waterwegen en Zeekanaal
Mobiliteit en dienst lokale economie
vrijetijdsdiensten, sociale zaken, OCMW en verenigingen voor kansengroepen
alle gemeentelijke diensten
sociale zaken en vrijetijdsdiensten
Wetteren is een fair trade gemeente. Ontwikkelingssamenwerking maakt als het
ware deel uit van de identiteit van de gemeente. Ontwikkelingssamenwerking moet
Overleg tussen de diensten ruimtelijke ordening en stedenbouw, cultuur en toerisme
Overleg tussen dienst communicatie en dienst cultuur
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Regionale promotie

Dienst toerisme, dienst communicatie en naargelang het thema dienst cultuur, dienst
jeugd, dienst sport

Promotie centrum
Voorzien infopanelen
Jaarprogrammatie vrijetijdssector

Dienst toerisme, dienst lokale economie en dienst communicatie
Dienst toerisme en dienst patrimonium
Communicatie en vrijetijdsdiensten
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Financiële dienst

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Subdoelstelling

Omschrijving

1

Het voeren van een
verantwoord financieel
beleid

Bewaken van de financiële toestand
van de gemeente

Grondige en regelmatige analyse van de financiële
toestand van de gemeente
Regelmatige discussie over consequenties en per
kwartaal begrotingscontrole door College
Tijdige indiening en bespreking begrotingsvoorstellen
volgens afgesproken procedures

Maximaal aanwenden alternatieve
financieringskanalen

Onderzoek naar fondsen (provinciaal, Vlaams,
federaal, Europees)
Automatisering van de cash-stromen en
modernisering van de betaalmiddelen

2

3

4

5

Het opzetten van een
adequaat intern
controlesysteem
Inkomsten: het realiseren
van ontvangsten binnen
de snelst mogelijke termijn
Uitgaven: tijdig betalen
van
leveranciers/aannemers/
dienstverleners en
doorstorten van dotaties
en subsidies
Een leefbaar en rationeel
belastingenbeleid voeren

Gemeentebestuur Wetteren

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012

x

Vastgestelde rechten innen binnen de Interne controle en rapportagesystemen uitwerken
twee maanden
Snellere en meer accurate gegevensuitwisseling met
externe databanken
Facturen betalen binnen de termijnen Activeren van de doorlooptijd voor de betaling van de x
opgelegd door de factuurvoorwaarden facturen
Invoering van import van elektronische facturen in het
en/of de algemene
boekhoudsysteem
aannemingsvoorwaarden
Dotaties (OCMW, politie, A.G.B.) 1/12 Organiseren van permanent overleg met OCMW,
per begonnen maand
politiezone en centrale kerkraad
Subsidies
Controle op aanwending van de toelagen
De lokale fiscale druk ongewijzigd laten
Evalueren van de gemeentelijke saneringsbijdrage op
de waterfaktuur
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Beleidsdomein Personeel en Organisatie

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

De juiste mensen
Optimaliseren rekruteringsactiviteiten
binnenhalen op de juiste
plaats en het juiste ogenblik

Verhogen organisatieattractiviteit

2

Het uitbouwen van een
strategisch en geïntegreerd
HRM-beleid

werving en selectie via internet
Moderniseren en professionaliseren
selectieprocedures
Aandacht besteden aan grafische vormgeving en
verbeteren taalgebruik personeelsadvertenties
Optimaliseren arbeidsvoorwaarden
Uitwerken duurzaam en geïntegreerd
diversiteitsbeleid (waarbij de doelgroepen
evenwichtig zijn verdeeld in de
personeelssamenstelling)
Mensen aanwerven op het laagste niveau (geco's,
enz.) inspelend op bestaande
tewerkstellingsprojecten
Onderzoeken welke diensten uitbesteed moeten
worden
Afstemmen van de personeelscapaciteit en
personeelsbehoefte op de vooropgestelde
organisatiestrategie
Uitwerken opleidings- en begeleidingstraject
nieuwe medewerkers

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012

30

x
30

x
30

x
30

x
30

x
30

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

x

x

x
5

x
5

x
5

x
5

x

x

x

x

x

x

50

50

50

10
5

Concretiseren van een onthaal- en
introductiebeleid
Uitbouwen van een strategisch,
50
proactief en geïntegreerd VTO-beleid
Opstellen en optimaliseren van resultaatgerichte
Implementeren van
functiebeschrijvingen, competentieprofielen en een
competentiemanagement als
ankerpunt voor een geïntegreerd HRM- competentiewoordenboek
beleid
Implementeren van een evaluatie- en Organiseren van planningsgesprekken
Organisatie van functioneringsgesprekken
begeleidingscylus
Organisatie van feedback van in twee richtingen
binnen organisatiestructuur (feedbach naar boven
en naar beneden = 360°-feedback)

Gemeentebestuur Wetteren
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Organisatie van Persoonlijke
Opleidingsprogramma's (POP's)
Implementeren van
kennismanagementsysteem
Implementeren van strategische
performantiemeetsystemen
3

4

Het voeren van een open
interne communicatie met
oog voor persoonlijke
communicatie

Uitwerken van een
algemeen motivatiebeleid,
een preventief geïntegreerd
welzijnsbeleid en een
positief arbeidsklimaat voor
de personeelsleden

Betere huisvesting voor het
gemeentepersoneel
5

Streven naar een
kwaliteitsvol
lijnmanagement en
kwaliteitsvol leidinggeven

Gemeentebestuur Wetteren

3

3
5

Implementeren van HR Scorecard
Implementeren HR-intranet, e-HR, self service
functionaliteiten
Muurkrant met P&O actua
Personeelskrant
Via teammanagement komen tot gelijkgerichte
samenwerking
Verder uitbouwen van de sociale dienst voor
personeelsleden
Opstellen
ziekteverzuimplan,
stressbeleid, 3
workshops en opleidingen ter preventie van
arbeidsongevallen, ed.
Personeelstevredenheidsenquête
1,5
Meer aandacht voor secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden
Optimaliseren
taakstructurering
(taakrotatie, x
taakverrijking, interne mobiliteit, heroriëntatie)
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Uitvoering bouwplannen voor de herinrichting van
de kantoren (zie patrimonium)
Evaluatiesystemenen
instrumenten
ter
beschikking stellen van het lijnmanagement
Begeleiden van evaluatoren (workshops, intervisie
en focusgroepen)
Opstarten traject ‘leiderschapsontwikkeling’
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6

Optimaliseren van administratieve processen
(proces-analyse en procesmanagement)
Automatiseren van administratieve processen door
implementeren
van
Human
Resource
Informatiesystemen
Aanpassen van de administratieve en geldelijke
statuten, van het arbeidsreglement en het
verlofreglement conform de nieuwe
rechtspositieregeling

Een kwaliteitsvolle en
klantvriendelijke
dienstverlening voeren op
vlak van
personeelsadministratie

6,5

6,5

7,5

5

5

5

Overzicht vragen vanuit andere diensten
Kleuterschool
Academie
Sociale zaken

Kinderopvang
Milieu

Ruimtelijke ordening en
stedenbouw
Patrimonium

Communicatie
Bevolking
Jeugd

Gemeentebestuur Wetteren

Aanwerven gemotiveerd personeel voor opvang tijdens middagpauze
Aanduiden filiaalverantwoordelijke tekenacademie
Kwalitatief personeel door om de 2 jaar opleiding van elk personeelslid ivm hoofdopdracht dienstverlening (pensioen,
pmh,hvp) te voorzien
Inzetten op sociale economie om de tewerkstelling te verhogen
Aanstellen coördinator
Basisdienstverlening door elke ambtenaar van de dienst door de opmaak van stroomschema's van de verschillende
procedures
Delegeren van administratief werk naar administratief personeel
Uitbouw verdere bestaffing om klantvriendelijkheid te optimaliseren
Binnen de interne werking van de gemeente inzetten op sociale economieprojecten rond zwerfvuil, opruimdiensten,
onderhoud parken,…
Aanwerving van een schoolspotter
Oprichten polyvalente ploeg 'Proper Wetteren'
Uitbesteden grotere werken
Aanwerving van een voltijds diensthoofd communicatie en IT
Organisatie van vorming en opleiding zodat minstens drie personeelsleden de op de dienst toepasselijke wetgeving
beheersen
Aanwerving jeugdbeleidcoördinator voor interne en externe beleidscoördinatie

Beleidsplan 2007-2012 - Personeel en Organisatie
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Beleidsdomein Bevolking

Kortetermijndoelstelling
Nr.

Kwalitatieve doelstelling

1

Invoeren digitaal loket

2

3

Acties
Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

Opstarten nieuwe website
Burger informeren en begeleiden in de manier
waarop hij dat kan gebruiken
Grotere polyvalentie van het
Opmaak administratief handboek
Minstens
drie
personeelsleden
beheersen
Organisatie van vorming en opleiding (zie
personeel
de op de dienst toepasselijke wetgeving
personeel en organisatie)
Wachttijden verminderen

Gemeentebestuur Wetteren

Openstellen van een afhaalbalie op afspraak
Huisvesting aanpassen met oog op betere
ontvangstmogelijkheden klanten

Beleidsplan 2007-2012 - Bevolking
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Beleidsdomein Lokale economie

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Een sterk handelsapparaat
met een attractieve
handelskern gericht op
funshopping en een actieve
handelsperiferie ifv
functionele shopping

Tegen 2012 willen we een sterk
handelsapparaat met een koopbinding
van min 90% voor convenience, 70%
voor shopping, 60% voor speciality en
een leegstand lager dan 8%.

Revitaliseren van handelspanden via een
subsidiemechanisme (150) of een vastgoedbeleid
(400)
Een distributiebeleid gericht op een goede
afstemming tussen centrum en periferie
Uitwerken van een minder hinder convenant bij
openbare werken
Stimuleren van initiatieven door en voor handelaars
in functie van de versterking van ons
handelsapparaat
Onderzoek naar optimalisatie en creatie van
kwalitatieve buurtwinkels
Met groen, parkjes, waterpartijen en kunst het
centrum aantrekkelijker maken (in samenwerking
met patrimonium)
Opmaak inventaris beschikbare en leegstaande
handelspanden.

Gemeentebestuur Wetteren
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2

3

Ondernemers-gerichte
dienstverlening ifv
ondernemers-vriendelijk
klimaat met gunstige
voorwaarden om in
Wetteren te investeren

Wetteren heeft een aanbod
aan winkels, diensten en
vrije tijd met regionale
uitstraling

4

Strategisch lokaaleconomische
beleidsvoering

5

De land- en tuinbouw
verdient ondersteuning als
volwaardige economische
sector

Gemeentebestuur Wetteren

Tegen 2012 biedt Wetteren gunstige
voorwaarden voor bestaande en
nieuwe ondernemers door:
1.De uitbouw van een dienst lokale
economie
2.Meer communicatie & informatie
voor ondernemers

Tegen 2012 willen we minstens 2
evenementen die Wetteren in haar
regio promoot als winkelkern. Er zal
ondersteuning gegeven worden aan
minstens 2 strategische
stadskernontwikkelingsprojecten

Via ervaring en opleidingen leert de dienst lokale
economie beter in te spelen op de behoeften van
ondernemers

Een website deels op maat van de ondernemer
zorgt voor een betere informatieverstrekking
Communiceren met ondernemers (incl.
handelaars) via raad voor lokale economie
Pro-actief in dialoog gaan met individuele
ondernemers (inclusief handelaars)
De organisatie van minstens 2 kernversterkende
initiatieven
Wetteren promoten als winkelkern door een 3jaarlijkse uitgave van een promotiebrochure en/of
een website
Samenwerking in de opstart van minstens 2
strategische en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1
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1

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

4

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ieder jaar worden acties geformuleerd en
geëvalueerd
Oprichting van 1 beleidsadviesraad/raad voor
x
lokale economie
Uitbesteding van een economische studie in functie 20
van een strategisch-commerciële visie voor
Wetteren als handelscentrum.
Overleg met land- en tuinbouwsector: Beleid verbeteren i.v.m. functioneel onderhoud
promotie van specifieke producten landbouwwegen en grachten
Sensibilisatiecampagne opzetten i.v.m.
plantenziektes en voor de land- en tuinbouwsector
schadelijke gewassen
Stimuleren plattelandstoerisme en verkoop lokale
plattelandsproducten
Opname land- en tuinbouwsector in de raad van de
lokale economie
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Verdere promotie van 'Den Blakken'
x
6

Industrie

Gemeentebestuur Wetteren

Zorgen voor bereikbare en goed
ontsloten bedrijfsterreinen via een

x

x

x

x

x

Opmaak mobiliteitsplan
Opmaak nieuw GRS
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Beleidsdomein Toerisme

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

1

Uitbouw en organisatie van In 2012 is er een dienst toerisme met Opstellen functieomschrijving deskundige toerisme
een dienst toerisme, die het minstens 1 VTE die een uitgebreid
Aanwerving personeelslid (VTE op B-niveau)
toeristisch aanbod uitbouwt
beleid rond toerisme en
Afsluiten convenant met Toerisme Oostevenementen coördineert
Vlaanderen
Uitbouw dienst toerisme, toeristische
dienstverlening en toeristisch loket
Opmaak van mappen met toeristische informatie
Opmaak van beleidsplan toerisme
Bundeling van huidig aanbod en evaluatie
In Wetteren wordt een
In de periode 2010-2012 heeft de
toeristisch aanbod
dienst toerisme een uitgebreid aanbod Opmaak van een algemene brochure 'Toerisme
Wetteren'
uitgebouwd, met accenten uitgebouwd, meer specifiek:
Uitbouw van aanbod aan dagtoerisme (dagtrips)
op de Schelde, op Wetteren
Opmaak van een gebruiksvriendelijk en
als centrum op cultureel en
informatierijk websitegedeelte voor toerisme op
economisch vlak, op
www.wetteren.be - zie communicatie
Wetteren als bloemen- en
Stimuleren van verblijfstoerisme
plantengemeente, op
Haalbaarheidsstudie omtrent toeristische
Wetteren als wandel- en
Wetteren aan de Schelde als
aanlegplaats in Wetteren
fietsgemeente en op
ruimtelijk, economisch, recreatiefIndien haalbaar: gedetailleerde planning opmaken
evenementen met een
toeristisch totaalproject (als een
rond 'waterrecreatie aan de Schelde' +
bovengemeentelijke
hefboom voor strategische
wandelpromenade
uitstraling
ontwikkeling)
In het kader van het Scheldelandschapspark de
mogelijkheden tot PPS benutten om een (semi-)
toeristische infrastructuur op te bouwen die de
Schelde en het centrum verbindt.
Promotie van het centrum op cultureel Uitwerken van een wandelroute langs Wetters
en economisch vlak (in samenwerking erfgoed: focus op 'beleving'
met dienst cultuur en dienst lokale
Uitbouw van gastronomisch menu, typisch voor
economie)
Wetteren (bv Het Lam Gods, stoverij op basis van
lamsvlees met het lokaal bier Lam Gods)

2

Gemeentebestuur Wetteren

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving
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Opmaak van horecagids
Uitgebreide samenwerking met Wetterse horeca
(bv. bij de Week van de Smaak)
Aan de poorten tot de gemeente (de invalswegen,
de stationsomgeving, parking E40) voorzien van
infopanelen met oa. info over het toeristisch
aanbod i.s.m. dienst patrimonium
Den Blakken uitbouwen als sierteeltcentrum in
samenwerking met de provincie en de
sierteeltsector
Bloemen en planten integreren in straatbeeld zowel
in het centrum als in Massemen, Ten Ede,
Kwatrecht, Westrem en Overbeke(in
samenwerking met dienst patrimonium)
Uitbouw van een netwerk aan wandelingen in
Werk maken van sportief toerisme:
samenwerking met toerisme Oost-Vlaanderen
Wetteren als wandel- en
fietsgemeente door, in samenwerking Verdeelpunten van brochures herbekijken en
verbeteren
met toerisme Oost-Vlaanderen te
Promotie van fietsroutes, het
streven naar een netwerk aan
wandelingen en een fietsknooppunt. fietsknooppuntennetwerk en wandelroutes in
Dit met een focus op lokaal erfgoed, ' samenwerking met de sportdienst (aan de hand
van bijv. themaroutes)
beleving' en rustpunten
Promotie van hoevetoerisme en hoeveprodukten
Organisatie van evenementen met bij voorkeur een
Evenementen met een
bovengemeentelijke uitstraling (1 per bovenregionale mediabelangstelling (tuin,
reuzenfeest, rozenfeest,…)
jaar vanaf 2010)
Evaluatie vzw Wetteren leeft
Opstart werkgroep/vzw i.f.v. organisatie
evenementen
Evenementen met een
Centrale evaluatie en coördinatie van
bovengemeentelijke uitstraling (1 per subsidiereglementen voor verenigingen en
jaar vanaf 2010)
evenementen
Opmaken marketingplan
Wetteren profileren als toeristische trekpleister op
beurzen

2,3
0

Uitwerken van een beleid
rond externe promotie

Gemeentebestuur Wetteren
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Beleidsdomein Jeugd

Doelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

Verdere uitbouw,
ondersteuning en
ontplooiing van het
jeugdcentrum (logistiek,
financieel en
organisatorisch) met
aandacht voor:

Tegen 2012 heeft de gemeente een
inhoudelijk sterk jeugdcentrum met
een divers en bruisend aanbod waar
kinderen en jongeren dagelijks over de
vloer komen

Realiseren van een kwalitatieve infrastructuur voor
het jeugdontmoetingscentrum in de
Bookmolenstraat 5

- Een goede externe
werking naar kinderen,
jongeren en ouders toe
- Profilering van het
jeugdcentrum en het
jeugdbeleid

Gemeentebestuur Wetteren

Uitwerken en uitvoeren van integrale visie over de
invulling van de groene ruimte als stadstuin (zie
cultuurdienst).
(Culturele) jongerenactiviteiten laten plaatsvinden in
de binnentuin na realisatie stadstuin

Een repetitieruimte voorzien
Invoeren van een jongerenpas om jongeren de
kans te geven of te stimuleren deel te nemen aan
het vrijetijdsaanbod
Centrale evaluatie en coördinatie van
subsidiereglementen voor (jongeren)verenigingen
en -evenementen
Tegen 2012 heeft de meerderheid van Uitbreiding van het inhoudelijk aanbod van het
Wetterse kinderen en jongeren en niet- jeugdcentrum waarbij men tegemoet komt aan en
Wetterse kinderen en jongeren die in inspeelt op de vragen en noden van kinderen en
Wetteren school lopen en een deel
jongeren
van hun vrije tijd doorbrengen, kennis Intensief informeren van kinderen en jongeren over
van het aanbod van het jeugdcentrum dit aanbod
en andere gemeentelijke diensten (cc Jaarlijkse opendeurdag jeugdcentrum
NOVA, sportdienst, …)
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2

Een constructieve,
permanente en structurele
samenwerking realiseren
met andere gemeentelijke
en niet-gemeentelijke
diensten, scholen,
…waardoor bij elk project
met een weerslag op
kinderen en jongeren deze
bevolkingsgroep betrokken
wordt

Een betere coördinatie tussen de
eigen diensten, JAC en Habbekrats

Via samenwerking met andere
diensten, de openbare diensten kinden jongerenvriendelijk maken

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,3

0,3

0,3

0,3

Plaats maken en aandacht geven aan kinderen in
de gemeentelijke openbare gebouwen
Via de jeugddienst
ontwikkelingssamenwerking aan bod
laten komen in jeugdbewegingen,
scholen, het JOC e.d.
Tegen 2012 is er een permanente
samenwerking met scholen

Gemeentebestuur Wetteren

Aanwerving jeugdbeleidcoördinator voor interne en
externe beleidscoördinatie (zie personeel en
organisatie)
Continue afstemming van het aanbod van de
verschillende jongerendiensten op elkaar
Samenwerking met cultuur- en communicatiedienst
rond cultuurinformatie naar jongeren toe

Een ‘leerpakket’ over de gemeente voor scholen
uitwerken en verspreiden

Beleidsplan 2007-2012 - Jeugd
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3

Werk maken van een
interactief bestuur op vlak
van jeugdbeleid

Uitbouw van een
jongereninformatiecentrum waar
meerdere kinderen- en
jongerenthema’s aan bod komen in
samenwerking met dienst
communicatie

Op regelmatige basis kinderen en
jongeren informeren over en
betrekken bij het gemeentelijk beleid
(zie communicatiedienst)

Aanduiden van een verantwoordelijke binnen het
jeugdcentrum voor het informatie- en
communicatiebeleid
Organisatie van een gecoördineerd informatiepunt
in het jeugdcentrum en met afdelingen in de
scholen, bibliotheek, academies, …voor het
verspreiden en centraliseren van gemeentelijke en
niet-gemeentelijke informatie

0,5

Afficheringmogelijkheden op cruciale plaatsen
uitbreiden
Minstens 1 keer per jaar organiseert het
jeugdcentrum (in samenwerking met de jeugdraad)
een inspraakmoment/ ontmoetingsdag met
kinderen en/of jongeren (ofwel algemeen, ofwel
wijkgericht, projectgericht, …) met actieve
opvolging en evaluatie van het inspraakmoment

Bij de wijkwerkingen en de gemeentelijke
buurtinformatienetwerken krijgen kinderen en
jongeren, de thema’s die hen aanbelangen en een
geëigende aanpak van
informatie/communicatie/inspraak bij kinderen en
jongeren, specifieke aandacht
Website voor kinderen en jongeren en Uitwerken website (deel jeugddienst) in
ICT-mogelijkheden optimaal benutten samenwerking met dienst communicatie
Organisatie van inspraak van kinderen Jeugdbeleid uitwerken samen met jeugdwerk,
jeugdraad, kinderen en jongeren)
en jongeren in het jeugdbeleid en in
Opvolging en evaluatie na uitvoering van
bijhorende projecten
inspraakprojecten

Gemeentebestuur Wetteren
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4

Kinderen en jongeren
moeten in hun buurt terecht
op plaatsen waar ze aan
Tegen 2012 is in kaart gebracht wat
vrijetijdsbesteding kunnen kinderen en jongeren doen in hun vrije
doen
tijd en waar de gemeente kan
aanvullen

Tegen 2012 beschikken we over drie
gecentraliseerde speelterreinen
(centrum, Noord, Zuid) en wijkgerichte
ligging van speelruimtes (speelplekken
in de wijken)
Tegen 2012 gaan kinderen, jongeren
en jeugdwerk regelmatig spelen in de
speelbossen (vb. Herdershoek)

Binnen het jeugdcentrum een verantwoordelijke
aanduiden voor het speelruimtebeleid
Onderzoek naar vrijetijdsbesteding en verwerking
resultaten

0,5

Wijkgericht onderzoeken of er nood is aan
speelplekken en welke plekken in aanmerking
komen als speelterrein (speeltoestellen,
skatetoestellen, sporttoestellen, …)

0,1

Speelterreinen voorzien in Wetteren Noord en Zuid

x

Op basis van uitkomst onderzoek speeltoestellen
voorzien in woonkernen

10

Speelzone Herdershoek opwaarderen en
intensiever promoten bij jeugd(werk)
Speelbossen aankopen en/of speelzones
afbakenen in bossen
Overleg met betrokken partners met het oog op het
Geschikte locatie voorzien voor de
gemeentelijk speelpleinwerking WESP vinden van een geschikte locatie voor
speelpleinwerking
die voldoet aan de specifieke
vereisten van dit jeugdwerk en aan de Uitbouw van de locatie (lokaal en speelterrein) die
voldoet aan de specifieke vereisten van dit
brandveiligheid, hygiënische en
jeugdwerk en aan de brandveiligheid, hygiënische
andere normen
en andere normen

Gemeentebestuur Wetteren
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5

Aandacht voor de diversiteit
van verschillende
doelgroepen waarbij twee
parallelle wegen gevolgd
worden: geëigende aanpak
en integratie

De ondersteuning van jeugdwerk voor Financiële, materiële en logistieke ondersteuning
kinderen en jongeren met een
van AKABE Olé Olé
handicap
Specifieke doelgroepen betrekken bij
en integreren in het reguliere
jeugdwerk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aanduiden wie als contactpersoon functioneert
binnen het jeugdcentrum voor het sociaal en
diversiteitsbeleid die zich specifiek richt naar
kinderen en jongeren
Samenwerking Habbekrats –jeugdverenigingen
verstevigen
Onderzoek naar manieren om ook de 16-jarigen,
kansarme jongeren en jongeren van allochtone
origine te bereiken
Samenwerking met OCMW en dienst sociale zaken
versterken i.f.v. jongerenwelzijn en hulpverlening
Integratie jeugdbeleid in het lokaal sociaal
beleidsplan

Gemeentebestuur Wetteren
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Beleidsdomein Cultuur

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Omschrijving

1

In het Wetterse culturele
landschap neemt de
aandacht voor wijken en
deelgemeenten ter
ondersteuning van het
sociaal weefsel een
belangrijke plaats in

De gemeentelijke culturele
diensten organiseren
culturele activiteiten op
locatie

Activiteiten op locatie (Open Monumentendag, 11
juli, ad hoc projecten, …)
Ondersteunen van buurtactiviteiten (feesten,
wedstrijden, 'dag van de buur') in samenwerking
met vrijetijdssector en sociale zaken

Er is een inventarisatie en
behoeftenstudie van de
wijkinfrastructuur

Inventariseren infrastructuur wijken en
deelgemeenten

2

Een efficiënt erfgoedbeleid De zorg voor het onroerend
draagt bij tot de
erfgoed maakt integraal deel
bewustwording over de
uit van het ruimtelijk beleid.
waarde van het Wetters
erfgoed.
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Noden en verzuchtingen mbt wijkinfrastructuur
tegemoet komen
Samenstellen van een beoordelingscommissie
voor de screening, de categorisering en de
beoordeling van zowel het onroerend goed als de
waardevolle gevels in het kader van een
stimulerend beleid (aan de hand van premies)
Oplijsten en categoriseren van onroerend
erfgoed en waardevolle gevels aan de hand van
een screening en aanvulling van de inventaris
van waardevolle monumenten van M&L
Opstellen van een reglementering met betrekking
tot waardevolle gevels, onroerend erfgoed en
waardevolle monumenten
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Realisatietermijn
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3

Het beleid rond beeldende
kunst is
geprofessionaliseerd

Uitwerken van een premiestelsel voor de
restauratie en renovatie van waardevol nietbeschermd erfgoed en gevelrenovatie
Bij specifieke dossiers overleg tussen ruimtelijke
x
ordening en cultuurdienst
Inventariseren van bestaande informatie over
De mogelijkheden van een
Wetterse roerend erfgoed
erfgoedconvenant voor de
Schelderegio zijn onderzocht, Digitaal ontsluiten van informatie over Wetters
erfgoed
Wetteren heeft hierin een
Contact met museumconsulenten provincie Oosttrekkersrol gespeeld
Vlaanderen mbt inventarisatie museum
Contacten mbt mogelijk erfgoedconvenant
Het archiveringsbeleid wordt Informatie en opleiding voor alle
gemeentediensten
uitgebouwd
Aanduiden verantwoordelijke archiefwerking
x
Ontsluiten gemeentelijk archief voor publiek (
budget verbouwing gemeentehuis +
werkingsmiddelen archivaris)
1,5
Het erfgoed geraakt bekend Deelname aan erfgoedinitiatieven
OMD
bij het grote publiek.
Op elkaar afstemmen van toerisme en erfgoed
Informatie over monumenten vermelden op
borden bij beschermde monumenten
Uitwerken van een nieuwe formule voor
Meer aandacht voor
bestaande initiatieven
kwalitatieve
Uitbouwen samenwerking met de tekenacademie
tentoonstellingen.
Uitwerken van een duidelijke Uitwerken van een gedragen visie
visie rond het aankoopbeleid Vastleggen van een percentage van
voor kunstwerken.
investeringsbedragevoor 'kunst in opdracht' in
interactie met wijkgerichte werking
Uitvoeren visie

Gemeentebestuur Wetteren
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4

5

Cultuur en
gemeenschapsvorming
hand in hand laten gaan

Een verhoogde
cultuurparticipatie als
continu aandachtspunt
vooropzetten

Voorzien van een duidelijke
financiële en logistieke
ondersteuningaan het
verenigingsleven
De bibliotheektuin vormt het
kruispunt tussen bibliotheek,
cultuurcentrum en
jeugdontmoetingscentrum.

Centrale evaluatie en coördinatie van
subsidiereglementen voor (culturele)
verenigingen en evenementen
Uitwerkenen en uitvoeren van integrale visie over
de invulling van de groene ruimte als stadstuin
(zie jeugddienst).

x

x

De gemeentelijke culturele
diensten nemen een
stimulerende en actief
ondersteunende rol op bij de
organisatie van grote
culturele projecten
Zo veel mogelijk inwoners
nemen deel aan het culturele
leven

Openstaan voor vragen en opportuniteiten vanuit
het culturele veld, anticiperen op concrete
voorstellen, kansen benutten, intergemeentelijke
projecten,…

23

23

Zorg voor een financieel laagdrempelig en
gevarieerd cultuuraanbod (budget AGB +
subsidies aan cult.ver. + projectsubsidies)

Interculturele werking laten aansluiten bij het
cultuurbeleid
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23

23

23

138,7 138,7 138,7 138,75 138,75

Efficiënte communicatie van het aanbod op maat 15,3
van de verschillende doelgroepen (budget AGB +
cultuurkatern KOW + schoolbrochure)
Toeleidingsinitiatieven voor verschillende
doelgroepen
Verwelkomingsinitiatieven voor nieuwe inwoners
en bedrijven i.s.m. dienst communicatie en dienst
lokale economie
Visieontwikkeling rond vorming en levenslang
leren
De bibliotheek organiseert extra activiteiten voor
senioren, o.a. leesmomenten in rusthuizen
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Gestructureerde samenwerking met OCMW en
organisaties die de kansengroepen
vertegenwoordigen
6

De culturele centrumfunctie Gemeentelijke culturele
Regionale samenwerkingsverbanden evalueren
komt in 2012 volledig tot zijn instellingen hebben een groot en bijsturen (0,38 euro/inwoner)
publieksbereik in de regio
recht
Promotievoering en communicatie op regionaal
niveau (0,38 euro/inwoner + 55000 euro
subsidies voor de Leesdijk)
Cultuur uit het zuiden wordt
in het cultuurbeleid
geïntegreerd
Toeristische initiatieven
Gezamenlijk uitwerken van projecten
aansluiting geven bij het
(bvb.Beeldenstroom langs de Scheldedijk),
cultuurbeleid en omgekeerd

Gemeentebestuur Wetteren
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Beleidsdomein Sport

Kortetermijndoelstelling

Acties

Nr.

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

1

De gemeente promoot en
ondersteunt
sportbeoefening zowel op
recreatief als competitief
niveau.

Schoolsportklassen
Sport voor senioren
Sport overdag
Watergewenning voor baby’s, peuters en kleuters
Kleutersportkampen
Zwemlessen
Sportkampen voor lager onderwijs
Sportstages voor middelbaar onderwijs
Sportinitiaties voor volwassenen
De gemeente steunt het
Subsidiereglementen aanpassen
sportverenigingsleven financieel en
Voldoende financiële middelen begroten
logistiek
Structureel samenwerken met de sportraad
Gedurende de komende legislatuur
Organiseren van ééndagsorganisaties in de sport
worden de anders- en niet
waar de recreant kan aan deelnemen
georganiseerde sporters ondersteund Subsidiëren van alle door de sportraad erkende
op infrastructuur- en financieel gebied sportverenigingen
Centrale evaluatie en coördinatie van
subsidiereglementen voor (sport) verenigingen en
evenementen

Gemeentebestuur Wetteren

Omschrijving

De gemeente promoot de life-time
sportbeoefening aan de hand van
diverse sportpromotieactiviteiten
gericht op verschillende doelgroepen
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Realisatietermijn
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2

De gemeente biedt
kwalitatieve binnen- en
buiten sportinfrastructuur

Gemeentebestuur Wetteren

Een integrale toekomstvisie uitwerken Opmaken van een masterplan voor de Warande
voor het domein van de Warande op (infrastructuren, promotie & communicatie,
middelkorte en middellange termijn
multifunctionaliteit, …) in samenwerking met
diverse gemeentediensten
Aanstellen ontwerper en goedkeuring plannen
Onderzoek naar
Effectieve bouw
uitbreidingsmogelijkheden sporthal
Samenwerking met scholen in kader Samenwerking met scholen met oog op publiek
gebruik van de sporthal
van gezamenlijk gebruik
sportinfrastructuur
Realiseren van atletiekvoorzieningen Kapellekouter en omgeving uitbouwen tot een
multifunctionele site met de klemtoon op voetbal en
atletiek
Vernieuwen sanitair blok aan het
60
Renovatie openluchtzwembad
openluchtzwembad
In samenwerking met de politie preventieve en
15
sanctionerende maatregelen uitwerken om de
veiligheid van de Warande te garanderen
Herinrichting toegangswegen van het Opstellen plan
sportcentrum ifv toegankelijkheid en
parkeermogelijkheden
Uitvoering
Bouw van een multifunctioneel gebouw op het
huidig BMX-parcours.
Kleine sportinfrastructuur voorzien
verspreid over de gemeente
ok
Renovatie kasteeltje De Warande tot Vernieuwen dak
een volwaardig, veilig en modern
Renovatie 4 verdiepingen
vergadercentrum voor de Wetterse
verenigingen.
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3

Een goede interne
communicatie leidt tot een
goede sportprogrammatie

De gemeentelijke diensten moeten
samenwerken, overleggen, hun
programma's afstemmen en duidelijke
afspraken maken

Overleggen rond opstellen of aanpassen nieuwe
fiets- en wandelroutes met diensten die te maken
hebben met de niet-georganiseerde sport en het
sportief toerisme
Aanvraag indienen bij BLOSO voor de uitbreiding
van de bestaande mountainbike-route met een
nieuwe lus in Kwatrecht-Fantegem
Uitbreiding mountainbike-route realiseren
Minstens tweemaal per jaar overleg tussen de
sportdienst, de technische dienst en de milieudienst

Organisatie van vaste overlegmomenten met alle
medewerkers in functie van de jaarplanning en de
beleidsvoorbereiding
Organisatie van brainstormsessies met de
medewerkers
Ontwikkelen communicatiestrategie in Nog meer gebruik maken van de bestaande
informatiekanalen van de gemeente
samenwerking met dienst
Databank aanleggen van de gebruikers van alle
communicatie
activiteiten bruikbaar voor gerichte mailings
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Optimaliseren van de interne
communicatie binnen de sportdienst

4

Het sportaanbod in
Wetteren beter bekend
maken aan de bevolking
om de sportparticipatie te
verhogen

Gemeentebestuur Wetteren

Beleidsplan 2007-2012 - Sport

1

65

Beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking

Kortetermijndoelstelling
Nr. Kwalitatieve doelstelling
1 Investeren in ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid
beleid vanuit een visie op
duurzaam lokaal beleid en de rol
die een samenwerking met het
Zuiden daarin kan spelen

Acties
Kwantitatieve doelstelling
Het lokaal bestuur vervult een
voorbeeldfunctie inzake
ontwikkelingssamenwerking en NoordZuid beleid

Omschrijving
Aankopen producten 'eerlijke handel'

Realisatietermijn
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Organiseren van 1 sensibiliseringsactie

Blijvend promoten van de 6 criteria die van
Wetteren een Fair-Trade gemeente maken
Sensibiliseren van de burger door middel van
publicaties, folders,…
Opmaken van een strategisch actieplan met
Beleidsmatig werken omtrent
operationeel actieplan 2009-2010
ontwikkelingssamenwerking en NoordZuid beleid
Opmaken van een sectoriële beleidsnota
ontwikkelingssamenwerking 2011-2013
Voorzien van een aparte begrotingspost
ontwikkelingssamenwerking
Onderzoeken van de mogelijkheden om een
algemene convenant aan te gaan met de
Vlaamse Gemeenschap inzake
ontwikkelingssamenwerking
Blijvend logistiek en financieel ondersteunen
Ondersteuning van initiatieven die zich
inzetten voor ontwikkelingssamenwerking van de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking
Opmaak van een subsidiereglement ter
ondersteuning van lokale Noord-Zuid
initiatieven

x
x

x

x

x

x

x

* Voor ontwikkelingssamenwerking zijn nog geen extra budgetten voorzien omdat de budgettering afhankelijk is van de op te maken sectoriële beleidsnota
( 2009) en van de resultaten van het onderzoek i.v.m. het afsluiten van een convenant.
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