Brasschaat,
een nieuwe dynamiek

bestuursakkoord 2013-2018
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0 INLEIDING
CD&V en N-VA hebben de ambitie om in de periode 2013 – 2018 onze mooie gemeente verder te
besturen. De krachtlijnen van deze samenwerking worden in voorliggend bestuursakkoord
vastgelegd.

Beide partijen zijn met een aantal speerpunten naar de kiezer getrokken.
Voor CD&V :

Voor N-VA :

















Niemand valt uit de boot
Levenslang leren
Aangenaam wonen
Werken in eigen streek
Zich veilig kunnen verplaatsen
Ieder zijn gading in sport, cultuur en
toerisme
 Adequate dienstverlening

Betaalbaar wonen
Buurtwerking stimuleren
Gezinstoets voor alle bestuursbeslissingen
Een uitgeruste podiumzaal
Blauw méér op straat
Uitvoering Masterplan Park
Geen verhoging van de belastingen
Geen doortrekking van tram 3

Al deze speerpunten worden in voorliggend akkoord verder uitgewerkt.
Wij zijn er ons ten volle van bewust dat de volgende bestuursperiode niet makkelijk zal zijn. De
financiële en economische crisis heeft ook zijn invloed op de gemeentelijke financiën en houdt een
beperking van de beleidsruimte in.
Toch zijn beide partijen vast besloten om zonder verhoging van de belastingen de burgers, bedrijven
en verenigingen door deze periode te loodsen, met behoud van een gezond investeringsritme.
Cruciaal hierbij zijn de modernisering van onze administratie en de synergie tussen OCMW,
gemeente en politie.
Maar tegelijkertijd blijven we op een duurzame wijze investeren in ons patrimonium, in onze
diensten, in onze parken, in ons onderwijs, in onze verenigingen en onze economie.
De voorzieningen voor jeugd, gezinnen en senioren worden verder uitgebouwd. Het OCMW zal de
strijd tegen kansarmoede verder opdrijven.
De politie zal de nodige middelen ter beschikking hebben om het probleem van de woninginbraken
daadkrachtig aan te pakken.
Sleutelbegrippen voor het nieuwe bestuur zijn inspraak, efficiëntie, spaarzaamheid en
besluitvaardigheid.
Voorliggend bestuursakkoord kwam tot stand door de vergelijking en de integratie van de
programma’s van beide partijen. Maar ook de programma’s van de drie andere Brasschaatse partijen
waren een bron van inspiratie voor dit akkoord.
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Het is mij een grote eer om, samen met een sterke ploeg, in de volgende bestuursperiode de
burgemeester te mogen zijn van onze mooie gemeente. Ik engageer me om, samen met de
schepenen en de gemeentelijke administratie, alles te doen wat in mijn mogelijkheid ligt om
voorliggend bestuursakkoord te realiseren.
Ik nodig elke Brasschatenaar uit om samen onze gemeente nog mooier, nog gezelliger, nog veiliger
en nog aantrekkelijker te maken.

Tot uw dienst,

Jan Jambon
Burgemeester
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1 GOED BESTUUR
1.1.

VISIE

De bestuurlijke context is enorm veranderd, de gemeente staat meer dan ooit centraal en moet haar
rol optimaal kunnen opnemen. Een eenvoudigere en meer transparante overheidsstructuur
gecombineerd met een sterk gemeentelijk ambtenarenkorps, is dan ook noodzakelijk om een
optimale dienstverlening aan de burgers te verzekeren.

1.2.

CONCREET

1.1.1 ICT
Goed bestuur kan pas starten wanneer er een grondige kennis is van de huidige toestand met haar
tekorten, gebreken en sterke punten. Verder investeren in ICT is de sleutel tot een performante
gemeenteadministratie. Daarom moet er bij het begin van de legislatuur opnieuw een ICT-audit van
de gemeente gebeuren.
We streven naar een optimale samenwerking tussen alle diensten waarbij de gegevens van GIS
(geografisch informatiesysteem) een meerwaarde kunnen betekenen in de werking van andere
diensten. Nieuwe ontwikkelingen op de markt worden op de voet opgevolgd. Het project digitale
bouwaanvraag evolueert zo snel mogelijk van pilootproject naar realiteit.
Door middel van GIS-bevragingen kunnen we heel wat analyses maken en beoordelen. Hier zijn nog
vele mogelijkheden die verder moeten benut worden.

1.1.2 FINANCIËN
Zoals in de vorige legislatuur komt er geen verhoging van de aanvullende personenbelasting noch
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Dit willen we onder meer bereiken door een doorgedreven samenwerking en integratie van de
ondersteunende diensten (financiën, ICT, personeel, technische dienst) van de gemeente en het
OCMW.
Ook budgethouderschap voor ambtenaren waarbij de verantwoordelijkheid voor bepaalde beperkte
aankopen bij de bevoegde diensten en ambtenaren ligt, komt de efficiënte en vlotte werking van de
diensten ten goede.
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De grote uitdaging voor de financiële dienst is een vlotte implementatie van de nieuwe beheers- en
beleidscyclus. Hierdoor wordt inhoudelijke planning (beleidsplannen), uitvoering en evaluatie beter
op elkaar afgestemd. Bij het opstellen van de begrotingen zal het systeem van zero-based budgeting
aangehouden worden.
Naast het budgethouderschap bij aankopen zal er ook getracht worden een sociale clausule in te
lassen in de bestekken voor gemeentelijke overheidsopdrachten (“Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen”), zie hiervoor de “Leidraad voor de integratie van sociale criteria in
overheidsopdrachten”, uitgegeven door de Vlaamse overheid.
Overige belastingheffingen moeten steeds rechtvaardig, billijk, efficiënt en stimulerend of
gedragssturend zijn. Ze moeten bovendien in verhouding staan tot de doelstellingen die de
gemeente wil bereiken. Voor elke belasting of retributie wordt er gecontroleerd of ze voldoende
opbrengt in verhouding tot haar inningskosten en of ze nog een maatschappelijke functie vervult.

1.1.3 PERSONEEL
De gemeente voert een performant personeelsbeleid dat voldoende aandacht schenkt aan
kansengroepen (mindervaliden, 55-plussers, jongeren, …) en dat het accent legt op permanente
vorming en vervolmaking.
De gemeentelijke medewerkers worden aangemoedigd om kwaliteit, competentie, inzetbaarheid en
flexibiliteit te tonen. Een sterk gemeentelijk ambtenarenkorps draagt bij tot een grotere efficiëntie.
Geleidelijk aan moet een gemeentelijk ambtenaar evolueren van een gespecialiseerde uitvoerende
ambtenaar naar een polyvalente projectbegeleider. Projectmatig werken en procesautomatisatie is
de richting waarin de gemeentelijke administratie moet evolueren. Daarbij zijn verantwoordelijkheid,
assertiviteit en klantvriendelijkheid sleutelbegrippen.
Bij het personeelsbeleid zal ook verdere aandacht uitgaan naar de medewerkers die in het HIPOtraject (medewerkers met hoog potentieel) zijn opgenomen. Consequente opvolging van hun
persoonlijk opleidingsplan (POP) en ze, waar mogelijk, laten doorschuiven in de organisatievormen
zijn hierbij de speerpunten.
In het kader van de lerende organisatie zal de beleidsmanager personeel bij ieder afscheid van een
medewerker een exit-interview afnemen en de leerpunten aan het managementteam (MAT)
rapporteren.
Waar mogelijk zijn gemeentelijke “front-office” ambtenaren multidisciplinair, zodat de burgers niet
nodeloos naar verschillende diensten, al dan niet gevestigd in hetzelfde gebouw, verwezen worden.
Evaluaties van de medewerkers evenals opleidingssessies zullen periodiek gepland worden. O.a. het
personeelsbeheer voor de schoonmaak van gebouwen vraagt een optimalisatie.
Binnen de gemeentelijke diensten worden stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd voor jongeren
die deeltijds willen werken/leren.
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1.1.4 COMMUNICATIE
De inspraak van de burger en de informatie naar de burger toe moet verder ondersteund worden
door de wijkvergaderingen een nieuwe dynamiek te geven. Zo zullen burgers in een vroeg stadium
betrokken worden bij nieuwe projecten en wordt maximaal rekening gehouden met hun inbreng.
Daarnaast moet er een duidelijke manier van communiceren zijn tussen de Brasschaatse burger en
het gemeentebestuur, o.a. door een goed werkend e-loket, een ontvangstbevestiging van aanvragen
en een correcte en snelle afhandeling ervan. Verder moet de klantvriendelijkheid van de
gemeentelijke webstek verhoogd worden, o.a. door het versturen van elektronische nieuwsbrieven.

1.1.5 ORGANISATIE
Helemaal bij het begin van de legislatuur zal er een overleg plaats vinden tussen het bestuur en het
managementteam om vertrekkend vanuit de “inspiratienota” de kerntaken voor de gemeente vast te
leggen.
Een efficiënte werking van de verschillende diensten moet verder nagestreefd worden. Dit vraagt
aanpassingen zowel van de diensten als van de medewerkers. Om de performantie van de
organisatie te meten zullen we een objectief prestatiemeetsysteem invoeren (PMS).
Er wordt verder ingezet op een doorgedreven integratie van de administraties van OCMW en
gemeente. Het fysiek samenbrengen van verschillende diensten in een nieuw administratief centrum
of via een campusorganisatie zal bijdragen tot een grotere efficiëntie.
De administratie voor de burger moet vlot en snel kunnen gebeuren. De implementatie van het eloket, de digitale handtekening en het automatiseren van een aantal processen in samenwerking met
het Vlaamse Gewest, zijn prioritair. In afwachting van die verwezenlijkingen moeten de openingsuren
van de gemeentelijke loketten afgestemd worden op de behoefte van de burger. Waar mogelijk zijn
gemeentelijke ‘front-office’ ambtenaren multidisciplinair, zodat de burgers niet nodeloos naar
verschillende diensten, al dan niet gevestigd in hetzelfde gebouw, verwezen worden.
Intergemeentelijke samenwerkingen kunnen oplossingen bieden om schaalvoordelen te creëren
(kosten verdelen over meerdere gemeenten). Toch moeten alle (zowel bestaande als nieuwe)
intergemeentelijke samenwerkingen, binnen de bevoegde gemeentelijke commissie, op hun merites
beoordeeld worden.
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2 PUBLIEKE RUIMTE
2.1 VISIE
De gemeente, het dorp, de buurt, de straat, … Het is daar waar mensen hun huis hebben. Het is daar
waar mensen thuis komen. De publieke ruimte vormt dus mee onze thuis. Een thuis is immers

veel meer dan 4 muren en een dak. Wat zich buiten die muren afspeelt, bepaalt in grote
mate ons dagelijks leven. De publieke ruimte moet een uitnodiging zijn aan iedereen om
buiten te komen. Om te winkelen. Om een praatje te maken met de buren. Om te spelen.
Het is immers uit de warmte van het lokale gemeenschapleven dat onze samenleving haar
kracht haalt en zorg draagt. De publieke ruimte maakt ons tot wie we zijn.
Initiatief
Wij doen inspanningen om verenigingen betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke
infrastructuur aan te bieden. Wij geven ruimte aan bedrijven, horeca en handelaars. De
nabijheid van buurtwinkels en dienstverlening stelt ouderen ook in staat om langer thuis te
wonen.
Veilig verkeer
Wij zorgen voor veilige voet- en fietspaden. Wij moedigen mensen aan om de auto aan de
kant te laten staan. Maar tegelijk zorgen wij ervoor dat wie de auto echt nodig heeft, niet stil
staat.
Gezondheid
Iedereen moet kunnen wandelen en fietsen. Iedereen moet kunnen sporten. Op een veilige
manier. Van kleine kinderen tot senioren. Wij investeren in veilige straten en groene parken
om dit mogelijk te maken. We verkleinen het risico op vallen en ongevallen. Zo dragen we
ook bij aan de zelfredzaamheid van jong en oud.
Kinderen
Wij zorgen voor propere speelpleinen zodat kinderen echt kind kunnen zijn. Wij waken
erover dat kinderen veilig te voet of per fiets naar school kunnen. Dit bereiken we door te
zorgen voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes.
Sociale samenhang
Pas als mensen elkaar ontmoeten en met elkaar spreken, voelen ze zich ook echt met elkaar
verbonden en nemen ze de zorg op voor elkaar. Integratie en sociale samenhang start met
het stimuleren van ontmoetingen. Soms formeel, maar nog liever toevallig. Daarom maken
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wij werk van buurtparkjes, speelpleinen en ontmoetingsruimtes, waar jong en oud elkaar
kunnen ontmoeten.
Netheid en veiligheid
Mensen moeten met een goed gevoel de publieke ruimte betreden. Daarbij zijn netheid en
veiligheid cruciaal. Wij tolereren geen vandalisme. Wij aanvaarden geen zwerfafval. Wij
investeren in de veiligheidsketen: preventie waar het kan, de harde aanpak waar het moet.
Wonen
Een aangename publieke ruimte verhoogt het woonplezier. Wij willen er ook over waken dat
wonen betaalbaar blijft voor zoveel mogelijk mensen. Wij kiezen ook voor kwaliteitsvolle
dagopvang en woonzorgcentra in de buurt. Want een evenwichtige leeftijdsmix draagt op
zijn beurt bij tot een sfeervolle publieke ruimte.

2.2 CONCREET
2.2.1 GEBOUWENBEHEER
De gemeente heeft veel gebouwen die ingezet worden voor huisvesting van diensten. Alle OCMWeigendommen zijn opgenomen in de beheers- en onderhoudslijst van het patrimonium. Hiernaast
bezit de gemeente een patrimonium waarvan een groot deel gebruikt wordt door het gemeentelijk
onderwijs, Academie Noord en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Een aantal
eigendommen worden verhuurd d.m.v. overeenkomsten of concessies. De dienst beheert gebouwen
en volgt de nieuwbouw en renovatie op.

2.2.1.1 Beheersplan
De dienst Gebouwenbeheer zal een beheersplan opmaken van alle gemeente-eigendommen en
gebouwen om een goed overzicht te bekomen van de huidige patrimoniumwaarde, de nodige
investeringen en de gebruikswaarde. De opgemaakte inventaris implementeert de dienst in een
beheerssysteem.. We volgen daarbij de verschillende subsidiemogelijkheden op (o.a.
Erfgoedlandschap).

We focussen op behoud en goed beheer van het patrimonium. Tijdens deze legislatuur willen we ook
de onthaalruimte op de begraafplaats Rustoord realiseren.

11

2.2.1.2 Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de hoofdthema’s. Het beperken van de energiefactuur is essentieel.
Er wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve architectuur gekoppeld aan een minimale eco-score.
Toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimten voor andersvaliden en personen met
kinderwagens blijft een permanent aandachtspunt.

2.2.1.3 Onderhoud
Tevens wordt er voorzien in systematisch onderhoud en het up-to-date houden van het
patrimonium, zo blijft de waarde hiervan gegarandeerd. Blijvende aandacht aan de marktconforme
situatie van commerciële concessies en huurovereenkomsten is nodig.

2.2.1.4 Maximaal gebruik

Maximaal gebruik en inzet van het bestaande patrimonium door verschillende gebruikers blijft het
uitgangspunt bij het ontwerpen en aanpassen van gebouwen.

2.2.1.5 Schoonmaak

Een optimalisering van de schoonmaaktaken dringt zich op. Op basis van de inventaris van de
gebouwen zal een constante actualisering nodig zijn van het gebruik en de oppervlakte van de te
reinigen gebouwen en de bijhorende personeelsbezetting.

2.2.2 GRONDBEHEER
De dienst Aankoop beheert de gronden en gebouwen in eigendom van de gemeente, vooral de
recent verworven terreinen.
Een deel van het patrimonium kan ingezet worden voor de realisatie van sociaal of betaalbaar
wonen. Samen met de actoren op het veld worden de mogelijkheden onderzocht voor
gecombineerde projecten.
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Specifiek voor Kamp Noord wordt er aan een project gewerkt met de verschillende actoren uit het
veld (sociale economie en publieke actoren) om tot een kwalitatieve en betaalbare invulling te
komen. De gemeente kan hierin faciliteren maar doet budgettair geen inbreng.
De ontwikkeling van de Campus Coppens wordt verder gezet en de marktomstandigheden worden
van nabij opgevolgd.
Bij de toepassing van PPS procedures zal er uit de intensieve samenwerking tussen private partner en
de publieke partner steeds naar de maximale opportuniteiten gestreefd worden. Door bv.
verschillende functies samen te brengen kan hier een grote meerwaarde ontstaan.

2.2.3 OPENBARE WERKEN EN INFRASTRUCTUUR
2.2.3.1 Logistiek
Het garanderen van een goed georganiseerde huisvuilophaaldienst is een belangrijke taak van de
gemeente. Samen met de groendienst werken we een performant systeem van bladophaling uit. De
gemeente verzorgt ook andere logistieke taken, bv. kampvervoer en ijzelbestrijding.
We komen tot een goede wijze van aanpak van uitleen en vervoer van feestmaterialen. Zo zullen we
een systeem uitwerken waardoor verenigingen en particulieren worden gestimuleerd om het
materiaal zelf op te halen.
We beheren een juist wagenpark, aangepast aan de huidige noden, ecologisch optimaal en
economisch haalbaar.

2.2.3.2 Magazijnbeheer
Hieronder verstaan we het beheer van de noodzakelijke goederen en de ondersteuning aan het
uitvoerend personeel.
We willen een optimale werking waarbij we op termijn komen tot een samenvoeging van de
magazijnen. Hierdoor sparen we tijd, middelen en personeel uit.

2.2.3.3 Infrastructuur
Dit bevat het beheer van alle wegen en pleinen en parkverhardingen met een eigen ontwerpdienst
en werfopvolging, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud.
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Bij de planning van het herstellen van voet- en fietspaden (in nauw overleg met de sociale
economie), integreren we overleg met de nutsbedrijven zodat eventuele werkzaamheden kunnen
gecombineerd worden.
Wat waterlopen betreft, volgen we het “Witboek voor gemeenten en provincies”. Dit kan een
bevoegdheidsoverdracht naar het niveau van de provincie betekenen.
We blijven inzetten op een planmatige en kwalitatieve aanleg en onderhoud van de openbare
infrastructuur. We focussen bij heraanleg op een minimale verhardingsindex, en een maximale
groene ruimte.

2.2.4 RIOOL- EN AFWATERINGSBEHEER
Het systeem is in beheer van Rio-Link, door middel van de heffing op de waterfactuur kan men het
beheer en de verdere uitbouw financieren. De gemeente blijft het proces van dichtbij sturen gezien
de expertise die zij op dit gebied heeft opgebouwd.
In 2013 zal er een nieuwe bevraging opgestart worden naar een rioolbeheerder. We moeten in de
toekomst ook focussen op de subsidies vanuit Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dit vooral door
overleg met de rioolbeheerder en het Vlaams Gewest. Delen van het rioleringssysteem zou men
kunnen overdragen aan Aquafin. Hierdoor zal de onderhoudskost lager kunnen liggen voor de
rioolbeheerder en is er meer ruimte voor nieuwe investeringen. De focus ligt op het realiseren van de
maximale aanpak van alle lozingen.
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3 MILIEU, GROEN EN NATUUR
3.1 VISIE
Brasschaat is een heel groene gemeente. Dit is een troef die we ook in de volgende 6 jaren verder
willen uitwerken.
Brasschaat pleit voor een gemeentelijk milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid.
Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele keuzes in samenwerking met
de gemeenschap en een duidelijk handhavingsbeleid waarbij de vervuiler betaalt. Duurzaamheid
betekent ook het samengaan van ecologische, economische en sociale doelstellingen.
De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft ook het goede
voorbeeld zonder echter te betuttelen. Burgers zijn een belangrijke actor, zowel bij het tot stand
komen als bij de uitvoering van duurzaam beleid.
Daarnaast is de gemeente ook ontwerper en beheerder van 650 hectare openbaar groen.

3.2 CONCREET
3.2.1 GROEN EN NATUUR
De dienst Groen en Natuur pakt onkruidbestrijding op de begraafplaatsen aan en zorgt voor de
inrichting van de bosbegraafplaats Rustoord.
De milieudienst informeert de bevolking omtrent de impact van het laan- en bosbomenbestand in de
gemeente. Dit is nodig in functie van de fijn stof-, CO2- en NOx-problematiek. Deze thematiek zal ook
aan bod komen bij het project “Bebouwd Perifeer Landschap”.
Vlaanderen heeft beslist om de bouwvergunning en de milieuvergunning te integreren naar één
vergunning, de omgevingsvergunning. Om hierop te anticiperen zullen de bouwdienst en
milieudienst nauwer gaan samenwerken om tot één vergunningsproces te komen.
Het bestuur zal de goedgekeurde beheersplannen voor het gemeentepark en het domein “De Mik”
ten uitvoer brengen.
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3.2.2 MILIEU
Sensibilisering en rationeel gebruik van materialen en grondstoffen, zowel voor de burgers als voor
de gemeentelijke diensten, is en blijft een werkpunt o.a. door informatiecampagnes. Vlaanderen legt
de gemeente een doelstelling op van 150 kg restafval per inwoner per jaar. In Brasschaat bedroeg dit
in 2011 139 kg per inwoner per jaar. Deze dalende trend moet verder gevolgd worden. We stellen
ons tot doel om tegen het einde van de legislatuur dit aantal tot 100 kg per inwoner per jaar terug te
brengen.
We schakelen om naar het DIFTAR-systeem (gedifferentieerde tarieven bij afvalophaling) voor de
ophaling van het restafval, waarbij de heffing evenredig is met het gewicht van de aangeboden
afvalfractie. Dit systeem is eerlijk en duidelijk: hoe meer afval je produceert, hoe meer je betaalt in
de verwerking van het afval.
Ontegensprekelijk zal de invoering van dit systeem creatieve oplossingen (lees: sluikstorten)
genereren voor het dumpen van afval. Een streng ontradings- en handhavingsbeleid via de
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) moet in dit kader zeker uitgewerkt worden. Bovendien
moet aan de burger die dit wenst, de mogelijkheid geboden worden om een slot of grendel te
plaatsen op de restafvalcontainer.
De ophaling van het groenafval blijft gratis. Burgers die het goed menen met hun leefomgeving en
meewerken aan het opruimen van vallende bladeren, mogen daarvoor niet financieel belast worden.
Het gebruik van bladkorven kan bovendien de opruimtaak vergemakkelijken. De gemeente
engageert zich om kordaat op te treden bij sluikstorten.
De GF-fractie (city bin) kan eventueel gebruikt worden voor de werking en exploitatie van een
kleinschalige biomassa-installatie voor de Brasschaatse afvalstromen. Een grondige kosten-batenanalyse van dergelijke installatie voor de gemeente en de omgeving zal hierover uitsluitsel geven.
Geluidsoverlast moet via bemiddeling, sensibilisering en indien nodig handhaving maximaal beperkt
en aangepakt worden.
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4 MOBILITEIT
4.1 VISIE
Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid van een gemeente. Dit behouden en
versterken vraagt om een actualisatie van de visie over de toekomst van verkeer en vervoer, via een
mobiliteitsplan. In dat plan worden alle vervoerswijzen op gelijke voet behandeld. Het plan biedt een
antwoord op de vraagstukken van regionale en lokale bereikbaarheid, verkeersveiligheid,
sluipverkeer, fijn stof, geluidsoverlast, snelheidsduivels.
De gemeente heeft een adviserende en sturende rol in het mobiliteitsvraagstuk en dit zowel op
micro- als macroschaal.
De bereikbaarheid verhogen is een centrale doelstelling van het mobiliteitsbeleid. Doorstroming is
daarbij een kernbegrip.

4.2 CONCREET
Brasschaat beschikt over een groot aantal basis- en secundaire scholen. Veel van de leerlingen van de
Brasschaatse scholen verplaatsen zich per fiets naar de school. Uit veiligheidsoverwegingen moet het
auto- en fietsverkeer in de directe schoolomgeving ontvlecht worden. Samen met de scholen wordt
er gewerkt aan verfijning en implementatie van veilige schoolfietsplannen. Vooral aan de veiligheid
van de oversteekplaatsen moet de nodige aandacht besteed worden.
Bij de aanleg van nieuwe fietspaden of bij vernieuwingen van bestaande fietspaden, wordt er
gestreefd naar veilige en comfortabele eenrichtingsfietspaden rekening houdend met de richtlijnen
uit het “Vademecum Fietsvoorzieningen” van het departement Mobiliteit en Openbare werken.
De gemeente blijft de drijvende kracht achter de aanleg van de fietspaden langs de Bredabaan (N1),
tussen Maria-ter-Heide en Gooreind en langs de Kapelsesteenweg (N11) tussen Donk en Mariaburg.
In het algemeen parkeerbeleid van de gemeente stippelen we ook een beleid inzake fietsparkings uit.
Ook de auto heeft zijn plaats in deze benadering. De gemeente vereenvoudigt het weg- en
verkeersbeeld door eenduidige bewegwijzering en door een degelijk parkeerverwijssysteem. De
vlotte bereikbaarheid van het dorpscentrum met de auto, is voor onze lokale handelaars een troef.
Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de sterke vergrijzing van onze Brasschaatse
bevolking. 60-plussers zien de auto en de buurtbus als meest aangewezen vervoermiddel.
Ook de aantrekkelijkheid van de Bredabaan als winkelstraat vraagt een doordacht parkeerbeleid,
weliswaar met aandacht voor parkeermogelijkheden voor bewoners. De gemeente gaat voluit voor
gratis kortparkeren bij ‘run-shopping’ in de winkelkernen.
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Eventuele nieuwe ontwikkelingen in het centrum kunnen de mogelijkheid openen voor langparkeren
met het oog op ‘fun-shopping’. Verder zal de lokale overheid een streng optreden handhaven
betreffende het fout en het dubbel parkeren, hoofdzakelijk langs de Bredabaan. Dit valt onder het
project van Centrummanagement (zie hoofdstuk lokale economie).
Door middel van een vrachtroutenetwerk en het aangeven van logistieke routes, optimaliseert de
gemeente de leveringen voor de handel en bevordert ze leveringen buiten de spitsuren, waardoor
luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersonveiligheid en files verminderd worden. Een deel van de
carpoolparking in Maria-ter-Heide zal ingericht worden als een veilige vrachtwagenparking.
Naar analogie met de ‘fietsroutes’ worden ‘looproutes’ voor de voetgangers verder uitgewerkt, met
bewegwijzering tussen winkel- en parkeerzones en voldoende en veilige oversteekplaatsen.
De gemeente Brasschaat is resoluut tegen het doortrekken van tramlijn 3 vanuit AntwerpenMerksem. Een vergroening (CO2 – arme uitstoot) van het openbaar vervoer dringt zich wel op. De
verhoging van de frequentie van de verschillende buslijnen, waarbij er rekening wordt gehouden met
een goede ontsluiting naar Klina, het bedrijventerrein van de Luitenant Coppenskazerne en de nabije
treinstations van Kapellen, Ekeren en Noorderkempen, dient verzekerd te worden. Verder moet ook
de frequentie, spreiding en de financiële haalbaarheid van de buurtbus onderzocht worden. Indien
mogelijk moeten de drie dienstencentra met de buurtbus bereikbaar zijn.
Het gemeentebestuur engageert zich om de inzet van milieuvriendelijke bussen te onderzoeken.
Op gemeentelijk niveau moet een oplossing gevonden worden voor een betere doorstroming van het
verkeer op de primaire wegen. Aangepaste verkeerslichtenregeling kan hier al een eerste aanzet toe
zijn.
Het aantal verkeersborden in onze gemeente is aanzienlijk en zorgt soms voor verwarrende situaties.
Binnen het wettelijke kader dringt een rationalisatie van het aantal en de plaatsing van de
verkeersborden zich op. Bovendien vraagt het belemmeren van de vrije doorgang op voet- en
fietspaden onze aandacht.
Op regionaal niveau bepleit en verzekert de gemeentelijke overheid een goede doorstroming en
geleiding van alle autoverkeer binnen en rond de gemeente.
De resultaten van de parkeerstudie voor de zorgcampus (Klina, Vesalius, Rotonde en Prins Kavelhof)
zullen geïmplementeerd worden.
Daar waar het kan en waar het nodig of gewenst is, moet ingespeeld worden op nieuwe projecten en
technologieën (bv. veilige fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen, CNGtankstation uitbreiden naar particulieren).
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5 RUIMTELIJKE ORDENING
5.1 VISIE
Op de Ruimtelijke Ordening van onze gemeente kunnen we alleen maar trots zijn. De Ruimtelijke
Ordening wordt in onze gemeente bepaald door de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze plannen
geven aan elk gebied van onze gemeente een bestemming die rekening houdt met de bestaande
situatie.

5.2 CONCREET
Het gemeentebestuur zet in op de realisatie van de digitale vergunning gekoppeld aan een
opvolgsysteem. We beogen een vlottere behandeling en dit op een transparante en opvolgbare
wijze. De dienst Ruimtelijke Ordening werkt voor de vergunningen samen met de dienst Groen en
Natuur.
We werken het project “Bebouwd Perifeer Landschap” uit in samenwerking met de provincie. Deze
nota zal dan als basisdocument kunnen dienen voor de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan of zijn opvolger.
Typische dorpsgezichten zoals de Antverpia-site, de site rond de St.-Antoniuskerk, de buurt van het
Rustoord en de site rond het gemeentehuis,… bepalen het uitzicht, de herkenbaarheid en de
eigenheid van de gemeente. Ze maken dus integraal deel uit van het ruimtelijk beleid van de
gemeente. Sommige dorpsgezichten zijn al beschermd, voor de andere zal de procedure tot
bescherming worden ingezet.
Sommige kasteeldomeinen in Brasschaat staan te koop of werden recent door ontwikkelaars
verworven. We ontwikkelen een visie om deze domeinen te herbestemmen, zonder dat hun karakter
verloren gaat. Het parkkarakter van onze gemeente moet immers gevrijwaard blijven.
In Brasschaat zijn er nog een aantal plaatsen die geherwaardeerd moeten worden, zoals de site rond
de Oude Baan en de site rond de kerk en het voormalige hotel aan de Rustoordlei.
We handhaven het verbod op meergezinswoningen in bepaalde zones.
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6 LOKALE ECONOMIE EN TOERISME
6.1 VISIE
Een stevig economisch draagvlak vormt een cruciale pijler voor de welvaart en leefbaarheid. Dit
betekent de nodige aandacht voor zowel de kruidenier om de hoek als voor het grote bedrijf op een
lokaal bedrijventerrein.

6.2 CONCREET
6.2.1 LOKALE ECONOMIE
Zowel bestaande als startende ondernemingen moeten, in de mate van het mogelijke, ondersteund
worden.
Een goedwerkend ‘ondernemingsloket’ moet instaan voor het verstrekken van alle nuttige
overheidsinformatie en gezaghebbende adviezen aan bedrijven en zelfstandigen alsook voor hun
begeleiding bij het aanvragen van vergunningen. Naast dit unieke ondernemersloket moet er een
volwaardige dienst lokale economie, bijgestaan door een centrummanager, uitgebouwd worden.
Starters hebben vaak nood aan een tijdelijk onderdak, waar ze hun activiteiten veilig kunnen
ontwikkelen. De gemeente kan een hulp zijn bij hun zoektocht naar een geschikte tijdelijke locatie,
waarbij vergaderzalen eveneens kunnen aangeboden worden.
De gemeente ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de sociale economie (bv. groenonderhoud,
onderhoud voet- en fietspaden, kringwinkels,…). Deze lokale projecten bieden immers een
belangrijke kans op werk voor de meest kwetsbare groep van laaggeschoolde en langdurig
werkzoekenden. De prioritaire doelstelling van deze projecten is het aanbieden van tijdelijke
werkervaring voor kwetsbare werkzoekenden, met als doel om hen idealiter (voor zover als mogelijk)
een opstap te bieden naar een reguliere job. We zien er wel op toe dat sociale economie omwille van
subsidies de concurrentie met de reguliere economie niet scheef trekt.
De KMO-zone Luitenant Coppens werd in de vorige legislatuur opgestart. De gemeente zal zich
ondernemingsvriendelijk blijven opstellen om grote belangrijke bedrijven naar deze campus te halen.
Aangezien het echter onmogelijk zal zijn om alle zonevreemde bedrijven op de Campus Coppens te
herlokaliseren, geeft de gemeente juridische zekerheid aan diegene die geen of nauwelijks overlast
veroorzaken. Slechts in dat rechtszeker kader kunnen deze bedrijven investeren en waar mogelijk
uitbreiden.
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Structureel, transparant overleg met de bestaande plaatselijke bedrijven, alsmede een vlotte
informatiedoorstroming tussen gemeente en bedrijven wordt nagestreefd.
De mogelijkheid tot een ontwikkeling van de site aan de Oude Baan moet verder onderzocht worden.
In dit project kan ruimte voorzien worden voor het langdurig parkeren ondergronds (geschikt voor
fun-shopping). Bovengronds is er plaats voor nieuwe handelszaken, waarbij rekening wordt
gehouden met de reeds gegeven adviezen.
De uitvoering van het strategisch plan en het ‘Plaatsmarketingplan Brasschaat 2011’ van WES
(versterken van de winkelgebieden, centrummanagement, parkeren en mobiliteit afstemmen op het
commerciële gebeuren, duurzame economie ontwikkelen, Brasschaat promoten buiten de
gemeente,…) moet verder gebeuren.
In het strategisch plan lokale economie worden de winkelgebieden afgebakend. Maar voor één
welbepaalde behoefte is nog geen oplossing uitgewerkt. Binnen Brasschaat dienen meer
mogelijkheden voorzien te worden voor handelsvestigingen die door hun groei geen
uitbreidingsmogelijkheden meer hebben en/of zonevreemd geworden zijn. De zone tussen de
driehoek Pauwelslei – Bredabaan – Heislagsebaan biedt hiervoor mogelijkheden.
De resterende bedrijfsbelastingen (belasting op de ambulante handel en belasting op hinderlijke
inrichtingen) worden afgeschaft.
Belastingen op drukwerken worden beschouwd als een milieuheffing en blijven behouden.
Belastingen op aanplakborden worden, in overleg met de middenstand, geëvalueerd. Mits een
aangepaste reglementering valt deze belasting weg.
De gemeente engageert zich om werk te maken van een tewerkstellingsbeleid door samenwerking
met allerlei partners (Lokale Werkwinkel, VDAB, OCMW, LBC, De Ploeg,…) en door het tweejaarlijks
organiseren van een jobbeurs.

6.2.2 TOERISME
Het verder promoten en kenbaar maken van onze winkelgebieden tot ver buiten onze
gemeentegrenzen is een prioritaire taak van de gemeente. Brasschaat ziet een enorme opportuniteit
in het verder verweven van de lokale economie en onze toeristische mogelijkheden. Een hoogstaand
toeristisch aanbod is essentieel om Brasschaat te promoten en bekend te maken bij de relevante
doelgroepen.
De kortverblijftoeristen moeten aangetrokken worden door het promoten van ‘bed & breakfast’.De
verschillende Brasschaatse parken en rustige wegen zijn het terrein bij uitstek voor fiets- en
wandelroutes. Via het fiets- en wandelknooppuntennet bezoeken mensen uit de buurt onze
gemeente of nemen mensen van verder weg de tijd en moeite om de verplaatsing naar onze
gemeente te maken. Daarom is het ook belangrijk dat de link tussen het fiets- en wandeltoerisme en
de horeca makkelijk gelegd wordt.
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Gezellige terrassen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, goed onderhouden en bewegwijzerde
wegen, themawandelingen (sprookjesvertellingen De Mik, ‘Happen en Stappen’), themafietsroutes
(‘Happen en Trappen’-parcours, de striproute) , picknickplaatsen, overzichtskaarten met fiets- en
wandelknooppunten, veilige fietsstallingen moeten ingericht worden. In het kader van de herdenking
“100 jaar Grote Oorlog 2014-2018” wordt de militaire spoorlijn tussen Kapellen en Kamp Noord
gevaloriseerd, met railbike en educatief programma voor scholen en verenigingen.
De al bestaande culinaire rijkdom van de gemeente kan uitgebreid worden door de ontwikkeling van
een nieuw streekgerecht, bijvoorbeeld door het uitschrijven van een wedstrijd.
Grote bestaande evenementen (de ijspiste, 11-juli-viering, triatlon, dorpsdag, koopavonden,
kerstmarkt, de Sint-Hubertusviering, opendeurdagen…) of nieuwe evenementen zorgen mee voor de
uitstraling van Brasschaat. Deze moeten verder uitgebouwd en ondersteund worden.
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7 WONEN
7.1 VISIE
Een lokaal woonbeleid op maat maakt kwaliteitsvol en betaalbaar wonen mogelijk. De gemeente
vindt dat het woonbeleid in de eerste plaats gericht moet zijn op een gezonde mix van jonge en
oudere gezinnen met of zonder kinderen. Dit draagt bij tot een gezond sociaal weefsel, wat op zijn
beurt een straat of buurt leefbaar en aantrekkelijk maakt.

7.2 CONCREET
Op het vlak van woonbeleid zijn er in onze gemeente twee grote uitdagingen. Enerzijds een
betaalbaar en kwalitatief woonaanbod doen voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten en in
Brasschaat wensen te blijven wonen. Anderzijds is er de woonproblematiek bij de oudere generatie.
Wat betaalbaar wonen voor jongeren betreft, moeten Privaat Publieke Samenwerkingen verder
uitgewerkt worden. Ook moeten eigenaars van huurwoningen geïnformeerd worden over de
mogelijkheden die het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van zijn regio biedt. Sociale
huisvestingsmaatschappijen starten samen met private partners projecten op inzake betaalbaar,
bescheiden wonen voor jongeren (starterswoningen en gezinnen).
Voor de verouderende bevolking moeten nieuwe woonvormen (kangoeroewoningen,
aanleunwoningen, samenhuizen, zorgwonen…) die tegemoet komen aan levenslang wonen, zeker
ingepast worden in nieuwe projecten. Hiertoe moeten gepaste antwoorden gevonden worden voor
de juridische, fiscale en sociale bezwaren in de huidige wetgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen,
afgestemd op senioren, moet een duidelijk aanbod uitgewerkt worden voor ieders beurs en
behoefte.
Brasschaat verbindt er zich toe om de opgelegde norm voor sociale woningen uit het grond- en
pandendecreet te realiseren. Het sociaal woonbeleid wordt verder gezet. De vele Brasschatenaren
op de wachtlijsten hebben daar recht op. Brasschaat zal de mogelijkheden die geboden worden door
het decreet “wonen in eigen streek” prioritair toepassen. Zo is het verwerven van een sociale koopof huurwoning ontegensprekelijk verbonden met een aantal wettelijke voorwaarden: geen andere
eigendommen bezitten, bereidheid tot het leren van onze Nederlandse taal, controle op domicilie, …
Om het groene gemeentelijke karakter te behouden, moet het verbod op nieuw te bouwen
meergezinswoningen in woonwijken en nieuwe verkavelingen gehandhaafd blijven, zoals bepaald in
het betreffende RUP.
Nieuwe woonuitbreidingsgebieden kunnen aangesproken worden als er een reële behoefte wordt
vastgesteld en de gronden de watertoets doorstaan. Bij een woonuitbreiding moet eerst gezorgd
worden voor een goede ontsluiting vooraleer er gestart wordt met de realisatie van de woningen.
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Inbreiding (het aansnijden van vrije grotere percelen) en duurzaam meervoudig grondgebruik (bv.
GIBO Mariaburg, wonen boven winkels,…) dragen onze voorkeur weg.
Leegstand en verkrotting moeten in principe krachtdadig aangepakt worden. Het huidige reglement
ter zake moet verder verfijnd worden, rekening houdend met bepaalde familiale omstandigheden.
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8 VEILIGHEID
8.1 VISIE
Veiligheid is een basisbehoefte en een basisrecht. Het behoort tot de kwaliteit van het leven. De
overheid heeft de plicht de veiligheid van alle inwoners te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te
pakken.

8.2 CONCREET
Veiligheid vertrekt in de eerste plaats vanuit een doeltreffend preventiebeleid en het goedgekeurde
ANPR-project (nummerplaatherkenning). De aankoop en plaatsing van bewakingscamera’s aan de
grote invalswegen naar onze gemeente moet snel gerealiseerd worden.
Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via informatiecampagnes
worden zij voorgelicht over allerlei (nieuwere) technieken rond persoonlijke beveiliging. Bij aflevering
van de bouwvergunning bieden we de aanvrager op vrijwillige basis een doorlichting inzake veiligheid
(inbraak en brand) van zijn bouwproject aan.
Aan het begin van de legislatuur leggen we vast voor welke vergrijpen gemeentelijk administratieve
sancties worden toegepast. Hierbij laten we onderzoeken hoe kan opgetreden worden tegen burgers
die, wegens nalatigheid, zichzelf of anderen in gevaar brengen.
Veiligheid is echter ook een collectieve verantwoordelijkheid. De uitwerking van
buurtinformatienetwerken (BIN), waarbij een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers
en politie ontstaat, moet ondersteund worden. Dringende en preventieve berichten inzake
misdrijven en criminaliteit kunnen per sms of e-mailbericht snel verspreid worden.
Buurtinformatienetwerken bevorderen ook de sociale controle. Over de resultaten van preventieve
acties en controles wordt op regelmatige tijdstippen gerapporteerd aan de burgers en aan de
gemeenteraad.
De politie moet zich op haar kerntaken kunnen concentreren. Een verdere ontlasting van
administratieve taken voor de politiediensten dringt zich op. Op die manier kan blauw meer op straat
komen. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel bij de burgers. De verschillende wijkinspecteurs moeten
voldoende in het straatbeeld verschijnen en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Hoewel er al enorme
inspanningen werden geleverd, moet er nog verder gewerkt worden om de wijkinspecteur bekend
te maken bij de inwoners. Huis aan huisbezoek bv. kan dit verbeteren.
Samenwerking met de politiezone Schoten mag geïntensifieerd worden door ook synergie te creëren
bij het CALOG personeel.
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Wanneer preventie niet werkt, moet er snel en krachtdadig opgetreden worden. Vooral de kleine
criminaliteit verhoogt het onveiligheidsgevoel bij de mensen en moet hard aangepakt worden. Een
doordacht lik-op-stukbeleid (de straf volgt zo snel mogelijk op het delict) en de gemeentelijke
administratieve sancties dragen bij tot een beter samenleven op lokaal niveau.
Brandweer is een essentiële component in de veiligheidsketen. Het investeringsprogramma dat in de
vorige legislatuur werd opgestart, wordt verder gezet. Door opleiding en begeleiding zullen de
vrijwilligers verder geprofessionaliseerd worden. Tevens moeten er organisatorische optimalisaties
doorgevoerd worden. Afhankelijk van de aard en de ernst van de interventie moet er een gepast
aantal voertuigen en manschappen ter plaatse gestuurd worden.
De Brasschaatse brandweer moet een blijvende en stimulerende rol blijven spelen in de
brandweerhervorming.
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9 ONDERWIJS
9.1 VISIE
Een gemeente heeft enerzijds een belangrijke opdracht wat betreft onderwijsaanbod en vorming en
anderzijds heeft ze de mogelijkheid, in het kader van een flankerend onderwijsbeleid, de regierol
voor alle scholen op haar grondgebied op zich te nemen.

9.2 CONCREET
De gemeente zal een sector- en netoverschrijdende regierol op zich nemen in het ondersteunend
onderwijsbeleid. Scholen van verschillende netten kampen immers vaak met dezelfde problemen.
Het is nuttig en noodzakelijk om op bepaalde tijdstippen met de verschillende netten het overleg
verder te zetten. Een net- en schooloverschrijdende samenwerking, zowel sociaal, materieel als
financieel, moet geëvalueerd worden.
Het uitgebreid aanbod van verschillende onderwijsvormen en -netten zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs in Brasschaat is van essentieel belang voor de garantie op een vrije schoolkeuze.
De aanwezigheid van het gemeentelijk onderwijs in Brasschaatse wijken en een gemeentelijke
secundaire school dragen hiertoe bij.
Aangezien een substantieel gedeelte van de gemeentelijke schoolinfrastructuur niet aan de
hedendaagse normen van duurzaamheid voldoet, dringt een meerjarig investeringsprogramma zich
op.
Een school is echter meer dan een ‘gebouw’ of ‘onderwijs verstrekken’. De gemeente Brasschaat zet
volop in op de ‘Brede School’ als het kloppend hart van de gemeenschap. Het optimaal benutten van
de infrastructuur is hierbij het vertrekpunt en het draagt bij tot het versterken van het sociaal
weefsel. Er zal nog meer gestreefd worden naar het ter beschikking stellen – buiten de schooluren van de gemeentelijke schoolinfrastructuur voor andere organisaties. Zo moedigt de gemeente de
actieve wisselwerking tussen onderwijs, sport en jeugd, ouders en lokale gemeenschap,
cultuurverenigingen, OCMW en de bedrijfswereld voortdurend aan.
De uitbreiding van het GIB op het vlak van leerlingenaantal en infrastructuur moet ook na de
realisatie van de nieuwe gebouwen aan het Louis De Winterstadion opgevolgd worden. Er moet een
goed onderbouwde visie komen op lange termijn en op basis daarvan een bovengrens voor het
aantal leerlingen.
Verder blijft de gemeente Brasschaat kwalitatief hoogstaand kunstonderwijs in twee academies,
waarin enerzijds muziek en woord en anderzijds plastische kunsten onderricht worden,
ondersteunen.
Bovenstaande bekommernissen moeten uitmonden in een “Masterplan gemeentelijk onderwijs”.
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In ons gemeentelijk onderwijs willen we vanaf de basisschool cultuur onder de aandacht brengen.
Drempelverlagende initiatieven zoals museumbezoek, toneel, concert, dans, … worden in de
schoolactiviteiten opgenomen.
Voor zover dit niet in de eindtermen van het onderwijs is voorzien, blijven we projecten rond
preventie voor jongeren (bv. Mega-project) stimuleren.
Directies en leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs moeten ondersteund worden door
beleidsopleidingen en permanente navorming.
De gemeente stimuleert het ‘levenslang leren’ voor iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen: door de
centrale rol van de gemeentelijke bibliotheek en door het ruime aanbod aan volwassenenvorming
(academies, dienstencentra, vzw +3, Acta, Dakhuus, LBC, Kabas, …).
Het is belangrijk dat de jongeren uit onze gemeente goede keuzes kunnen maken en degelijk
geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Het uitbouwen van een digitaal onderwijsloket binnen
de gemeentelijke webstek met als doel te informeren over studiemogelijkheden, inschrijvingsdata,
studiebegeleiding, scholenbeurzen, beroepsmogelijkheden, studiebeurzen, … behoort tot het
dienstverleningspakket voor de schoolgaande jeugd van Brasschaat.
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10 CULTUUR, ERFGOED EN VLAAMSE AANGELEGENHEDEN
10.1 VISIE
De opdracht van de gemeente met betrekking tot cultuur is drieledig: cultuur moet
gemeenschapsvormend, aanvullend en participatief zijn. De lokale overheid moet cultuur naar de
mensen brengen en niet alleen mensen naar cultuur brengen.
Het is van het grootste belang onze erfgoedwaarden duurzaam te behouden, te beheren en te
restaureren. Een modern onroerend erfgoedbeleid moet ervoor zorgen dat de kwaliteit, identiteit en
herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd is en verder wordt uitgebouwd.

10.2 CONCREET
10.2.1 CULTUUR
Er is in Brasschaat een bezoekerspotentieel voor een podiumzaal van 350 à 400 personen. De vraag
naar een dergelijke podiumzaal neemt de gemeente Brasschaat ter harte. Nu wijken eigen
Brasschaatse verenigingen uit naar grote zalen in de buurgemeenten. In een “Masterplan culturele
infrastructuur” leggen we deze investeringsplannen vast met aandacht voor de financiële
haalbaarheid van een dergelijk project. Hierbij wordt eerst de gemeentelijke culturele infrastructuur
en die van derden (zaal de Kring, het Sint-Michielscollege, …) in kaart gebracht.
De gemeente wil private actoren ook betrekken in de realisatie van nieuwe culturele projecten. Het
culturele mecenaat vormt voor bedrijven een maatschappelijke meerwaarde en is een hefboom voor
de culturele sector.
Openbare ruimte en gebouwen vormen een uiterst geschikte locatie om kunst en cultuur dicht bij de
mensen te brengen. Het kunstbeleid in onze gemeente zal daar graag op inspelen.
Voor cultuurmanifestaties moet een online-loket komen. Het reeds bestaande e-loket moet verder
uitgebouwd worden voor reservaties, een activiteitenkalender,… Op die manier kan sneller en
makkelijker de stap naar cultuur gezet worden. Meer mensen in contact brengen met cultuur in al
zijn facetten én voor alle leeftijden, is een taak van de gemeente Brasschaat.
Ter gelegenheid van de wijkconcerten, moeten er kansen gegeven worden aan jong talent.
Via het cultuurcentrum Brasschaat worden voorstellingen voor alle lagen van de bevolking
georganiseerd: jeugd, scholen, senioren.
De toepassing van de ‘Vriendenpas’ van het cultuurcentrum wordt uitgebreid naar de toekomstige
“UITpas®” van de Vlaamse overheid.
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Een moderne bibliotheek is meer dan alleen maar ontlenen van boeken. Het moet een
onuitputtelijke bron van informatie zijn. Naslagwerken en informaticatoepassingen moeten voor
iedereen toegankelijk zijn en kunnen geraadpleegd worden. De trend van de digitaliseringsevolutie
moet op de voet gevolgd worden. Bijkomende openbare computerruimtes moeten dan ook voorzien
worden.
Een volwaardige jeugdafdeling binnen de bibliotheek moet verder uitgebouwd worden.
In samenwerking met de clustergemeenten wordt de uitgave van een boek over het begin van de
Eerste Wereldoorlog in de Noorderkempen overwogen.

10.2.2 ERFGOED
De gemeente Brasschaat ontwikkelt een beleid ter bevordering van het historisch besef van zijn
burgers.
Dit kan door de ondersteuning van heemkundige verenigingen, het aanmoedigen van historische
publicaties en onderzoek, de organisatie van herdenkingen en tentoonstellingen,… Daarbij wordt in
het bijzonder rekening gehouden met het bereiken van kinderen en jongeren.
Samen met de heemkundige kring Breesgata, wordt er gezorgd voor het behoud van lokale tradities
en gebruiken, roerend en immaterieel erfgoed.
Het gemeentelijk archief (met inbegrip van het funerair erfgoed) moet een dynamisch archief kunnen
worden: een archief dat voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is.
Typische Brasschaatse gebouwen, monumenten en voorbeelden van architectuur worden
beschermd. De gemeente wil het culturele en religieuze erfgoed in stand houden en eventueel
verder ontwikkelen.

10.2.3 VLAAMSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
De Brasschaatse 11 juli viering is al jarenlang toonaangevend in onze regio. We willen dit zo houden.
Daarom zal opnieuw een werkgroep gestart worden die de viering opnieuw dynamiseert en het
verenigingsleven er terug bij betrekt.
In samenwerking met de Brasschaatse verenigingen ondersteunen we ieder initiatief waarbij het
Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf wordt gezet (bijvoorbeeld het belonen van
mooie Nederlandstalige benamingen voor onze handelszaken en residenties).
Onze gemeente situeert zich ook in Europa. Daarom willen wij 9 mei, de dag van Europa, ook
bijzondere luister bij zetten. Onze verbroedering met Bad Neuenahr-Ahrweiler zetten we
onverminderd verder.
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11 SPORT
11.1 VISIE
De gemeente wil een aangenaam sportklimaat creëren waarbinnen sport zijn sociale en gezondheid
bevorderende rol kan spelen. De gemeenschapsvormende rol die sport heeft als sociaal bindweefsel
in deze maatschappij, moet hierbij benadrukt worden.
De gemeente moet meer mensen aanzetten tot levenslang sporten.

11.2 CONCREET
De gemeente maakt de nodige middelen vrij voor het voltooien van het “Masterplan Park” i.v.m. de
sportterreinen en de ontwikkeling van de Bondgenotenlei als sportinfrastructuur. De bedoeling
hiervan is dat iedere sportclub de toegewezen locatie verder kwalitatief kan uitbouwen. De realisatie
van een tennishal kan het “Masterplan” (ev. uitgebreid tot Peerdsbos) nog vervolledigen.
De bestaande sportinfrastructuur moet optimaler gebruikt worden. Turnzalen en sporthallen van
scholen zijn vaak nog onderbenut. Een onderzoek hiernaar is noodzakelijk. Op basis hiervan kunnen
een aantal structurele maatregelen (bv. gescheiden verwarming van de klaslokalen en de sportzalen)
genomen worden. Indien deze maatregelen ontoereikend zouden zijn, moet een
behoeftenonderzoek gedaan worden naar de noodzakelijkheid van een extra sporthal, ev. in een
PPS-constructie
.
De E-10 plas is nu voorzien voor zachte recreatie (fietsen, wandelen). Deze zone bouwt de gemeente
verder uit als trainingsfaciliteit voor bepaalde verenigingen (reddersclub, triatlonclubs). In de verdere
toekomst wordt de mogelijkheid tot de verdere uitbouw van een toeristisch, sport- en
recreatiedomein op deze site overwogen.
Het aanbod van diverse sportkampen en -activiteiten wordt verder uitgebouwd en er wordt
aandacht gegeven aan de hele waaier van kleuter- tot seniorensport. Door evenementen, zoals
scholencross, schoolsportdag, scholentornooien, … uit te bouwen, verder te zetten of te
ondersteunen, wordt de samenwerking met de verschillende scholen uit alle netten verbeterd.
Andere grote sportevenementen die bijdragen tot de uitstraling van onze gemeente en die onze
steun verdienen zijn: triatlon, internationale tornooien,… De Acht van Brasschaat verdient het om
verder uitgebouwd te worden.
Samen met de jeugd- en seniorenraad lanceert Brasschaat nieuwe uitdagende initiatieven en zorgt zo
voor een blijvende vernieuwing in het sportaanbod. Zo zal er bijzondere aandacht gaan naar groepen
die nog niet of weinig van het sportaanbod kunnen genieten (gehandicaptensport).
De samenwerking met bovenlokale organisaties (Regio Antwerpse Kempen, Provincie Antwerpen,
BLOSO…) wordt geoptimaliseerd.
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De samenwerking met Sportoase (sporthal, zwembad) wordt permanent geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd. De benutting van het zwembad moet opgevolgd worden in functie van de doelstellingen
van de verschillende verenigingen en de individuele zwemmer. Een behoeftenonderzoek kan de
mogelijkheid tot uitbreiding van het zwembad, eventueel samen met naburige gemeenten, nagaan.
Een goed uitgewerkt en doordacht subsidiereglement is het middel om klemtonen te leggen in het
sportbeleid Om dit subsidiereglement actueel te houden, dient het jaarlijks geëvalueerd te worden
door de Sportraad.
De concurrentievervalsing inzake infrastructuursubsidies tussen sportclubs op privégronden en deze
op gemeentegronden moet weggewerkt worden.
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12 GEZINSBELEID
12.1 VISIE
De diversiteit aan gezinsvormen is vandaag enorm. Steeds vaker beantwoorden ze niet meer aan het
klassieke gezinspatroon zoals we dat kenden (alleenstaanden, één-ouder gezinnen en nieuw
samengestelde gezinnen). Bovendien stellen de gezinnen steeds hogere eisen aan de maatschappij
om de combinatie tussen arbeid en gezin te vergemakkelijken én daarnaast nog tijd te hebben om
zich op sociaal en cultureel vlak te kunnen ontplooien.

12.2 CONCREET
De gemeente treedt op als regisseur inzake kinderopvang. Zij ondersteunt initiatieven die instaan
voor flexibele (voor en na school, tijdens schoolvakanties, …) en occasionele opvang (bij ziekte,
solliciteren, …). Privé-initiatieven moeten hierbij gestimuleerd worden. Een digitaal loket lokale
kinderopvang moet een makkelijk en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor de jonge ouders.
We willen ook nadenken of we jonge senioren een rol kunnen geven in de kinderopvang. Bestaande
noden kunnen zo gelenigd worden en voor de senioren kan dit een zinvolle tijdsbesteding zijn die
hen uit een eventueel isolement kan halen. Het adviesorgaan LOK (lokaal overleg kinderopvang)
moet hierbij maximaal betrokken worden.
Verder adviseert het LOK het plaatselijke bestuur over het lokale beleid kinderopvang en biedt het
vorming aan.
De gemeente zorgt ervoor dat bestuursbeslissingen de gezinstoets doorstaan. Beslissingen van het
gemeentebestuur houden rekening met gezinnen. Concreet betekent dit: korting bij
huisvuilomhaling voor gezinnen met ‘luier-kindjes’, korting voor het 2de en volgende kind bij
(sport)kampen, …
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13 JEUGD
13.1 VISIE
Jongeren moeten in onze gemeente kunnen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke
burgers. Dit verloopt niet altijd even makkelijk. Als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om
dit alles te doen lukken. Jeugd – van kleuter tot jonge adolescent – moet de mogelijkheden hebben
binnen onze gemeente om op te groeien en zich te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor
gehandicapten en sociaal zwakkeren.

13.2 CONCREET
Kunnen spelen in je eigen buurt is daarom noodzakelijk. De reeds bestaande speelpleintjes moeten
daarom zeker behouden en goed onderhouden worden. In de Brasschaatse wijken waar de
speelmogelijkheden op dit moment ontoereikend of onbestaand zijn, moeten er speelpleintjes met
aangepaste faciliteiten aangelegd worden. De overzichtskaart uitgegeven door de Jeugddienst is het
ideale middel om te onderzoeken waar er nood is aan zulke pleintjes.
Jongeren moeten in Brasschaat over aangepaste ontmoetingsmogelijkheden kunnen beschikken.
De Ruiterhal moet in dit opzicht fuifvriendelijker gemaakt worden door bijvoorbeeld het aanbrengen
van een indelingswand. Verder moet er een afgescheiden buitenruimte gecreëerd worden voor de
rokers zodat overlast voor de omwonenden beperkt wordt.
In het jeugdhuis Hobnob
moet de klimatisatie op punt gezet worden.
Jeugdverenigingen, als onmisbare schakel in onze Brasschaatse gemeenschap, blijven onze volledige
steun genieten. Gratis kampvervoer moet voor al deze verenigingen blijven bestaan.
Jeugdverenigingen moeten ook bijgestaan worden met raad en daad op het vlak van veiligheid,
vorming, infrastructuur,… Bij infrastructuursubsidies aan jongerenverenigingen blijven
veiligheidsbevorderende werken prioritair.
Het contact tussen de lokale overheid en de jeugd verloopt via de Jeugddienst en de Jeugdraad.
De openingstijden van de Jeugddienst moeten jeugdvriendelijker gemaakt worden, met de nodige
aandacht voor de vakantieperiodes. De jeugddienst moet een open huis zijn ten dienste van de
jongeren. De prioritaire taak van de Jeugddienst is om de Brasschaatse jongeren te ondersteunen bij
hun initiatieven. We streven naar een jonge personeelsbezetting voor de Jeugddienst.
Via een goed werkende jeugdraad, in samenspraak met alle jeugdbewegingen, scholen,
jongerenorganisaties, jeugdhuis en gemeentebestuur, kent men de noden van de Brasschaatse
jeugd. De realisatie van het jeugdverblijfcentrum moet snel uitgevoerd worden.
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14 LOKAAL SOCIAAL BELEID
14.1 VISIE
Een
stevig
sociaal
weefsel
is
de
basis
van
een
gezonde
samenleving.
De hoekstenen van dit sociaal weefsel zijn: gezinnen, actieve senioren, geëngageerde jeugd en
ondernemende burgers. Het is in de gemeenschap, in het sociale weefsel dat een individu burger
wordt.
De basis voor het Brasschaats sociaal beleid vormen de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de
uitvoering van het “Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid” voor de periode 2014 – 2019.
De taak van de gemeente en het OCMW bestaat erin te voorzien in of het faciliteren van een vangnet
voor wie, door omstandigheden, tegenslag of onvoorziene gebeurtenis, (even) niet meer mee kan.
Concreet vertaalt zich dat in opvang, ondersteuning en begeleiding. Een vangnet is echter geen
hangmat. Het doel is een nieuwe doorstart, waarbij men, op een zo kort mogelijke termijn, opnieuw
een eigen zelfstandig leven leidt en opnieuw op eigen benen staat.

14.2 CONCREET
14.2.1 SAMENWERKING
Een efficiënt en transparant sociaal beleid is een geïntegreerd beleid in samenwerking met andere
(welzijns)actoren waarbij er een evenwicht bestaat tussen rechten en plichten. Bij de uitwerking van
deze projecten willen wij de nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de persoon: zij die
verantwoordelijkheid kunnen nemen, moeten dit doen; zij die dit niet kunnen, moeten beter
beschermd worden.
De maximale samenwerking en verdere integratie van OCMW en gemeente worden verdergezet.
Ook een bovenlokale samenwerking is essentieel: de zorgregio’s, samenwerkingsinitiatief
eerstelijnszorg (SEL), lokaal gezondheidsoverleg (LOGO), lokaal overleg opvoedingsondersteuning
(LOOO), samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW De Terp) rond o.m.
woonbegeleiding, regionaal woonoverleg Igean (IGWL), …
Het bestuur werkt ondersteunend naar en in permanent overleg met private initiatieven, en neemt
de regierol van het lokaal sociaal beleid op zich: preventieve opvoedingsondersteuning, jeugdwelzijn,
ziektepreventie en gezondheidszorg, inspraak en participatie.
Ook het delen van informatie van de verschillende gemeentediensten en politie wordt
aangemoedigd, met inachtneming van de vigerende wetgeving (o.a. privacy) en met respect voor
ieders taak en opdracht. Door permanent overleg en een verdere digitalisering van gegevens via de
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Kruispuntbank wordt dit verder op punt gesteld. Deze werkwijze is ook efficiënt voor het opsporen
van sociale fraude.

14.2.2 TOEGANKELIJKHEID
Het bestuur onderschrijft verder het “Charter van toegankelijke dienst- en hulpverlening”, zoals
goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad d.d. 1 juli 2010.
Het ruime aanbod aan dienstverlening voor jonge gezinnen, senioren en andere doelgroepen wordt
up-to-date gehouden en gecommuniceerd.
Het is ook belangrijk dat personen met een handicap zonder ongemak thuis zijn in Brasschaat. Het
toegankelijker maken van openbare gebouwen en publieke ruimten komt trouwens niet alleen
personen met een handicap ten goede, maar ook andere bevolkingsgroepen die minder mobiel zijn
(bv. ouderen, mensen met kinderwagens). De gemeente zal ervoor ijveren dat nieuwe gebouwen
vanaf de conceptfase maximaal toegankelijk gemaakt worden. Bij bestaande gebouwen kunnen hier
en daar nog aanpassingen nodig zijn (bv. schuifdeuren i.p.v. draaideuren). Waar nodig, wordt het
wegdek en voetpaden aangepast aan de bijzondere noden van de andersvaliden.

14.2.3 WELZIJN
Initiatieven die het sociale welzijn van de inwoners verbeteren, moeten verder ondersteund of
uitgebouwd worden. De bedoeling is de zelfredzaamheid te bevorderen zodat iedereen (opnieuw) op
eigen benen kan staan. De initiatieven kunnen onder meer zijn: wedertewerkstelling onder artikel 60
(waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met
als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces),
sociale kruidenier, budgetmeters voor nutsvoorzieningen voor mensen die hun factuur niet kunnen
betalen, preventie en aanpak van problematische schuldenlast, sociale en culturele participatie,…
Een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen wordt verder mogelijk
gemaakt door:
1. Voldoende aandacht voor vereenzaming. De gemeente wil de werking van goede
buurtgenootschappen volop ondersteunen op financieel en logistiek vlak. Eigen initiatieven en eigen
projecten zullen gestimuleerd worden en de mogelijkheden voor de realisatie ervan zullen geboden
worden. Speelstraten, wijk- of straatfeesten, de aanleg van petanquebanen, … het verhoogt telkens
de betrokkenheid van de burger.
Het project burenmiddeling, dat bemiddelt in conflictsituaties, zal verder uitgewerkt worden.
Het project ‘sneeuwtelefoon’ waarbij je je als vrijwilliger kan aanmelden om de stoep van een buur
ijzel- en sneeuwvrij te houden, moet verder ondersteund en uitgebreid worden naar heel Brasschaat.
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Voor bepaalde doelgroepen worden initiatieven zoals “Op Maat” verder ondersteund.
2. een ruim aanbod van andere vervoersmogelijkheden, zoals de minder mobielencentrale, de
buurtbus, de vervoerdienst van de dienstencentra, …
3. De gemeente faciliteert de vestiging van geïnteresseerde actoren in de sector ‘sociale economie’
op geschikte locaties. Het eventueel te verwerven Kamp Noord komt hiervoor zeker in aanmerking.
De gemeente zal, in de lijn van haar traditie, welbepaalde opdrachten voor bestaande socialeeconomie- projecten (vzw Bielebale, vzw Aralea, AWB, …) reserveren.
Een centraal aanmeldingspunt of loket moet de hulpverlening versnellen.

14.2.4 SENIOREN
De vergrijzing is een weldaad, maar stelt het beleid voor nieuwe uitdagingen. De senioren omvatten
verschillende generaties en daarom faciliteert het bestuur naargelang ieders noden en behoeften
allerlei initiatieven, gaande van zinvolle ontspanning tot gespecialiseerde zorgverlening.
Een kwalitatieve zorg- en dienstverlening, een aangepast huisvestingsbeleid en het aanzetten tot een
langdurige zelfredzaamheid zijn de hoekstenen voor een aangename en zinvolle oude dag.
Ouderen in onze gemeente willen zowel op fysiek als op intellectueel vlak actief blijven. De
gemeente is daarom voorstander van een goed uitgewerkt net van seniorensport. Ook de
seniorensportdag moet een hoogdag blijven. Verder kunnen, naast de huidige computerruimtes
(bibliotheek, Remise, Kabas en de 3 dienstencentra), bijkomende openbare computerruimtes (OCR)
gecreëerd worden, ter bestrijding van het fenomeen van ‘digibeten’ bij senioren.
Senioren willen liefst zo lang mogelijk op eigen benen staan. Wanneer dit niet meer kan, moet hulp
geboden worden. Een woonzorgteam, dat kleine onderhoudswerken thuis bij senioren uitvoert,
wordt opgestart. Dit team is een aanvulling van de huidige thuishulp van het OCMW (karweidienst
voor tuinonderhoud en poetsdienst) en de thuishulp via private initiatieven.
De gemeente zet dan ook de gemeentelijke mantelzorgtoelage verder.
De gemeente voert een aangepast woonbeleid voor senioren dat voorziet in een waaier van
woonvormen : zorg-, assistentie- en aanleunwoningen voor ieders budget.
Verder zullen onze drie bestaande dienstencentra ondersteund worden. De dienstverlening inzake
thuishulp wordt, in overleg met de andere actoren, georganiseerd en aangestuurd vanuit elk
dienstencentrum.
Door samenwerking met andere actoren wordt het woonzorgaanbod verder uitgebreid waar
mogelijk: crisisopvang, zorghotel, dagverzorgingscentra, kort verblijf, residentieel verblijf in een
woonzorgcentrum.
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Om dit alles optimaal te realiseren is een actief beleid betreffende werving, begeleiding en
ondersteuning van vrijwilligers, meer dan noodzakelijk. Zij zijn immers de onmisbare schakel in het
woonzorgbeleid voor doelgroepen.
In onze gemeente worden al heel wat initiatieven voor senioren genomen maar zijn ze vaak nog te
weinig gekend bij de doelgroep. We denken dan aan de buurtbus, boodschappendienst, maaltijden
aan huis, minder mobielencentrale, telefoonnetwerken, … Het zal een permanent actiepunt blijven
om deze initiatieven via bestaande (seniorenraad, seniorenverenigingen, seniorengids, …) en nieuwe
kanalen onder de aandacht van de senioren te brengen.
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15 ASIEL EN MIGRATIE
15.1 VISIE
Een duidelijk migratiebeleid is open, maar tegelijk kordaat en correct met klare taal waarbij
problemen benoemd worden en niet onder de mat geveegd worden. Een beleid dat binnen de EUlijnen kleurt, dat Europese instrumenten maximaal inzet en dus niet steeds kiest voor de meest lakse
weg.
Op lokaal niveau heeft de gemeente een belangrijke rol te spelen bij de tijdelijke opvang, de
inschrijving, opvolging én de inburgering van nieuwkomers.

15.2 CONCREET
De opvangmogelijkheid via LOI-plaatsen, waarbij het OCMW uitsluitend materiële opvang en
begeleiding aan asielzoekers tijdens het verloop van de asielprocedure aanbiedt, wordt behouden.
Deze opvang geldt enkel en alleen voor de duur van de procedure. Na de beslissing, volgend op die
procedure, wordt de opvang beëindigd.
De gemeente Brasschaat blijft bij inschrijving een controle doen op de jobkansen en
arbeidscontracten van EU-burgers zodat personen die als EU-werknemer ingeschreven staan,
daadwerkelijk hun loon uit arbeid verdienen en geen leefloon hoeven te ontvangen.
Officiële nieuwkomers moeten het inburgeringtraject doorlopen en eventueel beloond worden met
een inburgeringcertificaat. De drie belangrijke onderdelen van dit traject zijn: het aanleren van onze
Nederlandse taal, de werkbereidheid (opstap naar arbeidsmarkt) en lessen en informatie over onze
samenleving.
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16 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
16.1 VISIE
Gemeentelijke overheden worden hoe langer hoe meer een actor in de ontwikkelingssamenwerking.
Gemeenten moeten in, de mate van het mogelijke, lokale Noord-Zuid initiatieven ondersteunen.

16.2 CONCREET
De beschikbare middelen moeten, binnen de budgettaire mogelijkheden, gebruikt worden voor het
ondersteunen van de stedenband met Tarija en voor onze Brasschaatse missionarissen,
ontwikkelingshelpers en -initiatieven.
De gemeente blijft de sensibilisering voor mondialisering, zoals de Wereldmeerdaagse en de 11-1111-aktie, ondersteunen.
Het aankoopbeleid van de gemeente heeft oog voor eerlijkheid en duurzaamheid.
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17 MILITAIRE GEMEENSCHAP
17.1 VISIE
Voor het bestuur is het belangrijk goede relaties met de militaire gemeenschap in Brasschaat te
onderhouden.

17.2 CONCREET
Voor de gemeente Brasschaat is het belangrijk dat de goede samenwerking met de lokale militaire
overheid wordt verder gezet (sportdagen, T-Day, de Mars van 18RA, kampbezoeken, viering van
plechtigheden waarbij de militaire instanties worden uitgenodigd). De militaire gemeenschap blijft
een belangrijke gesprekspartner. De gemeente moet blijven ijveren voor de bestendiging van de
militaire aanwezigheid en voor de erkenning van Brasschaat als volwaardig kamp.
Brasschaat steunt het unieke artilleriemuseum ‘Gunfire’ met zijn uitzonderlijke collectie die de
geschiedenis van de artillerie in België en het Kamp van Brasschaat voorstelt.
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18 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Jan Jambon – Burgemeester
Politie – Brandweer – Veiligheid – Personeel – ICT

Dirk de Kort
Publieke Ruimte – Openbare werken – Patrimoniumbeheer – Milieu, groen en natuur
Adinda Van Gerven
Sport – Burgerzaken – Vlaamse en Europese aangelegenheden
Luc Sevenhans
Mobiliteit – Verkeer – Communicatie – Militaire aangelegenheden – Verbroederingscomité Bad
Neuenahr-Ahrweiler
Sophie De Roeck
Onderwijs – Jeugd
Karina Hans
Cultuur - Gezin
Jef Konings
Senioren – Ontwikkelingssamenwerking – Feestelijkheden
Philip Cools
Ruimtelijke Ordening – Lokale economie – Toerisme
Bart Brughmans
OCMW – Financiën – Wonen
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