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Beste Ranstenaar,
Voor de periode 2019-2024 mogen wij onze mooie gemeente besturen met een college van
burgemeester en schepenen dat ánders samengesteld is dan tijdens de voorgaande periodes.
Dat maakt deze beleidsverklaring extra belangrijk: ze toont waar we naartoe willen in Ranst, samen
met jullie en mede dankzij jullie inbreng. Want jullie talrijke voorstellen, verzuchtingen, tips en
informatie hebben mee de richting bepaald die we nu inslaan.
Voor de duidelijkheid: deze beleidsverklaring bevat enkel de algemene krachtlijnen. De gedetailleerde
en concrete uitwerking per bevoegdheid zullen in de beleidsnota’s te vinden zijn die elke schepen in
de loop van 2019 uitschrijft in overleg met het college van burgemeester en schepenen, het personeel,
en jullie, onze inwoners.
We plannen een open beleid, dicht bij de burger in dialoog en openheid, om van Ranst nog meer een
gezonde, leefbare en veilige gemeente te maken.
Een beleid dat inspeelt op de noden van vandaag, maar dat zeker ook gericht is op de Ranstenaar van
morgen.
Om efficiënter als ploeg te kunnen werken besturen we met minder schepenen dan de wet ons toelaat,
wat Ranst meteen een financiële besparing oplevert.
We besturen als een echt “college”: onze beslissingen nemen we collegiaal en we zullen dus ook als
ploeg verantwoordelijk zijn, in plaats van elk apart voor zijn/haar eigen afgebakend domeintje.
Veel beslissingen zijn trouwens van belang voor heel wat verschillende bevoegdheden en kunnen daar
zelfs onbedoelde negatieve neveneffecten hebben. We zullen dan ook permanent oog hebben voor
de integratie van de beleidsdomeinen; dat is een verantwoordelijkheid van elk lid van het college, maar
een bijzonder aandachtspunt voor de “klimaatschepen” en de “zorgschepen”, die op elke beslissing de
klimaat-, zorg-, mobiliteits- en jongerentoets zullen toepassen.
We spitsen ons als ploeg enkel toe op de gemeentelijke bevoegdheden: standpunten of problemen op
hogere politieke beleidsniveaus staan volledig los van ons beleid in Ranst. Als bestuurspartijen
engageren we ons om geen thema’s op de gemeenteraad te brengen of op de agenda van het college
van burgemeester en schepenen te zetten die niet tot de bevoegdheid van een gemeente behoren.
Gemeentelijk beleid behelst een uitgebreid pakket bevoegdheidsdomeinen. In wat volgt groeperen we
alles in drie grote thema’s:

Ø een verantwoordelijk en eerlijk beleid,
Ø een duurzaam beleid,
Ø een menselijk beleid.
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Een verantwoordelijk en eerlijk beleid
Meten is weten
Stap voor stap: degelijk beleid steunt op kennis van zaken. Zo kan bv. een goed huisvestingsbeleid niet
zonder woonbehoeftenstudie, een armoedebeleid niet zonder correcte gegevens over kwetsbare
groepen en evoluties in de armoederisico’s.
Het eerste jaar van deze bestuursperiode zullen we dan ook waar nodig gegevens verzamelen en
studies uitvoeren. Dat is niet alleen een zaak van externe deskundigen of studiebureaus, maar ook van
andere nuttige informatiebronnen: agentschappen, intercommunales, ngo’s, vzw’s, verenigingen van
burgers enzovoort, die over goede ideeën beschikken en over de kennis om deze ideeën in praktijk om
te zetten. Het gemeentebestuur maakt hier optimaal gebruik van.

Financiën
Verantwoord besturen betekent voor ons ook: een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren –
hoewel dat geen doel op zich is, het financieel meerjarenplan staat ten dienste van een dynamisch
bestuur in alle beleidsdomeinen voor en door de Ranstenaar.
Het
fiscaal
rechtvaardigheidsgevoel
vinden
we
erg
belangrijk.
De fiscale regelgeving moet daarom in een vlot verstaanbare taal geschreven zijn en de criteria moeten
eenvoudig controleerbaar zijn, met een zo min mogelijke administratieve last.
Belastingen betalen is nuttig en nodig, voor élk van ons: ze dienen om ons dagelijks leven in Ranst
mogelijk te maken. Daarom moeten alle Ranstenaars het terechte gevoel krijgen een eerlijke bijdrage
te leveren aan de dienstverlening en de infrastructuur die ze ervoor in de plaats krijgen. Dat moet in
de teksten van de belastingreglementen tot uiting komen.
Forfaitaire belastingen kunnen algemeen aanvaard zijn (bv. op tweede verblijf) of nuttig gedrag
sturend zijn (bv. leegstand terugdringen). Maar ze worden soms ook als onrechtvaardig aangevoeld.
We zullen de afweging maken in welke gevallen we ze kunnen vervangen door beter verdedigbare,
herverdelende regelingen.
De belastingbetalende Ranstenaar heeft recht op transparante communicatie over de doelstellingen
van onze financiële beleidscyclus, die we realistisch maar toch voldoende beperkt zullen formuleren.
Voor nieuwe budgetten of meerjarenplannen vertrekken we voortaan telkens van een wit blad zonder
oude “verworvenheden”: deze zero-based werkwijze vraagt voor elke nieuwe uitgave een
verantwoording, zodat we al te vrijblijvende budgetteringen (“omdat het voorheen ook zo was”)
onmogelijk maken.
In de jaarlijkse begroting zullen we meer oog hebben voor de werkelijke noden. Soms zijn investeringen
in bepaalde beleidsdomeinen prioritair en dan mag daar een groter budget tegenover staan.
Voor diensten of producten die we als gemeente niet zelf kunnen aanbieden sluiten we
overeenkomsten af met buurgemeenten, zodat de Ranstenaars tegen gunstige voorwaarden kunnen
gebruikmaken van hun faciliteiten - en omgekeerd.
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We onderzoeken alle mogelijkheden voor externe financiering van projecten, er zijn talrijke
interessante subsidiemogelijkheden. Maar de behoefte aan een project blijft uiteraard hét criterium:
geen project louter en alleen om subsidies binnen te halen.

Klantvriendelijke administratie
De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat.
Samen met onze gemeenteambtenaren maken we van de gemeentelijke administratie een
slagkrachtige organisatie, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op
klantvriendelijkheid.
Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering zullen de leidraad vormen.
De integratie tussen gemeente en OCMW grijpen we maximaal aan om tot één effectief geïntegreerde
organisatiestructuur en één geïntegreerd lokaal sociaal beleid te komen.
Waar nodig herbekijken we in samenspraak met het personeel de interne organisatie en onderzoeken
we eventuele uitbreidingsmogelijkheden.
De klantvriendelijkheid die we als bestuur samen met de ambtenaren centraal stellen, zal garanderen
dat we snel inspelen op vragen, bezorgdheden en bemerkingen en dat we administratieve procedures
en dossiers vlot afhandelen. Vlotte service betekent uiteraard niet dat alles overhaast wordt
afgehandeld: de Ranstenaar heeft ook recht op grondigheid.
Naast het gemeentehuis kunnen ook andere locaties in aanmerking komen om op geregelde
tijdstippen een bepaalde gemeentelijke dienstverlening aan te bieden.
Daarnaast stellen we - voor wie dat verkiest – ook zoveel mogelijk informatie op een geordende,
eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare wijze op de gemeentelijke website ter beschikking.
Een (online) dienstencatalogus zal duidelijk aangeven voor welke diensten je bij de gemeente terecht
kan, welke documenten je moet meebrengen en wat de kostprijs zal zijn.

Bestuur en inspraak
Burgemeester en schepenen verklaren zich akkoord met een deontologische code, die moet uitsluiten
dat ongeoorloofde cumul van privé- en gemeentelijke belangen plaatsvindt.
Als bestuur beslissen we in een collegiale samenwerking, waarbij het volledige college van
burgemeester en schepenen zich schaart achter de beslissingen, die in principe via consensus bereikt
worden.
De verkozen gemeenteraad staat wat ons betreft in het hart van de democratie; gemeenteraadsleden
doen voorstellen en bespreken het beleid van het college van burgemeester en schepenen.
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Binnen de politieke besluitvorming wensen wij constructief overleg met de oppositie te voeren, dit
door het invoeren van overlegmomenten waarin voorstellen van meerderheid én oppositie worden
besproken rond thema’s als mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken en financies.
Maar ook de Ranstenaar zelf staat voor ons in het hart van de democratie: participatie en inspraak
worden een leidend beginsel voor onze beslissingen. Democratie en inspraak zijn basisrechten van elke
burger, daarom zullen we meer investeren in overleg: met de buurt en de bewoners, met het
middenveld (natuur, landbouw, bedrijfsleven, … ) en met de raden.
De werking van de traditionele adviesraden, die moeten fungeren als permanent klankbord, zal
worden geëvalueerd. Daarbij streven we naar een kwalitatieve samenstelling, met een soepele
werking, met als doel het bestuur onafhankelijk te adviseren. We focussen ook op tijdelijke
adviesgroepen met geëngageerde burgers en experts voor bepaalde dossiers. Zo kunnen we de burger
doelgerichter aanspreken en vermijden we logge structuren.
Door inspraak en participatie te voorzien al van bij de start van een besluitvormingsproces, krijgen we
betere keuzes en een groter draagvlak. We organiseren informatie- en participatiemomenten bij de
start van grote projecten.
Burgerparticipatie heeft nog een ander facet: de eigen verantwoordelijkheid. We vragen aan de
Ranstenaar en aan de Ranstse verenigingen om zelf respect te tonen en hun steentje bij te dragen aan
het gemeenschappelijk patrimonium en de publieke ruimte.
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Een duurzaam beleid
Zonder deze als absolute handleiding te nemen, horen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bij de
ruggengraat van een duurzaam beleid. Deze zijn weliswaar internationaal, maar zijn enkel haalbaar als
iedereen ook op lokaal vlak meewerkt. Het reeds ondertekende Burgemeestersconvenant geldt wat
dat betreft als een goede leidraad.
Ruimte
De klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Betonstop, lintbebouwing,
versnippering van de natuur, gezondheid en leefklimaat: kwalitatieve ruimtelijke ordening wordt
steeds belangrijker, ook in Ranst.
We versterken de open en groene ruimte door natuurontwikkeling, landschapsbeheer en een leefbaar
platteland met voldoende plaats voor natuur, landbouw en zachte recreatie.
Leefmilieu, mobiliteit en de leefbaarheid van de lokale economie zullen deel uitmaken van de
ruimtelijke langetermijnvisie van Ranst.
In onze nieuwe visie op het gebied van ruimtelijke ordening en woonbeleid wordt verdichting in en
nabij de kernen een belangrijk criterium, in nauwe samenhang met het behoud of de creatie van open
ruimte en met de groenzones in onze gemeente.
Bij kernversterking leggen we ook het accent op het behoud van het eigen karakter; verdichting moet
altijd maatwerk zijn, op maat van de gemeente en de omgeving. Op die manier willen we de
aangename en gezonde woonomgeving voor al onze inwoners vrijwaren en waar nodig verbeteren.
Een duidelijke bouwcode zal ervoor zorgen dat iedereen weet wat mogelijk is in Ranst en wat niet.
We voeren een strikt handhavingsbeleid. De tijd van illegaal bouwen in bos of natuurgebied is definitief
voorbij. De vergunningsvoorwaarden zullen van nabij worden opgevolgd.
Deze bouwcode zal niet enkel het uitzicht en de dimensies van gebouwen betreffen en dus belangrijk
zijn voor het dorpsgezicht en het landelijke karakter van Ranst. Een ander belangrijk element betreft
namelijk de klimaatwijziging; door de verharding van de bodem te beperken en meer ruimte te
voorzien voor groenaanplant en waterbuffering, zullen we in de toekomst beter gewapend zijn tegen
de gevolgen van extreme weersomstandigheden.
Het terugdringen van de CO²-uitstoot, zoals overeengekomen in het Burgemeestersconvenant wordt
één van de uitdagingen van dit bestuur en vereist een nieuwe aanpak. Lokaal klimaatbeleid is immers
een zaak van elke Ranstenaar, van elke Ranstse vereniging en van het gemeentebestuur zelf.
Binnen elk beleidsdomein bekijken we hoe we de uitstoot van CO2 kunnen verminderen, afval
vermijden, duurzamer omgaan met energie en water.
We blijven investeren in gescheiden rioleringsstelsels (hemelwater/afvalwater) om lozing van vervuild
water in waterlopen te vermijden. 100% van het afvalwater zuiveren blijft de doelstelling.
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Mobiliteit
Voldoende en tijdig onderhoud van de wegen en een duurzame weginrichting dragen bij aan een vlotte
en veilige verkeersafhandeling.
De verkeersveiligheid wordt prioritair. Vooral de zwakke weggebruiker verdient een flinke
inhaalbeweging in Ranst.
Trage wegen zullen we als kwalitatieve verbindingswegen voor traag verkeer promoten en ze ook goed
onderhouden.
Als gemeentebestuur investeren we in onze eigen gemeentelijke wegeninfrastructuur voor
voetgangers en fietsers: vooral betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en schoolroutes, een
veiliger weginrichting en onderhoud.
Bij probleemlocaties voor sluipverkeer bekijken we oplossingen zoals knippen of éénrichtingsverkeer.
Ons uitgangspunt is dat de groeiende verkeersdruk niet mag leiden tot het dichtslibben van onze
woonwijken. Daarbij zal worden gezocht naar creatieve ingrepen met de nadruk op de leefbaarheid
van onze gemeente.
Maar verkeersveiligheid hangt ook af van het rijgedrag. Een vlotte bereikbaarheid is belangrijk, maar
in schoolomgevingen, speelpleinen, … moet de auto plaats ruimen voor de zwakke weggebruiker en
moet de snelheid omlaag. Daarom blijft permanente sensibilisering essentieel, aangevuld met een
consequent handhavingsbeleid met voldoende controle op snelheid. Ook stoepparkeren of hinder aan
de schoolpoort pakken we aan.
Maar een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers gaat het lokale niveau te boven. Daarom zetten we
maximaal in op échte samenwerking met de bovenlokale overheden rond openbaar vervoer,
bovengemeentelijke wegeninfrastructuur (de gewestwegen) en een structurele aanpak van het autoen vrachtverkeer in en door de dorpskernen. Bestaande plannen rond de Bistweg en de realisatie van
de Maasweg worden geactiveerd. Nieuw studiewerk zal ons meer inzicht verschaffen in de aanpak van
de verkeerscirculatie in onze dorpskernen.
Via het overleg met alle mobiliteitsactoren in onze “vervoersregio” dringen we aan op een vlotte
verbinding met het openbaar vervoer tussen de deelgemeenten onderling en oplossingen voor
gebrekkige aansluitingen op de grote assen.
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Een menselijk beleid
Veiligheid: politie samen met de burgers
Zorgen voor de veiligheid van de Ranstenaar is één van onze belangrijkste kerntaken als lokale
overheid.
We zullen in nauwe samenwerking met de korpschef de verwachtingen t.a.v. de politie duidelijk
vastleggen.
Wij zijn ons terdege bewust van de hoge eisen die binnen de huidige budgettaire en maatschappelijke
context aan de politiemedewerkers gesteld worden. We willen mee zoeken naar mogelijkheden van
efficiëntiewinsten en verhoogde kwaliteit van de dienstverlening.
Veiligheid is geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid
van burgers en overheid.
Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij
kennen hun buurt immers als geen ander. Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn bijkomende ogen en
oren voor de politie.
Wij geloven ook in de wijkinspecteur als aanspreekpunt bij uitstek voor de inwoners. Bij hem/haar
kunnen ze terecht met vragen of ergernissen. De politie moet in iedere wijk van de gemeente aanwezig
zijn, iedere burger moet zijn wijkinspecteur kennen. Gemeenschapsgerichte politiezorg heeft als doel
problemen vroeg te detecteren en aan te pakken.
De politie treedt op basis van objectieve criteria kordaat op wanneer het gedrag en de overlast van
enkelen het samenleven onmogelijk maken of verzieken. Een te lakse controle op het naleven van
regels is frustrerend voor wie zich wel aan de regels houdt.
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), toegepast met gezond verstand, kunnen een nuttig
instrument zijn als ze gericht zijn op responsabilisering bij overtredingen die niet meer tot de
prioriteiten van het parket behoren (lees: die veelvuldig geseponeerd worden).
Maar voorkomen is nog beter dan genezen: we besteden veel aandacht en middelen aan diverse
preventiecampagnes, zoals rond zwerfvuil, sluikstorten, geluidsoverlast enz.

Sociaal
We maken van Ranst een plek waar iedereen – gezinnen, jong en oud, personen met een beperking –
zich thuis kan voelen. We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid.
Bij nieuwbouwprojecten geven we voorrang aan betaalbare huur- of koopwoningen. Belangrijk daarbij
is voldoende woningdifferentiatie om aan de verschillende woonwensen tegemoet te komen voor
bijvoorbeeld jonge gezinnen, eenoudergezinnen, senioren en mensen met een beperking.
Ook voor nieuwe woonvormen zoals cohousing en kangoeroewonen moet er ruimte zijn. In elk geval
zal een inhaalbeweging worden ingezet om tot een aanvaardbaar aantal sociale woningen te komen.
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De Ranstenaar zal terecht kunnen in een zogenaamd ‘Sociaal Huis’, ook voor andere dan de
traditionele sociale beleidsdomeinen: ook jeugd, cultuur en vrije tijd worden betrokken.
We voorzien voldoende toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle kinderopvang. Voor vele ouders is
dit
een
voorwaarde
om
werk
en
gezin
te
kunnen
combineren.
Personen met een beperking zijn minder gebaat bij een ‘apart’ beleid: beter is de reflex introduceren
om in élk onderdeel van het gemeentelijk beleid, bij elke beslissing, de zorgtoets toe te passen.
Heel wat Ranstenaars zetten zich belangeloos in voor anderen: voor langdurig zieke kinderen én hun
ouders, voor mensen met een beperking of voor zorgbehoevenden. Ze verdienen allen onze
ondersteuning.
We voeren een tweesporenbeleid op het vlak van armoedebestrijding: focussen op armoedepreventie
en vroegtijdige detectie zodat problemen niet groter worden, naast ondersteuning via materiële hulp
en toeleiding naar specifieke diensten en naar werk.
Via de sociale economie helpen we bij de activering van specifieke doelgroepen, gericht op een
duurzame participatie aan de arbeidsmarkt.
Om een voldoende aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg te verzekeren, brengen we het aanbod in
kaart en ondersteunen we waar nodig. Het zorgaanbod moet ook toegankelijk en eenduidig zijn via
voldoende communicatie en informatie.
We helpen onze senioren om zo lang mogelijk thuis te wonen, maar voorzien ook voldoende opvang
indien nodig.
We stimuleren vrijwilligerswerk door senioren en voorzien voor hen een waaier aan ontspannings- en
ontplooiingsmogelijkheden, vertrekkend vanuit hun eigen mogelijkheden.

Onderwijs - vorming – bibliotheek - jeugd
De gemeente heeft een belangrijke lokale coördinatieopdracht inzake onderwijs en vorming, zowel in
het leerplichtonderwijs als op het vlak van levenslang leren. Daarnaast is ze zelf een belangrijke
aanbieder van onderwijs. Die rol blijven we opnemen.
Wij zijn voorstander van de ‘multi-inzetbare school’. We willen schoolgebouwen openstellen, ook
buiten de schooluren en tijdens de vakanties, bijvoorbeeld voor sport en speelpleinwerking. Ook
hobby-, amateur- en sportclubs en andere verenigingen moeten er terecht kunnen.
Een bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terechtkan met zijn/haar vragen over kennis,
cultuur, informatie, ontspanning en ontmoeting. Naast de functie van laagdrempelige cultuurinstelling
zien wij de bibliotheek als een waardevolle samenwerkingspartner op allerlei domeinen (cultuur,
toerisme, erfgoed, jeugd, onderwijs…).
We willen kinderen en jongeren centraal zetten in het gemeentelijk beleid, over de
beleidsdoelstellingen heen. Jeugd- en kinderraden zijn actieve partners in het voeren van een breed
jeugdbeleid. In de jeugdraad zijn niet enkel jeugdverenigingen en jeugdhuisverantwoordelijken
vertegenwoordigd maar liefst heel de Ranste jeugd.
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Nieuw in het jeugdbeleid wordt de systematische jongerentoets, die elke beslissing in eender welk
beleidsdomein onderzoekt op mogelijke gevolgen voor onze kinderen en jongeren.
Daarnaast vinden we voldoende ruimte voor onze jeugd erg belangrijk. We ontwikkelen plaatsen om
te ontmoeten en te spelen (indoor en outdoor), en ruimte om materiaal op te bergen. We doen
onderzoek naar speel- en andere noden en houden rekening met de vragen die vanuit de
jeugdgroeperingen, jeugd- en kinderraad naar voor komen. We streven ernaar de actieve
betrokkenheid van alle spelers op dit domein te honoreren.
Om veilig tot op de speel – en ontmoetingsplekken te geraken, hebben we aandacht voor
kindvriendelijke woonomgevingen door een aangepaste ruimtelijke ordening, woon– en
mobiliteitsbeleid met aandacht voor de verkeersveiligheid voor het kind dat zich zelfstandig verplaatst.
We blijven achter een betaalbaar, kwalitatief en toegankelijk aanbod voor kinderopvang en opvang
tijdens de vakantie staan voor kinderen, jongeren en adolescenten, met speciale aandacht voor
(verdoken) kinderarmoede.

Krachtlijnen voor de Bestuursperiode 2019 – 2024

Cultuur – sport – toerisme - vrije tijd
Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen aan de versterking van het sociale weefsel.
Daarom blijft de gemeente het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijk - en
jeugdwerking ondersteunen en het culturele, toeristische en sportieve aanbod verder uitwerken.
Dit doen we door waar mogelijk samen te werken met andere steden en gemeenten en op lokaal vlak
kruisbestuiving tussen o.a. bib, jeugdwerking, scholen, senioren, andere verenigingen, vzw’s en
initiatieven zo veel mogelijk na te streven.
Cultuurbeleving is goed voor de gemeenschapsvorming, cultuur verbindt.
Als bestuur kiezen we voor een sterke ondersteuning van het Ranstse cultuur- en verenigingsleven en
brengen we de mensen niet alleen naar cultuur, we brengen ook cultuur naar de mensen - en dit in de
eigen gemeente, zodat we voor cultuurbeleving niet telkens naar een grotere stad moeten trekken.
We besteden daarbij zowel aandacht aan het klassieke georganiseerde verenigingsleven als aan
nieuwe vormen van cultuur en gemeenschapsinitiatieven: nieuwe, frisse ideeën naast de gevestigde
waarden.
Ranst moet een gemeente blijven met een ruim vrijetijdsaanbod, dat laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk is, zodat elke Ranstenaar zijn/haar vrije tijd op een kwalitatief hoogstaande manier kan
invullen dicht bij huis.
Onder ‘jumelage’ verstaan we het bevorderen van socio-culturele relaties met andere gemeenten in
binnen- en buitenland. Gevarieerde activiteiten voor jong en oud maken dit mogelijk.
Erfgoed is een ruim begrip. Het gaat om alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het
bewaren waard vinden. Dat kan onroerend erfgoed zijn zoals gebouwen en monumenten,
landschappen, archeologische sites. Onder roerend erfgoed verstaan we kunstwerken, manuscripten,
gebruiksvoorwerpen, foto's… Maar erfgoed kan ook immaterieel zijn. Immaterieel erfgoed bevat
minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen... Daarvan vindt men misschien wel
bepaalde sporen terug in archieven en musea, maar ze worden vooral levend gehouden door de
manier waarop mensen er in hun eigen tijd mee omgaan. Dit is een belangrijk aandachtspunt
Het onroerend-, roerend- en immaterieel erfgoed blijft een belangrijke plaats innemen.
Samenwerking tussen de gemeentelijke dienst cultuur en toerisme alsook met verenigingen en
personen die zich binnen de gemeente bezighouden met heemkunde en/of geschiedenis willen we
blijven bevorderen en stimuleren.
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Nieuwe organisatiestructuur
Gemeente en OCMW vormen samen één organisatie
In de nieuwe organisatiestructuur vinden we de doelstellingen van het OCMW (mensgericht) en de
gemeente (ruimtegericht) terug.
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