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* onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2019.
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Vooraf
Sinds 2019 spreken wij niet meer van ‘stadsbestuur’ enerzijds en ‘OCMW’ anderzijds. We zijn
nu het ‘lokaal bestuur Dendermonde’ en presenteren één globale meerjarenplanning 20202025. Dit plan behelst zowel dit inhoudelijke deel (beleidsdoelstellingen) als de budgettaire
tabellen (volgens de Beleids- en Beheerscyclus), actieplannen en fiches per actie.
Aan dit plan is lang en hard gewerkt, zowel door de politieke mandatarissen als door de leden
van het managementteam, de diensthoofden en tientallen medewerkers. Graag willen we al
deze mensen oprecht danken voor hun visie en inzet om tot dit resultaat te komen. Het
document wordt dan ook ‘breed’ gedragen door beleidsmakers én -uitvoerders.
Niet alleen politici en ambtenaren hebben hun inbreng gedaan; voor een aantal projecten
werden ook onze inwoners bevraagd. Deze participatieve aanpak heeft duidelijk gewerkt, dus
zullen we ook de komende jaren regelmatig participatie inbouwen om onze plannen vorm te
geven.
De opmaak van dit plan was geen eenvoudige klus, vooral omdat het een meervoudige
evenwichtsoefening betreft: evenwicht tussen de in- en uitgaven, evenwicht tussen
investeringen en exploitatie, evenwicht tussen de visie van de politiek en die van de
ambtenarij, evenwicht tussen onze deelgemeenten, enz. Soms moesten er moeilijke keuzes
gemaakt worden om telkens de balans te bewaren.
Maar het is gelukt! We kijken er naar uit om er onze schouders onder te zetten. Dit plan
vormt onze leidraad voor de komende jaren, maar is tegelijk een dynamisch document: we
zullen regelmatig de tussenstand opmaken en, zo nodig, bijsturen. Op die manier houden we
de vinger aan de pols.
Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van
11 december 2019. Wij hopen dat de raadsleden zich achter de doelstellingen in deze
meerjarenplanning kunnen scharen.
Namens het college van burgemeester en schepenen

Wouter Van der Vurst
algemeen directeur

Piet Buyse
burgemeester
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1. Voortraject
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tijdens het eerste jaar
(2019) zette de nieuwe bestuursploeg in op het schrijven van dit meerjarenplan 2020-2025.
Zij startte niet van een wit blad, maar kon zich baseren op een degelijke analyse van wat
belangrijk is voor onze stad. Verschillende bronnen gaven samen een goed beeld van de
noden en wensen van Dendermonde: een intense bevolkingsbevraging, verschillende
participatieavonden, een memorandum vanwege de administratie, net als ideeën vanuit
verschillende raden, verenigingen, partijen en organisaties …

1.1. Bevolkingsbevraging
Onder de titel ‘Horen, zien en … spreken” werd in het voorjaar van 2018 voor de 2de maal
een bevolkingsbevraging gehouden. 887 van de 3000 bevraagde Dendermondenaars
beantwoordden de vragenlijst, die bijgevolg als representatief kan beschouwd worden.
Mondig Dendermonde bracht ons tot zeer interessante inzichten:
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Sterke kant
Min of meer sterk
Zwakke kant

#project9200: samen | straf | stromen
7

Meer informatie over de bevraging en de resultaten vind je op onze website
www.dendermonde.be/project9200

1.2. Memorandum administratie
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen overhandigde de administratie een
memorandum aan het nieuw verkozen bestuur. Alle medewerkers van het lokaal bestuur, het
AGB (Autonoom GemeenteBedrijf) en de lokale politie bundelden hun krachten en
formuleerden samen zeven uitdagingen voor de toekomst. Ze brachten hiervoor relevante
tendensen en evoluties in kaart, en zoomden dieper in op verschillende beleidsdomeinen:
algemene organisatie, veiligheid, ruimte, leven, cultuur en vrije tijd.
De 7 uitdagingen:
1. Durven we gaan voor duurzame ontwikkeling?
2. Durven we kiezen?
3. Durven we luisteren – verbondenheid door participatie?
4. Durven we gaan voor radicaal digitaal …?
5. Durven we denken buiten de grenzen – verbondenheid door fusie met onze buren?
6. Durven we gaan voor een inclusief beleid?
7. Durven we experimenteren?
Deze 7 uitdagingen zijn als basis gebruikt voor het hele verdere traject, en vormen de kapstok
waarrond het meerjarenplan opgebouwd werd. Meer informatie over het memorandum en
de verdere uitwerking van dit document, kan je vinden op onze website
www.dendermonde.be/project9200
#project9200: samen | straf | stromen
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1.3. Participatie
1.3.1. Participatie-avonden
Uit een verkennende toekomstoefening met het college van
burgemeester en schepenen en het managementteam van
het lokaal bestuur, kwamen eind februari 2019 drie ambities
naar voor richting 2050:
‘Dendermonde als slimme stad’
‘Dendermonde: historische stad aan het water’
‘Dendermonde … waar iedereen zich thuis voelt’.
Vervolgens werd voor elk van deze ambities een themaavond georganiseerd om met burgers en geïnteresseerden in
dialoog te gaan. Wat is hun droombeeld voor Dendermonde?
Waar willen ze dat het lokaal bestuur op inzet? Hoe belangrijk
zijn bepaalde thema’s? Waar zou Dendermonde in moeten
uitblinken? En wat zijn hun bezorgdheden?

Slimme stad
Op 25 april 2019 vond de eerste participatieavond plaats met als thema ‘Slimme stad’.
Uit de ideeën die naar voor kwamen, werden onderstaande speerpunten geformuleerd:
1. Slimme duurzame mobiliteit
2. Hoger onderwijs gelinkt aan onze troeven water en justitie
3. Duurzame energie
4. Jonge ondernemers aantrekken, stimuleren en ondersteunen
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Historische stad aan het water
De tweede avond rond het thema ‘Historische stad aan het water’ vond plaats op 29 april
2019. Ook hier werden de ideeën gegroepeerd, met volgend resultaat:
1 Erfgoed verbindt en inspireert
2 Vestinggordel en erfgoed opwaarderen
3 Samen beleven aan het water
4 MAS aan het water
5 (Be)leving op en aan het water

Dendermonde … waar iedereen zich thuis voelt
Tot slot kwam op 7 mei 2019 het thema ‘Dendermonde … waar iedereen zich thuis voelt’ aan
bod. De speerpunten die vanuit de verschillende tafels naar voor werden geschoven, waren:
1 Leefbaarheid en mobiliteit
2 Sociale cohesie/buurtwerk (iedereen zorgt voor elkaar)
3 Strijd tegen kinderarmoede
4 Iedereen mee in Dendermonde (inclusie en integratie)
5 Verbinding(swegen) en ontmoeting
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1.3.2. Adviesraden
Bij de adviesraden werd gepolst naar hun ideeën voor de komende meerjarenplanning.
Het lokaal bestuur ontving een evaluatie en visie voor de volgende bestuursperiode van:
• GECORO
• Forum Cultuur
• Sportraad
• Jeugdraad
• Landbouwraad

1.3.3. Andere
Er werd ook rekening gehouden met de partijprogramma’s, memoranda en inspiratiebronnen
van verschillende verenigingen, netwerken en koepelorganisaties:
• Memorandum Gezinszorg
• Verkén Sint-Gillis
• Gemeenschappelijk memorandum Caritas Vlaanderen, Centra voor Algemeen
Welzijnswerk, Decenniumdoelen, Samenlevingsopbouw, Minderhedenforum vzw,
Netwerk tegen Armoede, Uit De Marge / CMGJ vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
vzw, Welzijnszorg vzw, Welzijnsschakels vzw: ‘De 12 werken voor lokale besturen:
armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur’
• Fietsersbond: een aantrekkelijke gemeente dankzij wervend fietsbeleid
• Memorandum koepel lokale diensteneconomie: sociaal ondernemen
• Memorandum Vereniging voor social profit ondernemingen (Verso): sociale
ondernemingen als partner voor het lokaal beleid
• Inspiratiefolder Engie: inspiratie voor een doeltreffend lokaal klimaatplan
• Memorandum Gaia: 10 speerpunten voor een diervriendelijke gemeente
• Memorandum vzw Kinderfonds De Tondeldoos: kinderarmoede bestrijden
• VVSG: van uitsluiting naar insluiting – inspiratienota gemeenteraadsverkiezingen
• Netwerk tegen Armoede: sterk lokaal beleid tegen armoede – mensen in armoede
geven hun vragen en uitdagingen
• NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen): verkiezingsmemorandum – 5 prioriteiten voor
architecten
• Memorandum Inter: leidraad voor toegankelijke gemeente
• Memorandum Brailleliga: levenskwaliteit en inclusie van blinde en slechtziende
personen in onze maatschappij verbeteren
• Gezonde buurt, samen met Christelijke Mutualiteit (CM): uitdagingen voor een gezond
gemeentebeleid
• Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): advies decreet lokaal bestuur
• ACOD: vragenbundel inzake personeelsbeleid en sociaal overleg
• Groen – sp.a: programma en visie gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Duurzaam voor elkaar
• Vlaams Belang Dendermonde: lokaal verkiezingsprogramma
• CD&V Dendermonde: onze programmapunten
• N-VA Dendermonde: programma
• Open Vld Dendermonde: verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018
#project9200: samen | straf | stromen
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2. De budgettaire en financiële context
Het opstellen van een meerjarenplan bij de start van een nieuwe legislatuur blijkt elke keer
weer een moeilijke opgave te zijn.
Eerst en vooral is het een moment van bezinning voor de nieuw verkozen meerderheid; de
gelegenheid bij uitstek om bestaand beleid in vraag te stellen en nieuwe accenten te leggen.
Nieuwe regels en normen kan je niet blind lanceren, zonder een grondige evaluatie van al het
bestaande. Bij het begin van een planperiode wordt dan ook een stand van zaken opgemaakt
en budgettair bijgestuurd, zodat het pad geëffend is om gedurende zes jaar te werken in
financieel evenwicht.
In een langetermijnbegroting leiden kleine aanpassingen dan weer meteen tot uitvergrote
resultaten. Sowieso schatten we bepaalde tendensen te optimistisch of te pessimistisch in, en
zullen we moeten bijsturen, ook voor de totaal onverwachte zaken die ons pad kruisen.
Toch zien we dat plannen nodig en nuttig is en dat regen en zonneschijn mekaar in balans
houden, ook in de cijfers. De voorgaande planperiodes hebben we dan ook steeds
overwegend evenwichtig doorlopen.
Dit nieuwe bestuur kiest er uitdrukkelijk voor om maximaal te investeren. Een kapitaal van
meer dan 125 miljoen euro wordt gespreid over investeringen in gebouwen (55 miljoen
euro), wegen en waterlopen (45 miljoen euro) en diverse andere investeringen (25 miljoen
euro).
Iedereen die al ooit gebouwd of verbouwd heeft, weet echter dat er tussen de gewenste
timing en realiteit door allerlei onvoorziene omstandigheden wel wat verschil kan zitten.
Grote investeringsprojecten schieten vaak trager op dan gepland, voor een lokaal bestuur is
dat niet anders: tijdrovende aankopen of onteigeningen van gronden, het verwerven van
subsidies, het wachten op de nodige vergunningen en de lange procedures inzake
overheidsopdrachten, onvoorziene omstandigheden …
Tijdens de vorige planperiode konden we 57 % van onze plannen realiseren, wat rekening
houdend met de andere Vlaamse gemeenten en OCMW’s een zeer goede score is.1
In onze begroting over zes jaar, houden we hier dan ook rekening mee om realistisch te
budgetteren. De investeringsbedragen zijn ingeschreven aan 100 % in 2020 en 2021 en aan
65 % in de volgende jaren. Uit ervaring weten we dat er zo ruim voldoende kredieten
voorhanden zijn om onze plannen uit te voeren. Naarmate projecten vanaf 2022 hun
oplevering naderen, verschuiven we kredieten van projecten die vertraagd zijn.
Uiteraard gaan we zoals vele huishoudens leningen aan voor grote investeringen, maar waken
we er zeer strikt over dat we ze aan het einde van de rit zeker ook kunnen terugbetalen. Dit
enorm volume aan investeringen kan enkel gefinancierd worden als het resultaat van de
exploitatie een batig saldo vertoont. Dit zijn nu eenmaal de regels van ons verplicht
boekhoudsysteem (BBC, de beleids- en beheerscyclus), maar eigenlijk ook de regels van het
gezond verstand.
1Erauw

en Dessoy (2018). De financiële situatie van de Vlaamse lokale besturen: Budget 2017. Brussel: Research Belfius

Bank.
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Kosten hebben altijd de neiging om te stijgen. Toch wil dit bestuur géén belastingen
verhogen, de subsidies aan verenigingen en feestcommissies met 10% tot 15% optrekken én
fors investeren.
Nochtans hebben we te kampen met heel wat uitdagingen, maar maken we zeer
weloverwogen, straffe keuzes.
Langs uitgavenzijde kruisen volgende uitdagingen ons pad:
• de werkingskosten zijn door besparingsacties en efficiëntieoefening verlaagd tijdens de
vorige legislatuur, maar stilaan bespeuren we opnieuw een stijgende tendens;
• ook de personeelskosten werden gestabiliseerd, maar vooral door externe factoren zien
we opnieuw een stijgende tendens. Zo bleven de pensioenbijdragen op de lonen van de
statutairen stijgen en zitten ze momenteel op een hoog niveau. We worden ook
geconfronteerd met sterk stijgende responsabiliseringsbijdragen. Gelukkig besliste de
Vlaamse Regering om de helft van de loodzware factuur op zich te nemen. Toch betalen
onze besturen per saldo substantieel meer dan tijdens de voorgaande planperiode. De
verwachte indexeringen van de lonen betekenen een grote meerkost bij elke indexering;
• de vragen tot betoelaging vanwege onze partnerbesturen, verenigingen en particulieren
gaan enkel in stijgende lijn. Vaak heeft ons lokaal bestuur geen impact op deze
verhogingen. Als sprekend voorbeeld kan de recente herziening van de lonen en
vergoedingen van het politiepersoneel aangehaald worden. Onze lokale politiezone had
geen enkele inspraak bij de onderhandelingen maar moet wel betalen … ;
• een lichtpunt vormt onze lage schuldgraad. Bovendien zijn onze uitgaven voor aflossingen
en interesten steeds lager ingevolge de lagere rentevoet en consequent schuldbeheer.

Totaal exploitatieuitgaven stad en OCMW 2020-2025
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Langs de ontvangstenzijde is het geen goed nieuws show:
• de federaal afgesproken taxshift blijft nog doorwerken tot en met 2021, zodat onze
inkomsten uit de personenbelasting gedurende enkele jaren verder dalen. Hierbij komt
dat de belastbare inkomsten door de vergrijzing dalen, wat opnieuw leidt tot lagere
belastinginkomsten;
• ook inzake opbrengsten uit de onroerende voorheffing worden we geconfronteerd met
de vrijstelling van materieel en outillage, waardoor ook hier sprake is van een daling van
de opbrengsten;
• onze opbrengsten uit dividenden stijgen niet meer, maar de tendens is eerder stabiel of
zelfs dalend;
• onze opbrengsten uit beleggingen zijn ingevolge de aanhoudend lage rentevoeten
verwaarloosbaar;
• onze ontvangsten uit subsidies vanwege andere overheden kennen enkel een groei bij het
Gemeentefonds. De andere subsidies zijn geblokkeerd (dit geldt bijvoorbeeld voor de
gesco-subsidies) of worden in hun groei gecompenseerd door uitgavenstijgingen (bv. voor
de uitgaven en ontvangsten van de sociale dienst);
• éénmaal per legislatuur worden de lokale belastingen en retributies grondig geëvalueerd
en qua tarief aangepast aan de gestegen levensduurte. Hierdoor blijven de tarieven up-todate. Het betreft echter een relatief kleine ontvangstenstijging;
• aan de tarieven van de centrale belastingen wordt niet geraakt omdat de impact op de
gezinnen en bedrijven te zwaar geacht wordt.
Net als bij andere Vlaamse besturen, zien we een gelijkaardige trend met de vorige
legislatuur: de meeste besturen willen investeren, maar moeten hun budgetten zeer zuinig
beheren en permanent inspelen op nieuwe problemen en mogelijkheden.
Ook het lokaal bestuur Dendermonde heeft dus gewikt en gewogen, en maakt straffe keuzes
op basis van een participatief traject, een omgevingsanalyse, veel overleg en studiewerk. We
houden onze werkingskosten en personeelskosten onder controle zodat er ruimte vrij komt
voor nieuwe initiatieven. Sommige nieuwe initiatieven worden zuinig gebudgetteerd en zijn
onderhevig aan een snelle evaluatie. Bij een positieve evaluatie wordt het budget uiteraard
ook voor de resterende jaren van het project voorzien. Dit garandeert een kort-op-de-bal
evaluatie en eventuele bijsturing.
Daarbij houden we maximaal rekening met onze inwoners, verenigingen en bedrijven en
verhogen we de tarieven van onze centrale belastingen niet (aanvullende personenbelasting
en opcentiemen onroerende voorheffing). De tarieven van de lokale belastingen en
retributies worden enkel aangepast aan de levensduurte.
We focussen de komende zes jaar op:
• noodzakelijke investeringen met meerwaarde voor onze burgers, bedrijven en omgeving
• een klantgerichte dienstverlening
• een veilige en sociale stad met een hart voor onze verenigingen
• een zuinige exploitatie
• samenwerking met onze partners
• open communicatie.
#project9200: samen | straf | stromen
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3. #project9200: samen – straf – stromen
Het bestuur heeft drie grote ambities voor ogen. Het zijn de
speerpunten voor het beleid van de komende zes jaar: samen
– straf – stromen.

Samen:
Onze inwoners zijn fier op hun stad en haar deelgemeenten. Zij identificeren er zich mee en
werken actief samen om er zich echt ‘thuis’ te voelen. Iedereen heeft er zijn plaats en de
burgers hebben het gevoel dat ze erbij horen. Een verbonden gemeenschap dus. Een
zorgzame stad.
Voor veel uitdagingen moet het lokaal bestuur samenwerken, soms binnen de
gemeentegrenzen maar vaak ook erbuiten. Het is door de krachten te bundelen dat soms
meer kan bereikt worden.

Straf:
We moeten mee met onze tijd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en het
lokaal bestuur van Dendermonde wil daar volop op inzetten. We doen dat met het oog op
een betere dienstverlening en op het welzijn van de burgers.
Als het gaat over duurzaamheid, klimaat, mobiliteit en afvalbeheer zijn er heel wat innovaties
voorhanden. We willen ze in Dendermonde aanwenden om een kentering teweeg te
brengen. We hebben daarbij geen schrik van experimenteren en vernieuwen. We maken
straffe keuzes om van Dendermonde een wendbare stad te maken, klaar voor de toekomst!

Stromen:
Onze historische stad aan Dender en Schelde willen we opwaarderen. De mal en de Oude
Dender worden in eer hersteld, wat zal resulteren in een ‘beleving op en aan het water’. Deze
link tussen erfgoed en water zal verbindend werken voor de inwoners en heel wat toeristen
aantrekken.
Water en natuur zijn met elkaar verbonden. Langs de rivieren trekken we het groen binnen
tot dichtbij de woonkernen zodat inwoners en bezoekers er recreatief kunnen van genieten.
Sport, evenementen en cultuur krijgen de nodige aandacht.
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3.1. Straffe kost: sterke keuzes maken het verschil
Het lokaal bestuur gaat voor goed beleid. Dat betekent keuzes maken. Sterke keuzes in het
algemeen belang van de inwoners. Die keuzes zijn vaak verrassend en drastisch.
Straffe kost dus, zoals blijkt uit deze vier accenten:

3.1.1. Versterking zorgaanbod
Een zorgzame stad, daar gaan we voor. Dat betekent onder meer dat we inzetten op
aangepaste, eigentijdse, en betaalbare (residentiële) zorg voor ouderen.

• De bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Baasrode
De vergrijzing van
onze bevolking is een
maatschappelijke
uitdaging. Onze
inwoners hebben
recht op een
waardige, oude dag. Daar zetten we volop op in. Zo wordt voor de bouw van een nieuw
woonzorgcentrum (WZC) in Baasrode een groot budget uitgetrokken. Dit gebouw moet
immers beantwoorden aan alle huidige normen inzake zorg (ook voor personen met
dementie en fysiek zwaar zorgbehoevende ouderen) maar ook aan de moderne criteria
inzake duurzaamheid.
Het WZC zal bestaan uit kleine leefgroepen en in totaal 126 bedden tellen, waaronder drie
kamers voor koppels en zes kamers als ‘inleunwoning’, een crisiskamer, een afdeling
nauwe zorg enz.
De nieuwe gebouwen (in de vorm van cocons die onderling met elkaar verbonden zijn)
zullen heel ‘open’ zijn (o.a. met veel glas) zodat er connectie is met de omgeving. In de
ruime tuin wordt ruimte vrijgehouden waar de bewoners zelf kunnen tuinieren.
Voor dit woonzorgcentrum wordt een laag-energie-concept uitgewerkt. De gebouwschil
wordt sterk geïsoleerd en elke cocon krijgt een eigen warmtepomp. Regenwater wordt
maximaal gerecupereerd. Er komen groendaken met zonnepanelen.
De eerste fase van de bouw kan wellicht reeds starten in het najaar van 2020.
Streefdatum voor ingebruikname is 2023.

• Een 4de lokaal dienstencentrum
Op dit moment zijn er drie lokale dienstencentra operationeel: Zilverpand (Centrum),
Zonnebloem (Sint-Gillis) en ’t Plein (Baasrode). Naast ontmoeting, vorming en
ontspanning, kan men in de LDC’s terecht voor heel wat diensten: maaltijden, wasserette,
pedicure/manicure, boodschappendienst, en administratieve hulp.
Doordat de drie huidige LDC’s gelegen zijn ten oosten van de Dender, moeten de
inwoners van Appels, Oudegem, Mespelare en Schoonaarde zich ver verplaatsen. Daarom
beslist het lokaal bestuur om een 4de lokaal dienstencentrum uit te bouwen in Oudegem.
Dit LDC wordt dan een extra uitvalsbasis voor de dienstverleners en animatoren.
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Voor inwoners zal het een ontmoetingsplaats zijn met een verbindende, preventieve en
laagdrempelige werking.
Onze LDC’s zijn tevens antennepunten van het Sociaal Huis waar je terecht kan voor info
over sociale voordelen, tegemoetkomingen e.d.. Er zal vanuit het LDC ook buurtgericht
gewerkt worden met als doel de sociale cohesie te versterken.
Voor die deelgemeenten waar geen eigen lokaal dienstencentrum gevestigd is, zoeken we
naar partners die kunnen helpen om de dienstverlening van het Sociaal Huis te realiseren.

3.1.2. ‘Remake’ van de Oude Vest
De Oude Vest is toe aan een grondige opwaardering en wordt omgetoverd tot een
aangename winkel-, wandel- en woonstraat.
Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:
• brede voetpaden
• kwalitatieve bestrating
• groenvoorziening
• waterpartijen
• fraai en eigentijds straatmeubilair
• nieuwe centrumparking (site gewezen Abdijschool)
Wij willen deze ‘remake’ realiseren via een participatief traject waarbij zowel bewoners,
bezoekers als handelaars hun inbreng kunnen doen en nadien de vruchten van de
herinrichting kunnen plukken. De realisatie moet rond zijn in 2023.
Gekoppeld aan de heraanleg van de Oude Vest, ontwikkelen we als lokaal bestuur een
gedragen visie op de commerciële ontwikkeling van ons kernwinkelhart. Samen met de
handelaars gaan we voor een moderne aanpak van centrummanagement, o.a. met een
centrummanager.

3.1.3. Versterking sportinfrastructuur
De sportsite in Sint-Gillis biedt een degelijke omnisportaccommodatie. Daarnaast zijn er ook
sporthallen en/of -terreinen in Oudegem, Appels, Baasrode en Grembergen. Met de
verschillende sportclubs zijn goede afspraken gemaakt voor een optimaal gebruik van deze
sportinfrastructuur.
Toch kan de huidige sportinfrastructuur onvoldoende inspelen op de noden en behoeften van
sportverenigingen, sportende jeugd en volwassenen. Daarom opteert het lokaal bestuur voor
een versterking van de sportinfrastructuur: minder of geen wachtlijsten tot gevolg, meer
aansluitingen bij de Dendermondse sportclubs, efficiëntere organisatie van trainingen en
efficiënter gebruik van de terreinen.
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• Nieuwe sporthal in Grembergen
De huidige sporthal van Grembergen (Scheldedreef) is verouderd. Omdat renovatie van
de bestaande accommodatie niet kosten-efficiënt is, wordt geopteerd voor een
nieuwbouw in de Oud Kerkhofstraat.

• Uitbreiding sportsite Sint-Gillis
Er zijn mogelijkheden om de sportsite met
ongeveer 4,9 hectare verder uit te breiden. Het
lokaal bestuur (via het Autonoom Gemeentebedrijf) trekt hiervoor de nodige budgetten uit.
De nieuwe terreinen zullen worden aangelegd
(o.a. gras en verlichting) om sportbeoefening op
trainingsniveau te kunnen garanderen.
Inzake deze sportsite op Sint-Gillis, werkt het
Autonoom Gemeentebedrijf een globaal plan uit.

3.1.4. Herwaardering historisch patrimonium
Dendermonde mag gezien worden als historische stad! We willen ons erfgoed hiervoor nog
straffer in de kijker plaatsen. Voor sommige gebouwen vergt dit een grondige renovatie of het
herbekijken van mogelijke functies. Ook de nieuwe visie op ons ‘stadsmuseum’ noopt ons tot
het nemen van enkele belangrijke beslissingen:

• Vernieuwing museumwerking
Na grondig onderzoek van verschillende
scenario’s blijft één realistische optie over qua
timing en budget: het huidige
Vleeshuismuseum (Grote Markt) krijgt tijdens
deze legislatuur een make-over en wordt
opgewaardeerd tot stadsmuseum. Ook de
museumsite op het Begijnhof en de zalen in
het Stadhuis worden mee geïntegreerd als
tentoonstellingsruimten.
De museumwerking moet leven en is bij uitstek de plek om participatief aan de slag te
gaan als ‘open huis’.
Als er één aspect uit de geschiedenis is dat Dendermonde van generatie op generatie wil
doorgeven, is het wel het Ros Beiaard. Daarom zal het Ros Beiaard op een pied-de-stal
gezet worden in een prikkelende belevenis binnen onze vernieuwde museumwerking.
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• Restauratie Sint-Alexiusbegijnhof
Het Begijnhof is erkend als UnescoWerelderfgoed maar raakte de laatste decennia
verloederd. Het lokaal bestuur doorbreekt de
impasse rond de riolerings- en wegeniswerken
door hier bijkomend in te investeren. De wegen
en voortuinen van het Begijnhof zullen in 20202021 gerestaureerd worden.
We zullen bovendien met de vzw Begijnhof
onderhandelen om een zakelijk recht af te
sluiten over de gronden van de voormalige
begijnhofschool om op die manier parking te creëren voor een aantal begijnhofbewoners.
Daarnaast stelt het lokaal bestuur een ontwerper aan voor de restauratie van het
Begijnhofmuseum. Ook de restauratie van enkele huisjes die eigendom zijn van de vzw
Begijnhof, moet een doorstart krijgen.

• Huis Van Winckel
Door de renovatie van het Huis Van Winckel
moet dit beschermde, waardevolle pand een
duurzame herbestemming krijgen als verbinding
met en uitbreiding van het aangrenzende
Cultuurcentrum Belgica. Nadruk ligt op energieefficiëntie, toegankelijkheid, veiligheid en
multifunctionaliteit. Door de verbouwing kan CC
Belgica zijn onthaal en de foyer vernieuwen en
verruimen. Samen met de gezellige tuin, het
nieuwe cultuurcafé en de polyvalente zaal,
worden het Huis Van Winckel én CC Belgica dé
cultuursite van Dendermonde. Een niet te missen locatie voor ontmoeting en
cultuurbeleving!

• Historisch militair landschap
Na vele jaren van onzekerheid ligt er nu een optie voor dat het lokaal bestuur de bomvrije
kazerne overkoopt van de Regie der Gebouwen. In samenwerking met PMV
(Participatiemaatschappij Vlaanderen) sluit de stad hiervoor een optieovereenkomst om
de kazerne binnen de twee jaar mogelijks te verwerven. Tijdens deze twee jaar worden de
nodige onderzoeken gedaan (stabiliteit en marktonderzoek). In eerste instantie zullen
belangrijke instandhoudingswerken verdere aftakeling voorkomen. Tegelijk wordt in
samenwerking met andere partners een dossier opgestart om dit gebouw en de hele site
een nieuwe bestemming te kunnen geven.
Als lokaal bestuur zetten we bovendien in op de vestinggordel die verwijst naar het
militair verleden van onze stad. We focussen op de verdere reconstructie en
toegankelijkheid van enkele mooie erfgoedrelicten.
Naast de bomvrije kazerne is er budget voor het kruitmagazijn aan de Mechelse Poort, het
wandelpad tussen de Brusselse en Mechelse Poort, enz.
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3.2. Samen creëren: deelnemen, deel hebben, deel zijn
Burgers worden mondiger en hebben, in deze digitale tijden, tal van spreekbuizen. Burgers
wachten niet meer tot de overheid in actie komt en nemen zelf initiatief. Een burger die
steeds ongeduldiger en mondiger wordt, vraagt om een lokaal bestuur dat hierop proactief
kan inspelen.
We tasten nieuwe formules af om burgerdemocratie vorm te geven. Participatie is niet meer
beperkt tot het aftoetsen van beleidsbeslissingen, of het zoeken naar draagvlak voor
beslissingen die al genomen zijn. Een groeiende groep burgers wil medezeggenschap over
beleidskeuzes en wil beleid mee vorm geven én mee uitvoeren.
We zien dit absoluut niet als een bedreiging, integendeel! Het is essentieel dat we mee
groeien in dit eigentijds participatieverhaal. Als modern lokaal bestuur staan wij open voor
sociale innovatie, luisteren wij naar burgers die een goed idee hebben en kunnen zulke
projecten op extra zuurstof rekenen. We willen samen creëren en leggen hiervoor volgende
accenten.

3.2.1. Participatie en overleg
• Participatietoets
Participatie krijgt een duidelijke plaats in het bestuur van de volgende jaren via
verschillende initiatieven. We ontwikkelen een visie op participatiebeleid, we zetten in op
de uitbouw van digitale participatieplatforms, en introduceren een participatietoets bij
grote projecten. Participatie werkt echter niet wanneer we al onze medewerkers daar niet
in mee hebben. Daarom zullen we de tijd nemen om iedereen hiervan positief te
doordringen en op dezelfde lijn te krijgen.

• Burgerbudget
Om helemaal de daad bij het woord te voegen rond participatie, gaat dit bestuur voor
actief partnerschap via een burgerbudget. We willen kunnen mee bouwen aan de
waardevolle ideeën van onze burgers. We leggen een afsprakenkader vast waarin staat
aan welke voorwaarden burgervoorstellen moeten voldoen en hoe over een eventuele
realisatie wordt beslist. We voorzien hiervoor jaarlijks een budget van 30.000 euro.

• Bij mobiliteitsvraagstukken: samen zoeken naar oplossingen
Koning auto zorgt voor het dichtslibben van de wegen, verhoogde parkeerdruk, meer
verkeersonveiligheid … Op verschillende mobiliteitsvraagstukken bestaat evenwel geen
pasklaar antwoord. Het is belangrijk om samen met burgers op zoek te gaan naar
mogelijke oplossingen.

#project9200: samen | straf | stromen
20

• Vrijwilligers
Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor een vereniging, organisatie, dienst, activiteit
… maar ook binnen allerlei diensten van ons lokaal bestuur. Ze zorgen voor zovele,
waardevolle extraatjes waar onze eigen mensen handen voor tekort komen. Hier willen
we meer houvast bieden door bv. een duidelijk, overkoepelend kader te creëren voor
vrijwilligerswerk. Daarnaast bekijken we hoe we het vrijwilligersstatuut aantrekkelijker
kunnen maken, hoe we nog meer mensen warm kunnen maken voor zovele
hartverwarmende hulp.

3.2.2. Cultuur verbindt
We hebben een hedendaags, divers en toegankelijk
cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers. We
ontwikkelen zelf een inspirerend cultureel aanbod.
Daarnaast stimuleren we organisaties en individuen in hun
eigen culturele initiatieven (financieel, logistiek en op het
vlak van infrastructuur) en omarmen we verschillende
vormen van participatie bij onze dagelijkse werking en
verschillende projecten. We doen dit in samenwerking met
interne en regionale partners.

• Cultuur inzetten in het onderwijs
Met het project Kunstkuur stimuleren we de samenwerking tussen school en academie.
Leerkrachten uit het onderwijs en leerkrachten deeltijds kunstonderwijs delen de
klasvloer en er wordt expertise uitgewisseld. Het project startte in september 2019 met
een proefproject in de gemeentescholen. Als het project slaagt, willen we het
opentrekken naar andere netten.

• Creatie- en/of toonplek voor diverse kunst- en cultuurvormen
Private en/of (semi-)publieke ruimtes die (tijdelijk) leegstaan, worden gescreend op hun
cultureel potentieel. We zoeken naar gedeelde creatie- en/of toonplekken waar
kunstenaars met elkaar in contact komen. Het lokaal bestuur neemt hier de rol van
facilitator, stimulator of organisator op zich.
Bovendien wordt de lokale artistieke en culturele scène uitgedaagd, gedynamiseerd,
ondersteund en opgeschaald. We ondersteunen makers, creatieve geesten, vertolkers …
We integreren toonmomenten in de eigen stedelijke activiteiten.
Ook de totaalrenovatie van SAMWD is belangrijk. Er komt een nieuwe, ruime inkomhal
die ook dienst kan doen als exporuimte. Ook de binnenkoer wordt opnieuw aangelegd en
krijgt meer groen waardoor dit een aangename plek wordt voor iedereen. Na de
zomervakantie 2021 kan de SAMWD zijn werking in deze nieuwe locatie starten.
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• Participatie rond specifieke kunst- en cultuurprojecten
De museumwerking wordt een ‘open huis’. De Dendermondenaar moet zich thuis voelen
in het museum en er zijn verhaal kwijt kunnen.
Om de 2 à 3 jaar organiseren we een intergemeentelijk kunstproject in samenwerking met
Buggenhout en Lebbeke zoals Kunst Kleurt, Brouwart, Locoart, Bookart, Aquaart.
De kunstenaars kunnen hierbij rekenen op ondersteuning voor promo en logistiek.
Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie gaat sowieso voor een sociaal artistiek project.

• Evenementen
Evenementen verbinden bij uitstek
Dendermondenaars, zoveel werd duidelijk in onze
bevraging. We zullen onze evenementen extra
ondersteunen door de subsidies aan feestcommissies
aanzienlijk te verhogen met 15%. Ook Boulevart,
Wintering en Bloemencorso … krijgen extra middelen.
24 mei staat in vele agenda’s al in het vet rood omcirkeld voor hét hoogtepunt van 2020:
De Ros Beiaardommegang. Ook Rosse buurten is een mooi voorbeeld van participatie,
een volksspektakel in de vorm van een kleurrijke, creatieve stoet georganiseerd door
wijken, verenigingen en buurten van Dendermonde.

3.3. Groene stroom: inzetten op een duurzame toekomst
“We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar
we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze
kinderen”, is een vaak gehoorde uitdrukking wanneer we
het hebben over duurzaamheid.
In 2015 ondertekende België, samen met 192 andere
landen, de “SDG” verklaring. SDG staat voor
‘substainable development goals’. In totaal 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, die ook door De Verenigde
Naties wereldwijd gepromoot worden als leidraad bij het ontwikkelen van duurzaam beleid in
diverse domeinen.
Ook op het lokaal vlak gaan we hiermee aan de slag. Deze 17 doelstellingen zijn immers
verweven met veel stedelijke problematieken, ook in Dendermonde: kinderarmoede,
kwalitatief onderwijs, duurzame energie, schoon water …
Om voluit te gaan voor die duurzame toekomst voor al wie na ons komt, moeten we als lokaal
bestuur samenwerken met heel wat partners. Soms zijn we hierin actor, dan weer facilitator
of regisseur.
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3.3.1. Dendermonde, waar het goed is om te wonen
In Dendermonde is het goed vertoeven: redelijke woningprijzen (in vergelijking met andere
steden in de ruime omgeving rond Brussel), heel wat scholen en winkels, werk in eigen streek,
én een rijk verenigingsleven met tal van evenementen. Dendermonde wil deze troef nóg
versterken door de leef- en woonkwaliteit verder te verhogen. De komende legislatuur zet
het beleid in op bijkomend openbaar groen, de verkeersleefbaarheid, het opkrikken van
woonkwaliteit van het bestaand woonweefsel, en (nieuw)bouwprojecten die zich naadloos
inpassen in ons cultureel en historisch patrimonium.

• Meer groen laat Dendermonde ademen
In Dendermonde is gelukkig al heel wat (openbaar) groen
aanwezig. Jammer genoeg komt het niet altijd tot zijn
recht, of is het niet altijd vlot toegankelijk. Deze
legislatuur gaan we volop voor meer zuurstof in de
woonkernen door méér groen, maar ook door iedereen
nog meer mee te laten genieten van het groen dat er al is.
Bestaande parken worden omgevormd tot natuurparken
waar alles logischer in elkaar overvloeit.
Op de speelplaatsen van onze stadsscholen maken versteende speelplaatsen plaats voor
maximaal ontharde natuurspeelplaatsen. Ravotplezier verzekerd!
We gaan in de kernen van al onze gemeenten resoluut voor bijkomend groen waaronder:
• De oude, vervallen pastorie in Schoonaarde wordt gesloopt en maakt plaats voor een
groene ruimte, die samen met de pastorietuin een aangename plek wordt om te
verpozen. Ook de naastgelegen begraafplaats krijgt een groenere ‘look’ als
parkbegraafplaats.
• In Oudegem zullen inwoners kunnen genieten van een toegankelijk park dat zal
ontstaan vanuit de groene ruimte achter het parochiecentrum, samen met de
heringerichte pastorietuin.
• Het hoofdgebouw van de Appelbloesem te Appels wordt afgebroken, ten voordele van
een groene oase in de dorpskern waar verenigingen en passanten zich thuis voelen.
• De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de plek in het stadscentrum waar dagelijks heel wat
scholieren samenstromen. In samenspraak met de buurtbewoners en het Oscar
Romerocollege willen we dit plein herinrichten tot een groener ontmoetingsplein.
• De klassieke begraafplaats van Sint-Gillis maakt plaats voor een echte
parkbegraafplaats. Een toekomstgerichte visie op begraafplaatsen brengt ons van
dode naar levende begraafplaatsen waarbij we omvormen naar parkbegraafplaatsen
via vergroening, de begraafplaats als rouw- en gedenkplek, ontmoetingsplek,
historische plek, en rustplek.
• Ons pareltje Vlassenbroek is op vandaag al zo’n plek waar je als Dendermondenaar
stevig je longen kan open zetten. De dorpskern kreunt echter vaak onder (te) veel
auto’s op zoek naar een parkeerplek. Daarom zal een mobipunt gerealiseerd worden
bij de inkom van de dorpskern, met o.a. een parking voor wie met de wagen komt.
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De waterlopen zullen niet langer vervuild worden dankzij nieuwe rioleringen, die
aansluiten op het rioolwaterzuiveringsstation. Hierbij zullen ook wegen en pleinen
heraangelegd worden zodat het zowel aantrekkelijk blijft voor dagtoeristen als voor de
omwonenden zelf. Het gecontroleerd overstromingsgebied wordt er eveneens
afgewerkt.

• Bob de Bouwer krijgt groene vingers
Voor we gaan dromen over bouwen of verbouwen,
willen we als lokaal bestuur leegstand en verkrotting
resoluut bestrijden. De pakkans op vandaag is veel te
klein, nog te veel leegstaande panden ontspringen
vandaag de dans. Een projectmedewerker zal zijn/haar
schouders zetten onder een streng maar rechtvaardig
leegstandsbeleid. In het verlengde hiervan, zullen we
hard optreden tegen huisjesmelkerij.
Wanneer we kijken naar de sociale woningbouw, zien we dat Dendermonde al heel goed
scoort op de Vlaamse doelstellingen, en ze zelfs overstijgt. Dendermonde neemt haar
verantwoordelijkheid resoluut op. Daarom kiezen we ervoor om de investeringen van de
sociale huisvestingsmaatschappijen in de komende jaren niet te richten op verdere
uitbreiding van het huuraanbod. Projecten die voor 1 januari 2020 gunstig geadviseerd
werden op het lokaal woonoverleg zullen uitgevoerd worden. Nieuwe projecten die
daarna opgestart worden, zullen mikken op sociale koopwoningen, renovatie of
vervanging van het bestaande patrimonium. We verleggen de beleidsaandacht van
kwantiteit naar kwaliteit van de sociale huisvesting.
We willen daarnaast preventief uithuiszettingen vermijden. Het Sociaal Huis neemt op
vandaag al een actieve begeleidings- en bemiddelingsrol op, en zal de komende jaren
bekijken hoe deze rol kan uitgebreid worden naar de private huurmarkt.
Projectontwikkelaars krijgen in Dendermonde de expliciete verwachting mee om op een
centrale plaats veel en multifunctioneel groen- en speelvoorzieningen te integreren.
Waar er gebouwd of verbouwd wordt in omgevingen met een kwalitatief cultureel
karakter en historisch patrimonium, gaat de stad actief de dialoog aan met de
ontwikkelaars om het project hierbij logisch te laten aansluiten. Ieder nieuw project moet
een verrijking zijn voor het bestaande erfgoed.
Wanneer we het hebben over nieuwbouw, gaat het tegenwoordig meer en meer over
appartementen. Dit brengt specifieke uitdagingen met zich mee: minder ruimte voor
andere woonvormen, een minder fraai straatbeeld soms, mobiliteitsdruk en de vraag of
het project nog leefwaardig is. Het antwoord hierop vanuit dit bestuur is een
richtinggevend ruimtelijk kader waar beschikbare plekken voor appartementscomplexen
ingeperkt worden zodat er een goede balans met de buurt blijft bestaan. We zullen
bovendien sleutelen aan de opgelegde woonkwaliteitsaspecten van deze projecten: ieder
appartement moet beschikken over voldoende ruimte, licht, eventueel
gemeenschappelijk groen, …

#project9200: samen | straf | stromen
24

Tot slot houden we met dit lokaal bestuur de ‘woon- en energiewinkel’ boven de
doopvont als uniek onthaal- en aanspraakpunt waar elke eigenaar, huurder en verhuurder
terecht kan met alle vragen rond woonsubsidies, energiesnoeiers, inschrijvingen,
leegstand, (ver)bouwen, enz. We vernieuwen uiteraard de samenwerking met de
Huurdersbond hierbij.

3.3.2. Een klimaatgezonde stad voor alle generaties na ons
Dat het klimaat verandert, voelen we hoe langer hoe meer: wateroverlast, verdroging,
hittestress, fijn stof, … Aan deze uitdagingen moeten we samen werken. Via participatie
trekken we iedereen die woont, leeft én werkt in Dendermonde over de streep om zijn/haar
steentje bij te dragen.
Uiteraard mag van de stad verwacht worden dat ze het goede voorbeeld geeft!
De circulaire economie krijgt haar plaats in Dendermonde: hergebruiken en delen zijn
codewoorden.
Ook landbouwers dragen mee zorg voor het open landschap door lokale, duurzame
landbouwproductie, onderhoud van knotbomen, aanplant van groenkanten en fauna akkers,
… De subsidie voor grondontledingen blijven we ondersteunen zodat een evenwichtig
bemestingsplan kan worden opgemaakt dat onze oppervlaktewaters, bodem en uiteindelijk
onze drinkwatervoorraden beschermt.
Ons landschap wordt op het platteland doorkliefd door trage wegen die duurzame mobiliteit
stimuleren én onze inwoners ook laten genieten van dit landschap. Dit netwerk verder
uitbreiden en aan elkaar koppelen waar mogelijk, blijft een hele uitdaging waar Dendermonde
samen met alle partners haar schouders graag onder steekt. Vanuit de stad ondersteunen wij
verder duurzame landbouwproductie én consumptie, door het organiseren van
boerenmarkten, het verbinden van lokale initiatieven (buurderij, voedselteams …) en ook in te
zetten op educatie.
Feesten zit in het DNA van iedere Dendermondenaar, die steeds meegaat met zijn/haar tijd
en vanaf nu dus duurzaam en afvalarm verbroedert met herbruikbare bekers en
sorteereilanden op ieder evenement. Catering zal bij voorkeur producten van lokale en
eerlijke handel in de kijker zetten.
Vele burgers engageren zich op vandaag al om zwerfvuil een halt toe te roepen. Dit bestuur
ziet dit echter duidelijk als een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen. Zwerfvuil en
afval worden deze legislatuur stevig aangepakt: sensibilisering in samenwerking met Verko,
afvalpreventie op ieder evenement, slimme vuilbakken, mobiele camera’s, boetes bij
overtredingen, enz.
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We maken samen met een externe partner een
ambitieus klimaatplan op waarmee we ons engageren
om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. De
basisbouwstenen zijn enerzijds het verminderen van
uitstoot met broeikasgassen (mitigatie) en anderzijds
aanpassingsmaatregelen aan ons veranderend klimaat
(adaptatie). Met het ondertekenen van het
Burgemeestersconvenant engageerden we ons om zelfs
al tegen 2020 een eerste stap te zetten.
Het bestaande stadspatrimonium (bv. gemeentescholen, SAMWD, het politiegebouw,…)
wordt duurzaam gerenoveerd, en we doen het met een bescheidener én milieuvriendelijker
wagenpark.
Onze stad ontstond waar de Dender en de Schelde samen stromen, dus wie Dendermonde
zegt, zegt water. Meer en proper water zal als een blauw en groen lint door onze
verstedelijkte kernen stromen en zorgen voor duurzaam vervoer, biodiversiteit,
waterbuffering en infiltratie, verkoeling en gezonde lucht. De zuiveringsgraad bedraagt op
vandaag circa 76,7% en dankzij diverse rioleringsprojecten zal deze met circa 9% verhoogd
worden.
Bouwpromotoren zullen aangemoedigd worden om in de open ruimtes meer waterpartijen te
voorzien.
Naast proper en meer water, willen we ook duurzaam omgaan met ons hemelwater. Een
hemelwaterplan doet ons structureel beter omgaan met langere en extremere
droogteperiodes enerzijds, en nattere en warmere winters anderzijds. Ook onze polders
zullen we aanmoedigen om concrete meerwaardeprojecten in te dienen om het water terug
bovengronds te laten stromen. De stad trekt hiervoor maar liefst 100.000 euro uit.
Als belangrijke aandeelhouder van de intercommunale VERKO zetten we mee onze schouders
onder de bouw van een nieuwe biogasinstallatie ter waarde van 18 miljoen euro.
De stad neemt zeker de handschoen van voortrekker op, maar stimuleert ten slotte ook
ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Met een totaalsubsidie van
250.000 euro stimuleren we de bedrijven op het Hoogveld in een ambitieus energieproject
om alle bedrijven met elkaar te verbinden en op die manier de lokaal opgewekte energie
efficiënt uit te wisselen. Op die manier delen we de doelstelling van een CO2-neutraal
industrieterrein.
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3.4. Stroom op maat: iedereen telt mee!
Het bestuur ondersteunt verschillende acties die bijdragen tot een inclusief beleid in de
samenleving. Een warme stad waar iedereen zich thuis voelt. We willen inzetten op een
zorgzaam beleid met een bijzondere focus op kinderarmoede.
Daarnaast gaan we bv. voor een maximale toegankelijkheid van gebouwen, zodat iedereen
zich welkom voelt. We installeren liften en hellende vlakken, behalen zoveel mogelijk het
label A+, én stimuleren zoveel mogelijk samenwerkingspartners.
Het inclusief beleid uit zich in volgende accenten:

3.4.1. Kinderarmoede
In onze warme stad willen we kinderarmoede aanpakken op verschillende fronten. Om écht
verandering op lange termijn teweeg te brengen, starten we met het ontwikkelen van een
overkoepelende visie. We verankeren goede initiatieven, en zetten in op een laagdrempelig
cultureel aanbod.

• Samen binden we de strijd aan tegen kinderarmoede
In onze stad zijn er reeds heel wat initiatieven aangaande
kinderarmoede. De uitdaging zit erin om een goede
afstemming en samenwerking te creëren tussen alle
lokale actoren rond 1 centrale vraag: hoe kunnen we in
Dendermonde gezamenlijk en structureel aan
armoedebestrijding doen? Wie in armoede terecht komt,
kent immers vaak een tekort aan kansen op heel wat
domeinen: onderwijs, werk, wonen, gezondheid, cultuur, ….
Via onze coördinator kinderarmoede geven wij als lokaal bestuur een duidelijk signaal dat
dit thema de komende jaren de nodige aandacht verdient.

• Inzetten op brugfiguren
Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. Iets meer
dan één op vijf leerlingen in het Dendermondse basisonderwijs ontvangt een
schooltoelage én heeft een laagopgeleide moeder. Terwijl de kansarmoede-index in
Dendermonde anno 2010 op 4,6% stond, steeg dit in 2018 tot 11,8%.
De Dendermondse basisscholen met een grote groep kwetsbare leerlingen staan voor een
meervoudige en complexe uitdaging. Deze basisscholen vragen om extra ondersteuning.
Scholen ervaren bij deze leerlingen een contrast tussen de thuiscultuur en schoolcultuur,
waarvoor meer tijd en expertise vereist is om bruggen te bouwen tussen beide.
Daarom is het belangrijk dat wij inzetten op brugfiguren, neutrale vertrouwenspersonen
die netoverschrijdend werken. Zij trachten de kloof tussen ouders, school en relevante
sociale partners te verkleinen en zorgen er op die manier voor dat de afstand tussen
thuis- en schoolcultuur kleiner wordt.
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• Iedereen krijgt de kans om met cultuur kennis te maken
Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om met
cultuur kennis te maken. We willen elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en
achtergrond, de kans geven cultuur te ontdekken en te beleven.
De UiTPAS wordt verder uitgebouwd om vrijetijdsparticipatie te promoten en de
drempel(s) te verlagen voor mensen in kansarmoede. Via het onderwijs willen we de
jeugd vertrouwd maken met de UiTPAS om aan een kansentarief deel te nemen aan tal
van activiteiten.

• Sociale subsidies en convenant Tondeldoos
Als regisseur van het lokaal sociaal beleid, coördineren we vraag en aanbod. We trekken
middelen uit voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties. Deze initiatieven
moeten de positie en integratie van kwetsbare groepen versterken, of het algemeen
welzijn en de gezondheid van de burgers verhogen.
De Tondeldoos vzw zet zich al jaren in voor de strijd tegen (kinder)armoede. Een groep
vrijwilligers brengt dagelijks huisbezoeken aan kwetsbaren om hen te ondersteunen bij
het uitbouwen van een sociaal netwerk, het kennen en benutten van hun rechten, het
verhogen van hun zelfredzaamheid en het bieden van materiële hulp. We willen deze
legislatuur de financiële middelen voor de Tondeldoos echt verankeren in een
convenantwerking. In dit convenant zullen we de toeleiding naar het Sociaal Huis extra in
de verf zetten in onze strijd tegen kinderarmoede en onderbescherming.

• Wijkwerking
We willen onze kwetsbare bewoners versterken, in het bijzonder in de aandachtswijken.
Daarom werken we een beleid uit dat beter aansluit bij huidige, lokale noden in de strijd
tegen armoede, onderbescherming en versterking van de positie van kwetsbaren. Dit
brengen we in praktijk via een vernieuwde convenant wijkwerking ‘Buurt aan zet’ dat een
antwoord biedt op deze uitdagingen.

3.4.2. Ontmoeting
Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit verbondenheid. We
organiseren en stimuleren daarom volop buurtwerking en
ontmoetingsinitiatieven. Een samenleving creëren waarin
mensen een wij-gevoel hebben. Hierbij enkele concrete
voorbeelden waar het beleid de komende legislatuur nog
meer wil op inzetten.

• De bib als derde plek
De derde plek is de plek waar je verblijft als je niet thuis of op het werk bent. Derde
plekken zijn dan ook vaak publieke ruimtes. Belangrijk aan die plekken is dat we er ons
veilig en thuis voelen, een plaats waar we kunnen groeien. De bibliotheek is de derde plek
bij uitstek, een inclusieve bibliotheek waar iedereen welkom is.
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• Doelgroepenwerking
We hebben in Dendermonde een heerlijk aanbod aan toeristische uitstappen en
wandelingen, maar het is jammer genoeg niet altijd gekend bij alle inwoners. Dit gaan we
veranderen! We gaan vanuit de dienst toerisme specifiek op zoek naar aansluiting bij
doelgroepen die we op vandaag te weinig bereiken, bv. dertigers en veertigers. Enkele
ideetjes zijn alvast proevertjeswandelingen en leuke themawandelingen.

• Buurtzorg – warme wijken
In Dendermonde zien wij een zorgzame buurt als een buurt waar mensen, ongeacht hun
leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven
wonen. Daar komen heel wat sociale aspecten bij kijken zoals welzijn, zorg en
ondersteuning maar ook fysieke aspecten zoals mobiliteit, wonen, toegankelijkheid,
ruimtelijke ordening … In een zorgzame buurt werken professionals en buurtbewoners
evenwaardig samen.
Als lokaal bestuur willen we mensen gedurende heel hun levensloop continuïteit en
kwaliteit garanderen in hun eigen biotoop. Hiervoor moeten we met z’n allen aan de kar
trekken: zijzelf, hun gezin, familie, buren, vrienden, verenigingen, professionals uit de
zorg- en welzijnssector en wij, als lokaal bestuur.

3.4.3. Integratie
Net als elke Vlaamse gemeente, wordt ook
Dendermonde gekenmerkt door een groeiende
diversiteit. Niet alleen stijgt het aandeel personen van
buitenlandse herkomst (13% in Dendermonde anno
2019), ook de interne verscheidenheid bij deze
groepen neemt toe. Reeds in 2015 startte de stad een
intergemeentelijke werking rond integratie met
buurtgemeenten Lebbeke en Buggenhout. Hoewel
Vlaanderen hier niet langer subsidies voor uittrekt, zal
het lokaal bestuur blijven investeren in een integratieambtenaar. Deze integratieambtenaar
kan anticiperen op de maatschappelijke veranderingen en zal de verbindingsfiguur zijn.
Het integratiebeleid zal zich richten op volgende beleidsdoelstellingen:
• sociale cohesie
• taalbeleid
• toegankelijkheid
• beleidsparticipatie

3.4.4. Kindvriendelijke stad
Dendermonde wil een stad zijn waarin alle kinderen en jongeren volwaardige burgers zijn die
kunnen meedenken aan hun toekomst en de toekomst van hun kinderen. Hierbij gaan we er
van uit dat kindvriendelijkheid invloed heeft op alle beleidsdomeinen waardoor het afstraalt
op de kwaliteit van de hele stad. De lat voor het beleid leggen op de meest kwetsbare burgers
uit onze stad, o.a. kinderen, maakt dat je een leefbaar beleid voor alle inwoners maakt.
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Dendermonde wil er niet van uitgaan dat kinderen enkel “de toekomst” zijn. Onze jonge
burgers zijn ook “vandaag” aanwezig in de stad en in ons beleid. Daar zijn we fier op!
De voorbije legislatuur hebben we sterk ingezet op kinderen tussen 6 en 12 jaar. De komende
jaren verleggen we de focus naar de tieners.

• Voorzien van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod vanuit de stad voor tieners
Door op zoek te gaan naar de noden, behoeften en interesses van tieners willen we onze
tienerwerking nog meer op hun maat organiseren. Door sterk in te zetten op de
samenwerking tussen verschillende partners, stemmen we het aanbod niet alleen beter af
op elkaar, maar laten we ook tieners kennis maken met verschillende beleidsdomeinen.
Door cultuur op een laagdrempelige manier beschikbaar te maken voor jongeren, willen
we hen laten kennismaken met verschillende vormen. We zetten voornamelijk in op ‘zelf
ontdekken en proberen’ om hen de kans te geven effectief aan de slag te gaan met hun
talenten. We houden hierbij in het bijzonder rekening met de groep jongeren in
kwetsbare situaties omdat voor hen zingevende vrijetijdsbeleving een extra houvast,
uitlaatklep of opvangnet is.

• Ruimte creëren waar tieners elkaar spontaan kunnen ontmoeten
Op participatie staat geen leeftijd. Jonge burgers betrekken bij publieke ruimteprojecten
kan interessante invalshoeken opleveren. We vinden het als stad belangrijk om te weten
wat de noden en wensen van Dendermondse tieners zijn zodat we hier in de
besluitvorming of plannen ook rekening mee kunnen houden. We gaan vanuit
verschillende stadsdiensten aan de slag met hun ideeën rond spontane
ontmoetingslocaties.

3.4.5. Dierenwelzijn
De stad zet al vele jaren in op soortgericht beleid en
biodiversiteit. Via bescherming van kwetsbare diersoorten,
behoud van bestaande soorten, sensibilisering en
communicatie vrijwaren we de veiligheid van zowel dieren
als hun broodnodige habitat. Daarnaast is de stad een
voorloper in onze regio op het vlak van
zwerfdierenbeheer. Ook om rondzwervende huisdieren
een tijdelijk onderdak te bieden, zoekt de stad
diervriendelijke oplossingen. We gaan de komende jaren meer inzetten op een actiever
dierenwelzijnsbeleid, met een duidelijke preventieve aanpak. Het lokaal bestuur wil een
positiever imago rond dierenwelzijn, ééntje dat dieren niet enkel ziet als overlast. Het creëren
van verschillende hondenlosloopweides versterkt bv. die positieve insteek.
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3.5. Samenspel: onze krachten bundelen
Voor onze stad Dendermonde en haar inwoners geven vele spelers het beste van zichzelf.
Heel wat experten, organisaties, besturen, dienstverleners, zorgaanbieders … zijn actief op
ons grondgebied ten dienste van onze mensen. Mensen binnen ons eigen bestuur en
daarbuiten ontwikkelen een krachtig aanbod. Met hen werken wij graag samen, zoals blijkt uit
deze vier krachtlijnen:

3.5.1. Cultuur verbindt ons met de regio
We ontsluiten het cultureel erfgoed van onze streek en maken dit vlot toegankelijk. Zo
kunnen mensen van buiten Dendermonde ons sterk aanbod ontdekken, maar tegelijk kunnen
onze inwoners proeven van schitterende activiteiten in hun buurt.
•

Dijk 92 is hier een prachtig voorbeeld van. Dijk 92 is een cultureel netwerk van steden en
gemeenten in het Land van Dendermonde. We versterken de samenwerking tussen de
aangesloten cultuurcentra, bibliotheken en erfgoedcentra; we zetten zo onze eigen stad
in de kijker. Dijk 92 zal een belangrijke rol spelen bij de uitdagingen waar alle lokale
actoren op het vlak van cultuur voor staan.

•
•

We gebruiken onze unieke combinatie van natuur en geschiedenis als hefboom om
onze stad te promoten, onder andere via deze twee projecten:
o Dendermonde profileert zich in het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’
als uitvalsbasis voor een bezoek aan de Scheldevallei. We creëren een
belevingspunt waar het verhaal van de Scheldevallei en De Stenen concreet aan
bod komt. De Lakenhalle wordt hiertoe vernieuwd.
o ‘Beleefbare Dendervallei’ is een samenwerkingsverband van Ath tot Dendermonde.
Het is de bedoeling de Dendervallei toeristisch, recreatief en sportief te
ontwikkelen bv. door een groen-blauwe as aan te leggen, en door toegangs- en
belevingspolen te voorzien.

3.5.2. Gezinsondersteuning
Gezinnen kunnen terecht in het Huis van het Kind voor
alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. We
verhogen de ontplooiingskansen van alle kinderen en
jongeren, in het bijzonder van zij die kwetsbaar zijn. We
creëren de juiste randvoorwaarden voor kinderen,
jongeren, ouders en hun omgeving. In alles wat we doen,
dragen we een kindvriendelijke bril.
•

Het nieuwe decreet rond buitenschoolse opvang wijzigt in Dendermonde het
kinderopvanglandschap. Deze vernieuwde wetgeving versterkt de regisseursrol van
lokale besturen om de eigen opvang en het vrijetijdsbeleid vorm te geven. Hierbij
worden lokale samenwerkingsverbanden maximaal gestimuleerd.
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Daarnaast willen we een duidelijke actorrol opnemen vanuit het idee dat opvang en
vrije tijd bereikbaar moeten zijn voor alle burgers, en dat we als lokaal bestuur een
duidelijke maatschappelijke rol te vervullen hebben. Hiertoe nemen we het aanbod
van onze verschillende diensten (IBO, onthaalouders, onderwijs, sportdienst,
jeugddienst, academies …) onder de loep, en onderzoeken we telkens hoe we best
invulling kunnen geven. We bepalen deze legislatuur waar we vanuit het lokaal
bestuur de regie- en/of actorrol zullen opnemen in de toekomst.
•

Het digitaal Lokaal Loket Kinderopvang is een nieuwe verplichting in elke gemeente.
Dit loket is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek
zijn naar kinderopvang. Het loket vormt tegelijk een registratiesysteem voor het
stedelijke- en privéaanbod rond kinderopvang, met als doel zicht te krijgen op de open
plaatsen. Door dit registratiesysteem krijgen we inzicht in het aantal beantwoorde,
niet-beantwoorde, unieke en dringende opvangaanvragen. Hierdoor kunnen we
concreet inspelen op de noden rond kinderopvang.

•

Door het uitbouwen van een sterk onthaal in het Huis van het Kind kunnen we vragen
van ouders capteren, en leiden naar het meest geschikte opvangsysteem.

3.5.3. (Verkeers)veiligheid
De veiligheid in onze stad realiseren wij door een goede samenwerking uit te bouwen met
partners die hierin een opdracht opnemen in onze stad, bv. politie en brandweer. Ook vanuit
de stad hebben we hier zelf een belangrijke opdracht.

• Veiligheid
We werken mee aan de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan en het beleidsplan van
de brandweerzone Oost.
Het zonaal veiligheidsplan van onze politiezone legt de prioriteiten vast voor de huidige
planperiode:
• de aanpak van drugs
• verkeersongevallen met lichamelijk letsel en dodelijke afloop
• diefstal in gebouwen
• intrafamiliaal geweld (IFG) gekoppeld aan verontrustende opvoedingssituaties
(VOS)
• overlast
• radicalisme - extremisme - terrorisme
Het meerjarenplan van de brandweerzone Oost benadrukt volgende prioriteiten:
• betere voorbereiding interventies
• meer inzetten op technische brandpreventie en brandpreventieadvies
• proactief vrijwilligersbeleid
• project fysieke paraatheid
• voertuigenplan
• 24/7 operationele inzetbaarheid
• uitrukken optimaliseren
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• Veilige schoolomgevingen
Het lokaal bestuur zal in overleg met de scholen maar ook met de buurtbewoners blijven
werken aan het veilig herinrichten van schoolomgevingen. Dit moeten - waar mogelijk aangename plekken worden waar kinderen zonder begeleiding van hun ouders zich veilig
kunnen verplaatsen.
Naast de schoolomgevingen zelf wensen wij ook aandacht te besteden aan de
schoolroutes. De schoolroutekaart die hiervoor is opgemaakt, geeft nog een aantal
knelpunten aan. Die schoolroutekaart is een werkinstrument en zal continu aangepast
worden naargelang de omgevingsomstandigheden wijzigen.

• Fietssnelwegen
Het lokaal bestuur van Dendermonde ondersteunt volop de aanleg van fietssnelwegen op
haar grondgebied zodat er een volwaardig alternatief kan ontstaan voor het
gemotoriseerd woon-werkverkeer. Dit kan de ochtend- en avondfiles doen afnemen.
Vanaf 2020 zal de fietssnelweg naast spoorlijn 53 (Gent – Dendermonde – Mechelen)
door de provincie in samenwerking met de stad aangelegd worden vanaf het kruispunt
met de Gasthuisstraat tot de Zijbaan. Het lokaal bestuur zal initiatief nemen om de
kruising van deze fietssnelweg met de Oudegemse baan via een fietsbrug of -tunnel te
laten uitwerken zodat de veiligheid op dit punt verhoogt.
De fietssnelweg tussen Oudegem en Gijzegem zal in samenwerking met de provincie,
Infrabel en NMBS uitgewerkt worden om de zachte verbinding tussen Dendermonde en
Aalst te versterken.
Voor het fietsverkeer tussen Lebbeke en Sint-Gillis zal een project onderzocht worden tot
realisatie van een fietssnelweg als alternatief voor de Heirbaan en Sint-Gillislaan.
De stad zal ten volle samenwerken met de provincie om haar projecten voor
fietssnelwegen op ons grondgebied te ondersteunen.
De aanleg van de fietssnelwegen gebeurt maximaal in harmonie met de bestaande
infrastructuur.

3.5.4. Zorg- en dienstverlening op maat van onze burgers
Wij leven en werken vandaag in een snel veranderende samenleving. Ook bedrijven en
organisaties evolueren mee met tendensen in de maatschappij en de verwachting van de
mensen verandert.
Als lokaal bestuur beseffen wij dat de verwachtingen van de burgers op vele vlakken
toenemen en dat we een antwoord moeten helpen bieden op vele boeiende uitdagingen,
nieuwe taken en opdrachten. Onze ‘klanten’ willen – terecht – dat we hen professionele en
goed afgestemde dienstverlening aanbieden. De vragen die de inwoners van Dendermonde
aan ons stellen, zijn steeds minder eenduidig en dat zorgt ervoor dat vele medewerkers
worstelen met het nemen van beslissingen, geven van adviezen, voldoen aan verwachtingen,
afstemming met andere diensten en spelers … Daarom neemt het bestuur een aantal
initiatieven om hierop in te spelen:
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• Fusie stad en OCMW
De Vlaamse regering besliste om over te gaan tot een fusie tussen wat vroeger
stad/gemeente en OCMW was. Vanaf januari 2019 is dit ook in Dendermonde een feit. De
realisatie in de feiten is een hele uitdaging, die het lokaal bestuur Dendermonde krachtig
aangaat. Samen bundelen we onze krachten om onze hulp- en dienstverlening op een
klantgerichte wijze te organiseren.

• Nieuw Administratief Centrum
Onze inwoners verdienen het om verwelkomd te worden in een moderne infrastructuur,
waar ze graag komen, waar ze goed geïnformeerd worden, en zelf ook vlot info kunnen
doorgeven. De locatie van het huidig Administratief Centrum is uitstekend geschikt om
ook in de toekomst het kloppend hart van onze dienstverlening te zijn: goed bereikbaar
voor allen, centraal gelegen in onze stad. Het bouwdossier voor een nieuw AC moet deze
legislatuur administratief klaar zijn, inclusief de eerstesteenlegging.

• Geïntegreerd Breed Onthaal
We verhogen de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en
dienstverlening met extra aandacht voor kwetsbaren door de uitbouw van een
‘Geïntegreerd Breed Onthaal’. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende
kernspelers: de lokale besturen van Lebbeke, Hamme, Buggenhout, Zele, Berlare en
Dendermonde, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen (DMW) met als werkingsgebied de eerstelijnszone Dender. Samen met
deze partners worden verschillende acties ondernomen om de toegang voor iedere
burger tot zijn sociale grondrechten te maximaliseren.

3.6. Straffe toeren: durven experimenteren en vernieuwen
Om vooruit te geraken, moet je af en toe risico’s durven nemen. En dat doet het lokaal
bestuur door vernieuwende ideeën een kans te geven, door experimenten toe te laten. Het
gaat uiteraard om berekende, weloverwogen risico’s zodat er geen onherstelbare negatieve
gevolgen zijn. We gaan voor positieve vernieuwing op meerdere vlakken.

3.6.1. Experimenteren met ruimte
De invulling van ruimte ligt niet vast, maar kan wijzigen. Dit mag niet ‘zomaar’ gebeuren, maar
biedt wel kansen op eigentijdse invulling én beleving. Als lokaal bestuur willen we door enkele
concrete projecten, bij voorkeur via een participatief traject, onze voortrekkersrol waarmaken
en zo een meerwaarde realiseren.

• Stadsvernieuwing via hefboomprojecten
In samenwerking met andere overheden of private partners willen we bepaalde sites van
onze stad verder ontwikkelen. Dit kan gaan over ons eigen patrimonium maar ook over
andere (private) projecten. Als lokaal bestuur kunnen we mee participeren in private
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projecten of deze mogelijk maken zodanig dat we op die manier mee vorm geven aan de
ontwikkeling van de stad. We focussen hierbij op haalbare projecten.
Private en publieke partners zijn hierin een bondgenoot en vormen een kans voor onze
stad om mee onze eigen projecten op de agenda te zetten en te realiseren.

• Kunst in de openbare ruimte
Kunst in de (semi-)publieke ruimte spreekt veel mensen aan en draagt bij tot een leefbare
stad. Street art is hier een voorbeeld van: het is laagdrempelig, brengt inwoners én
kunstenaars tot dialoog, en levert langdurige appreciatie op. Onze stad leent zich zeker
tot kunst in de openbare ruimte, soms in samenwerking met ondernemers.

• Groene Dender
Hoe de zanderige parking Gedempte Dender
via een participatietraject zal evolueren tot
Groene Dender, is een mooi voorbeeld hoe het
kan … en hoe het vaker moet. De bevolking
werd erbij betrokken, zotte ideeën waren
mogelijk, een budget blijkt beschikbaar. Deze
projectsite heeft modelwaarde. De eerste fase
moet gerealiseerd zijn tegen april 2020.

• Opwaardering Vier Denders
Het actieplan ‘Vier Denders’ toont hoe potentiële troeflocaties een boost kunnen krijgen
door ze met elkaar te verbinden. Er worden acties gebundeld die gelinkt zijn door hun
band met het water in en rond de binnenstad. Er is aandacht voor fietsverbindingen,
natuurontwikkeling, militair erfgoed, toegankelijkheid, educatieve ontsluiting, toerisme en
recreatie.

3.6.2. Experimenteren met onze dienstverlening
Uiteraard willen we uitblinken in ons huidig dienstverleningsaanbod, maar daarnaast willen
we nieuwe mogelijkheden aftoetsen die positieve neveneffecten kunnen teweegbrengen.

• De Toverboon als brede school
Door een functionele nieuwbouw en extra investeringen moet deze school in de Boonwijk
op termijn alles bieden wat de school maar ook stadsdiensten, verenigingen en
organisatoren nodig hebben. Er zullen investeringen gebeuren opdat dit een uitvalsbasis
kan worden voor het socio-culturele, sportieve en buurtgerichte leven. Uiteraard is de
nieuwbouw ook afgestemd op de onderwijsfunctie van De Toverboon.

• Clusteren van functies in stadsgebouwen
Ons lokaal bestuur heeft stadsgebouwen in elke deelgemeente. Sommige hiervan komen
zeker in aanmerking voor meerdere functies; een inventaris moet dit duidelijk maken.
Onze gebouwen en zalen moeten immers ten dienste staan van iedere gebruiker. De
#project9200: samen | straf | stromen
35

polyvalente zalen in onze lokale dienstencentra en het Huis Van Winckel zijn hiervan
voorbeelden.

• Nieuw infrastructuurfonds
Dendermonde creëert een nieuw fonds voor grote infrastructuurwerken voor jeugd, sport
en cultuur ter waarde van 1 miljoen euro. Een reglement wordt hiervoor uitgewerkt.
Uiteraard blijven ook alle bestaande ondersteuningsmechanismen voor
infrastructuuraanpassingen bestaan zoals de bestaande subsidies hiervoor en de
stadswaarborgen.

3.6.3. Experimenteren met onze centrumfunctie
Dendermonde is de 14de stad van Vlaanderen en vervult een centrumfunctie in de domeinen
van justitie, onderwijs, gezondheid, mobiliteit, economie en zo meer. Maar mag het nog ietsje
meer zijn?

• Dendermonde wil méér centrum van de regio zijn
Wij willen dat Dendermonde een plaats blijft innemen bij de grotere steden. Ook op het
gebied van sport, ontspanning, musea, kunstacademies, bibliotheek, economie en nog
veel andere domeinen heeft onze stad heel wat te bieden waar we binnen de regio tóp
zijn. Op economisch vlak willen we voldoende ruimte voor ‘bedrijvigheid’ in brede zin
voorzien en zo bijkomende tewerkstelling genereren.

• Rol ten opzichte van buurgemeenten
Onze stad is voor de regio een belangrijk centrum inzake dienstverlening. Maar de hogere
overheden vragen steeds meer specialisatie en deskundigheid van de lokale besturen en
onze buurgemeenten krijgen deze vacatures moeilijk ingevuld. Dendermonde kan door
zijn grootte meer instaan voor deze functies. We willen onze kennis en expertise delen
met de regio.

• Nieuwe brandweerkazerne
Ons lokaal bestuur is ‘trekker’ binnen de
Brandweerzone Oost. Tijdens deze legislatuur
zal een nieuwe brandweerkazerne verrijzen op
de brandweersite tussen de Oude Vest en de
Leopoldlaan. De uitrit voor interventies zal dan
in de Leopoldlaan uitkomen. De
Dendermondse kazerne herbergt ook de
zonale administratie (secretariaat,
personeelsdienst, preventiedienst, …) en heeft een regionale functie.
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3.6.4. Versterken van ons imago naar burgers
Zeker nu stadsbestuur en OCMW als één ‘lokaal bestuur’ door het leven gaan, is de
herkenbaarheid heel belangrijk. Tijd om een aantal zaken te toetsen aan de normen van de
21ste eeuw!

• Huisstijl
Door een nieuwe huisstijl en logo willen de diverse diensten van het lokaal bestuur
Dendermonde opnieuw als herkenbare, verbonden organisatie naar buiten komen. De
nieuwe huisstijl moet zorgen voor visuele herkenbaarheid en het imago/merk van het
lokaal bestuur versterken. Door alle communicatie (in de brede zin van het woord) visueel
herkenbaar te maken, creëren we een samenhorigheidsgevoel, zowel bij de inwoners als
bij de medewerkers.

• Professionalisering lokaal bestuur
Medewerkers die goed werk afleveren, zijn cruciaal voor het imago van onze organisatie.
Onze medewerkers moeten dan ook degelijk opgeleid zijn en iedereen moet permanent
open staan voor vorming die gericht is op een efficiënte dienstverlening.
We werken binnen het lokaal bestuur volgens het principe van de Innovatieve
ArbeidsOrganisatie (IAO). Daarbij vertrekken we van een duidelijke missie en visie.
Er wordt gestreefd naar ‘actieve jobs’ waar autonomie, betrokkenheid en werkgeluk
centraal staan. Door een vlakkere structuur worden processen vereenvoudigd en primeert
het klantgericht resultaat.

3.7. Stroomstoot: radicaal digitaal
Dendermonde maakt een straffe digitale sprong voorwaarts. Door de doorgedreven inzet van
informatie- en communicatietechnologie, is Dendermonde klaar voor de toekomst. Het lokaal
bestuur wil inzetten op ‘smart city’ en gaat radicaal digitaal zowel voor de interne als externe
werking.
‘Smart city’ en radicaal digitaal gaan hand in hand en versterken de interactie tussen burger
en lokaal bestuur.

3.7.1. Smart city
Dendermonde neemt enkele ambitieuze projecten op
en springt op de kar van ‘smart city’. Het doel van een
slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de
stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen
de inwoners en het lokaal bestuur te verkleinen. Alle
onderdelen van de stad zijn verbonden via een
netwerk van sensoren, internet en hoogstaande
technologische apparaten.
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Zo willen we het gratis wifi-netwerk binnen het bestaande gebouwenpatrimonium met
administratieve dienstverlening uitbreiden om zo de burgers publieke wifi aan te bieden.
Daarnaast willen we ook inzetten op een draadloos oproepsysteem voor dwaaldetectie in de
woonzorgcentra. In het woonzorgcentrum Aymonshof is reeds beperkt dwaaldetectie
aanwezig. Dit systeem zal uitgebreid worden voor de 5 afdelingen. Hierdoor krijgen de
bewoners de mogelijkheid om bijvoorbeeld vanuit de leefruimte een beloproep te doen. In
het nieuwbouwproject van het woonzorgcentrum te Baasrode zal eveneens dwaaldetectie
voorzien worden.
Tot slot wil het lokaal bestuur ook onderzoek voeren naar een platform voor de creatie van
duurzame mobiliteit. Sensibiliseringscampagnes om kinderen naar school te laten fietsen of
wandelen, richten zich vaak tot ouders. Het lokaal bestuur wil zich rechtstreeks tot de
kinderen richten, in de hoop dat zij de ouders motiveren de auto op stal te laten. Ook de
mogelijkheid om een aantal parkeervakken uit te rusten met sensoren om kortparkeren te
monitoren en eventueel te sturen via parkeerinformatieborden, wordt onderzocht.
Een duurzaam mobiliteitssysteem moet toegankelijk zijn, met een minimale impact op de
omgeving en met alle kansen om activiteiten te ontplooien.

3.7.2. Radicaal digitaal: interne werking
Ook voor de interne werking trekt het lokaal bestuur de kaart van radicaal digitaal. Het
digitaliseren, digitaal klasseren en archiveren stelt zowel stadsdiensten als burgers in staat op
een eenvoudige manier opzoekingswerk te verrichten. Deze digitalisering versterkt de
toegankelijkheid en openbaarheid van informatie.
Een planningsmodule moet toelaten om projecten, meldingen en klachten efficiënt en correct
te plannen. Een optimaal overzicht van opdrachten en beschikbaar personeel, kan zowel tijd
als geld besparen. Het lokaal bestuur investeert in een online tool voor zowel inwoners als
verenigingen om de beschikbaarheid van ruimtes zoals vergaderzalen, sportterreinen,
feestzalen enz. te bekijken en meteen te reserveren.
Om de burger te informeren over het reilen en zeilen in Dendermonde wordt stelselmatig
afgestapt van papieren communicatie (zoals bv. bewonersbrieven) en wordt ingezet op een
levendige, digitale communicatie. Sprekende foto’s, wervelende video’s en uitnodigende
grafische ontwerpen springen in het oog en zorgen voor een optimale communicatie.

3.7.3. Radicaal digitaal: externe werking – burgers ondersteunen
Het lokaal bestuur gaat niet enkel radicaal digitaal
naar de interne werking toe, ook naar de burger
wordt maximaal ingezet op digitale technologie.
De mogelijkheden van het bestaande online
participatieplatform worden verder onderzocht.
De burger moet gemakkelijk de informatie kunnen
vinden die hij/zij zoekt en zijn/haar aanvraag moet
soepel verlopen. Op het vlak van dienstverlening
en productontwikkeling is het belangrijk dat het
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lokale bestuur haar doelgroepen kan bereiken. Bij dit alles respecteren en bewaken we steeds
de persoonlijke levenssfeer van mensen.
De digitale technologie evolueert razendsnel, maar het is niet voor iedereen evident om mee
te zijn met deze ontwikkeling. We geven daarom voldoende aandacht aan mensen die nog
niet mee zijn met de nieuwe informatietechnologie. De bibliotheek, de lokale dienstencentra
en het Sociaal Huis nemen hier de rol op om de digitale geletterdheid maximaal te verhogen.
Zoveel mogelijk doelgroepen krijgen de kans zich te bekwamen in digitale vaardigheden.
Hierbij is extra aandacht voor personen in maatschappelijk kwetsbare posities.
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4. Conclusie: onze 10 werven in de steigers!
Een vlotte, visuele communicatie zal dit meerjarenplan aan de hand van 10 acties bij het
brede publiek in de kijker zetten, o.a. in het Stadsmagazine en onze website. Zo bereiken we
een groot publiek en zorgen we tegelijk voor een duidelijke verwijzing naar het ruimere
meerjarenplan voor alle geïnteresseerden.
Werf 1.

Versterking zorgaanbod
Een nieuw woonzorgcentrum te Baasrode, en de uitbouw van een 4de lokaal
dienstencentrum te Oudegem.

Werf 2.

Herwaardering historisch patrimonium
De vernieuwde museumwerking, de opstart van het grote dossier Bomvrije
Kazerne, de restauratie van het Begijnhof en van het Huis Van Winckel.

Werf 3.

Herinrichting Oude Vest
De Oude Vest als aangename winkelomgeving en sterke trekpleister. Samen met de
handelaars gaan we voor een modern centrummanagement.

Werf 4.

Meer groen, meer parken
Meer zuurstof in de kernen van onze gemeenten: meer groen en meer parken. Het
actieplan ‘Vier Denders’ verbindt troeflocaties door hun band met het water.

Werf 5.

Versterken verenigingsleven
10 à 15% extra subsidies voor alle verenigingen.
Een bijkomend infrastructuurfonds van 1.000.000 euro voor grote werken binnen
jeugd, sport en cultuur aan de hand van een helder reglement.

Werf 6.

Veilig fietsen
Veilige schoolomgevingen en -routes. Fietssnelwegen en fietslinken raken in
samenwerking met de provincie gerealiseerd.

Werf 7.

Versterking sportinfrastructuur
Een nieuwe sporthal te Grembergen en de uitbreiding van de sportsite in Sint-Gillis.

Werf 8.

Aandacht voor het klimaat
Een eigen stadsklimaatplan, het verduurzamen van evenementen, energiezuinig
(ver)bouwen en de vergroening van het wagenpark.

Werf 9.

Kinderarmoede aanpakken
Kinderarmoede structureel laten dalen door straffe bruggen te bouwen tussen
kwetsbare gezinnen, scholen en welzijnswerkers.

Werf 10. Participatietoets
De participatietoets wordt waar mogelijk ingebouwd, en een burgerbudget wordt
beschikbaar via een helder reglement.
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Bijlagen: beleidsvisies
Dendermonde leeft, zoveel is duidelijk bij het lezen van al deze plannen. Iedere legislatuur
wordt een stad dan ook uitgedaagd door grote evoluties. Nieuwe tendensen waardoor wij ons
herpositioneren zodat Dendermonde een eigentijdse, aantrekkelijke stad is die tegelijk haar
geschiedenis trouw blijft. De voorbije 6 jaar is de samenleving op een aantal domeinen
grondig veranderd: de open ruimtes verminderen, de woningmarkt wordt krapper, diversiteit,
duurzaamheid als codewoord voor patrimonium, en een slagkrachtige organisatie vraagt om
een modern personeelsbeleid.
Rond deze grote, nieuwe bewegingen hebben onze beleidsmakers samen met hun diensten
een heldere visie uitgewerkt om alle plannen de komende jaren op te enten. Uiteraard zegt
dit niets over de daadkracht of visie binnen andere domeinen, integendeel, maar we kozen
specifiek voor een selectie rond thema’s waar duidelijk andere accenten gelegd worden.

1. Visie op wonen
Iedereen droomt van een eigen dak boven het hoofd. Maar in een krappe woningmarkt met
snel stijgende prijzen is dat een uitdaging. Vele jonge Dendermondenaren die een eigen gezin
willen stichten, wijken noodgedwongen uit naar andere gemeenten. Tegelijk staan tal van
woningen langdurig leeg. Het Dendermondse lokaal bestuur engageert zich om een antwoord
te bieden op deze uitdagingen, door een woonbeleid uit te rollen dat inzet op
woningkwaliteit, een betaalbaar aanbod en een flexibelere huurmarkt. We streven een
gezonde sociale mix na, zijn solidair met wie het nodig heeft en pakken misbruik aan.

Sociale mix
Het Dendermondse huisvestingsbeleid wil ten dienste staan van een evenwichtige lokale
gemeenschap met integratie van alle inwoners, los van sociaal profiel. Sociale interactie van
maatschappelijke lagen, is daartoe van bijzonder belang. We streven daarom naar het
doorbreken van vormen van ruimtelijke segregatie die maatschappelijke stratificaties
bevestigen. Het ruimtelijk concentreren van maatschappelijke subgroepen op sociale of
culturele basis wordt als onwenselijk beschouwd, zowel op mesoniveau (per wijk) als op
microniveau (per woonblok). Een gezonde sociale mix is het doel.

Doelgerichte bevordering van woningkwaliteit
De lokale renovatiepremies blijken een weinig doelmatig instrument ter versterking van de
woningkwaliteit. De werking van deze steunmaatregelen wordt geëvalueerd. Stedelijke
renovatiepremies leveren slechts een meerwaarde op indien zij een aantoonbare stimulans
bieden voor particulieren om hun eigendom te renoveren of energiezuiniger te maken - bij
voorkeur met een minimale papierlast voor zowel burger als stad. We focussen onze
inspanningen rond woningkwaliteit op die buurten die met achterstand kampen.
We realiseren de woon- en energiewinkel. Dit wordt het uniek onthaal- en aanspreekpunt,
waar elke eigenaar, huurder en verhuurder terecht kan met alle vragen rond woonsubsidies,
(ver)bouwen, energiesnoeiers, inschrijvingen, private huur, leegstand en verkrotting.
Daarnaast vernieuwen we de samenwerking met de Huurdersbond.
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Het lokaal bestuur wil geen huisjesmelkerij dulden. Om te vermijden dat hulpbehoevende
inwoners slachtoffer worden van malafide praktijken, zal de stad dit actief bestrijden, met
specifieke aandacht voor de kwetsbare woonsituatie van de hulpbehoevende inwoners. We
onderzoeken of we de kwaliteit van huurwoningen kunnen garanderen door middel van een
conformiteitsattest voor de oudste woningen op het grondgebied. Zo vermijden we dat
ondermaatse woningen toch verhuurd worden.

Bestrijding van leegstand en verkrotting
Langdurige leegstand en verkrotting van woningen leiden tot verloedering van onze centra en
zijn daarom onverantwoord. Te veel leegstaande panden ontspringen vandaag de dans van de
controles. Dat leidt tot onrechtvaardigheden: terwijl sommige eigenaars terecht ter
verantwoording geroepen worden voor hun leegstaande, vervallen of verkrottende
eigendommen, zijn er anderen die hun verantwoordelijkheid ontlopen en daar financiële
vruchten van plukken ten koste van het straatbeeld en van de samenleving. Als lokaal bestuur
kiezen wij voor een gelijke pakkans via een grotere woningcontrole met een flexibelere
woningmarkt als resultaat voor onze inwoners. We werven een voltijdse projectmedewerker
aan die zich zal concentreren op leegstandsbestrijding. Zo ontrollen we een streng maar
rechtvaardig leegstandsbeleid.

Aanbod van sociale huisvesting
Dendermonde heeft vanouds een zeer groot aanbod aan sociale huisvesting, in de vorm van
huurwoningen, koopwoningen en sociale kavels. Kwalitatieve huisvesting is niet enkel een
basisrecht, maar ook een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede. We stellen vast
dat Dendermonde in haar realisatie van en in haar surplus op het sociaal bindend objectief,
hoge toppen scheert in regionaal en provinciaal perspectief, in het bijzonder in verhouding
tot onze buurgemeenten. Voor de komende jaren kiezen we voor de realisatie van de
projecten die bij onze partnerorganisaties in de sociale huisvesting in uitvoering zijn.
Hieronder ressorteren omvangrijke projecten, waaronder Elsbos in termen van bijkomend
aanbod het grootste is. Ook het aanbod van het sociaal verhuurkantoor zal in de looptijd van
deze meerjarenbeleidsplanning toenemen. Daarmee komen we tegemoet aan de groeiende
nood aan kwalitatieve huisvesting voor de sociale doelgroep.

Van kwantiteit naar kwaliteit van sociale woningen
We stellen vast dat Dendermonde al haar doelstellingen, sociale objectieven én alle
aanvullende BSO’s, zal halen en zelfs overtreffen. Daarmee worden de maatschappelijke
noden beantwoord. Dendermonde neemt haar verantwoordelijkheid op en zal alle
bestuurlijke verwachtingen inzake sociale huisvesting overstijgen. Daarom kiezen we ervoor
om de investeringen van de sociale huisvestingsmaatschappijen in de komende jaren niet te
richten op verdere uitbreiding van het huuraanbod. Projecten die voor 1 januari 2020 gunstig
geadviseerd werden op het lokaal woonoverleg, zullen uitgevoerd worden. Nieuwe projecten
die daarna opgestart worden, dienen zich niet te richten op een uitbreiding van het
huuraanbod, maar op sociale koopwoningen of renovatie of vervanging van het bestaande
patrimonium.
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We verleggen de beleidsaandacht van kwantiteit naar kwaliteit van de sociale huisvesting.
Vele grootschalige woonfaciliteiten in portefeuille van de sociale huisvestingsmaatschappijen
gaan al enkele decennia mee. Daardoor groeit de nood aan vernieuwing van het
patrimonium. Ons doel is het opdrijven van de woningkwaliteit voor de huurders van sociale
woningen. Daarom sporen we de hier actieve sociale huisvestingsmaatschappijen aan om hun
aandacht en middelen te fixeren op de renovatie of vervanging van hun aanbod. Dit komt de
huurders ten goede.

Eerlijke toewijzing met voorrang voor Dendermondenaren
In het licht van de discrepantie van de Dendermondse sociale huisvesting ten opzichte van
onze buurgemeenten, constateren we dat een aanzienlijk aandeel van de mensen op de
wachtlijst voor sociale huisvesting niet in Dendermonde woont. Tegelijk zien veel jonge
Dendermondenaren die een eigen gezin willen stichten, zich genoodzaakt om elders een
woning te zoeken. Met het oog op de realisatie van het bijkomend aanbod aan sociale
huisvesting dat in voorbereiding is, wil het lokaal bestuur garanderen dat dit bijkomend
aanbod van lokale huisvesting ten goede komt aan Dendermondenaars. Daarom herzien we
overeenkomstig de Vlaamse Wooncode de voorrangsreglementen met het oog op een
versterking van de criteria inzake lokale binding. Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving
valideren we inburgering en taalkennis. Zo verankeren we de mogelijkheid tot wonen in eigen
streek.
Elke sociale woning is een publieke investering in de samenleving ten gunste van de meest
behoeftigen. Spijtig genoeg is fraude ook hier geen ongezien verschijnsel: het valt voor dat
mensen met onaangegeven vermogen onterecht profiteren van deze hulpverstrekking. Dit
frauduleuze misbruik van de solidariteit willen we uitbannen. Elke woning die onrechtmatig
toegekend werd, is immers een woning die niet betrokken kan worden door een écht
behoeftig gezin. Daarom maken we gebruik van de mogelijkheden tot middelentoetsen
inclusief onderzoek naar eigendom in het buitenland.

Preventief uithuiszettingen vermijden
In de strijd tegen dak- en thuisloosheid nemen we bijkomende initiatieven om te vermijden
dat mensen uit hun woning gezet worden. Het Sociaal Huis neemt een actieve begeleidingsen bemiddelingsrol op tussen huurders en verhuurders binnen de
huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. We onderzoeken de uitbreiding
van deze rol naar de private huurmarkt. Door deze proactieve houding trachten we
bijkomende moeilijkheden voor huurders met een schuldenlast te vermijden en de hinder
voor verhuurders te beperken. Op die manier werken we ook kostenbesparend en dienen we
niet curatief op te treden. De maatschappelijke kost van dak- of thuisloosheid is immers hoger
dan de kost van preventie van uithuiszetting.
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2. Visie op integratie
Gemeenschap
Dit lokaal bestuur wil bouwen aan een gemeenschap die toekomstkansen biedt aan elk van
onze inwoners. Het doel is een samenleving waarin mensen van diverse achtergronden niet
naast elkaar leven in gescheiden maatschappelijke segmenten, maar samen leven in een
geïntegreerde gemeenschap die etnische, culturele en religieuze breuklijnen kan
overspannen. Nieuwkomers nodigen we uit om actief in onze samenleving te participeren als
Dendermondenaar, Vlaming, Belg en Europeaan.
Daartoe willen we de sociale cohesie tussen maatschappelijke groepen versterken. We
bouwen aan interculturele netwerken. Laagdrempelige buurtevenementen hebben tot doel
om mensen samen te brengen en het contact over culturele breuklijnen heen te intensifiëren.
Samenlevingsproblemen wimpelen we niet weg maar erkennen we en grijpen we aan tot het
organiseren van wijkbabbels in samenwerking met de wijkagenten.
We maken nieuwe inwoners wegwijs in de stad en responsabiliseren hen als burger.
Nieuwkomers dragen immers verantwoordelijkheid voor het volbrengen van hun eigen
integratietraject. Daarom verwachten we ook inspanningen om zich vertrouwd te maken met
hun nieuwe thuis en met diens cultuur en tradities. Deelname aan taal- en inburgeringstrajecten is een vereiste voor nieuwkomers die genieten van onze solidariteit in de vorm van
leefloon of sociale huisvesting.
Vrijwilligerswerk bij de organisatie van evenementen is een uitgelezen instrument om de
lokale gemeenschap te leren kennen, een netwerk op te bouwen en aan te knopen bij de
lokale cultuur. Door in te zetten op vrijwilligerswerk zorgen we meteen voor een grote
betrokkenheid van nieuwkomers. Zo benutten we de verbindende functie van cultuur. We
verkleinen de kloof naar het lokale culturele leven door de organisatie van laagtaalvaardige
voorstellingen. We onderzoeken de mogelijkheid tot het opzetten van een systeem van
vrijwilligerstolken om zo de meerwaarde van de taalkennis van nieuwkomers te erkennen.

Taal
De Dendermondse poëet Prudens Van Duyse wist het twee eeuwen geleden al: de taal is gans
het volk. Wie geen Nederlands spreekt, maakt amper kans op een job, neemt niet op gelijke
manier deel aan het verenigingsleven, kan weinig beginnen op een oudercontact en
ondervindt moeilijkheden in de communicatie met buren. Zonder taalkennis kan men niet ten
volle participeren aan de samenleving. Daarom geldt het verwerven van de Nederlandse taal
als hoeksteen van het integratiebeleid. Om deze reden is taalverwerving meer dan een
vrijblijvende vraag: het is een noodzaak en een plicht voor iedereen die hier een leven wil
opbouwen. Voor nieuwkomers is het Nederlands de taal van hun toekomst. Dendermonde wil
inzetten op een integraal en ambitieus taalbeleid.
Vanuit het lokaal bestuur garanderen we de mogelijkheid om Nederlands te leren. Het
aanbod aan leermomenten en oefenkansen breiden we drastisch uit. We verzamelen al deze
opportuniteiten in een handig overzicht dat we ter beschikking stellen van elke
Nederlandsonkundige nieuwkomer. De groeiende aanwezigheid van inwoners met andere
thuistalen stelt ook onze dienst- en hulpverlening voor uitdagingen. Het taalkader wordt
organisatiebreed geïmplementeerd. We versterken de taalstimulering in onze IBO’s. We
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starten taaltrajecten op in onze woonzorgcentra, in functie van een correcte hulpverlening
aan anderstalige bewoners maar ook om communicatieproblemen te overbruggen met
hulpverleners van buitenlandse herkomst. We onderzoeken de mogelijkheid tot het
aanbieden van dialectlessen aan wie zorg verstrekt aan onze ouderen. Voor kinderen en
jongeren met andere thuistalen organiseren we taalkampen om te vermijden dat de
schoolvakanties zich vertalen in een taal- en leerachterstand.
Het is belangrijk dat het gebruik van het Nederlands niet enkel uitgedragen wordt door het
lokaal bestuur, maar ook door andere maatschappelijke actoren. Onze lokale winkeliers
nodigen we vrijblijvend uit om in te stappen in een traject van taalpromotie. Verenigingen die
financiële steun ontvangen voor de organisatie van evenementen, vragen we in ruil om hun
promotie overwegend in het Nederlands te voeren. Dit om te vermijden dat we met publieke
middelen onze eigen doelstellingen inzake taalverwerving gaan ontraden. We bieden de
Dendermondse scholen advies over de omgang met anderstaligen, dat in onderling overleg
kan uitmonden in een taalkader voor de lokale onderwijsinstellingen.

Identiteit
Om participatie te faciliteren willen we als lokaal bestuur toegankelijk zijn voor diverse
maatschappelijke groepen. Daarom willen we een gediversifieerd, breed en toegankelijk
aanbod voorzien. De integratieambtenaar bekleedt hiervoor een trekkende rol in onze
organisatie. Als open organisatie willen we een neutrale omgeving bieden voor elke burger
met vragen naar hulp-of dienstverlening. Daarom garanderen we de ideologische en
levensbeschouwelijke neutraliteit aan alle stadsloketten.
We reiken nieuwkomers alle instrumenten om zich in te burgeren als lid van onze lokale
gemeenschap. We werken een lokaal onthaalbeleid uit waarmee nieuwe inwoners onze stad
en deelgemeenten leren kennen. Het doel is om nieuwe inwoners van diverse achtergronden
vertrouwd te maken met het Dendermondse DNA, onze eigenheid en identiteit. Dit
presenteren we in een onthaalpakket of onthaalfilm. Zo nodigen we iedereen uit om hieraan
te participeren, onze lokale fierheid mee uit te dragen en de toekomst van onze gezamenlijke
identiteit mee vorm te geven.
Ook de nationaliteitsverwerving willen we zo omkaderen. Het verwerven van burgerschap
omvat immers veel meer dan het afleveren van een blaadje papier: het is de start van een
nieuwe rol als burger in ons land en onze stad. Inwoners die hun inburgeringstraject voltooien
en zich dus voor het eerst Vlaming mogen noemen, brengen we samen op een feestelijke
gelegenheid voor de uitreiking van inburgeringsattesten, in samenwerking met onze
partnerorganisaties.
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3. Visie op patrimonium
We zetten volop in om het bestaande gebouwenpatrimonium op te waarderen tot duurzaam,
multifunctioneel en energiezuinig patrimonium.
Deze doelstelling bereiken we door:
• Het vernieuwen of grondig renoveren van gebouwen
• Het clusteren van diverse functies op één site
• Het uitvoeren van energetische deelrenovaties
• Het vermijden van leegstand van gebouwen
De realisatie van een nieuw WZC te Baasrode, de nieuwbouw voor de Zonale en Lokale
Brandweer, grondige renovatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans en de
restauratie van Huis Van Winckel, zijn eerste belangrijke stappen in het verbeteren van het
patrimonium van het Lokaal Bestuur.
Naast bovenstaande reeds lopende projecten zet het bestuur in op een multifunctionele
nieuwbouw voor GBS De Toverboon, een nieuwe sporthal te Grembergen en een nieuw
Administratief Centrum waar zeer laagdrempelig alle diensten worden verleend op maat van
de burger en waarbij de principes van IAO worden geïmplementeerd. In Oudegem wordt een
nieuw lokaal Dienstencentrum opgericht. Voor het museum maken we resoluut de keuze om
ons volop te focussen op het stadhuis en het Vleeshuismuseum als museumgebouwen en
daarnaast de restauratie van de museumsite op het Begijnhof op te starten.
Voor de investeringen in het onderwijspatrimonium blijft het bestuur afhankelijk van de
toekenning van subsidies. Na een lange wachttijd staan voor de komende jaren de verdere
renovatie van de gebouwen GBS De Echo, de gevel- en dakrenovatie GBS De Schakel te
Baasrode en de verdere dakrenovatie voor GBS ’t Kraaiennest Grembergen op het
programma. GBS De Klinker krijgt een overdekte buitenspeelruimte.
Om het energieverbruik van de gebouwen van het lokaal bestuur verder te doen dalen, wordt
bij de geplande dakrenovaties zoals voor sociaal restaurant ’t Vork, ’t Wijkruid en het
naaiatelier, GBS ’t Kraaiennest en GBS De Schakel geïnvesteerd in een degelijk isolatiepakket.
Nadat de daken van de kleutersite GBS De Schakel werden aangepakt, wordt nu ingezet op
een verdere vernieuwing van het buitenschrijnwerk en de klaslokalen van GBS ’t Kraaiennest
krijgen nieuwe ledverlichting. Verouderde stookinstallaties worden vervangen door
energiezuinigere installaties, zoals in CC De Mespel.
Het vermijden van leegstand kan enerzijds door het afstoten van gebouwen, maar ook door
het afbreken van gebouwen. Dit laatste is aangewezen voor percelen die op langere termijn
van belang kunnen zijn zoals bv. de site ’t Hemelken. Op de site van de Heirstraat wordt het
hoofdgebouw afgebroken en zal de hele site verfraaid worden tot een uitvalbasis voor
verengingen en de lokale gemeenschap.
Omtrent het afstootbeleid worden een aantal principes vastgelegd. Het afstoten kan erin
bestaan de panden of gronden definitief uit het patrimonium te verwijderen door verkoop.
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Daarnaast kan echter ook geopteerd worden voor het verlenen van zakelijke rechten (bv.
erfpacht, recht van opstal) waarbij de eigendom in handen van de Stad blijft maar een derde
de genotsrechten verkrijgt maar ook de kosten dient te dragen van renovatie, investeringen
en dergelijke meer.
Voor het afstootbeleid van de panden worden volgende algemene principes vooropgesteld:
• Het afstoten van de panden die zich in een zeer slechte toestand bevinden en waarbij
het ook onmogelijk is om deze op korte termijn te renoveren en beheren wegens
gebrek aan financiële middelen en personeel.
• Het afstoten van de leegstaande eigendommen zonder functie waar er evenmin een
toekomstige functie kan worden voorzien.
• Het afstoten van de pastorieën. Hiervan zijn er nog enkele bewoond. Voor de
bewoonde pastorieën stellen we een uitdovend scenario voor waarbij er geen grote
investeringen meer worden gedaan maar enkel voorzien wordt in basisonderhoud. De
actieve pastoors kunnen blijven zolang de woning veilig en bewoonbaar is. Bij nieuwe
pastoors of indien de pastorie de bewoonbaarheid niet langer toelaat, zouden we
overstappen naar de toekenning van een woonstvergoeding.
• De eigendommen die momenteel exclusief in gebruik zijn van 1 vereniging zouden aan
deze vereniging in recht van opstal worden gegeven. Op deze wijze kunnen de
verenigingen de nodige investeringen aan de panden doen met de zekerheid dat zij
voor een minimale periode van 27 jaar ook het genot hebben van dit pand.
• Voor de wijkagenten die momenteel gehuisvest zijn in quasi-leegstaande gebouwen
zouden wij geen vaste decentrale locatie meer voorzien. Zij houden
consultatiemomenten in de LDC’s, scholen of andere multifunctionele gebouwen.
Voor het afstootbeleid van de gronden worden volgende algemene principes vooropgesteld:
• Het afstoten van gronden die verpacht worden, gebeurt enkel wanneer de pachter
interesse uit tot aankoop van deze gronden.
• Het afstoten van de gronden gelegen buiten Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.
• Het afstoten van gronden in Dendermonde die niet bruikbaar zijn voor de oprichting
van een zinvol stadsgebouw gezien de ongunstige ligging of door een te kleine
perceelsoppervlakte.
• Het afstoten van gronden die enkel bruikbaar zijn als tuingrond en geen meerwaarde
bieden in de toekomst gelet op hun ligging.
Bij deze algemene principes maken wij wel de bedenking dat vele van onze gronden op dit
ogenblik in gebruik zijn (pacht, verhuring …). Bij deze gronden zou steeds de afweging moeten
gemaakt worden of het zinvol is om de gronden al dan niet te verkopen belast met het
huidige gebruik dan wel te wachten tot het gebruik eindigt.
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4. Visie op omgeving (ruimtelijke ordening)
Inzake ruimtelijke ordening en omgeving zien we duidelijk dat er op bepaalde terreinen nood
is aan andere keuzes dan in het verleden. De open ruimte staat onder druk, er is nood aan
vergroening in de kernen en tegelijk moeten we onze functie als centrumstad voor de regio
blijven vervullen.
De grote lijnen inzake onze visie op ruimte vinden we vooralsnog terug in het Ruimtelijk
Structuurplan (herziening juni 2012), wat niet wegneemt dat bepaalde inzichten over de
specifieke invulling van de ruimte door de jaren zijn geëvolueerd.
Uiteraard behoudt onze stad een belangrijke centrumfunctie voor zowel de eigen inwoners
als voor de omliggende gemeenten. We wensen deze rol als regionaal centrum te behouden
en verder te ontwikkelen. Met onze rechtbanken, ons ziekenhuis en onze scholen
bijvoorbeeld, vervullen we belangrijke diensten aan de wijde omgeving. Ook de commerciële
dienstverlening trekt mensen van buiten de stad aan, ook hier blijven we op inzetten.
Dendermonde wenst deze leidende rol voor regio en voor de eigen bevolking ook in de
toekomst te behouden en de attractiviteit ervan te versterken.
Onze stad beschikt nog steeds over veel groen, mooie landschappen en parken. De Dender en
Schelde typeren niet alleen onze ligging en geschiedenis maar zijn determinerend voor ons
landschap, net als onze polders, sloten en beken. Dendermonde is een ‘historische stad aan
het water‘. Deze combinatie van groen en water is uniek, en biedt opportuniteiten op
economisch, recreatief en toeristisch vlak.
Dendermonde kenmerkt zich daarnaast ook als ‘woonstad’. Het is de betrachting van
Dendermonde om de aantrekkingskracht van de stad als aangename woonplek verder te
versterken. Hierbij wordt bij voorkeur gestreefd naar het verder versterken van kwalitatief
wonen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. We gaan verder
met de kernversterking maar tegelijk merken we op dat de leefbaarheid van densere kernen
ook de juiste ingrepen vereisen.
Naast wonen willen we ons ook verder ontwikkelen als ‘werkstad’. Het moet fijn blijven om
hier te werken en daardoor is een goede ontsluiting van goed gestructureerde
bedrijventerreinen noodzakelijk. Bedrijven en ondernemingen moeten zich kunnen blijven
ontwikkelen, met inachtneming van de ruimtelijke, sociale en milieurandvoorwaarden.
Echter, de ruimte voor industrie en ondernemingen is schaars – daarom is het nodig dat de
bestaande industrieterreinen op een ruimtelijk zuiniger manier worden ingevuld waarbij
bijvoorbeeld het delen van stockage of kantoorruimte wordt bekeken.

Mobiliteitsimpact
De bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur van Dendermonde dient verder
geoptimaliseerd te worden. Het principe blijft gelden dat we streven naar een verbetering van
de doorstroming van het verkeer, gekoppeld aan het verhogen van de verkeersleefbaarheid
voor de omwonenden en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
De focus blijft op het sturen van voertuigen via de gewenste en daartoe geselecteerde
(ontsluitings)wegen naar hun bestemming/parkeerzone.
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We moeten een inhaalbeweging maken (op gebied van mobiliteit maar ook tegelijk in meer
ontmoetingsruimte, groen, ontspanning, onderwijs en dergelijke) om de leefbaarheid van
onze stad te kunnen garanderen voor die groeiende bevolking en voor de toekomstige
generaties.
Het aanbod aan alternatieve vervoersmodi (stappers, trappers en openbaar vervoer) en de
daarbij horende infrastructuur is niet evenredig meegegroeid met de demografische stijging.
Deze alternatieven (ruimte en/of aanbod voor voetganger, fiets, bus en eventueel de
autodeelwagen) moeten we vooral voor korte verplaatsingen versterken, interessanter en
concurrentieel sterker maken dan de personenwagen om mensen te overtuigen de overstap
te maken.
Uiteraard zal de wagen een factor blijven in het stedelijk verkeer, maar zal meer plaats
moeten maken voor andere vormen van vervoer. Inzetten op alternatieve vervoersmodi
betekent ook ruimte creëren voor deze alternatieven (bus, fietser, voetganger, autodelen). Bij
nieuwe projecten moeten we de opportuniteit gebruiken om hier ook rekening mee te
houden. Het is de ambitie van de stad om deze projecten in samenwerking te versterken door
infrastructurele- en verkeersmaatregelen op het openbaar domein.
Een verkeersleefbaardere stad zorgt ook voor een verdere evolutie naar een kindvriendelijke
stad op het vlak van mobiliteit. Het extra inzetten op veiligere schoolomgevingen en veiligere
schoolroutes zijn alvast enkele voorbeelden hiervan.

Stadsvernieuwing
We willen in samenwerking met private of andere overheden welbepaalde sites van onze stad
verder ontwikkelen. Dit gebeurt deels met eigen patrimonium maar ook door mee te
participeren in private projecten of deze mogelijk te maken zodanig dat we op die manier
mee vorm geven aan de ontwikkeling van de stad. We focussen hierbij op haalbare projecten.
Private partners zijn hierin een bondgenoot en vormen een kans voor de stad om mee haar
eigen projecten op de agenda te zetten en te realiseren.
Hierbij willen we de burger mee laten participeren, laten nadenken en in het algemeen
betrekken bij deze stadsvernieuwing. Via het online participatieplatform CitizenLab kunnen
we niet enkel gericht online bevragingen organiseren, maar centraliseren we ook ideeën van
actieve burgers.

Behoud van open ruimte
We dienen de schaarse open ruimte, zeker in het buitengebied, te beschermen. Bebouwing
dient zoveel mogelijk geclusterd te worden zodanig dat verdere versnippering wordt
tegengegaan. Meer verbrokkeling door meer bebouwing en aanleg van infrastructuren,
willen we tot een minimum beperken.
Daarnaast willen we ook de kwaliteit van de open ruimte versterken zodat ze ten volle
bijdraagt aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie en recreatie.

Aangename stad om te wonen en werken
Ook verschillende woonuitbreidingsgebieden vormen belangrijke zones in onze stad. Door
middel van een onderzoek willen we bekijken hoe we daarmee omgaan in onze stad, gaan we
na welke opportuniteiten en noden zich stellen. Op basis hiervan kunnen we een visie
uitwerken voor de woonuitbreidingsgebieden en verdere duidelijkheid creëren naar hun
bestemming.
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Ook onze kernen staan onder druk. We willen daarom inzetten op vergroening om de
levenskwaliteit te verhogen. Ook de verkeersleefbaarheid wordt steeds mee in acht
genomen.
Voor de binnenstad zetten we in op groene stadspoorten met een opwaardering van de Oude
Vest als stadsader.
Kernversterking, als ook verdichting, blijven belangrijke elementen. maar we moeten ons ook
hoeden voor een overdreven aanbod aan hoogbouw (appartementisering) in gebieden die
daarvoor niet altijd geschikt zijn. We moeten erover waken dat het stadszicht of dorpszicht
beschermd wordt en zeker het landelijk karakter van de deelgemeenten behouden blijft.

Historische stad aan het water
Met de historische binnenstad of het dorpszicht van de deelgemeenten heeft Dendermonde
ook sterke toeristische troeven. Daarnaast liggen we aan de rivieren Schelde en Dender. De
ruimtelijke nabijheid van de polders en de binnenstad maakt Dendermonde extra uniek.
Het opwaarderen van de militaire historische restanten blijft een constante in het beleid,
verder willen we inzetten op de zachte recreatieve ontsluiting van de vestinggordel met
aandacht voor de natuurwaarde ervan.
In het stedelijk gebied zetten we dus in op verblijfsrecreatie en daarbuiten focussen we op
extensieve vormen van recreatie (wandelen, fietsen) en recreatief medegebruik. Dit steeds
met respect voor de open ruimte.
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5. Visie op personeel
Een eigentijds personeelsbeleid is een van dé uitdagingen waar we als lokaal bestuur
Dendermonde voorstaan. Het tot beheersing brengen van onze personeelskost is essentieel
indien Dendermonde een slagkrachtige organisatie wil blijven waar naast ruimte voor de
recurrente werking en de dagelijkse hulp- en dienstverlening voor de inwoners van
Dendermonde, ook ruimte voor investeringen mogelijk is.
Dendermonde is van oudsher een stad en OCMW bestuur met een sterk uitgebouwde zorgen dienstverlening. Dit brengt ook met zich mee dat er een personeelsbezetting opgebouwd
is in de loop van de jaren die boven het gemiddelde ligt van onze Belfius cluster. Deze is in
verhouding tot het aanbod van zorg- en dienstverlening waar de mensen van Dendermonde
kunnen op rekenen, maar dient voortdurend goed gemonitord te worden.
Als we kijken naar de verwachte evolutie van het personeelsbestand in de komende jaren,
schatten we volgende bewegingen in:
• 423 pensioneringen in de periode 2020-2030
2020-2025:
68 OCMW + 65 stad = 133
2025-2030:
142 OCMW + 148 stad = 290
• een natuurlijk verloop van uitdiensten
Om beide fenomenen op te vangen, doen we gemiddeld een 150-tal aanwervingen per jaar.
Dat maakt dat we er in de komende 6 jaren van de meerjarenplanning kunnen van uitgaan
dat er voldoende ruimte is om te sleutelen aan dit personeelsbestand. Uiteraard is het niet zo
dat vertrekkende medewerkers toevallig op die diensten tewerkgesteld zijn waar we geen
nieuwe collega’s meer nodig hebben ter vervanging.
We zetten in op een modern personeelsbeleid dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid
van onze medewerkers, waarbij we een omgeving en context creëren waarin werknemers
betrokken zijn, vitaal blijven en hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Een beleid dat
de wendbaarheid van onze medewerkers vergroot zodat zij kunnen inspelen op de
veranderende noden en verwachtingen van onze inwoners, kan ons daarbij een aardig stukje
op weg helpen.

Diversiteit troef
We dienen ons bewust te zijn van het feit dat naar het beeld van de zeer heterogene
organisatie die stad en OCMW Dendermonde op vandaag is, er ook zeer diverse soorten
personeelsgroepen aan boord zijn.
• Er is een zeer grote groep medewerkers aan de slag die min of meer rechtstreeks (al dan
niet volledig) gesubsidieerd worden hetzij vanuit de Vlaamse sociale bescherming, hetzij
als artikel 60, hetzij vanuit het onderwijsdepartement, projectwerking, hetzij vanuit
andere financieringsbronnen.
• Daarnaast zijn er uiteraard diverse medewerkers die niet op deze manier gesubsidieerd
worden, maar die rechtstreeks door de middelen vanuit de stad Dendermonde betaald
worden.
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Plan van aanpak
Hierna worden beleidscomponenten in beeld gebracht om ons personeelsbeleid te
moderniseren en om de personeelskost tot beheersing te brengen. Sommige elementen zijn
van toepassing op de hele organisatie, andere op bepaalde delen ervan.
Belangrijk is dat de realisatie ervan een verantwoordelijkheid en opdracht is voor de hele
organisatie, inclusief het managementteam en het schepencollege/vast bureau.
De organisatiehertekening in het kader van IAO is een eerste element waarbij we de werking
en de huidige personeelsbezetting kunnen dynamiseren. We zullen in de komende jaren een
hertekening maken van de grote blokken van zorg- en dienstverlening in onze stad en OCMW.
Wanneer we gaan kijken om dit op een slimme en logische manier innovatief te gaan
organiseren dan zijn hier zeker kansen. De burger centraal stellen, zorgen voor korte
beslissingslijnen, vermijden van onnodige workarounds: dit moet ook tot een efficiënte
werking leiden. Ook biedt een andere clustering van onze dienstverlening zeker kansen (bv.
de organisatie van evenementen, de profilering van en communicatie over onze organisatie,
samenwerking diensten museum-toerisme,…).

Talent management als hefboom
We willen er in slagen een match te maken tussen de uitdagingen voor Dendermonde
enerzijds en anderzijds de talenten van medewerkers die we in deze vernieuwde organisatie
willen onderbrengen. Deze talenten optimaal inzetten, medewerkers laten werken vanuit wat
hen drijft en wat hen energie geeft, en dit binnen een open cultuur gebaseerd op vertrouwen.
Opdat we willen dat medewerkers lang aan het werk kunnen en willen blijven en zich kunnen
aanpassen aan veranderingen, moeten we hen ook de kans geven en hen stimuleren om
continu – levenslang- in te zetten op hun persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling en groei is
een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie. Als organisatie dienen
we de medewerkers te ondersteunen in deze verdere ontwikkeling, door onder andere het
aanbieden van voldoende vorming, maar ook leren op de werkplek.
Naast de ruimte om te kunnen inzetten op persoonlijke ontwikkeling, vraagt dit ook een open
feedbackcultuur binnen onze organisatie. Naast de informele manier waarbij we dagelijks
feedback geven aan elkaar willen we een beleid uittekenen waarbij minimum jaarlijks een
ontwikkelings/groeigesprek tussen medewerker en leidinggevende plaatsvindt en waar
groeipunten, sterke punten en eventuele bijsturingen kunnen besproken worden.
Deze ontwikkeling mag niet los komen te staan van de doelstellingen van de organisatie. We
hebben er als organisatie voor gekozen om te evolueren naar een innovatieve
arbeidsorganisatie waarin we op een verbindende manier met elkaar communiceren. We
moeten onze medewerkers meenemen in dit verhaal en hen hierin ook vormen en opleiden.
De kanteling naar een innovatieve arbeidsorganisatie vraagt ook een verschuiving in het soort
leiderschap dat we wensen in onze organisatie. We zullen onze leidinggevenden de kans
moeten geven zich te ontwikkelen in functie van dit nieuwe soort leiderschap dat de
organisatie van hen vraagt.
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Binnen een talentmanagementbeleid willen we de talenten binnen onze organisatie
ontdekken en benoemen zodat we medewerkers kunnen uitdagen om hun talenten verder te
ontwikkelen en slimmer in te zetten in het werk. Een talentenbeleid betekent ook openheid
naar heroriëntering en herscholing van medewerkers die vanuit hun talenten geen aansluiting
vinden met de huidige job maar die hun talenten wel ergens anders in de organisatie ten volle
kunnen inzetten.
Door het inschrijven van maximale flexibiliteit bij aanwervingen in de rechtspositieregeling
kunnen we onze kansen op de arbeidsmarkt vergroten om zo de juiste profielen in onze
organisatie binnen te halen maar evengoed onze huidige medewerkers maximale kansen te
geven om een nieuwe uitdaging in onze organisatie aan te gaan.
Door bij de onboarding van een nieuw personeelslid onmiddellijk aandacht te geven aan een
goede opleiding, opvolging en ontwikkeling zorgen we ervoor dat nieuwkomers zich sneller
integreren en inzetbaar zijn en blijven in onze organisatie.
Ten tweede heeft het college in het kader van een meerjarenplan beslist in te zetten op
radicaal digitaal. De digitalisering die we doorvoeren, zal in een aantal diensten tot
efficiëntiewinst leiden. Een versterkte online dienstverlening kan bijvoorbeeld leiden tot
minder mensen die ‘live’ ter beschikking moeten zijn of andere openingsuren.
Ten derde zijn er een 8 organisatieonderdelen waar een herstructurering dient doorgevoerd
te worden en waar - naast een winst inzake de kwaliteit van de werking - ook een besparing
op personeel kan doorgevoerd worden.
• Facility kan efficiënter georganiseerd: vandaag is facility een breed lappendeken van
medewerkers die instaan voor poetswerk, logistieke ondersteuning, enz.
Ze zijn op verschillende plaatsen zeer verschillend georganiseerd. Er dient overgegaan
te worden tot een rationalisering, een herorganisatie die er op ingezet is om enerzijds
maximale kwaliteit te bieden aan medewerkers op hun werkplaats en de mensen van
Dendermonde die ergens verwelkomd worden, maar die anderzijds een stuk
kwaliteitsvoller en efficiënter kan aangeboden worden dan vandaag. Ook het in dienst
nemen van een ander soort apparatuur (koffie en watermachines) zal leiden tot een
besparing.
• Een tweede organisatieonderdeel dat we op een efficiëntere manier willen
organiseren is het ter beschikking stellen van feestmateriaal en hoe we hier intern op
georganiseerd zijn. Ook hiertoe zal een concreet voorstel voorgelegd worden aan het
college om op efficiëntere manier te werk te gaan.
• Een derde nader in beeld te brengen piste waar op een efficiëntere manier kan mee
omgegaan worden, is de organisatie van de centrale keuken. Er is hiertoe een bestek
uitgestuurd dat het startpunt hiervoor vormt.
• Ook de thuisondersteunende diensten kunnen op een rationelere manier
georganiseerd worden. Thuisondersteunende diensten spelen een belangrijke rol in
zorgbehoevende mensen die ondersteund kunnen worden.
Het OCMW heeft met zijn diensten waar 75 mensen werken een belangrijke
aanvullende rol naast de particuliere spelers in het aanbieden van thuiszorg en
ondersteuning met poetsen en klusjes van zorgbehoevende mensen.
Er zal een visie moeten uitgewerkt worden voor het college van burgemeester en
schepenen waarin geschetst wordt hoe dit vorm kan krijgen. Hier zal ook een piste in
omschreven worden om de dienstencheques, die vandaag een dienstverlening is, niet
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enkel gericht op zorgbehoevende ouderen, maar ook op particulieren. We willen dit
onder de loep te nemen en voorstellen om deze eventueel te heroriënteren, af te
slanken in de richting naar alleen mensen met een zorgbehoefte of te rentabiliseren
door bv een hogere klantenbijdrage aan te rekenen.
Een vijfde belangrijke besparingsmogelijkheid is het optimaliseren van de subsidies die
we krijgen van de hogere overheden. Hier dient op een systemische manier gewerkt
worden zodat projectleiders en verantwoordelijken voor onze diensten zicht hebben
op mogelijke cofinancieringsvormen en weten op welke manier deze te verkrijgen.
Een zesde besparingsmogelijkheid die zich ook voordoet is de fusie van de twee WZC’s
in Baasrode en Sint-Gillis tot één weliswaar groot woon- en zorgcentrum, dat toch
kleiner is dan de som van de twee delen. Hier dient gezocht te worden naar een zo
efficiënt mogelijke exploitatie.
Een zevende besparingsmogelijkheid doet zich voor nu het college de keuze maakt om
een deel van het patrimonium af te stoten. Hier zal ook kritisch bekeken moeten
worden wat dit wil zeggen voor de personeelsleden betrokken bij de uitbating van
deze sites.
Een achtste besparing kan gerealiseerd worden door na te gaan welke dienstverlening
beter op een ander level georganiseerd kan worden, bv DDS of door onze eigen rol
duidelijk te bepalen (actor, facilitator,…).

Gerichte investeringen
Het college besliste om in deze meerjarenplanning gericht bijkomend personeel aan te
trekken om zo expertise in huis te halen die noodzakelijk is om de uitdagingen van vandaag
aan te gaan:
• Projectmedewerker die de leegstand moet bestrijden
• Een medewerker die het 4° LDC gaat uitbaten
• Een medewerker voor buurtzorg
• Integratieambtenaar
• Medewerker die het centrummanagement op zich gaat nemen

Concrete doelstelling
Al deze pistes willen we realiseren in de volgende jaren waarbij aan het college telkens een
voorstel tot beslissing geformuleerd zal worden en waar een concrete doelstelling aan
gekoppeld zal zijn.
In het kader van de meerjarenplanning wordt een duidelijke doelstelling voorop gesteld: op
het einde van de meerjarenplanning moet 3,5 miljoen euro bespaard worden. Dit impliceert
in een afslanking van of een bijkomende financiering voor 20 fulltime equivalenten en
resulteert in een substantiële loonkostbesparing van - op kruissnelheid - jaarlijks 1 miljoen
euro.
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