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Toelichting meerjarenplan 

1. Algemeen: tijdsgeest & financiële toestand 

2. 10 beleidsdoelstellingen 

3. Conclusie 

Algemeen 



Tijdsgeest  

 Wuustwezel is financieel gezond (HLN- begin dit jaar) & ruimte om te investeren 

 BBC  

 Personeelskost: vergrijzing, werkgeversbijdrage (ook ocmw, politie, igean,…) 

 Crisis: meer mensen bij OCMW 

 Brandweerhervorming ?? 

 Hogere overheden besparen 

 

 Doelstelling: zuinig blijven werken én blijven investeren 



Werking ‘scherper zetten’ 

 ‘Eigen diensten, OCMW, politie,… trager groeiritme 

 Keuzes maken en op kansen inspelen 

 Dienstverlening kostendekkend maken en kerntaken afwegen 

 Schaalvergroting (maar kwaliteitsbehoud) 

 Investeringen spreiden 

 Vooruit kijken 

Algemeen 



Kostendekkend werken 

 Verlies in dagelijkse werking 

 Inkomsten dekken de uitgaven niet (dienstverlening, gebouwen) 

 Dienstverlening:  

 Niet alles blijven aanbieden 

 

 Kostendekkend werken (info bouwpercelen, prijs werknemer, kopijen,uitleendienst,…) 

 

 Verenigingen gaan voor (uitleendienst, huur gebouwen) 

 



Kostendekkend werken  

 Gebouwen 

 Studie door Eandis over energieverbruik (elk gebouw nuttig?) 

 Kostprijsberekening (per uur) 

 Kloof tussen inkomsten en uitgaven (prijzen stijgen) 

 

 Aanpak:  

 Investeren in energiebesparende maatregelen (klimaatneutraal) 

 Hogere tussenkomst van de gebruikers (meer dan tien jaar geleden index) 

 Prijzen blijven laag  



Uitgangspunten 

 Belastingen (PB – OVH) blijft ongewijzigd 

 Middenveld blijven ondersteunen en aanmoedigen 

Algemeen 



Samen voor een dynamisch Wuustwezel 

 Samen 

 Voor 

 Dynamisch 

 Wuustwezel 

Algemeen 



Beleidsdoelstelling 1 
 

We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente 
waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,… 

 



Beleidsdoelstelling 1 



Beleidsdoelstelling 1 



Beleidsdoelstelling 1 



Uitbouwen woonbeleid 

Mensen kansen geven om in WW te (blijven) wonen 

 Geen grote nieuwe uitbreidingen mogelijk  

 Verdichting : bewaren open ruimte 

 Leegstand 

 Lege bouwpercelen 

 Aandacht voor speciale woonnoden: sociale huur- en koopwoningen 
(objectief), ouderen, handicap, erfpacht,… 

Beleidsdoelstelling 1 



Kinderopvang 

 Bij goed wonen en werken hoort ook goede kinderopvang 

 Decentralisatie verder zetten  

 Samenwerking met de scholen over de netten heen 

 Digitaal loket kinderopvang: gemeente als regisseur 

 

 

Beleidsdoelstelling 1 



Wuustwezel onderneemt 

 Leefkwaliteit van handelskernen 

 Inzetten op LEA (beleid mee sturen) 

 Herschikking drijfkracht (tarief en vrijstelling) 

 Ondernemersavond, intergemeentelijke jobbeurs, Dorpsdag, … 

 

 Promoten van Land- en tuinbouwsector 

 Grootste groep van bedrijven 

 Inspelen op Leader (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)  

 

Beleidsdoelstelling 1 



Gezonde en leeftijdsvriendelijke gemeente 

 Preventief werken 

 AED 

 Beweging, verslavingsproblematiek (LOGO), gezondheidsdoelstellingen,… 

 Gemeente waar iedereen zich thuis voelt: vriendelijk voor alle leeftijden 

Beleidsdoelstelling 1 

Noord - Zuid 

 Groeiritme van € 500 per jaar 



Toerisme: Poort naar het Platteland 

 Voorbije jaren investeringen in infrastructuur (Poort, nu toren) 

 Nu op communicatie en beleving 

 Stripspoorlus 

 Franciscanessen = uitdaging 

 Openstellen domeinen 

 

Beleidsdoelstelling 1 



Bibliotheek 

 Educatie, lezen stimuleren, bib van morgen 

 Behouden hoofd- en deelfilialen 

 

Sport 

 Groot aanbod afwerken 

 Eikendreef Sportpark (kunstgras, sporthal, scouts en op termijn atletiek) 

 Kattegat (honden en ruiters) 

Beleidsdoelstelling 1 



Afval 

 Diftar voor restafval (1/1/15) 

 Dienstverlening op meerdere containerparken 

 Sluikstort aanpakken (sensibilisering, retributie x 2) 

 

Beleidsdoelstelling 1 



Klimaatneutraal 

 Ambitieus !  

 Uitstoot van gassen en energie 

 REG : focus op isolatie, andere zaken afbouwen (drempel) 

 Gebouwen : investeren of nieuwe functie 

 

Beleidsdoelstelling 1 



 

Beleidsdoelstelling 2 
 

Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als 
maatschappijversterkend. 



Beleidsdoelstelling 2 
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Beleidsdoelstelling 2 



Maatschappijversterkend 

Beleidsdoelstelling 2 

 Contacten met elkaar (gezin, vrienden, familie,…) 

 Zelfvertrouwen, ondernemingszin, initiatief,…Kwaliteit! 

 Verdraagzaamheid, samenleving warmer en sterker (vs verzuring) 

 

 Jongeren, ouderen, gezinnen,… dynamisch en inclusief beleid 



Evenementen 

Beleidsdoelstelling 2 

 Klimaat scheppen 

 Positief en veilig verloop 

Verenigingen 

 Ondersteuning in alle mogelijke vormen 

 Hart van de gemeente 



Erfgoed 

 Kapel Deureind  

 Kapel Quirinus 

 Erfgoedcel onderzoeken 

 Herdenking Groote Oorlog 

 Monumenten 

 Volkskundemuseum verankeren 

Beleidsdoelstelling 2 



 

Beleidsdoelstelling 3 
 

We zorgen voor een veilig wuustwezel. 
 



Beleidsdoelstelling 3 



Beleidsdoelstelling 3 



Beleidsdoelstelling 3 



Veiligheid 

 Hoofdtaak van de overheid, maar verantwoordelijkheid van iedereen 

 Prioriteit voor sensibilisering en preventie 

 BIN’s: 17 – 4000 woningen 

 Vroeger 600 euro startgeld, 300 euro per jaar en 5 euro per aangesloten woning 

 De jaarlijkse tussenkomst verdwijnt, ondersteuning blijft behouden 

 

 

Beleidsdoelstelling 3 



Verkeersveiligheid 

 Veilig van en naar school 

 Digitale schoolbereikbaarheidskaart 

 Verkeersplatform 

 

Beleidsdoelstelling 3 



Brandweer 

 Tussen Prezone en Zone 

 Bluswaterproblematiek 

 Ondersteunen aanwezigheid van (vrijwillige) hulpverleners (binden aan) 

 Aankopen materiaal: ziekenwagen, grote materieelwagen 

Beleidsdoelstelling 3 



Politie 

 Zone Grens 

 Herlocatie (geen nieuw commissariaat) 

 Zonaal Veiligheidsplan  

  - Diefstal in woningen 

 - Intra familiaal geweld 

 - Verkeersleefbaarheid 

 - Drugsoverlast 

 - Lokale  overlast 

 - Zedenmisdrijven 

 

Beleidsdoelstelling 3 



  

Beleidsdoelstelling 4 
 

We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit. 
 



Beleidsdoelstelling 4 



Beleidsdoelstelling 4 



Beleidsdoelstelling 4 



Leerkansen 

 Goede scholen, levenslangleren, bijscholen, herscholen…grote rol in leven 

 Basisonderwijs dicht bij de mensen 

 Kerntaak! Samenwerking over de netten heen 

 Fier op Academie Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten 

 Het onderwijs in onze gemeente voorbereiden op morgen 
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Schoolgebouwen 

 De Wissel : volledige renovatie (Agion) 

 ’t Blokje: nieuwbouw (Agion) 

 Locatiebepaling en aankoop gronden 

 Capaciteit kleuters uitbreiden 

 Kantoor: renovatie ism schoolbestuur 

 Pastorij Wuustwezel (Academie) : renovatie (VL) 

 

Beleidsdoelstelling 4 



  

Beleidsdoelstelling 5 
 

Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers. 
 



Beleidsdoelstelling 5 



Beleidsdoelstelling 5 



Beleidsdoelstelling 5 



Inrichten openbare ruimte 

 Skateterreinen WW 

 Speelterrein Sterbos 

 Domein Franciscanessen 

 Buitenbuurtplekjes 

 Extra repetitiekot 

 Jeugdhuis in elke deelgemeente 

 

Beleidsdoelstelling 5 



Groenonderhoud  

 Kapel Sterbos 

 Gasthuisdreef 

 Verbinding tussen Wuustwezel en Gooreind 

 

Beleidsdoelstelling 5 



Wegen, voet- en fietspaden 

 Dreven Gooreind (2014) 

 Fietspad N133 Nieuwmoerse Steenweg (2014-2015) 

 Bosduinstraat (2014) 

 Fietspad N1 naar Brasschaat (2016) 

 Fietspad Sint-Lenaartseweg (2019) 

 Parking Vonderweg  

 Renovatie De Vennekens 

 Renovatie Rijsvennen 

 

Beleidsdoelstelling 5 



Structureel onderhoud 

 KWS en goten (400.000 euro) 

 Kleine herstellingen 

 Weekendzone 

 

Beleidsdoelstelling 5 

Begraafplaatsen 

 Verfraaien en uitbreiden 

Patrimonium 

 Kapel Deureind, Kapel Quirinus, OCWM- gebouw, Heidebloem,… 



Mobiliteit 

 STOP-principe 

 Fietsteam, voetteam 

 MMC en Handicar 

 Nieuwe ‘trage wegen’ 

 Parkeerplaatsen fietsers 

 

Beleidsdoelstelling 5 



  

Beleidsdoelstelling 6 
 

Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie  
dichter bij de burger brengen. 

 



Beleidsdoelstelling 6 



Beleidsdoelstelling 6 



Beleidsdoelstelling 6 



Communicatie  

 Eigen look 

 Evalueren van communicatie van én naar de gemeente 

 Adviesraden, informatieavonden, website, nieuwsbrief, e-loket,… 

 Dienstverlening dicht bij de deur (sociaal huis, DC, bib) 

 Rekening houden met feit dat niet iedereen e-minded is 

 

Beleidsdoelstelling 6 



Acties 

 Invoeren huisstijl 

 Website mobiel 

 APP 

 Uit in Wuustwezel 

 Crisiscommunicatie 

 Wifi 

 Verder werken e-loket, afleveren elektronische documenten 

 Brochure landbouwers, buitenlandse werknemers, infopakket startende ondernemers en moment 

 Domein Franciscanessen 

 

Beleidsdoelstelling 6 



  

Beleidsdoelstelling 7 
 

De gemeentelijke dienstverlening handhaven en verbeteren waar nodig. 
 



Beleidsdoelstelling 7 



Personeel 

 Pas gemeenteraad januari nieuw organogram 

    + enkele vervangingen en bevorderingen 

Beleidsdoelstelling 7 



OCMW 

Binnen het OCMW zijn er de laatste jaren heel wat nieuwe initiatieven genomen. 
Er zijn verschillende nieuwe  projecten opgestart. 

 Nieuw administratief centrum 

 Dienstencentra  in Wuustwezel en Loenhout en een antennepunt in Gooreind 

 Gerenoveerde crisiswoning 

 Opstarten samenwerkingsverbanden: coda, thuiszorg, woonzorgcentrum, 
CAW, sociaal verhuurkantoor,  strijkatelier … 

 

De klemtoon voor de komende jaren zal liggen op het verder werken aan die 
projecten en te focussen op onze kerntaken. 

 



Beleidsdoelstelling 8 
 

Een optimale toegankelijkheid van de dienstverlening voor alle inwoners en in het bijzonder voor 
kansengroepen. 

 



Beleidsdoelstelling 8 



Acties 

Toegankelijkheidsconcept Sociaal huis 

 Draaiboek onthaal 

 Brochure sociaal huis in klare taal 

 … 

 

Beleidsdoelstelling 8 



 

Beleidsdoelstelling 9 
 

Armoede bestrijden. 
 



Beleidsdoelstelling 9 



Acties 

 Netwerk van aanspreekpunten opbouwen 

 Samenwerking met mogelijke initiatiefnemers van bv. sociale kruidenier 

 

Beleidsdoelstelling 9 



Beleidsdoelstelling 10 
 

Woonzorg: het best mogelijke aanbod bieden voor zorgvragen. 
 



Beleidsdoelstelling 10 



Acties 

 Toegankelijke dienstverlening woonzorg 

 Optimalisatie aanbod dienstencentra 

 Pro-actieve toekenning van een sociaal tarief voor zoveel mogelijk van onze 
woonzorgdiensten 

 Doelgerichte communicatie rond woonzorg b.v. een vernieuwde thuiszorgbrochure 

 Betaalbaar woonzorgcentrum 

 Optimalisatie efficiëntie en personeelsinzet 

 Verzelfstandiging woonzorgcentrum 

 Samenwerkingsovereenkomst met vzw Amate 

 

Beleidsdoelstelling 10 



Samenvattend… 

• We investeren de komende zes jaar 20 000 000 euro 

• Belastingsvoeten blijven hetzelfde 

• Continue werking blijft gegarandeerd 

• Verenigingen en vrijwilligers blijven het hart van de gemeente 

• Prioriteit voor: wonen en woonzorg, sportinfrastructuur, onderwijs 
voorbereiden op morgen, klimaatneutrale gemeente, … 

• Communicatie & huisstijl 

• SAMEN-WERKEN  

Algemeen 
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