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LANGETERMIJNVISIE

De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Geen ver-van-mijn-bed-show. Gemeentelijk beleid is direct
zichtbaar en voelbaar. Elke beleidsploeg moet aan het begin van de bestuursperiode bepalen wat ze gaat doen. Dat betekent
keuzes maken, keuzes die het liefst passen in een langetermijnvisie en binnen de budgettaire mogelijkheden. Die langetermijnvisie
kan nogal verschillen van partij tot partij. Voor beweging.net is ze duidelijk: elke gemeente moet resoluut gaan voor een sociaal
rechtvaardige en een ecologisch duurzame samenleving.
Daarmee schakelen we ons mee in in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Eind 2016 heeft de VN 17
doelstellingen geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken. Zij vormen voortaan de leidraad voor elke overheid om
zijn beleid op af te stemmen. In de fiches geven we aan hoe de voorstellen van beweging.net hier aan bijdragen.

HET BREDE PLAATJE

Elke verkiezing opnieuw presenteren verschillende middenveldorganisaties hun visie en voorstellen voor de volgende
bestuursploeg. De fietsersbond presenteert voorstellen rond het fietsbeleid, de milieubeweging rond natuur en klimaat, de
kinderrechtencommissaris pleit voor gezinsvriendelijke gemeenten en de vrouwenbewegingen voor vrouwvriendelijke gemeenten.
En beweging.net? Wij presenteren graag een geheel, het brede plaatje. We zijn geen één-thema-organisatie, maar juist een van de
weinige organisaties die het brede plaatje ziet . We streven vooruitgang na voor iedereen en zorgen er met onze voorstellen voor
dat er rekening wordt gehouden met kwetsbare mensen. Daar waar mogelijk zoeken we een win-win met slimme combinaties.

GEMEENTELIJKE PRIORITEITEN WORDEN LOKAAL BEPAALD

Welke voorstellen hier het best aan tegemoet komen, ligt in elke gemeente anders. Elke lokale afdeling van beweging.net maakt zelf
een selectie op basis van de lokale noden en uitdagingen. De fiches kunnen daarbij helpen. Ze geven de visie van beweging.net op
het lokaal beleid weer en kunnen dienen ter inspiratie voor lokale afdelingen.
Ook op www.iedereenburgemeester.be vind je interessante ideeën. Uiteraard mag iedereen deze fiches gebruiken. Daarom
zetten we ze online. Onze voorstellen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dat is goed om weten voor lokale mandatarissen.
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Openbaar vervoer voor iedereen
UITDAGING

VISIE BEWEGING.NET

Basisbereikbaarheid, het is dé term uit de conceptnota
(maart 2015) van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts.
Kort gezegd veronderstelt het niet langer om de 750 meter
van ieders woning een bushalte, maar wil men met het
openbaar vervoer vooral focussen op bestemmingen,
snellere lijnen en een meer vraaggericht systeem. De transitie
van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid wordt nu in 4
proefregio’s in Vlaanderen (regio Westhoek, regio Aalst, regio
Mechelen, regio Antwerpen) voorbereid.

Iedereen heeft recht op vervoer, ook zij die afgelegen wonen,
ook zij die over weinig financiële middelen beschikken, ook zij
die geen auto hebben.
De ontwikkeling van het vervoer op maat is voor hen cruciaal en moet door de gemeente bewaakt en ondersteund
worden. Bovendien moet het voor iedereen betaalbaar zijn.
Er zijn vandaag al veel partners actief met het organiseren
van Vervoer op maat: Diensten aangepast vervoer, gemeentelijke handicars, privé- taxi’s, leerlingenvervoer, bedrijfsvervoer, …. Het is belangrijk dat er een neutrale regisseur komt
die het reeds bestaande aanbod op elkaar afstemt (zonder
eigenbelang). Die taak kan worden opgenomen door de
bestaande Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer. Het is de
taak van de gemeente om de diverse actoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van dit ‘vervoer op maat’ rond
de tafel te brengen.

Deze omvorming naar basisbereikbaarheid zal een heel
andere organisatie van openbaar vervoer tot gevolg hebben.
De gemeentebesturen zullen een proactieve rol moeten
spelen om het openbaar vervoer en andere, aanvullende
vormen van collectief vervoer in hun gemeente en regio op
een goede manier uit te rollen. Veel gemeenten zijn hiervoor
al jaren vragende partij, voor andere is dit een nieuw gegeven.
Er is in ieder geval geen ruimte om aan de zijlijn toe te kijken.
Het is een kans om aan te geven welke locaties in de gemeente
zeker bereikt moeten worden met het openbaar vervoer en
op welke tijdstippen. Denk aan de vele bedrijfsterreinen waar
er tot op heden geen of nauwelijks openbaar vervoer is.

VOORSTELLEN

Beweging.net formuleert volgende verwachtingen t.a.v. de
gemeenten :

Maar daarnaast zullen er heel wat locaties zijn, die niet (meer)
bediend worden door het openbaar vervoer. Ook dat is een
uitdaging voor de gemeente, om voor specifieke doelgroepen
(bv. mindermobielen), voor specifieke gelegenheden (bv.
de wekelijkse markt of concerthal) of specifieke locaties (bv.
afgelegen woonwijken) toch een vervoersaanbod op maat te
realiseren.

Deelnemen aan de Vervoersregioraad

Vervoer op maat is een essentieel onderdeel binnen het
concept basisbereikbaarheid omdat het niet over de grote
lijnen van het openbaar vervoer gaat, maar juist over de
laatste kilometer tot aan de voordeur. De meeste mensen
kunnen deze afstand met de fiets of te voet overbruggen,
maar voor minder mobiele mensen vormen ze soms een
onoverkomelijke afstand.

Het vervoer op maat moet de aandacht (en financiering)
krijgen die het verdient. Het dreigt verloren te gaan in de
grote kost voor de organisatie van het trein- en busvervoer.
Het is niet de bedoeling dat de gemeentebesturen het
vervoer op maat zelf gaan financieren, wel helpen bij de
ontwikkeling ervan.

Elke gemeente binnen een Vervoersregio moet actief
deelnemen aan de vervoersregioraden en mee bepalen welke
locaties in hun gemeente moeten bediend worden door het
openbaar vervoer, rekening houden met de noden van haar
bevolking, op de eerste plaats van de meest kwetsbaren.

Aandacht voor Vervoer op maat

De gemeente kan samen met de instellingen en diensten
in de gemeenten die een of andere vorm van vervoer voor
doelgroepen aanbieden, zoeken naar haalbare en betaalbare
oplossingen om het vervoer op maat te ontwikkelen.

Vandaag bestaat er al heel wat specifiek vervoer
(mindermobielencentrale, vervoer van en naar zorginstelling,
OCMW-vervoer,
bedrijfsbussen,
shuttlediensten,
taxicheques, …). Het zou goed zijn om al deze verschillende
(private) initiatieven in kaart te brengen en beter op elkaar
af te stemmen. Zo zouden meer mensen kunnen geholpen
worden.

SDGs
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Meer ruimte en middelen voor elektrische
mobiliteit en gedeelde mobiliteit
UITDAGING

VOORSTELLEN

Het autoverkeer neemt almaar toe en vertaalt zich concreet in meer
en langere files, ook op gewestwegen en in kleinere gemeenten,
een grotere vraag naar parkeerruimte en meer sluikverkeer
door woonwijken. Tegelijkertijd groeit het besef dat daardoor de
leefbaarheid daalt en het gezondheidsrisico door luchtvervuiling en
lawaai stijgt.

Actieve rol in de Vervoersregioraad

Nu de gemeenten expliciet een rol toebedeeld krijgen in de
organisatie van het openbaar vervoer via de vervoersregioraden
(momenteel in experimentele fase in de regio’s Mechelen, Aalst,
Antwerpen en Westhoek), is het van belang dat ze samen met
de gebruikers een plan uitwerken welke plekken in de gemeente
bereikbaar moeten zijn.

De klassieke auto wordt stilaan van zijn troon gestoten. De
alternatieven (elektrische auto’s, elektrische fietsen en scooters,
openbaar vervoer, autodelen,…) zullen snel aan belang gaan winnen.
Dat betekent niet dat de auto uit het straatbeeld gaat verdwijnen,
wel dat ze een minder dominante positie zal innemen. Finaal wint
iedereen daarbij.

Stappenplan elektrisch rijden

Elke gemeente werkt een stappenplan uit om de introductie van
het elektrisch rijden te versnellen, door een beleid rond het plaatsen
van laadpunten uit te werken (pro-actief of volgens principe van
‘paal volgt wagen’), door het elektrificeren van het eigen wagenpark
en door ondernemingen en particulieren actief te stimuleren
en te ondersteunen. Meer info: Gids elektrisch rijden voor lokale
overheden

VISIE BEWEGING.NET

Vanuit beweging.net willen we de alternatieven alle kansen geven.
Het succes van de elektrische fiets toont dat het kan. Het STO(E)
P-principe (eerst Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Elektrische
voertuigen, dan pas Personenwagens) moet de leidraad zijn in elk
gemeentelijk beleid.

Auto- en fietsdelen

De gemeente bevordert ook initiatieven van auto- en fietsdelen,
o.m. door gratis parkeerplaatsen te voorzien voor deelauto’s en de
fietsbieb te ondersteunen. Ze geeft ook zelf het goede voorbeeld
door het eigen gemeentelijk wagenpark ’s avonds en in het
weekend ter beschikking te stellen. Gezien de hoge aankoopprijs
van elektrische wagens en fietsen, lenen deze zich zeker ook voor
deelprojecten waar burgers samen een elektrische auto of fiets
aankopen.

Maar het is vooral een uitdaging om er voor te zorgen dat mensen
die minder mobiel zijn en zich moeilijk kunnen verplaatsen (met auto
of fiets) niet verstoken blijven van mobiliteit. Het openbaar vervoer heeft op de eerste plaats een sociale functie en moet tot in alle
dorpskernen in een voldoende frequent aanbod voorzien.

Fiets is koning

Nu de fiets aan belang wint en er diverse types fietsen gebruik
maken van het fietspad, moeten de fietspaden verbreed worden,
zodat bakfietsen en (snelle) e-bikes voldoende ruimte hebben naast
de ‘klassieke’ fietsers.

SDGs

Mobipunten

De toekomst is aan de combi-mobiliteit. Om deze vlot te realiseren
zou het zinvol zijn om in elke gemeente Mobipunten uit te werken
waar diverse vervoersmodi vlot gecombineerd kunnen worden.
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De fiets zit in de lift
UITDAGING

VOORSTELLEN

Het is zichtbaar en voelbaar: fietsen zit opnieuw in de lift. Lange tijd
werd de fiets alleen van stal gehaald tijdens het weekend, maar meer
en meer werknemers ontdekken de fiets ook als vervoermiddel voor
het woon-werkverkeer : gezonder, goedkoper en soms zelfs sneller
dan de auto. Dat moeten gemeenten zeker verder ondersteunen.
Kinderen en jongeren daarentegen gebruiken hoe langer hoe
minder de fiets om naar school te gaan. Dat moeten de gemeenten
helpen keren.

Wat kan beweging.net concreet voorstellen om deze uitdaging aan
te pakken.

Trage wegen

Trage verbindingen realiseren die het fietsen aangenaam maken

Personeel op de fiets

Stimulerende maatregelen voor gemeentelijk personeel om met de
fiets naar het werk te komen. Ook het onderwijs kan gestimuleerd
worden om meer uitstappen met de fiets te doen.

Investeren in veilige fietspaden is primordiaal. Maar een goed
fietsbeleid is meer dan investeren in goede fietspaden. Het heeft
ook aandacht voor veilige oversteekpunten, aangename materialen
op het wegdek, voor het sneeuwvrij houden van de fietspaden, voor
voldoende parkeerruimte voor fietsers (ook voor de bakfietsen),
voor laadpalen voor de elektrische fietsen, voor afsluitbare en
overdekte fietsstallingen in woonwijken. Ook de afstelling van de
verkeerslichten kan anders, door bv. gelijktijdig groen licht te geven
aan fietsers en voetgangers in alle richtingen, door fietsers vroeger
groen licht te geven dan de auto’s, door aparte aanduidingen voor
fietsers zodat ze niet onnodig moeten wachten.

Overdekte fietsstallingen

Aan de bushaltes, in woonwijken en aan culturele plekken overdekte
fietsstallingen uitbouwen

Meer fietsstraten

Meer fietsstraten en aparte fietsroutes in de gemeente en tussen
gemeenten

Alle verkeerlichten gelijktijdig op groen

Ook de verkeerslichten en – borden moeten aan de nieuwe realiteit
worden aangepast. Kruispunten waar veel fietsers en voetgangers
gebruik van maken moet overschakelen naar het ‘gelijktijdiggroen-in-alle-richtingen-voor-fietsers’, aan rode lichten moeten er
uitzonderingsborden komen voor fietsers, zoals in Brussel, wanneer
ze veilig kunnen afslaan.

VISIE BEWEGING.NET

Fietsen is het meest democratische vervoermiddel en ruim verspreid
bij de bevolking. Toch heeft niet iedereen beschikking over een fiets
en zijn er nieuwe bevolkingsgroepen (bv. nieuwkomers, migranten)
die niet kunnen fietsen of niet de cultuur hebben om de fiets te
gebruiken. Gemeenten kunnen hier mee aan verhelpen, door
initiatieven te steunen die fietsen verhuren (bv. de fietsbieb), door
mensen te leren fietsen, door een stadsfietsverhuursysteem uit te
rollen.
Door het toenemend aantal fietsers en de grotere variëteit aan fietsers (met of zonder ‘bak, met of zonder elektrische ondersteuning,
al dan niet in groep, gescheiden van of vermengd met voetgangers,
op het fietspad of op de rijweg) zijn er steeds meer afspraken nodig.
Het gaat niet op om specifieke groepen in het verkeer te diaboliseren, wel om het groeiende fietsverkeer meer ruimte te geven en
in goede banen te leiden.

SDGs
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Meer toegankelijke
bus- en tramhaltes
UITDAGING

VOORSTELLEN

Beweging.net vraagt aan elke gemeente:

Vlot, veilig en toegankelijk openbaar vervoer is een noodzaak
opdat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.
Momenteel ondervinden personen met verminderde mobiliteit
nog steeds veel hindernissen die hen ontmoedigen (of het hen
zelfs onmogelijk maken) om het openbaar vervoer te gebruiken.
De verplichte reservatieplicht voor rolstoelgebruikers is hier één
voorbeeld van.

Investeringen in toegankelijke bus- en tramhaltes

Elke gemeente moet blijven investeren in de aanleg van nieuwe
toegankelijke bus- en tramhaltes, met een absoluut minimum van
één nieuwe halte per jaar voor kleine plattelandsgemeentes en een
veelvoud daarvan voor grotere gemeentes, steden en grootsteden
(naargelang de grootte van de stad/gemeente)

De Lijn belooft haar voertuigen toegankelijk te maken en streeft naar
100% toegankelijke bussen in 2020 en 100% toegankelijke trams in
2023. Zonder toegankelijke haltes is het gebruik van bus of tram
voor personen met een handicap (én ouderen, ouders met een
kinderwagen, mensen met een tijdelijke verminderde mobiliteit bv.
door een gebroken been, zwaar bepakte toeristen en shoppers,…)
moeilijk tot onmogelijk. Momenteel is slechts 10 % van de 36.000
haltes in Vlaanderen toegankelijk.

Relevante haltes eerst

De gemeente moet hierbij voorrang geven aan haltes die vaak
worden gebruikt door personen met een verminderde mobiliteit
en haltes aan gebouwen/plaatsen die een belangrijke rol vervullen
in het samen-leven in de gemeente: gemeentehuis, bibliotheek,
sportinfrastructuur, scholen, kerken, ziekenhuis,…
Zeker bij de heraanleg van straten en pleinen moeten de daar
gelegen haltes sowieso toegankelijk gemaakt worden.

De halte-infrastructuur is de bevoegdheid van de wegbeheerder.
Niet minder dan 70% valt onder de verantwoordelijkheid van
de lokale wegbeheerder. Steden en gemeenten spelen dus een
belangrijke rol in het toegankelijk maken van bus- en tramhaltes,
en zo ook in het vergroten van de mobiliteit van àlle inwoners en
bezoekers van hun grondgebied.

VISIE BEWEGING.NET

Beweging.net onderschrijft het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Elke overheid
is verplicht om de nodige maatregelen te nemen zodat mensen me
een beperking een autonoom en onafhankelijk leven kunnen leiden
en volledig kunnen participeren aan de samenleving.
Ook steden en gemeenten hebben de plicht om een nondiscriminatiebeleid te voeren t.o.v. personen met een handicap, en
moeten maatregelen nemen om fysieke of mentale barrières die
een volwaardige deelname aan de samenleving verhinderen, uit de
weg te ruimen.
Het creëren van toegankelijke haltes is er zo één, maar de realisatie
ervan gaat verschrikkelijk traag.

SDGs
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Woningen beter en sociaal
maken via sociaal beheersrecht
UITDAGING

VOORSTELLEN

Het sociaal beheersrecht is een bijzonder instrument waarmee
initiatiefnemers ongeschikte en onbewoonbare woningen in beheer
kunnen nemen, ze conform maken aan de woningkwaliteitsnormen
en ze vervolgens verhuren als sociale woning.

Inventaris maken

De gemeente kan werk maken van zijn inventaris van leegstaande
en verwaarloosde panden

Sociaal beheersrecht gebruiken

Dit instrument werd tot nu toe weinig gebruikt. Daarom heeft de
Vlaamse regering dit instrument geëvalueerd en aangepast.

De gemeente kan het sociaal beheersrecht effectief gebruiken,
zodat het geen dode letter blijft

De belangrijkste wijzigingen zijn dat (1) de gemeente de enige
initiatiefnemer wordt en dus de volledige regie in eigen handen
kan nemen (van inventarisatie tot renovatie en verhuur) en dat (2)
het toepassingsgebied verruimd wordt tot alle geïnventariseerde
leegstaande woningen en als verwaarloosd geregistreerde
woningen.

Duurzame projecten

In deze sociale woningprojecten kan de gemeente de link leggen
met duurzame, collectieve energievoorziening en met duurzame
mobiliteit

De gemeente beschikt nu over verschillende instrumenten om
enerzijds de gemeente op te waarderen (wegwerken leegstand en
verwaarloosde gebouwen) en anderzijds het sociaal patrimonium te
vergroten. De uitdaging voor de gemeente is om deze instrumenten
ook effectief in te zetten.

VISIE BEWEGING.NET

Beweging.net heeft steeds gepleit voor het inzetten van de systemen
van voorkoop en sociaal beheersrecht om zowel duurzame als
sociale redenen.
Het hergebruik van leegstaande panden vermindert de druk op de
woningmarkt door het vergroten van het huuraanbod. Door deze
woningen conform de Vlaamse woonkwaliteitsnormen te renoveren
draagt de gemeente bij aan de klimaatdoelstellingen.
Het is tevens een bijzonder sociaal instrument: de woningen worden
verhuurd als sociale woning, bovendien kan de gemeente de
renovatie(deels) laten gebeuren door sociale economie-projecten.

SDGs
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Vermijd uithuiszetting
UITDAGING

VOORSTELLEN

Meer dan 10.000 dreigende uithuiszettingen per jaar wordt er
genoteerd door OCMW’s. Niet elke dreigende uithuiszetting eindigt
in een effectieve uithuiszetting, toch schatten CAW’s bv. dat minstens
1 op 3 dreigende uithuiszetting effectief wordt.

De Vlaamse en federale overheid hebben een belangrijke taak in het
vermijden van uithuiszetting of het ontwikkelen van procedures die
uithuiszetting vermijden. Maar ook gemeenten en meer bepaald de
sociale diensten (het vroegere OCMW) van de gemeenten hebben
een belangrijke taak.

De procedure tot uithuiszetting is een teken van het falen van het
woonbeleid. Een woonbeleid dat de woonlasten van huishoudens
niet kan beperken, dat geen evenwicht tussen huurder en verhuurder
kan realiseren. Intussen groeit de druk op de private huurmarkt, wat
enkel maar kan leiden tot meer procedures tot uithuiszetting.

Stappenplan

Elke gemeente zou moeten beschikken over een duidelijk
stappenplan hoe om te gaan met een dreigende uithuiszetting.
Hiervoor moeten ze het warm water niet uitvinden. Verschillende
OCMW’s hebben goede stappenplannen: deze kunnen mits enige
aanpassing aan de lokale situatie overgenomen worden.

VISIE BEWEGING.NET

Samenwerking

Uithuiszetting is meer dan traumatisch: in het ergste geval leidt dit tot
dakloosheid. Beweging.net wil daarom door een goed woonbeleid
uithuiszetting vermijden. Niet enkel via een woonbeleid, ook door
het preventief werken van gerecht, OCMW’s, CAW’s en sociale
huisvestingsmaatschappijen kunnen uithuiszettingen vermeden
worden.

Kleinere OCMW’s kunnen ook meer samen werken rond
uithuiszetting. De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten
lokaal woonbeleid kunnen een spil worden in de werking en de
preventie rond uithuiszetting.

Monitoring

Het bijhouden en centraliseren van het aantal meldingen, opgestarte
procedures en effectieve uithuiszettingen is een belangrijke taak
om het probleem effectief in kaart te kunnen brengen

SDGs

Opvolging van gezinnen

Het opvolgen van gezinnen die uit hun huis zijn gezet is eveneens
een noodzaak. De sociale dienst dient deze gezinnen op te volgen
en indien nodig te begeleiden. Ook deze opvolging dient gemonitord
te worden.

Investeer in lokaal sociaal beleid

De justitiehuizen zijn de plaatsen waar bemiddeling mogelijk is
tussen huurder en verhuurder. Deze vinden nog niet steeds de weg
naar burger. Een link met het lokaal sociaal beleid en een plek in het
Sociaal Huis kunnen mensen wegwijs maken.
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SOCIAAL
WONEN

Sociale huisvesting als trekker
van kernversterking
UITDAGING

VOORSTELLEN

Elke gemeente staat voor de dubbele uitdaging om de
bevolkingsaangroei te beantwoorden binnen de grenzen van de
gemeente. Kernversterking is de uitdaging, tegelijkertijd moet de
gemeente aantrekkelijk blijven voor alle bevolkingsgroepen.

Voorstellen van Beweging.net zijn:

Evenwichtig woonlandschap

Elke gemeente heeft een kernversterkend ruimtelijk plan dat streeft
naar een evenwichtig woonlandschap met minstens 20% sociale
huurwoningen en 10% bescheiden huurwoningen.

Deze dubbele uitdaging moet vanuit een brede woonvisie op de
gemeente beantwoord worden. Sociale huisvesting kan hier de
trekker zijn van een breed kernversterkend verhaal.

Samenwerking

Elke gemeente onderzoekt de kernversterkende plekken op
mogelijke samenwerkingen tussen sociale en private partners.

VISIE BEWEGING.NET

Elke gemeente nodigt ook de semi-private partners uit om te
onderzoeken welke panden of gronden in het kerngebied geschikt
zijn voor samenwerking met sociale partners.

Beweging.net heeft steeds geijverd voor een kernversterkend beleid
dat evenwichtig is. Kernversterking heeft als voordeel dat het stedelijk
of gemeentelijk weefsel in stand houdt en opwaardeert, bovendien
behoudt de gemeente zo haar open ruimte. Kernversterking
versterkt ook de mogelijkheid om het STOP-principe te realiseren.

Voorbeelden:
www.wonenvlaanderen.be/nieuws/prijs-inspirerend-sociaalwonen-2015-voor-shm-uit-beveren

Sociale huisvesting heeft de mogelijkheden om dit kernversterkend
beleid te initiëren. Sociale huisvestingsprojecten kunnen op
verschillende vlakken gemengd zijn: zowel naar functies als naar type
woningen of naar graad van sociaal zijn. Sociale huisvestingsprojecten
hebben tevens de mogelijkheid om te investeren in de omgeving en
deze op te waarderen.
Bedreigingen voor kernversterking zijn enerzijds het verder
verstedelijken van het open gebied en anderzijds eenzijdige
woonontwikkelingen. Kernversterking vraagt een evenwichtig woonen ruimtelijk beleid.

SDGs

10

iiedereen
burgemeester

UITDAGINGEN
voor een volgend gemeentebestuur

SOCIAAL
WONEN

Ruimte voor sociale en
bescheiden huurwoningen
UITDAGING

VOORSTELLEN

Beweging.net stelt voor:

De huurmarkt is in elke gemeente bijzonder klein, duur en sommige
delen van de huurmarkt (gemiddeld in Vlaanderen tot 35 %) zijn in
minder goede staat. Huurders kunnen een beroep doen op een
sociale woning indien zij beantwoorden aan de criteria, anders zijn
ze aangewezen op de dure private huurmarkt. Maar in zowat alle
gemeenten zijn er lange wachtlijsten voor een sociale woning. De
huurmarkt vormt met andere woorden voor elke gemeente een
uitdaging.

Een woonbeleidsplan

Elke gemeente heeft een woonbeleidsplan waarin zowel sociale als
bescheiden huurwoningen een plaats hebben. Dit woonbeleidsplan
wordt samen met sociale en andere partners ontwikkeld;

Gemengde bouwprojecten

Grotere private bouwprojecten moeten zowel sociale als
bescheiden huurwoningen bevatten.

Blijvend inzetten op sociale huurwoningen is en blijft meer dan nodig.
Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor betaalbare huurwoningen
die niet sociaal verhuurd worden (maar deze kunnen wel door een
sociale huisvestingsmaatschappij verhuurd worden). Zo kunnen
gezinnen die niet beantwoorden aan de sociale criteria, en niet of
niet onmiddellijk kunnen kopen, toch een kwalitatieve betaalbare
woning vinden.

VISIE BEWEGING.NET

Beweging.net heeft steeds ingezet op betaalbaar wonen voor
iedereen. In de eerste plaats kiezen we voor meer sociale
huurwoningen. In de tweede plaats kiezen we voor betaalbare
bescheiden huurwoningen. Deze moeten de druk op de woonmarkt
verlichten.
Bescheiden huurwoningen kunnen echter geen sociale
huurwoningen vervangen, dit is een aanvulling op het groeiend
aanbod sociale huurwoningen.
Bescheiden
huurwoningen
kunnen
door
sociale
huisvestingsmaatschappijen
gebouwd
worden.
Sociale
huisvestingsmaatschappijen bouwen en verhuren volgens de
normen van de Vlaams wooncode zodat discriminatie en mindere
kwaliteit van de woning vermeden worden. Bovendien kunnen
sociale huisvestingsmaatschappijen zo een gemengd project
realiseren.

SDGs
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ONZE
ZORG

Een gezonde gemeente
VOORSTELLEN

Gezondheid, daar ligt bijna 2 op 3 van uw inwoners wakker van.
Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matig
gebruik van alcohol, … Mensen maken bewuste of onbewuste
keuzes die hun gezondheid beïnvloeden. Ook de kwaliteit van hun
leefomgeving vormt een bekommernis én terecht.

Aanzetten tot beweging

De gemeente heeft bij elke (her)inrichting van de publieke
ruimte aandacht voor voldoende groen, speelkansen voor
kinderen, beweegmogelijkheden voor volwassenen en veilige
fietsinfrastructuur. Denk aan speelelementen in de straat,
autovrije straten, outdoor fitnesstoestellen, petanquebanen
en daarmee verbonden, rustbanken en picknicktafels. Scholen
worden gestimuleerd om na de schooluren hun sport- en andere
infrastructuur open te stellen voor buurtinitiatieven. Werknemers
van de gemeente worden gestimuleerd meer te kiezen voor vervoer
met de fiets of te voet.

De vraag naar meer groene ruimtes, minder luchtverontreiniging,
een stressvrije omgeving, een gezonder aanbod van eten en drank
in scholen was nog nooit zo groot. Een gezonde gemeente is ook een
aantrekkelijke gemeente. Tegen 2025 willen we van elke gemeente
een nog gezondere gemeente maken.
Elke inwoner, bezoeker en medewerker moet kunnen opgroeien,
wonen, werken, spelen in een gezonde leefomgeving waarin er
meer sociale samenhang is en meer gelijke gezondheidskansen
voor iedereen weggelegd zijn.

Voetgangerscirkels

De gemeente ontwikkelt voor senioren voetgangerscirkels. Dit
zijn cirkels waar senioren te voet al hun voorzieningen kunnen
bereiken en hun boodschappen kunnen doen zodat zij langer in
hun vertrouwde leefomgeving kunnen wonen, meer bewegen en
mensen blijven ontmoeten en zo eenzaamheid vermijden. Binnen
deze cirkels staat valpreventie centraal.

VISIE BEWEGING.NET

Gezond eten

Een gezonde gemeente heeft te maken met voldoende gezonde
publieke ruimte, gezond wonen, veilig wonen, gezonde lucht,
omgaan met de gevolgen van klimaatopwarming, enz. Gezondheid
moet in alle beleidsdomeinen meegenomen worden. Binnen
elk van deze domeinen moet er specifiek aandacht gaan naar
kwetsbare mensen. De kunst is om lokale thema’s te verbinden met
bovenlokale ontwikkelingen en duurzame ontwikkelingsdoelen.

De gemeente kan niet bepalen wat mensen willen eten, maar ze
kan wel vorming geven rond gezond tuinieren en het verwerken van
(vergeten) groenten en fruit. Verder kan ze het drinken van water
promoten door zelf drinkwaterfonteintjes te plaatsen en de korte
keten stimuleren via boerenmarkten, daktuinen edm. Verder ziet
de gemeente erop toe dat gezonde voeding in en rond de school
meer aandacht krijgt.

Gezond wonen

SDGs

De gemeente neemt initiatieven om inwoners en eigen medewerkers
te sensibiliseren over ongezonde factoren in huis. Denk daarbij aan
passief roken, kwik, loden leidingen, vocht, schimmel, ongedierte en
asbest in huis, enz. De gemeente geeft het goede voorbeeld voor
een gezond binnenklimaat in de eigen gebouwen en de gebouwen
in eigen beheer.

Veilig wonen

De gemeente roept een subsidiereglement voor kleine
woningaanpassingen in het leven en faciliteert groepsrenovaties in
het kader van valpreventie en langer thuis wonen. Ze sensibiliseert
inwoners, mantelzorgers en hulpverleners rond valpreventie,
gezond leven en ziektepreventie. De gemeente zorgt eveneens voor
voldoende veilige wegen en stoepen, maar ook voor voldoende
nachtverlichting in de straten. De politie wordt goed gevormd om
adequaat met gevallen van seksuele intimidatie om te gaan.

Gezondheidsbeleid

De gemeente voert een gezondheidsbeleid met focus op tabaks-,
alcohol- en drugpreventie, gokverslaving en mentaal welbevinden.
Ze leert buurtwerkers en verenigingen om signalen te herkennen,
ze organiseert vormingssessies. De gemeente geeft het goede
voorbeeld en implementeert een holistisch gezondheidsbeleid ten
aanzien van de eigen personeelsleden.

Anticiperen op klimaatrisico’s

De gemeente sensibiliseert de bevolking over gezondheidsrisico’s
die te maken hebben met klimaatverandering. Denk aan
hittepreventie, tekenpreventie, gebruik van pesticiden. De gemeente
stelt eveneens een warmteactieplan op t.a.v. alleenstaande ouderen
en ze zorgt voor voldoende groen-blauwe aders en schaduwzones
in de gemeente.
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ONZE
ZORG

Nabije zorg vanuit de buurt
UITDAGING

Door de vergrijzing zal het aantal personen met een zorgnood sterk
toenemen. De meesten zullen zo lang als mogelijk blijven wonen in
hun vertrouwde woning en buurt. Maar door de gezinsverdunning
en doordat familieleden niet altijd in de buurt wonen, dreigt hun
sociaal netwerk te verschralen. De vraag is wie dan de kleine en
grote zorgen op zich kan nemen.
Een loutere verhoging van de professionele middelen zal niet
volstaan om deze stijgende zorgbehoeften en- noden in te vullen.
We zullen ook beroep moeten doen op lokale krachten, vrijwilligers,
buren en andere menselijke relaties om hier een antwoord op te
geven. Het versterken van de sociale cohesie in een buurt is daarin
zeer belangrijk.
Het belangrijkste is dat de bestaande organisaties meer gaan
samenwerken met elkaar en met het informele netwerk rondom de
zorgvrager om aan de volledige zorgvraag te kunnen voldoen op de
meest optimale manier.
De gemeente heeft als hoofdopdracht de voorwaarden te scheppen
opdat dit zorgnetwerk op buurtniveau tot stand kan komen, niet
door in de plaats te treden van de bestaande zorgactoren of in
een concurrentie te gaan, maar door alle aanwezige actoren te
ondersteunen in hun onderlinge samenwerking.

VISIE BEWEGING.NET

Voor beweging.net telt iedereen, met extra aandacht voor de meest
kwetsbaren. Beweging.net vindt de participatie van de burgers en
hun middenveld aan het beleid zeer belangrijk. Net zoals bij andere
groepen zoals langdurig zieken, ouderen, jongeren... moeten ook
mensen in armoede de kans krijgen om hun stem te laten horen.

VOORSTELLEN
Aanbod

De gemeente zorgt dat er in elke wijk een minimaal zorgaanbod
aanwezig is. Dat is nodig om de buurtgerichte zorg te kunnen
organiseren. Om te vermijden dat elke gemeente het warm water
moet uitvinden, zou het zinvol zijn als de Vlaamse overheid of
VVSG een methodiek en stappenplan ontwikkelt om buurtzorg te
implementeren in de gemeente.

Stappenplan

De gemeente maakt een stappenplan ‘Zorgzame buurt’ en
heeft daarin minstens aandacht voor een buurtanalyse en een
buurtactieplan dat vertrekt vanuit de leefwereld en de noden van
de bewoners. Ze betrekt bij de voorbereiding en de uitvoering de
bewoners, incl. kwetsbare groepen, de welzijnsvoorzieningen en de
zorghandelaars.
Maar ook handelaars, de vervoersmaatschappij, sociale huisvesting,
het verenigingsleven, scholen, … uit de buurt hebben hun belang bij
en inbreng in een zorgzame buurt.

Overleg

Er zullen heel wat overlegmogelijkheden gecreëerd moeten
worden om alle krachten (informeel en professioneel) te bundelen
en op elkaar af te stemmen, zodat de best mogelijke zorg en
ondersteuning kan geboden worden om de (ouderwordende)
zorgvrager zolang als mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten
wonen. Procesbegeleiding is hierbij aangewezen.
Interessante info!? www.ontknoop.be

Dat vergt moeite en tijd, want je moet als gemeente aanwezig zijn op
plaatsen waar mensen in armoede komen en niet wachten tot ze
naar je toe komen. Het maakt het beleid rijker en beter, want alleen
op die manier kunnen drempels naar de hulp- en dienstverlening
weggewerkt worden. Heel wat beslissingen, vaak ook goedbedoeld,
komen anders niet terecht bij de mensen die ze het meest nodig
hebben. Soms zorgen die beslissingen zelfs voor meer uitsluiting.

SDGs

13

iiedereen
burgemeester

UITDAGINGEN
voor een volgend gemeentebestuur

ONZE
ZORG

Toegang tot kinderopvang
voor elk kind
UITDAGING

VOORSTELLEN

Niet alle gezinnen hebben op een gelijke basis toegang tot de
kinderopvang. Dit kan te maken hebben met geografische aspecten,
een tekort aan aanbod, sociale deprivatie,… Extra aandacht moet
gaan naar de toegang voor kinderen die in armoede leven. Ze blijven
ondervertegenwoordigd in de kinderopvang.

Brugfiguren

Een brugfiguur kinderopvang kan gezinnen helpen bij het vinden
van een geschikte plaats in de kinderopvang. De brugfiguur kan
kinderopvangvoorzieningen ook ondersteunen bij het wegwerken
van drempels die gezinnen die in armoede leven nog ervaren.

Financiële drempels wegwerken

Maar ook niet alle kinderen hebben in dezelfde mate nood aan
kinderopvang. Schoolgaande kinderen hebben vooral nood
aan opvanginitiatieven tijdens de schoolvakanties. Kinderen
van thuisblijvende ouders hebben geen nood aan permanente
opvang, maar kunnen wel baat hebben bij specifieke vormen
van kinderopvang. Al is het maar om de kans te krijgen met
leeftijdsgenoten in contact te komen, een meer gedifferentieerd
aanbod aan speelgoed enz.

Een systeem van terugbetaling van occasionele kinderopvang
voor gezinnen in armoede zorgt ervoor dat de financiële drempel
om naar de kinderopvang te gaan wegvalt en voorkomt zo een
belangrijke werkloosheidsval.

Diverser aanbod

De gemeente ziet er op toe dat er een divers aanbod aan
kinderopvanginitiatieven kunnen ontstaan, die ook tegemoetkomen
aan de noden van niet-werkende ouders, aan ouders die er alleen
voor staan, aan vluchtelingen. Speelclubs, moederclubs,.. die
enkele keren per week open zijn, zijn belangrijke ontmoetings- en
informatiemomenten voor ouders en voor kinderen.

Kinderen van vluchtelingen en van allochtonen krijgen zo ook
meer kansen om de Nederlandse taal te leren. Voor hun ouders
zijn dergelijke speelclubs dan weer belangrijke ontmoetings- en
informatiemomenten. Dergelijk aanbod bestaan vandaag nog veel
te weinig, maar is toch bijzonder relevant voor kinderen die in het
thuismilieu worden opgevangen.

VISIE BEWEGING.NET

Kinderopvang biedt heel wat mogelijkheden. Ouders ontmoeten
elkaar in de kinderopvang en kunnen zo hun sociaal netwerk
verbreden. Kwaliteitsvolle, goed omkaderde, opvang van de jongste
kinderen geeft deze kinderen hogere slaagkansen in het onderwijs.
Deze slaagkansen verhogen nog als de overstap naar het
kleuteronderwijs vlot kan verlopen. Inzetten op een warme overgang
van kinderopvang naar de kleuterschool is belangrijk. Het lokaal
overleg kinderopvang heeft hiervoor de sleutels in handen.
De samenwerking tussen kinderopvang en andere beleidsdomeinen
(sport, jeugd, cultuur, onderwijs,…) zorgt voor een sterke
ondersteuning van de gezinnen in de gemeente.

SDGs
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Toegankelijke zorg- en
welzijnsvoorzieningen
UITDAGING

VOORSTELLEN

Het zorg- en welzijnsbeleid wordt gestalte gegeven via federale en
Vlaamse wetgeving. Toch hebben de gemeenten heel wat tools in
handen om ervoor te zorgen dat de zorg- en welzijnsvoorzieningen
ook toegankelijk zijn voor iedereen. Via een Breed Onthaal,
laagdrempelige toegang, financiële ondersteuning voor wie het
nodig heeft en via breed verspreide campagnes, afgestemd op
verschillende doelgroepen, kan een gemeente al veel bereiken.

Laagdrempelig onthaal

De lokale besturen voorzien in de regie van een laagdrempelig
onthaal waar burgers sneller een antwoord vinden op vragen over
gezond leven en gezondheidsproblemen (o.a. verslaving, materiële
bekommernissen, geldproblemen), makkelijker kennismaken met
het (boven)lokale aanbod van preventieve zorg- en welzijnsdiensten
en gerichter worden doorverwezen. De Diensten maatschappelijk
werk van de ziekenfondsen, de OCMW en de CAW zijn de 3
kernactoren van dit intersectoraal onthaal. De gemeente zorgt
er tevens voor dat deze informatie ook de anderstalige inwoners
bereikt.

VISIE BEWEGING.NET

Het is vandaag niet voldoende om een ruim aanbod aan zorg- en
welzijnsvoorzieningen te hebben in een gemeente of regio, het is
evenzeer van belang dat het aanbod breed bekend is en dat mensen
er ook gebruik van kunnen of durven maken. Dat betekent ook dat
mensen soms tot bij het aanbod gebracht moeten worden, letterlijk
door te zorgen voor vervoer op maat, en figuurlijk door informatie
te verspreiden.

Informatie

Omwille van de toenemende diversiteit in de bevolking moet het soms
zelfs in meerdere talen gebeuren of via brugfiguren in een allochtone
gemeenschap. In ieder geval is het de taak van de gemeente ervoor
te zorgen dat iedereen die het nodig heeft, de weg vindt naar het
ruime aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in zijn
gemeente of regio.

De gemeente en haar buurgemeenten nemen deel aan het project
Bewegen op Verwijzen (BOV) en zetten zo met gepersonaliseerd
advies kwetsbare groepen aan tot een meer gezonde levensstijl.
De gemeente sensibiliseert kwetsbare (groot)ouders proactief via
de Huizen van het Kind om een gezonde en actieve leefstijl aan te
houden tijdens alle leeftijdsfasen van hun (klein)kinderen.

De gemeente voorziet op de gemeentelijke website en in het
gemeentelijk informatieblad een rubriek met daarin meer
informatie over de Druglijn, Tele- Onthaal, de Zelfmoordlijn, de
Holebifoon, de Kinderen- en Jongerentelefoon, het Antigifcentrum,
contactgegevens van ziekenfondsen/zorgkassen, wachtdiensten
enz.

Sensibiliseren

Samenwerking

De lokale besturen nemen een actieve rol op in de oprichting van
de eerstelijnszones en zorgraden, telkens in samenspraak met
de lokale stakeholders uit het middenveld. Zo is het mogelijk om
lokale gezondheidsnoden en behoeften snel te detecteren en er
effectief op in te spelen. Verder zet de gemeente in op ontschotting
en een betere samenwerking tussen de eerste lijn (= rechtstreeks
toegankelijke zorg), de tweede lijn (zorg na doorverwijzing)
en derde lijn (gespecialiseerde ziekenhuizen) en tussen de
zorgactoren onderling. De gemeente werkt best ook samen met de
ziekenfondsen voor ondersteuning, informatie en vorming.

SDGs

Capaciteitsversterking

De gemeente versterkt de capaciteit van de gezondheids- en/
of welzijnsdienst om zo meer mogelijkheden te hebben voor
gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Dat kan door het
ondersteunen van wijkgezondheidscentra, door bijkomend (inter)
gemeentelijk personeel aan te werven en door extra interne
vormingen te organiseren over gezonde voeding, suïcidepreventie,
vroeginterventie bij drugsproblemen en valpreventie. Daarbij is
het van belang om oog te hebben voor de vragen en noden van
etnisch-culturele minderheden.

Preventie

De gemeente engageert zich om mee te werken aan
verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker,
dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker en zet hierrond (inter)
gemeentelijk campagnes op. De gemeente zet met haar partners in
op Vlaamse campagnes zoals de Vaccinatieweek, Werelddag tegen
tabak, Tournée Minerale, Week van de Geestelijke Gezondheid of
Week van de Valpreventie.
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WERK

Ruimte voor economie,
met behoud van ademruimte
UITDAGING

VOORSTELLEN

Wij stellen voor dat de gemeenten inzetten op:

De ruimte geraakt op. Niet alleen werden woningen met
ruimteverslindende kavels verspreid over het landschap, ook
bedrijven kregen meer dan nodig grond tot in de verste uithoeken
van de gemeente. De totale gekadastreerde bebouwde ruimte
neemt nog steeds toe. Net als het ruimtegebruik per inwoner
binnen de bebouwde oppervlakte. We merken dat de weg terug
heel moeilijk is.

Herstructureren en verweven

De gemeente kan ruimte maken op bedrijventerreinen (eventueel via
intercommunale) door het opstellen van een herstructureringsplan
per bedrijventerrein: welke functies (parking, afhaalcentrum,
kantoren, groenruimte,…) kunnen gedeeld worden? Hoe kunnen
functies als kantoor, recreatie, LED-landbouw, maakindustrie,
transportfaciliteiten,… verweven worden? Denk in m³ i.p.v. m²: waar
kan de lege ruimte in de hoogte worden benut? Zijn er bijkomende
ontsluitingen die nieuwe ruimte openbreken? Welke gronden
dienen te lang als reserve (is er een reglement met handhaving)?

Maar, als we nog ruimte willen laten aan een duurzame, circulaire
economie , kunnen we niet anders dan ruimte hergebruiken,
hoog en geclusterd bouwen, duurzame vervoersmodi linken,…
anders ontnemen we de toekomstige generaties niet alleen de
kans te ondernemen, maar ook de kans om te ademen, in eigen
voedselproductie te voorzien en te genieten van een overzichtelijk
landschap dat de eeuwen getrotseerd heeft. De instrumenten zijn
er, maar worden op vandaag nog te veel ondergraven.

Tijdelijke vergunningen

Voorzie tijdelijke vergunningen voor bedrijven die zonevreemd
liggen, met aflopende termijn als de functie stopt. Durf uit te doven.

De verweefbare kern

De gemeentelijke kern is steeds de bron geweest van de
economische welvaart, tot de komst van de bedrijventerreinen.
Ga na voor je gemeente hoe kantoorruimte en diensten in de
kern kunnen verweven worden met een verweefbaarheidsplan.
Bedrijvigheid in de kern maakt je gemeente sterker én is beter voor
de duurzame mobiliteit.

VISIE BEWEGING.NET

Ook in de toekomst is het belangrijk dat ondernemers plek
vinden om te kunnen ondernemen. Het creëren van tewerkstelling is en blijft een belangrijke uitdaging. Toch moet de
economie volledig ingebed worden binnen een sociale context met respect voor de grenzen van de aarde.

Herbruikbare en moduleerbare gebouwen

Voorzie een nabestemming voor de bedrijfsgebouwen en diensten.
Veel ruimte staat leeg en zou door andere bedrijven kunnen
gebruikt worden. Een parkeertoren kan bij lage gebruiksintensiteit
gedeeltelijk dienen als markthal, appartementsblok, of LEDlandbouwruimte in combinatie met winkel.

Om het economisch beleid toekomstbestendig te maken,
moeten gezondheid, leefbaarheid en ruimte-efficiënt handelen de motor zijn van een sterk gemeentelijk beleid. We
moeten beschermen wat kwetsbaar is.

Wachtnatuur en daktuinen

Onbenutte gronden kunnen, net als randruimte en groene inkleding,
ingezet worden voor tijdelijke natuur. Een daktuin vangt niet alleen
water op, geeft je gebouw een extra deken tegen warmte en koude,
maar zorgt ook voor nestmogelijkheden voor de oorspronkelijke
bewoners van het gebied.

We onderschrijven met beweging.net de principes in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Artikel 1.1.4 VCRO) “De
ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve
van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de
toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden.

Hanteer het STOP-principe op alle bedrijventerreinen

Zorg ervoor dat zowel bij de inplanting als bij de verdere
ontwikkeling van bedrijventerreinen rekening wordt gehouden
met het STO(E)P-principe (eerste Stappers, Trappers, Openbaar
Vervoer, Elektrische voertuigen en dan Personenwagens) voor de
werknemers.

Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar
afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele,
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze
manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.” Toekomstgericht handelen begint nu.

Nieuwe bedrijventerreinen met oog voor
waardevolle natuurlijke elementen

Lees bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen eerst het landschap
en bouw verder op de fysische kenmerken ervan. Behoud
waardevolle natuurlijke elementen (oude bomen, oeverranden,
waterpartijen, struiken, groene doorgang voor dieren,…), want ze
leveren heel wat diensten.

SDGs

Verweef diverse functies

Een gemeente kan via haar reglementering ervoor zorgen dat het
ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen verhoogd wordt (in
m³), dat diensten gedeeld worden en processen beter op elkaar
afgestemd worden.
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WERK

Werkkansen voor kwetsbare
werkzoekenden
UITDAGING

VOORSTELLEN

Het tewerkstellingsbeleid is in ons land vooral een verantwoordelijkheid van de federale en Vlaamse overheid. Beide niveaus
proberen via allerlei maatregelen, zoals een activeringsbeleid, zoveel
mogelijk personen actief te krijgen op de arbeidsmarkt.

Schaalgrootte

Nu de gemeenten verantwoordelijk worden voor de organisatie
van het nieuwe Wijkwerken, is het belangrijk dat dit op voldoende
grote schaal gebeurt, zodat er voldoende vraag en aanbod kan
ontwikkeld worden en beide in evenwicht zijn.

Steden en gemeenten beschikken echter ook over een aantal
handvaten om voornamelijk kwetsbare groepen op een duurzame
wijze aan de slag te helpen. Op de eerste plaats door zelf mensen
uit kwetsbare groepen aan te werven in publieke diensten. Verder
denken we aan tewerkstelling van leefloners via het systeem van
tijdelijke werkervaring en over de praktische organisatie van het
Wijkwerken (de opvolger van het PWA-systeem). Even zo belangrijk
is de ondersteuning van de lokale diensteneconomie en de
maatwerkbedrijven, hetzij via uitbesteding van opdrachten, hetzij via
logistieke steun. Verder kunnen de OCMW’s ook een taak opnemen
in het creëren van arbeidsmatige activiteiten voor mensen die geen
betaalde arbeid aankunnen.

Tijdelijke werkervaring

Voor het activeren van leefloners hebben gemeenten intussen een
heel instrumentarium ter beschikking. Toch is niet elk instrument
even kwaliteitsvol. Zo gaat onze voorkeur voor leefloongerechtigden
uit naar tijdelijke werkervaring boven gemeenschapsdienst. Vormen
van gemeenschapsdienst kunnen enkel op vrijwillige basis en nooit
leiden tot sancties.

Kwetsbare jongeren

Laaggeschoolde jongeren of jongeren die de school verlaten zonder
diploma zijn bijzonder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het is voor
hen belangrijk dat ze kwaliteitsvolle trajecten aangeboden krijgen
die hen duurzaam kunnen toeleiden naar een job. Organisaties
die zich over deze jongeren bekommeren verdienen alle steun
van de gemeente. Maar de gemeente kan ook zelf inzetten op
tewerkstelling van kwetsbare jongeren in haar eigen diensten.

Tijdelijke tewerkstellingstrajecten zijn een goede zaak mits ze ook
toeleiden naar duurzame tewerkstelling. Van meet af aan moet er
gedacht worden in termen van loopbaantrajecten richting duurzame jobs.

Waardevolle dienstverlening

In een samenwerkingsverband met meerdere gemeentes kan
actief worden nagedacht over welke maatschappelijk relevante
activiteiten samen ontwikkeld kunnen worden binnen de ruime
sociale economie (maatwerkbedrijven, Wijkwerken, tijdelijke
werkervaring, arbeidsmatige activiteiten, stageplaatsen,…) of binnen
de eigen administraties en gemeentelijke bedrijven.

VISIE BEWEGING.NET

Het ontwikkelen van een lokaal tewerkstellingsbeleid voor kwetsbare
groepen biedt veel opportuniteiten. Op stedelijk en gemeentelijk
niveau kunnen mensen zich bewegen in een vertrouwde omgeving.
De stap naar de arbeidsmarkt kan hierdoor vereenvoudigd worden.
En de organisatie van sociale tewerkstelling kan gekoppeld worden
aan maatschappelijk waardevolle activiteiten.

Co-creatie met betrokken partijen

Betrek bij elk van deze voorstellen VDAB, vakbonden,
werkgeversorganisaties, maatwerkbedrijven, organisaties, scholen,
welzijnspartners, werkplekarchitecten, LDE en gewone bedrijven
op een actieve manier. Elk van hen kent wel een stukje van de
puzzel die nodig is om een efficiënt lokaal tewerkstellingsbeleid te
voeren. Zo kan er samen gewerkt worden aan loopbaantrajecten,
zodat kortlopende werkervaringstrajecten omgezet worden naar
duurzame tewerkstelling.

Voor kleinere gemeentes (en hun OCMW’s) is samenwerking met
andere gemeentes (en hun OCMW’s) cruciaal om voldoende schaal
te bereiken. Dit geldt zowel voor het aantal personen dat men kan
tewerkstellen/begeleiden naar werk, als voor het aantal burgers,
ondernemingen, organisaties die men wil bereiken via een bepaalde
dienstverlening (bv. Wijkwerken, fietspunten, sociaal restaurant,
kringwinkel, …). Een grotere schaal zorgt er ook voor dat andere
relevante actoren (zoals VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties,
scholen, …) efficiënter betrokken kunnen worden bij het
tewerkstellingsbeleid.

Raad en daad

Blijf de sociale economiebedrijven met raad en daad bijstaan. Zij
hebben de ondersteuning en samenwerking met de gemeente
nodig. Via convenanten kunnen sociale economiebedrijven taken
uitvoeren in opdracht van de gemeente.

SDGs

Ruimte voor sociale economie in openbare
aanbestedingen

Art. 22 Wet Overheidsopdrachten laat toe om de toegang of een
deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden
aan de sociale economie. Dat kan zowel voor opdrachten binnen
de klassieke als binnen de speciale sectoren (zie art. 55 Wet
Overheidsopdrachten). Het is voldoende om in de aankondiging
melding te maken van de toegangsreservatie. Maak er als gemeente
gebruik van.
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Kunst en cultuur op het podium
UITDAGING

VOORSTELLEN

Concrete voorstellen zijn :

Een goed uitgebouwd lokaal cultuurbeleid maakt voor velen het
verschil. Het verschil tussen het kunnen uitoefenen van de eigen
talenten voor muziek, toneel of dans of niet.

Divers aanbod voor divers publiek

Niet iedereen neemt op dezelfde manier deel aan cultuur of heeft
dezelfde smaak. Om kwetsbare doelgroepen te laten participeren,
is een gericht beleid nodig. Om mensen met een andere afkomst
en nieuwkomers te laten deelnemen, is eveneens een gericht
beleid nodig.

Het verschil tussen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten
of niet. Het verschil tussen toegang tot boeken en internet of geen
toegang. Nu de bevolking diverser wordt, is er ook nood aan een
meer divers cultuuraanbod, is er nood aan lokalen en oefenruimte
voor nieuwe groepen en is er nood aan meer anderstalige boeken
in de bibliotheek.

De bibliotheek als ontmoetingscentrum

De bibliotheek kan meer zijn dan een uitleendienst van boeken,
films en DVD’s. Het kan een echte ontmoetingsplek worden, ook
voor kansengroepen met een gericht aanbod aan taalgebonden
activiteiten en specifieke doelgroepwerkingen.

Nu de bevolking ondernemender wordt, is er nood aan ruimte voor
nieuwe burgerinitiatieven en aan creatieve plekken waar kunstenaars,
maar ook projectontwikkelaars, werkgevers, middenveld elkaar
kunnen ontmoeten en kunnen experimenteren.

Betaalbare infrastructuur

Zowel verenigingen als amateurkunsten hebben betaalbare
infrastructuur nodig om ‘hun ding te kunnen doen’. Het is aan de
gemeente om ervoor te zorgen dat dit aanbod er is en dat het ook
opengesteld wordt voor nieuwe groepen.

VISIE BEWEGING.NET

Kunst en cultuur, incl. de amateurkunsten en het socio-culturele
werk zijn belangrijke domeinen waar mensen hun talenten kunnen
ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten, zichzelf cultureel kunnen
ontplooien. Een open en divers aanbod is daarbij belangrijk opdat
het veel mensen kan aanspreken. Kunst en cultuur dragen bij tot de
sociale cohesie in de gemeente.

Samenwerking bevorderen

Samenwerkingsverbanden met verenigingen zijn zinvol om het
culturele leven te versterken. Liever dan dat de gemeente op zijn
eentje een aanbod gaat ontwikkelen.

Nu de gemeenten de middelen voor cultuur zelf moeten investeren
in bestaande en in nieuwe spelers kunnen ze werk maken van
een sterk en divers lokaal aanbod. Het feit dat de middelen nu zijn
overgedragen, maakt hun er ook verantwoordelijk voor.

SDGs

18

iiedereen
burgemeester

UITDAGINGEN
voor een volgend gemeentebestuur

IEDERS
GEMEENTE

Een gastvrije gemeente
UITDAGING

Per jaar komen een paar tienduizenden vluchtelingen aan in
België. Na hun erkenning moeten ze op zoek naar hun plaats in de
samenleving. Dit is niet altijd eenvoudig. Ze gaan in een vreemde
cultuur en vaak zonder netwerk deze uitdagingen aan. Rekening
houdend met deze kwetsbare positie hebben gemeenten een
belangrijke rol te spelen, door de nieuwkomers gastvrij te ontvangen.
Hierbij denken we aan drie belangrijke thema’s: wonen, werken en
(samen)leven.

De sociale en economische integratie van vluchtelingen is belangrijk
voor de samenleving en voor hun eigenwaarde. Het is hierbij essentieel om te bewaken dat ze geen nieuwe economische onderklasse
worden. Ook de gemeenten hebben instrumenten om hen daarbij
te helpen.
Ook binnen de lokale verenigingen en buurten moet ruimte zijn voor
de nieuwe burgers

VOORSTELLEN

Zo heeft een vluchteling na zijn erkenning slechts twee maanden
om een woning te vinden voordat hij de asielopvang moet verlaten.
Naast de gewone moeilijkheden om een woning te vinden, stellen
zich ook administratieve problemen, zoals de OCMW huurwaarborg
die in soms heel traag wordt toegekend.

Wat stellen wij aan de gemeenten voor?

Housing First

Het ter beschikking stellen van betaalbare woningen is een eerste
belangrijke stap. De gemeente kan voorzien in doorgangswoningen
of leegstaande panden in de gemeentekern herinrichten tot woning.
Verder is het van belang dat de procedure voor het toekennen van
een OCMW huurwaarborg vlot verloopt en dat maatregelen als het
huurgarantiefonds en de huursubsidie van de Vlaamse overheid
bekend zijn bij vluchtelingen.

Tegelijkertijd is hij/zij op zoek naar werk. Gezien de krapte op de
arbeidsmarkt, dienen zich kansen aan. Sommige vluchtelingen
brengen heel wat werkervaring mee uit het herkomstland,
die evenwel niet altijd onmiddellijk inzetbaar op de Vlaamse
arbeidsmarkt. Andere vluchtelingen moeten hun beroepsleven nog
starten. Als gemeenten er in slagen om nieuwkomers te integreren
op de arbeidsmarkt, ontstaat een win-winsituatie. De nieuwkomers
dragen bij aan de maatschappij, en bouwen tegelijk aan een
duurzame toekomst. Het is aan de gemeenten om vluchtelingen
kans te geven zich te ontwikkelen en hun competenties in te zetten.
Doet men dit niet, dan dreigt er een nieuwe sociale onderklasse te
ontstaan.

Toeleiding naar werk

Integreer vluchtelingen op de arbeidsmarkt via maatregelen als
tijdelijke werkervaring of lokale diensteneconomie. Heb hierbij
aandacht voor de positie van midden- en hooggeschoolde
vluchtelingen. Ook voor hen moeten deze trajecten
loopbaanversterkend werken.
Zoek bij de begeleiding van vluchtelingen niet naar de kortste weg
naar werk maar de weg naar het persoonlijk en maatschappelijk
meest lonend traject. Bijvoorbeeld via bijscholing om op het
niveau van hun vroegere diploma te kunnen werken. Ondersteun
ondernemende vluchtelingen met hun plannen om te starten als
zelfstandige.

Naast een woning en een job is ook een plaats in de samenleving
belangrijk. Vluchtelingen moeten op zoek naar een nieuw sociaal
netwerk. Het verenigingsleven en vrijwilligerswerk kunnen hen hier
zeker bij helpen. Zeker de positie van alleenstaande ouders mag
hierbij niet uit het oog worden verloren. Ze moeten naast de gewone
uitdagingen ook de zorg voor hun kinderen alleen opnemen, wat
ook voor zij die langer in België zijn een zeer grote uitdaging blijkt.

Vrijwilligerswerk

Laat vluchtelingen kennismaken met de mogelijkheden om in hun
omgeving aan de slag te gaan als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij opvang
van andere nieuwkomers.

Tot slot moeten we er rekening mee houden dat heel wat
vluchtelingen traumatische ervaringen hebben opgedaan in het
thuisland en onderweg. Deze problematiek nu negeren, zal zich
later wreken. Gemeenten en steden moeten een integrale aanpak
voor een beter mentaal welbevinden van vluchtelingen, en in het
bijzonder van kinderen en jongeren ontwikkelen.

Creëer leerkansen voor Nederlands

Versterk mogelijkheden voor ontmoeting en leerkansen voor
Nederlands. Dat kan door een subsidieoproep te lanceren voor
projecten die interactie tussen Vlamingen en nieuwkomers
versterken. Bijvoorbeeld een project om verenigingen uit te
dagen om nieuwkomers in hun werking op te nemen. Creëer ook
ontmoetingsplekken voor (alleenstaande) moeders.

VISIE BEWEGING.NET

Een menselijk asielbeleid is een van de centrale doelstellingen
van beweging.net. Als maatschappij die de universele rechten van
de mens erkent is het onze plicht om ook vluchtende mensen te
beschermen. Mensen op de vlucht hebben nood aan een warm en
menselijk onthaal, ook van de gemeente. Omwille van hun zwakkere
positie hebben ze bijkomende ondersteuning nodig. Ze moeten
zowel door de (lokale) overheid als door hun omgeving ondersteund
worden.

Cultuursensitieve werking

Zorg voor een cultuursensitieve werking van de gemeente in alle
domeinen bv. cultuurbeleving of overheidsdienstverlening. Een
dienstige overheid vormt zich naar zijn inwoners en verlangt niet dat
zij aansluiten bij een star overheidsaanbod. Heb ook aandacht voor
traumaverwerking en psychisch welbevinden van vluchtelingen.

SDGs
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Meest kwetsbaren betrekken met
dialoog en lokale armoedetoets
UITDAGING

Het lokaal bestuur staat dicht bij de burger. Iedereen komt
rechtstreeks in contact met de lokale overheid. Soms voor zeer
praktische vragen, soms voor hulp.
Weten wat er leeft in de gemeente is cruciaal voor een goed beleid.
Maar, weten we echt wel wat er leeft bij de hele bevolking, of maar bij
een deeltje? Niet iedereen laat van zich horen.
We moeten in elke gemeente actief op zoek gaan naar de stem
van mensen in armoede en er naar luisteren. Waar nuttig doet het
lokale bestuur een armoedetoets op nieuw beleid zodat mensen in
armoede niet gewild of ongewild uitgesloten worden.

VISIE BEWEGING.NET

Voor beweging.net telt iedereen, met extra aandacht voor de meest
kwetsbaren. Beweging.net vindt de participatie van de burgers en
hun middenveld aan het beleid zeer belangrijk. Net zoals bij andere
groepen zoals langdurig zieken, ouderen, jongeren... moeten ook
mensen in armoede de kans krijgen om hun stem te laten horen.
Dat vergt moeite en tijd, want je moet als gemeente aanwezig zijn op
plaatsen waar mensen in armoede komen en niet wachten tot ze
naar je toe komen. Het maakt het beleid rijker en beter, want alleen
op die manier kunnen drempels naar de hulp- en dienstverlening
weggewerkt worden. Heel wat beslissingen, vaak ook goedbedoeld,
komen anders niet terecht bij de mensen die ze het meest nodig
hebben. Soms zorgen die beslissingen zelfs voor meer uitsluiting.

SDGs

VOORSTELLEN
Neem contact met lokale verenigingen

Elke gemeente moet op zoek gaan naar de juiste weg om de
stem van mensen in armoede te laten klinken. Via een lokale
Welzijnsschakel, een vereniging waar armen het woord nemen,
een initiatief van samenlevingsopbouw, middenveldorganisaties
die deze groep bereiken, een vrijwilligerswerking of een eigen
gebruikersgroep van het OCMW. Participatie van de betrokkenen
maakt je bestuur enkel beter.

Pas ook lokaal de armoedetoets toe

Met een lokale armoedetoets willen we gemeentelijke
beleidsbeslissingen toetsen aan hun effect op armoede en op
mensen in armoede. Komt deze of gene beslissing al dan niet ten
goede aan de meest kwetsbare groepen in de gemeente? Kan het
nog beter? Wat kan er anders om te vermijden dat er uitsluiting
ontstaat? En, vooral, hoe kijken mensen in armoede zelf naar dat
onderwerp? Stel een ambtenaar aan om de armoedetoets toe te
passen en om goede voorbeelden op te zoeken.

Ga in dialoog

Tegelijk wordt een dialoog opgezet met mensen in armoede en
de betrokken organisaties. In een veilige en vertrouwde omgeving
kunnen mensen zelf vertellen wat hen bezig houdt, wat er beter
kan. Vaak gaat het over kleine dingen, over drempels die je niet ziet
met een middenklassebril.

Schepen voor armoedebestrijding

Wil je echt de strijd aanbinden met de armoede in je gemeente,
benoem dan een schepen van armoedebestrijding en geef hem/
haar de middelen en de instrumenten om armoede daadkrachtig
aan te pakken. Zorg voor een automatische rechtentoekenning,
maak gebruik van de rechtenverkenner en de rechtencirkel en
stel een armoedebarometer op om de sociale grondrechten
zoals inkomen, werk, wonen, welzijn en gezondheid, energie en
vrijetijdsbesteding goed op te volgen.

Hanteer de budgetstandaard als referentie

Sommige mensen hebben extra financiële ondersteuning nodig.
Om te bepalen wie wat nodig heeft, kan de gemeente gebruik
maken van de budgetstandaard als referentiekader. Het laat toe
om de steun te differentiëren naargelang de noden van een gezin
om menswaardig te kunnen participeren aan de samenleving.
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Een gendersensitief lokaal beleid
UITDAGING

Ook het lokale beleidsniveau dient een actieve rol te spelen om de
gelijke kansen tussen vrouwen en mannen te bevorderen en oog
te hebben voor de specifieke noden en bekommernissen van
vrouwen in een gemeente. Dit gendersensitief beleid heeft het
meeste kans op slagen als er niet alleen voldoende vrouwen op
de lijsten staan, maar ook op verkiesbare plaatsen. Vrouwen zijn
vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd in de politiek met 36%
van de gemeenteraadsleden, 33% van de schepenen en 12 % van
de burgemeester.
Uiteraard is dat niet voldoende. Elke gemeente moet ook een
schepen gelijke kansen hebben. Tot op heden heeft slechts 41 %
van de gemeenten dat.
Tot slot is het belangrijk dat het beleid gescreend wordt op gender,
zodat kan nagegaan worden in welke mate een beleidsvoorstel
verschillende gevolgen heeft voor mannen en vrouwen en hoe de
gelijkheid kan bereikt worden.

VISIE BEWEGING.NET

Voor beweging.net moet iedereen dezelfde kansen hebben. Dat
betekent niet dat het beleid voor iedereen hetzelfde moet zijn,
in tegendeel. Vermits niet iedereen dezelfde kenmerken, noden,
kennis of competenties heeft, kan ook niet iedereen over een en
dezelfde kam geschoren worden.
Vrouwen hebben soms specifieke noden in de gemeente: ze
verplaatsen zich vaker met de fiets of openbaar vervoer, ze vervoeren
vaker kinderen, ze voelen zich minder veilig op straat, zeker in het
donker, ze vinden moeilijker openbare toiletten, ze leven gemiddeld
langer en hebben meer jaren in minder goede gezondheid en als
alleenstaande voor de boeg. Vergt dit alles nu een apart beleid?
Het vergt vooral een beleid die dit alles mee in ogenschouw neemt.
Maatregelen die hier uit voortvloeien komen wellicht alle burgers ten
goede.

VOORSTELLEN
Het ritsprincipe

Met de toepassing van het ritsprincipe op de volledige lijst geeft de
gemeente het signaal dat ze een gelijke vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen in de gemeenteraad belangrijk vindt. Ook
binnen de groep mannen en vrouwen op de verkiezingslijsten is
het belangrijk om de diversiteit in de bevolking zichtbaar te maken.
Ook bij het verdelen van de uitvoerende mandaten (schepenen en
burgemeester) moet elke gemeente streven naar een gelijke manvrouwverhouding.

Een schepen en ambtenaar Gelijke Kansen

Elke gemeente stelt best een schepen en ambtenaar Gelijke Kansen
aan die mee gestalte kan geven een gendersensitief beleid en er op
kan toezien dat het perspectief van vrouwen mee wordt genomen
in het beleid.

Gendermainstreaming

Doe aan gendermainstreaming op lokaal niveau. Dit betekent in
feite dat alle actoren die betrokken zijn bij het uitwerken van het
beleid, bij elke stap nadenken welke de verschillende gevolgen
zijn voor mannen en vrouwen en hoe gelijkheid bereikt (of
bewaard) wordt. Een handige tool is bijvoorbeeld de LEER (Lokale
Emancipatie Effecten Rapportage). Daarmee kan je d.m.v. een
vragenlijst lokale beleidsvoornemens of maatregelen aftoetsen op
hun gendervriendelijkheid.

Een gendersensitief beleid

Een genderspecifiek beleid laat zich op verschillende vlakken voelen.
We denken aan:
•
•
•
•
•
•
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een personeelsbeleid dat voldoende flexibiliteit op maat van
het gezin toelaat
een aanwervings- en promotiebeleid dat vrouwen evenveel
kansen biedt
een HR-beleid en een politiebeleid dat klachten rond seksuele
intimidatie en pesterijen ernstig neemt en zorgt voor een veilig
werkklimaat
toegankelijke openbare toiletten op drukbezochte plaatsen
heldere straatverlichting, ook na middernacht
brede fietspaden en voldoende fietsparkings voor kleine en
grote fietsen
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voor een volgend gemeentebestuur

IEDERS
GEMEENTE

Diversiteit in het schoolbeleid
UITDAGING

VOORSTELLEN

De bevolking wordt almaar diverser en dat vertaalt zich ook in meer
diversiteit op de schoolbanken. In sommige gemeenten en steden
heeft meer dan 40% van de leerlingen wortels in migratie. Naast
leerlingen met een andere culturele achtergrond zitten kinderen
met een beperking of uit een kansarm milieu. Die diversiteit moet
worden beantwoord met een inclusiebeleid.

Diversiteit is het nieuwe normaal

Een inclusiebeleid vertrekt van een positief uitgangspunt vertrekt diversiteit als meerwaarde - en werkt vandaaruit aan een taalbeleid
waarbij meertaligheid gewaardeerd wordt, aan de betrokkenheid
van alle ouders, aan de houding en attitudes van de leerkrachten,
directies en schoolbesturen ten overstaan van diversiteit en aan
een meer divers samengesteld leerkrachtenkorps. De gemeenten
moeten mee deze kar trekken.

Diversiteit in het leerkrachtenkorps

Geen enkele gemeente kan er nog om heen. Diversiteit is het nieuw
normaal en in veel scholen spreken we zelfs van superdiversiteit,
diversiteit binnen de diversiteit. Dringend tijd voor een positieve
benadering van diversiteit op alle echelons. Via het flankerend
onderwijsbeleid en via de LOP’s moet het inclusiebeleidhoger op de
agenda worden gezet.
De gemeente kan haar eigen personeelsbeleid in de gemeentelijke
school tegen het licht houden en een duidelijke beleidsoptie nemen
om meer diversiteit binnen het leerkrachtenkorps te realiseren.
Hierdoor kan de drempel naar allochtone ouders toe verlagen, kan
de communicatie verbeteren en de ouderbetrokkenheid verhogen.

Goede praktijken rond ouderbetrokkenheid

Heel wat scholen hebben al goede ervaring met projecten en
methodieken die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de
ouderbetrokkenheid. In plaats van het warm water zelf uit te vinden,
kan de gemeente samen met de scholen op zoek gaan naar
werkbare praktijken en deze ook in de eigen school introduceren.

De gemeenten zijn ook zelf inrichtende macht van scholen. Vooral
basisscholen zijn zeer belangrijk in een gemeentelijke context, omdat
ze voor sociale cohesie zorgen. Spontaan groeien er contacten
tussen ouders, wordt er informatie uitgewisseld, kunnen ouders bij
het schoolgebeuren betrokken worden. Via het concept van brede
school kunnen scholen hier nog een stap verder gaan en zo hun
school openstellen voor buurtgerichte activiteiten, voor acties in de
strijd tegen armoede, voor huiswerkbegeleiding edm. Actief omgaan
met de diversiteit in de buurt draagt evenzeer bij tot sociale cohesie.

Vorming rond sociale codes van leerkrachten
aanbieden

Leerkrachten zijn zich niet altijd bewust van hun eigen vooroordelen
t.a.v. leerlingen met een andere culturele achtergrond. Daarom
is het van belang dat alle leerkrachten vorming krijgen rond
cultuursensitief handelen, zodat ze de eigen sociale codes en
deze van leerlingen met een andere afkomst beter leren begrijpen
en zo beter les kunnen geven. De gemeente kan scholen
financieel ondersteunen om intensieve en langdurige leer- en
coachingstrajecten voor leerkrachten te organiseren.

De gemeente heeft doorgaans ook structureel contact met de
andere scholen in de gemeente. Ook langs dit kanaal dan dus
gewerkt worden aan een positief diversiteitsbeleid. In meer
algemene zin is het belangrijk dat gemeenten sociale voordelen niet
alleen aan de eigen gemeenteschool toekennen, maar toegankelijk
maken voor alle scholen op het gemeentelijk grondgebied.

Projecten ondersteunen

Stilaan ontstaan er projecten voor en door allochtonen, die gericht
zijn op een betere ondersteuning van leerlingen in het onderwijs.
Dat gebeurt door leerlingen en hun ouders meer inzicht te
geven in ons onderwijssysteem, door hen via rolmodellen uit
de eigen gemeenschap te stimuleren om het beste uit zichzelf
te halen, door huiswerkbegeleiding en door coaching bij de
studiekeuzebegeleiding. De gemeente kan deze projecten mee
ondersteunen, door samenwerking met de gemeentelijke school
en met de andere scholen te stimuleren.

VISIE BEWEGING.NET

Beweging.net pleit expliciet voor een inclusiebeleid waarbij diversiteit
niet als een aparte uitdaging wordt beschouwd, maar de kern van
het pedagogisch handelen vormt. Elke leerlingen moet zich welkom
voelen op school, moet kansen krijgen om zich te ontplooien.
Meertaligheid wordt daarbij gezien als een meerwaarde, niet
als een nadeel. Ook in het personeelsbeleid in scholen moet er
meer aandacht komen voor diversiteit. De gemeentelijke scholen
kunnen hierin mee het voortouw nemen door drempels, bv. het
hoofddoekenverbod, weg te nemen en te zorgen voor een positief
klimaat op school.

Goede projecten ook structureel integreren in het
schoolbeleid

Projecten zijn goed om te experimenteren en na te gaan wat werkt
en wat niet werkt. Maar doordat projecten doorgaans tijdelijk zijn,
wordt met de opgedane ervaring en kennis nadien te weinig gedaan.
Projecten die hun nut hebben bewezen moeten geïntegreerd
worden in het schoolbeleid.

Geen enkele leerling mag het gevoel krijgen dat het anders bekeken
en bejegend wordt. Geen enkele ouder mag het gevoel hebben niet
au sérieux te worden genomen. Leerkrachten moeten uitgedaagd
worden om met open geest naar de diversiteit in de klas te kijken
en de positieve krachten te zien. Schoolbesturen en directies
moeten uitgedaagd worden om leerkrachten met een allochtone
achtergrond voor de klas te zetten. Op die manier krijgen leerlingen
met een allochtone achtergrond positieve rolmodellen en wordt de
kip-en-ei-discussie (we vinden geen leerkrachten met allochtone
achtergrond, want er studeren er geen af) doorbroken.

Inzetten op kleuterparticipatie

Een goede schoolcarrière begint bij kwaliteitsvol kleuteronderwijs,
waar kinderen al spelenderwijs de taal en competenties aanleren.
Ze vormt een goede voorbereiding op de lagere school. Toch gaan
zo’n 4% van de 4-jarigen niet naar de kleuterschool. De gemeenten,
ook zij die niet in een LOP betrokken zijn, moeten meehelpen om
de kleuterparticipatie te verhogen.

SDGs
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Kindvriendelijke gemeente?
Vraag het hen zelf!
UITDAGING
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Kinderen en jongeren geven mee kleur aan de stad of gemeente
waar ze wonen. Op straat, in de tram, in het jeugdhuis of in het park.
Soms vinden we het fijn dat ze er zijn, soms ongepast of storend. In
elk geval is het belangrijk zicht te krijgen op hoe kinderen en jongeren
hun stad of gemeente ervaren en beleven. Actief burgerschap
betekent dat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het
gemeenschapsleven en dat ze het lokale beleid mee kunnen
vormgeven. De stad of gemeente is ook ‘hun’ stad of gemeente.

Zorg voor toegankelijke basisvoorzieningen en ruimtes
voor alle kinderen
Is het aanbod van uw gemeente betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar,
begrijpbaar en bruikbaar voor alle kinderen en jongeren? Besteed
extra aandacht aan gezinnen in armoede en vluchtelingen. Vergeet
de kinderen met een handicap niet. Breng in kaart welke kinderen
en jongeren er wel en niet gebruik van maken en zorg zo voor een
inclusieve stad.
Informeer kinderen en jongeren goed over wat in de stad of
gemeente te beleven valt en over de diensten die voor hen van
belang zijn.

Niet elk kind kan op een gelijkwaardige manier participeren aan het
gemeenschapsleven. De participatie van kinderen en jongeren aan
het beleid is een parcours met valkuilen.

Erken de bestaande voorzieningen
Erken en ondersteun het jeugdwerk en het jeugdwelzijnswerk. Het
zijn waardevolle plekken waar kinderen en jongeren ontspanning
en steun vinden. Schuif het Huis van het Kind als trekpleister voor
gezinnen met kinderen en jongeren naar voren. Neem vanuit een
participatieve houding je trekkersrol op en stem het aanbod af op
de noden van alle gezinnen.

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vallen vaker uit
de boot. Verschillende drempels belemmeren hun participatie
aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. Het gebrek aan
toegankelijke basisvoorzieningen en ruimtes zet hun participatie
aan het gemeenschapsleven onder druk. Niet elk kind kan op een
gelijkwaardige manier van zijn kinderrechten genieten.

Wees gastvrij voor bezoekende jeugdbewegingen
Doorheen het jaar zijn er geregeld jeugdgroepen te gast in een
gemeente. Zorg ervoor dat ook zij duidelijke informatie krijgen over
activiteiten, wandel- en speelgebieden, specifieke gemeentelijke
reglementering. Een gemeente die gastvrij is voor jeugdbewegingen
heeft ook een jeugdvriendelijk GAS-reglement en beschikt over
voldoende veilige en kwalitatieve speelruimte (ook voor jongeren
met zorgnoden).

Vroeger konden kinderen en jongeren op een eigen lokaal
jeugdbeleidsplan rekenen. Het plan expliciteerde de lokale
doelstellingen en acties, speciaal voor de kinderen en jongeren in de
gemeente. Nu is er geen expliciet lokaal jeugdbeleidsplan meer. Er is
wel een strategische meerjarenplan waarvan onderzoek aantoont
dat kinderen en jongeren verloren lopen in de globale aanpak van
het meerjarenplan. Budgetzekerheid en budgettransparantie zijn
verminderd omdat er voor de jeugd geen aparte subsidiestromen
meer zijn. Veel steden en gemeenten hebben lokale jeugdraden.
Kinderen en jongeren geven er advies aan het beleid. Onderzoek
toont aan dat er steeds minder impact uitgaat van de lokale
jeugdraad op het lokale beleid.

Laagdrempelige voorzieningen
Organiseer aantrekkelijke en laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen waar kinderen en jongeren met vragen of
problemen terechtkunnen, los van in welk beleidsdomein hun
vragen thuishoren. Zorg voor maximale toegankelijkheid van het
Jongerenadviescentrum of het Jeugdinformatiepunt. Verlaag actief
de financiële, culturele en fysieke drempels die de toegang tot
jongerenorganisaties kunnen belemmeren.

VISIE BEWEGING.NET

Zoek aansluiting bij de leefwereld van kinderen en tieners
Laat mensen zoals brugfiguren en buurtstewards mee een
antwoord geven op de vraag wat het betekent voor kinderen
en jongeren om op te groeien in de stad en welke vormen van
ondersteuning ze kunnen gebruiken.

Kinderen en tieners kunnen wel degelijk aangeven wat er in hun
stad of gemeente beter kan. Er zijn diverse manieren om hen te
betrekken en te bevragen. Belangrijk is dat alle kinderen de kans
krijgen hun mening te uiten en mee richting te geven aan het lokaal
beleid, ook kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen met een
beperking of met een andere culturele achtergrond.

Zet verder in op professionalisering op het vlak van
kinderrechten
Richt een overkoepelende werkgroep ‘kindvriendelijk beleid’ op om
expertise maximaal met elkaar te delen. Maak deze werkgroep zo
ruim mogelijk: van de groendienst tot het Huis van Kind. Want het
voeren van een kindvriendelijk beleid is ieders opdracht. Een sterk
kinderrechtenbeleid vraagt een goede coördinatie, monitoring en
evaluatie. Stel een schepen voor Kinderrechten aan. En een lokale
kinderombudspersoon.

SDGs

Maak werk van:
• Openbare speelruimte in elke wijk. Hoe minder privé-tuinen er
zijn, hoe meer openbare ruimte er moet zijn
• Maak van sommige straten definitieve speelstraten
• Creëer een sport- en jongerenaanbod waar ook kinderen met
een beperking of kinderen in armoede terecht kunnen.
• Zorg voor een niet-georganiseerd aanbod voor jongeren,
naast het georganiseerde aanbod
• Veilige fietsroutes naar school
23
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Van basisschool naar
netwerkschool
UITDAGING
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Zo goed als elke gemeente heeft een basisschool. Naast de evidente
opdracht om kinderen leerkansen te bieden, hebben deze scholen
een belangrijke sociale functie. Via de kinderen ontwikkelen ouders
hun netwerk.

Actieve ouderbetrokkenheid
Ouders zijn graag betrokken bij het schoolgebeuren van hun
kinderen. De kinderen tot in de klas brengen, tijd voor een babbeltje
met de juf, tijd voor een tas koffie, helpen bij klasactiviteiten, enz.
Daar waar de contacten met ouders moeilijk lopen zou best
samen met de gemeente, de andere scholen in de gemeente en
verenigingen overlegd worden hoe deze ouders te bereiken. (bv.via
goede praktijkvoorbeelden)

Aan de schoolpoort ontstaan ook vaak vriendschappen tussen
ouders. Deze functie is des te belangrijker in nieuwe wijken, met veel
nieuwkomers en inwijkelingen. Die sociale functie kan nog verder
ontwikkeld worden, door van de school een ontmoetingsplaats te
maken voor de hele buurt. Dat is niet alleen een opdracht voor de
school, maar kan ook gestimuleerd en ondersteund worden door
de gemeente.

Lerende school
Niet alle kinderen krijgen thuis evenveel leerkansen. Niet alle ouders
kunnen hun kinderen ondersteunen bij het leren. In een netwerk
school worden diverse activiteiten opgezet i vanuit de school om
kinderen en ouders te ondersteunen bij het leren, en bij uitbreiding,
bij het verstaan van ons onderwijssysteem : huiswerkbegeleiding,
thematische gespreksgroepen, voorleesgroepen, zomeractiviteiten
om kinderen al spelenderwijs terug voor te bereiden op de eerste
schooldag en vertrouwd te maken met de leerstof, … De gemeente
kan scholen hierin faciliteren en bijvoorbeeld verenigingen en
vrijwilligers en studenten inschakelen om dit mee te ondersteunen.

De open ruimte rondom een school, de sportinfrastructuur, de
vergaderruimtes zijn waardevolle plekken, zeker in drukbevolkte en
verstedelijkte gebieden.

VISIE BEWEGING.NET

Gezamenlijk beheer van de schoolinfrastructuur
Een school die ook na de schooluren haar gebouwen en
sportinfrastructuur openstelt, moet de garantie krijgen dat de
klassen en andere ruimtes netjes worden achtergelaten en de
deuren zorgvuldig worden afgesloten. De gemeente kan hen daarin
ondersteunen door een co-beheerder aan te stellen.

Mensen die pas in een gemeente zijn komen wonen, hebben
doorgaans een beperkt netwerk. Dat geldt des te meer als je van
een ander land komt of een andere taal spreekt. Om je te integreren
is het belangrijk dat je kans krijgt om andere mensen te leren
kennen. Via de kleuter- en lagere school lukt dat makkelijker. Maar
het gaat niet altijd vanzelf. Soms is daar ondersteuning voor nodig,
via laagdrempelige activiteiten, via een actief beleid om ouders bij de
school te betrekken, via activiteiten voor, tijdens en na de school met
ouders, enz.

Huiswerkbegeleiding en coaching
Niet alle kinderen kunnen in alle rust thuis huiswerk maken. Door op
school huiswerkbegeleiding en coaching aan te bieden, worden alle
kinderen vooruit geholpen. Door ook rolmodellen in te schakelen
met dezelfde culturele achtergrond als de leerlingen, kan er mee
toe bijdragen om een gediversifieerder en positief beeld rond leren
en school te creëren. De gemeente kan er mee voor zorgen dat
verenigingen en vrijwilligers in elke school ingeschakeld kunnen
worden.

De school kan nog verder gaan en haar deuren letterlijk en figuurlijk
open zetten, voor andere verenigingen, voor zomerse activiteiten,
voor sportverenigingen enz. Tot slot kan de school ook omgevormd
worden tot netwerkschool, waar ouders en buurtbewoners ook na
de schooluren welkom zijn voor activiteiten, voor ondersteuning
bij het leerproces van hun kinderen voor het ontwikkelen van een
vrijetijdsaanbod op school, voor contactmomenten met sociale
diensten, enz. Dat vergt samenwerking met verenigingen en
organisaties uit de gemeente. Het is aan de gemeente om deze
samenwerking te stimuleren en te ondersteunen.

Sport op school
Kinderen willen na de school graag sport- of andere
vrijetijdsactiviteiten doen, maar de verplaatsingen zijn niet altijd
haalbaar voor ouders. Men kan het principe ook omdraaien. In plaats
van de kinderen naar de (sport-)activiteiten te brengen, kunnen de
(sport-)verenigingen ook naar de school komen. De gemeente kan
de sportverenigingen stimuleren en helpen een gevarieerd aanbod
in de scholen te ontwikkelen. Voorts kan de gemeente initiatieven
nemen om het mobiliteitsprobleem op te lossen zodat kinderen
hun talenten maximaal kunnen ontplooien, ook buiten de muren
van de school.

SDGs

Ondersteunen van onderwijsteams
Soms kan een schoolpopulatie op vrij korte termijn veranderen.
Verarming in de wijk, verjonging of migratie kunnen het DNA van een
school snel veranderen. Soms hebben de scholen ondersteuning
nodig om deze omschakeling te maken. De gemeente kan scholen
en leerkrachten helpen door intervisieprojecten op te zetten, zodat
leerkrachten van verschillende scholen van elkaar kunnen leren,
door coachingtrajecten te financieren en door het Lokaal Overleg
te organiseren.
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Sociaal Winkelpunt:
Mensen in armoede versterken
UITDAGING
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Armoede sluit mensen uit en is een sociaal onrecht. Niet alleen in
grote steden, maar ook in veel gemeenten hebben mensen het
moeilijk om rond te komen. Op heel wat plaatsen is er een stijging
van het aantal mensen die beroep doen op het OCMW voor een
leefloon. Om daar een antwoord op te bieden, werd in 2010 vanuit
beweging.net Antwerpen Sociaal Winkelpunt vzw opgericht.

Schenking van overschotten
Als gemeente kan je bedrijven, producenten, supermarkten en
lokale handelaren die af en toe overschotten hebben, uitnodigen
om met de lokale sociale kruidenier samen te werken. Breng hen
met elkaar in contact. Dat zorgt ervoor dat de sociale kruidenier een
gezond economisch evenwicht kan bereiken. Daarnaast zijn ook
financiële schenkingen welkom.
Start met een sociale kruidenier
Het netwerk van sociale kruideniers in Vlaanderen is in volle groei. De
laatste vijf jaar is het aantal sociale kruideniers meer dan verdubbeld.
Er zijn ondertussen een 50-tal lokale werkingen actief. Daarnaast
hebben een aantal noodhulpverlenende initiatieven interesse om
stappen te zetten in de richting van een sociale kruidenier. Het zou
goed zijn mocht 1 op 3 gemeenten een sociale kruidenier hebben.

VISIE BEWEGING.NET
Sociaal Winkelpunt coördineert een netwerk van sociale kruideniers
en/of solidaire buurtwinkels, waarbij winkelen wordt gekoppeld
aan een ontmoetingsfunctie. Centraal staat een emancipatorische
benadering van armoedebestrijding, waarbij de eigenwaarde van
mensen in armoede verhoogd wordt en mensen aangesproken
worden op hun krachten en talenten. Waar mogelijk worden sociale
tewerkstellingskansen aangeboden in de sociale winkelpunten.
De nadruk ligt op participatie, toegankelijkheid, diversiteit,
duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

De gemeente kan lokale partners ondersteunen om zelf een sociale
kruidenier op te starten.

Netwerk van sociale kruideniers
Mensen in armoede kunnen na doorverwijzing door een sociale
dienst in de sociale kruidenier winkelen aan een lage prijs. De
aangeboden producten zijn steeds kwaliteitsvol. Er gaat ook
aandacht uit naar gezonde voeding.
Sommige producten worden in kleinere hoeveelheden verkocht. De
keuzevrijheid die mensen hebben en het zelf betalen voor wat men
koopt, verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Een deel
van de producten wordt aangekocht bij de lokale supermarkt. Voor
verzorgings- en huishoudproducten wordt samenwerkt met Goods
to Give vzw. Daarnaast komt een belangrijk deel van de producten
van schenkingen en overschotten.
Sociale winkelpunten werken in de eerste plaats met vrijwilligers.
Ze ontfermen zich over tal van taken, zoals de aankopen doen,
voorraadbeheer, aan de kassa staan, kennismakingsgesprekken
voeren met nieuwe klanten en het organiseren van activiteiten en
vormingen. Per lokale werking zijn er 20 à 25 vrijwilligers actief.

SDGs
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Een ruimtelijk beleidsplan
gedragen door de bevolking
UITDAGING
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Indien de wijziging aan de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening wordt
goedgekeurd (codexwijziging ter bespreking in het Parlement),
kunnen lokale besturen beleidsplannen ruimte opmaken, de
opvolgers van de ruimtelijke structuurplannen. Deze beleidsplannen
bevatten visies op de ontwikkeling van de ruimte van de gemeente/
provincie, en bevatten een aantal beleidskaders met maatregelen en
acties om deze visie te realiseren.

Een aantal concrete voorstellen kunnen zijn:

Rol voor de GECORO

De gemeente kan de GECORO samen met de lokale
ambtenaren belasten met de voorbereiding van de teksten,
met een rol in de procedure die tot gedragenheid van het
beleidsplan moet leiden, en ook de verantwoordelijkheid
geven voor bepaalde uitvoeringstaken. Vermoedelijk is een
extern bureau een onvermijdelijke partner voor de opmaak
van de visie, maar de concrete acties en maatregelen in de
beleidskaders zullen ongetwijfeld in grote mate mee kunnen
opgemaakt worden door de mensen met terreinkennis.

De uitdaging is om dit beleidsplan zo participatief mogelijk op te
maken, zodat de gedragenheid bij de bevolking zo groot mogelijk is.

VISIE BEWEGING.NET

Bevraging van de bevolking

Een zo groot mogelijk draagvlak voor duurzaam ruimtelijk
beleid is belangrijk voor beweging.net. Het zorgt er voor dat
belangrijke principes zoals ruimtelijk rendement of ontwikkeling dichtbij openbare mobiliteitsvoorzieningen zo gedragen
mogelijk worden geïmplementeerd, en dat de bevolking mee
een mentaliteitsswitch kan maken in de richting van duurzaam ruimtegebruik.

De gemeente kan een extra bevragingsronde doen bij de
bevolking, waarbij men enkele doelstellingen op tafel legt (bv.
op 6 jaar tijd een beperkte bevolkingsaangroei, terugdringen
van de ruimte-inname naar 2 ha per dag, in open ruimte
geen ruimte-inname meer, …) en vraagt (1) of men die
doelstellingen kan volgen, en (2) of men maatregelen kan
suggereren om die doelstellingen mee invulling te geven.

SDGs

Informatievergaderingen organiseren

Het organiseren van infomarkten die, eventueel wijk per wijk,
of dorp per dorp, worden georganiseerd, zodat de bevolking
een goed zicht krijgt op de plannen en met kennis van zaken
mee kan participeren in de opbouw van het plan.

Een participatief traject uitwerken

Een communicatiebureau mee onder de arm nemen, omdat
zij de beste garantie zijn voor het mee uittekenen van een
participatief traject; in dit traject sowieso de link met de
middenveldorganisaties leggen, want zij kunnen mee het
draagvlak creëren.
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Red de open ruimte,
versterk de kern
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Huizen die geregeld onder water lopen, filerecords, verouderde en
onbruikbare woningen, slechte luchtkwaliteit, verkeersongevallen,
tekort aan natuur, bos en landbouwgrond, een miljardenrekening
voor riolering: de ruimtelijke ordening in Vlaanderen is een miskleun
met een hoogoplopende maatschappelijke kost. Nu al hebben we
grote problemen wanneer het hard en lang regent. En we dreigen
het nog erger te maken. Hoewel de klimaatverandering ons tot actie
verplicht, gaat de betonnering van Vlaanderen gewoon door: we
verliezen 6 hectare open ruimte per dag aan nieuwe verkavelingen
en bijhorende wegen.

Hoe kan een gemeente het aanpakken?

De Lobbengemeente/-stad

Ga bij de opmaak van het vernieuwde structuurplan na welke
woonuitbreidingsgebieden een goede ligging hebben om
ontwikkeld te worden en welke niet. Je kan deze vinden in de studie
van VITO. Durf hierbij planschade te overwegen. Deze valt veelal
best mee, want berekend op aankoopwaarde + indexering. Of ga
over tot planologische ruil of verhandelbare bouwrechten.

Pak de leegstand aan en bouw woningen

Tegelijkertijd verandert ook de samenstelling van de gezinnen en
worden we met z’n allen ouder en groeit de behoefte aan sociaal
contact en betaalbare zorg in de buurt.

Kijk ook naar de leegstand boven winkels, kloosters, onderbenutte
kavels, woningen en fabriekspanden. Pak leegstand aan met
interessante samenwerkingsvormen vanuit de gemeente, met de
private sectoren en burgers (erfpacht, brownfieldconvenant, rollend
renovatiefonds,…).

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil, net als haar voorganger
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de versnippering en
betonnering halt toe roepen. Daarnaast zijn ook heel wat
gemeentelijke structuurplannen aan herziening toe. Maar ook de
buurtgerichte zorg, of de vermaatschappelijking van de zorg, komt
de hoek om kijken. We moeten met z’n allen dichter bij elkaar gaan
wonen, niet alleen op vlak van ruimtegebruik en besparingen, maar
ook voor een sterker sociaal weefsel, zodat we beter voor elkaar
kunnen zorgen.

Missie Woningdelen

Vele huizen zijn te groot (geworden) voor het aantal bewoners.
Stel een beleidsplan woningdelen op. Dit kan perfect in een
kleinere gemeente! Neem het heft in eigen handen en start met
de opbouw van duurzame woongemeenschappen en eigen
cohousingprojecten.

Durf wijkgericht te werken

VISIE BEWEGING.NET

Je kan met eenvoudige ingrepen de leefruimte groter maken : geef
meer functies aan de aders door de wijk. Maak randparkings en
herteken de straat tot een leefstraat met ruimte voor ontmoeting,
bankje zitten, fruit en groen. Wijkgericht, haal je het beste resultaat.

Zowel betaalbaar en kwalitatief wonen, als zorg-op-maat, maatschappelijke betrokkenheid en zorg voor de open ruimte, zijn kernthema’s van Beweging.net. Deze uitdagingen zijn steeds apart van
elkaar aangepakt en net die opdeling in hokjes, heeft voor een groeiend probleem gezorgd op alle vlakken.

Tijd voor elkaar

Een sociaal makelaar stimuleert bewoners om zowel een dienst aan
te bieden als om hulp te vragen. Denk aan boodschappen doen,
klussen of hulp met een computer, tuintje delen. De sociaal makelaar
begeleidt ook samenlevingsprojecten als cohousing en legt de link
met de omliggende buurt. Een website brengt vraag en aanbod
eenvoudig in beeld. Hierdoor komen buurt- of wijkbewoners op
een informele manier met elkaar in contact. Wederkerigheid en
kleinschaligheid lukken beter als we dicht bij elkaar wonen.

Nu is er niet alleen de nood, maar vooral de kans om in de gemeente
de zorgplannen af te stemmen op de ruimtelijke ordening om zo de
solidariteit tussen bewoners te versterken én ruimte voor gezonde
open ruimte te bewaren en te herstellen. De ‘betonstop’ iseen zegen
voor een gezonde sociale samenleving.
De gemeenten moeten zich mee achter deze omslag zettenen hun
woonbeleid en lokale verkavelingsregels ten gronde aanpassen
aan de nieuwe visie en uitdagingen. Ze moeten mee zorgen voor
een draagvlak bij de bevolking, want kernversterking en –verdichting vergen wel degelijk ook een mentaliteitswijziging. De gemeenten
beschikken over heel wat bestaande (bv. planschade) en nieuwe instrumenten (bv. verhandelbare bouwrechten) om deze transitie te
realiseren.

Minder bergruimte?

Deel je spullen met de straat en de buurt! Of ga naar de
gemeentelijke materialenbib. Ook buurtwerkplaatsen zorgen ervoor
dat niet iedereen over een eigen werkplek hoeft te beschikken
en laten ideeën en vriendschappen groeien. Van hieruit kunnen
buurtkunstwerken, of bankjes voor gesprekken groeien.
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Om de verharding te beperken of terug te dringen, denken we
concreet aan :

Vlaanderen is erg dicht bebouwd en elk bebouwd perceel is vaak
omgeven met verharde oppervlakten. Denk aan parkeerterreinen,
verharde tuinen edm. Hoe meer verharding, hoe meer regenwater
moet worden afgevoerd via de rioleringen, hoe meer kans op
overstroming bij hevige regenbuien.

Groennormen invoeren bij ruimtelijke
uitvoeringsplannen en vergunningen

De gemeente kan iets meer bebouwing toelaten op een beperktere
ruimte en dit combineren met een grotere oppervlakte onverharde
groene ruimte.

De uitdaging is dus om zoveel mogelijk oppervlakte niet te verharden
en om zelfs 20% van de verharde oppervlakte te ontharden zodat
regenwater makkelijker kan insijpelen.

Gemeenschappelijke parkings voorzien in nieuwe
woonwijken

Die komen in de plaats van een eigen oprit en parking voor elke
woning. Op die manier kan de gemeente de groene, onverharde
ruimte verhogen. Indien mogelijk kan de gemeente zelfs gelaagd
parkeren voorzien, zodat de grondoppervlakte voor parking
vermindert.

VISIE BEWEGING.NET

Beweging.net vindt ook dat een halt moet toegeroepen worden
aan de verharding in Vlaanderen. Als we willen dat het risico op
overstromingen niet vergroot, als we willen dat verhitting zich niet
doorzet, dan is het de opdracht – ook van de gemeenten – om de
doelstellingen die in het Witboek staan ter harte te nemen en werk
te maken van maatregelen die de verharding ook effectief kunnen
stoppen.

Verharding afbreken

Bij het toestaan van nieuwe functies voor (landbouw)bedrijven
de voorwaarde koppelen dat ze een substantieel deel van de
verharding moeten afbreken (bv. opritten, parkings, verharde ruimte
rond stallen, … ) of omvormen zodat water kan worden doorgelaten
in de ondergrond.

Daartoe zijn soms creatieve oplossingen nodig, bv. parkings op het
dak van grote gebouwen, parkings onder de grond, groendaken, het
gebruik van waterdoorlatende materialen, enz. Daar waar zinvol kan
de gemeente dit mee ondersteunen en stimuleren met informatie,
regelgeving en premies.
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Het ruimtelijk rendement verhogen
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Verloederde woonwijken aanpakken

De gemeente kan eveneens een beleid voeren rond verouderde en
verloederde woonwijken, door, al dan niet samen met een sociale
huisvestingsmaatschappij, een lokale grondregie of zelfs een private
partner, projecten op te zetten tot renovatie van dergelijke wijken
of plekken.

Het witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen maakt een
duidelijke switch van het nog massaal aansnijden van nieuwe,
onbebouwde gebieden naar het zo veel mogelijk hergebruiken
van de reeds bebouwde gebieden. Belangrijke doelstelling van het
witboek is om het aantal hectare ruimte-inname, dat momenteel 6
ha per dag is, tegen 2040 terug te brengen tot 0 ha. Dit kan alleen
maar gerealiseerd worden als de gemeenten er mee hun schouders
onder zetten en op hun niveau en voor hun grondgebied een
bijdrage leveren.

Functiewijzigingen toelaten voor tijdelijk gebruik

Waarom niet intensief gebruik maken van het functiewijzigingsbesluit
en bijvoorbeeld in leegstaande bedrijfsgebouwen ook kantoren
inrichten, of in leegstaande landbouwbedrijven ook opslag voorzien
van materiaal? Waarom geen pop-up stores promoten?

Intensivering bewoonde percelen

VISIE BEWEGING.NET

Aanpakken van goed gelegen (!) verouderde verkavelingen waar
veel oppervlakte voor tuinen gebruikt wordt, en mogelijkheden
geven (via verordening, via nieuwe verkavelingsvoorschriften)
om intensiever te gebruiken (bv. meergezinswoningen toelaten,
kangoeroewonen toelaten, …)

Beweging.net is van oordeel dat het stopzetten van de ruimte-inname de belangrijkste ruimtelijke uitdaging is voor de toekomst. We
moeten bovendien meer doen met de ruimte die al is ingenomen.
Het is belangrijk dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een Vlaanderen dat voldoende kwalitatieve open ruimte heeft.
Daarom wordt elke gemeente aangemoedigd om mee een bijdrage
te leveren aan de doelstelling van ruimte-inname van het witboek
BRV.

Afbreken gebouwen in ruil voor
erfpachtovereenkomst elders

De gemeente of de grondregie gebruikt een goed gelegen
woongebied (of koopt het aan) om erfpachtovereenkomsten af te
sluiten op delen van dat gebied om eigenaars van slecht gelegen
gebieden, of eigenaars van leegstaande (landbouw)bedrijven, de
mogelijkheid te geven om een erfpachtovereenkomst te tekenen
waarbij zij kunnen bouwen en voor 99 jaar een stuk woongebied
kunnen huren (bv. voor 1€ per jaar), en in ruil daarvoor hun gebouw
af te breken of gebied niet meer te bebouwen en te vergroenen.
Basis voor dit ruilprincipe moet zijn: er moet meer afgebroken
worden, onthard worden en niet meer bebouwd worden dan wat
er wordt aangeboden om op te bouwen.

SDGs

VOORSTELLEN

De voorstellen die kunnen gedaan worden om ruimte-inname te
beperken zijn zeer verscheiden en kunnen zich op verschillende
vlakken situeren. Vaak denkt men bij het beperken van de ruimteinname aan hergebruik van de bestaande ruimte. Maar het is
eveneens mogelijk om reeds ingenomen ruimte te verweven met
andere functies bijvoorbeeld, om ruimte te intensiveren, om tijdelijk
ruimtegebruik toe te staan.

Meer woon- of bouwlagen toelaten in ruil voor nietaansnijden elders

Meer woon- of bouwlagen toelaten in bepaalde gebieden op
voorwaarde dat andere gebieden van dezelfde eigenaar in de
gemeente niet meer worden aangesneden.

Leegstand aanpakken

Parkeergelegenheid creëren onder de grond of op
het dak

De gemeente kan actie ondernemen rond leegstaande woningen
en bedrijfsgebouwen. Ze kan iedereen mobiliseren om goede
inventarissen aan te leveren, zodat de eigenaars actie ondernemen
om leegstaande woningen of bedrijfsgebouwen nieuw leven in te
blazen. Want als men te lang op een inventaris staat, dan dreigen
er heffingen.

Parking voor bedrijven of winkels voorzien onder de grond of op
het dak. Op het dak van grote bedrijven ruimte geven aan andere
functies, bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven op heel grote loodsen.

Meer verweving

Functies die met elkaar verenigbaar zijn (niet altijd, bv. vervuilende
industrie en woningen) meer verweven met elkaar (bv. in
woongebied wonen en ondersteunende functies zoals horeca
of bakkers of kleine warenhuizen samen laten ontwikkelen; in
ruimtelijke uitvoeringsplannen in natuurgebied ook mogelijkheden
voorzien voor recreatie, een jeugdvereniging die dichtbij een school
gelegen is gebruik laten maken van de ruimte waarover een school
beschikt door hier als gemeente actief besprekingen rond te gaan
voeren, … ).

Winkelruimte snel invullen

De gemeente kan en pro-actief middenstandsbeleid voeren,
waarbij winkelruimten die leeg komen te staan snel opnieuw
kunnen aangeboden worden. Via een lokaal ambtenaar kan dit
goed opgevolgd worden. Nieuwe winkelcentra aan de rand van de
gemeente hebben soms een negatieve impact op de handelaars
in het centrum en moeten met de nodige omzichtigheid bekeken
worden.
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Verstedelijkte natuur
UITDAGING

VOORSTELLEN

Steden en gemeenten kennen een groeiend belang in het
opvangen van de bevolkingsgroei. Mensen zullen steeds
dichter bij elkaar wonen, op een beperktere ruimte.

De gemeente/stad pakt met verfrissende ideeën uit als:

Steen eruit, plantje erin

Tuinen veranderen van betonnen vlaktes of grasmatten naar
kleine natuurparels. Huizen zonder voortuin mogen minstens een
stoeptegel uitbreken voor een fruitplant of een bloemenklimmer.
Goed voor de waterhuishouding, goed voor de natuur én de mens.

Een verstedelijkte omgeving kent echter een groter risico
voor ongezonde lucht en vereenzaming. De klimaatverandering zal warmere en droge zomers, met intense regenbuien
met zich meebrengen. En dit gebeurt nu al.

Eetbare straten

De effecten van de klimaatopwarming kunnen getemperd
worden door in de steden en gemeenten ‘sociaal groen’ in te
plannen, zoals schaduwrijke plekken, beken en rivieren open
leggen, natuurzones creëren,… .

Buurten krijgen plantgoed om de buurt eetbaar te maken, zowel
in de eigen tuin, als op gemeentelijke plantsoenen. Zo groeit het
voedsel. Een eetbare haag: wie wandelt daar niet graag?

Eén soort om trots op de zijn

De gemeente/stad kiest één diersoort, waar ze ruimte voor maakt in
haar groenbeleid. Op zoek naar de kamsalamander naast je deur!

VISIE BEWEGING.NET

Planten zorgen niet alleen voor een gezondere leefomgeving,
door het zuiveren van de lucht (fijn stof, CO2, geur,…), maar
zijn ook buffer tegen hitte en hevige regenval. Niet alleen als
parasol, filter, gezondheidskuur, spons of paraplu kunnen
planten en bomen sociale diensten leveren, ze kunnen ook
mensen samen brengen: onder een boom wil je een terrasje
doen in hete zomers, of samen schuilen voor de regen.

Een visie op bomen

Een gemeentelijk bomenplan voor goed beheer van de groene
kathedralen.

Geurstraten

Goed ingeplante bomen en struiken vangen niet enkel het fijn stof,
maar verleiden bezoekers met een geurenpracht.

Een geveltuintje zorgt voor bloemrijk genot. Een eetbare haag
levert besjes en gesprekken onderweg. Een waterpartij laat
koppeltjes dromen. Een volkstuintje aan een rusthuis brengt
generaties samen. En aangename groene bedrijventerreinen zorgen voor verrassende gesprekken tussen werknemers
van verschillende bedrijven.

De groene - blauwe long in en rond je gemeente

Een bosring rond je gemeente met doorsteken tot in de kern. Open
waterlopen. Ontmoeting, spel, rust en ademruimte.

Zorgnatuur

Groene speelplaatsen, volkstuintjes aan het woonzorgcentrum,
bloemenweiden om te revalideren, eetbare groenkamers voor
ontmoeting tussen jong en oud … zorgen voor groene jobs en groen
geluk.

Kortom: steden en gemeenten kunnen niet anders dan
kiezen voor het breken met beton en het verbinden van
mensen met groen. Dat is des te belangrijker voor mensen
die geen tuin hebben, voor mensen wiens enige sociaal contact de korte babbeltjes op straat zijn, enz.
Omgekeerd weten we dat meer natuur ook voor een
waardenverhoging van het vastgoed kan zorgen. Net omwille
van al die diensten.
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Een duurzaam aankoopbeleid,
op alle fronten
UITDAGING

Alle gemeenten doen inspanningen om hun beleid te
verduurzamen. Daar hoort zeker ook het aankoopbeleid
bij. In veel gemeenten worden al inspanningen geleverd,
bv. door het aankopen van fairtradekoffie, maar duurzaam
aankopen reikt veel verder. Als je weet dat ongeveer 50 %
van het gemeentelijk budget aan aankoop van goederen
en diensten wordt besteed, dan ligt hier een enorme
kans om de aankopen op alle vlakken (gebouwen, auto’s,
materiaal, werkkledij, kantoorbenodigdheden, energie…) te
verduurzamen.

De gemeenten hebben een sterk wapen in handen om
leveranciers en producenten te bewegen richting meer
duurzame producten en productiewijzen met minder
grondstoffengebruik en minder CO2-uitstoot. Als grote en
belangrijke klanten een signaal geven aan de producenten
dat ze enkel nog duurzame producten of diensten willen
kopen, kan het snel vooruitgaan.

Duurzaam aankopen betekent het aankopen van producten
en diensten met de laagste ecologische impact en de meest
positieve economische en sociale impact. Dat betekent
dat je bij elke aankoop bekijkt wat de CO2-emissies zijn, de
impact op vervuiling, op biodiversiteit, op de schaarste aan
natuurlijke hulpbronnen en wat de energie-efficiëntie is.
Daarnaast moeten ook de fundamentele arbeidsrechten
van de ILO (geen dwangarbeid, geen kinderarbeid, vrijheid
van vereniging, geen discriminatie), een leefbaar loon en
werkuren, veilige en gezonde arbeidsvoorwaarden edm.
gerespecteerd worden.

Het volledige aankoopbeleid verduurzamen

VOORSTELLEN

Wat kan een gemeente doen ?
De gemeente kan een duidelijke beleidsoptie nemen om het
volledige aankoopbeleid de komende jaren te verduurzamen
en daarbij de hoogst mogelijke criteria van sociale en
ecologische duurzaamheid en de meest betrouwbare labels
te hanteren. Ze kan verder een strategie ontwikkelen om dit
te bereiken, te beginnen met de producten waar het meeste
vooruitgang in kan geboekt worden. Symboolacties die
weinig zoden aan de dijk zetten moeten vermeden worden.

Schone kleren

Werk maken van een duurzaam aankoopbeleid van ‘schone
kleren’ (werkkledij, sportkledij,…) en bij voorkeur focust op
fabrikanten met het label van de Fair Wear Foundation.

Aangezien de gemeenten gebonden zijn aan de wet
openbare aanbestedingen, hebben ze de mogelijkheid om
in de aankoopprocedures sociale en ecologische criteria
op te nemen. Daarbij is het belangrijk om deze criteria in
alle fases van de overheidsopdracht op te nemen, zowel
in het ‘voorwerp van de opdracht’, als in de selectie- en
gunningscriteria als bij de technische specificaties.

Sociale en ecologische criteria

In alle bestekken sociale en milieucriteria opnemen.
Vooral producten uit het buitenland moeten op sociaalverantwoorde en ecologisch duurzame wijze geproduceerd
en getransporteerd worden (met het nodige bewijsmateriaal
terzake). Potentiële leveranciers kunnen ook uitdaagd
worden om duurzamere producten te maken, door hen een
redelijke termijn te geven om zich aan te passen.

Soms moet de gemeente zelfs nog fundamenteler durven
nadenken en de vraag durven stellen ‘wat hebben we nodig?’.
Hebben we verlichting nodig (armaturen en lampen) of
hebben we licht nodig (een dienstverlening)? Hebben we
auto’s nodig of hebben we mobiliteit nodig ?

Duurzame bedrijven

De gemeente kan stimuli geven aan bedrijven die in de
gemeente zijn gevestigd, om meer duurzaam te produceren/
diensten te verstrekken.

VISIE BEWEGING.NET

Voor beweging.net is het streven naar een sociaalrechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving een
zeer belangrijke doelstelling, waar elke actor op zijn manier
aan kan bijdragen. De doelstelling van de klimaattop in
Parijs 2016 is glashelder: we moeten de klimaatopwarming
ver beneden 2° C houden en de CO2-uitstoot met 80 à 90
% verminderen. Maar de uitdaging gaat verder en ook het
grondstoffenverbruik moet naar beneden.

Duurzame voeding

De gemeente kan bewust omgaan met voeding die wordt
ingekocht (bv. voor eigen rusthuizen, OCMW-diensten of
personeelsrestaurants). De ecologische impact van de
vleesindustrie is zo kolossaal dat gemeentes er goed aan
doen zelf geen vlees meer in te kopen. Zo kan men switchen
van een vleesvrije dag (bv. Donderdag Veggiedag) naar één
vleesrijke dag (bv. Dinsdag Vleesdag). Groenten en fruit
worden bij voorkeur ook lokaal geproduceerd (korte keten)
en aangekocht.
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Iedereen hernieuwbaar
UITDAGING

VOORSTELLEN

Voorstellen aan de gemeente :

Om onze doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen en de
klimaatverandering een halt toe te roepen, hebben we nood aan
een stroomversnelling voor zonne- en windenergie.

Participatie van burgers

Als burgers mee kunnen participeren in windmolenprojecten,
neemt het draagvlak vaak toe. Het is aan de gemeente om er voor
te zorgen dat ook bewoners met beperkte financiële draagkracht
kunnen deelnemen. Verder kan de gemeente ook zonneenergieprojecten op wijkniveau mee ondersteunen.

De Vlaamse zonnekaart toont aan dat er nog een enorm potentieel
is aan geschikte daken om zonnestroom te produceren.
Belangrijk is om daarbij af te stappen van het idee om de productie
van zonne-energie te richten op het eigen verbruik van de
gebouweigenaar. We moeten naar een maximaal gebruik van de
beschikbare daken én een goede inpassing van die stroomproductie
in het net. De gemeenten kunnen hier een belangrijke rol in
spelen, door zowel te investeren in zonne-energie installaties op
de daken van de gemeentelijke gebouwen als in het stimuleren en
ondersteunen van de bevolking, bedrijven, scholen en sportclubs
om zonnepanelen op hun dak te leggen.

Goede voorbeelden zijn:
• http://zonnestad.energent.be/Home/
• https://www.elmg.nl/gemeenten/arnhem/buurtzon-arnhem

Innovatieve projecten kansen geven
Bankwaarborg

Borg staan voor de bankwaarborg die verenigingen moeten
voorleggen bij het afsluiten van een energielening voor
energiebesparende renovaties aan lokalen van niet-commerciële
instellingen

Op vlak van windenergie is er zeker nog veel werk aan de winkel
en moeten de gemeenten werk maken van een positief klimaat
en haalbare vergunningscriteria voor windmolens. Dat vergt
eveneens een draagvlak bij de bevolking, te bekomen door goede
informatie, inspraak en kansen om financieel te participeren in
windmolenprojecten.

VISIE BEWEGING.NET

Vanuit beweging.net vinden we dat iedereen de mogelijkheid
moet krijgen om mee te stappen in een zonne- of
windenergieproject. Maar niet iedereen heeft de middelen
om zelf te investeren in zonne-energie of heeft een geschikt
dak. Via gemeentelijke projecten is het mogelijk om burgers
hun (bescheiden) steentje te laten bijdragen.
Uiteraard moeten ze daar ook hun deel van de baten voor
krijgen. Ook wijkgerichte projecten in hernieuwbare energie
helpen om de factuur voor iedereen draaglijk te maken.
Verhuurders moeten geïnformeerd worden over systemen
die voor hen en hun huurders interessant zijn.
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Schone lucht, binnen en buiten
UITDAGING

VISIE BEWEGING.NET

Het bewustzijn groeit dat de luchtkwaliteit in de meeste steden en
gemeenten over het algemeen genomen slecht is en op bepaalde
plekken bijzonder slecht. Dit is lang geen probleem meer van de
steden alleen. Ook op het platteland is de luchtkwaliteit behoorlijk
slecht. De oorzaken zijn gekend, maar de oplossingen liggen niet
alleen in handen van de gemeenten. Toch moeten ze niet machteloos
toekijken hoe het verkeer over naburige autostrade of ring raast. Er
kan wel degelijk iets aan de luchtkwaliteit gedaan worden met name
in woonwijken door het creëren van meer autoluwe zones en lageemissiezones.

Hoewel heel Vlaanderen kampt met luchtvervuiling, zijn er zones
die sterker te lijden hebben onder fijn stof en ander vormen van
luchtvervuiling dan anderen. Vaak gaat dit gepaard met minder
lucratieve woonwijken waar mensen met een laag inkomen wonen
(bv. nabij autostrade of bedrijfsterreinen). Beweging.net vindt
dat iedereen recht heeft op gezonde lucht en dat de oorzaken
structureel moeten worden aangepakt. Kan dat niet, dan moet er
minstens gekeken worden hoe de luchtvervuiling kan opgevangen
worden, bv. door het planten van bomen.
We moeten dringend werk maken van een schone luchtbeleid. Voor
het verbeteren van de buitenlucht denken we aan maatregelen op
vlak van mobiliteit en industrie. Op het vlak van binnenlucht kan
gedacht worden aan gebruikte materialen en bouwvoorschriften
rond ventilatie. Uiteraard moet dit omzichtig gebeuren. Het
terugdringen van de auto via autoluwe zones moet altijd gepaard
gaan met een goede bereikbaarheid van het centrum met het
openbaar vervoer of de fiets. Uitzonderingen moeten mogelijk
blijven. De bereikbaarheid mag er niet onder leiden. Het bannen van
dieselwagens moet lang op voorhand aangekondigd worden, zodat
bewoners hun aankoopgedrag daarop kunnen afstemmen.

Autoluwe zones zijn gebieden in de gemeente of stad waar het
autoverkeer (sterk) beperkt wordt: geen doorgaand verkeer, geen
sluikverkeer, meer eenrichtingsverkeer.
Lage-emissiezones zijn dan weer gebieden waar sterk vervuilende
auto’s en bussen en vrachtwagens niet langer meer binnen mogen.
Daarbij is het mogelijk te differentiëren tussen type vervoermiddel
en type brandstof en leeftijd van het vervoermiddel. Zo is geweten
dat dieselauto’s meer fijn stof veroorzaken dan benzineauto’s.
Dergelijke zones hebben natuurlijk enkel zin als ze voldoende ruim
zijn afgebakend (bv. Antwerpen binnen de ring).

VOORSTELLEN

Wat verwachten wij van de gemeente?

Gedurfder is de optie om op termijn dieselwagens volledig te
bannen uit de stad/gemeente. Meer en meer steden stellen dit
in het vooruitzicht tegen 2025 of 2030. Uiteraard moet dergelijke
maatregel zeer lang op voorhand worden aangekondigd, zodat
mensen voldoende tijd krijgen om voor een andere auto te kiezen.

Autoluwe zones

Elke gemeente kan werk maken van autoluwe zones, zeker in het
centrum en in druk bewoonde wijken.

Lage emissiezones

Minder geweten is dat ook de luchtkwaliteit binnenshuis niet altijd
optimaal is. Op dat vlak moet er nog heel wat aan sensibilisering
worden gedaan. Momenteel loopt er via Beweging.net een
pilootproject waarbij vrijwilligers worden opgeleid tot ‘luchtconsulent’.
Het project loopt in West-Vlaanderen en Limburg. De luchtconsulent
gaat in zijn eigen netwerk op huisbezoek en neemt daar een
interactieve vragenlijst af. Het interactieve gedeelte bestaat erin dat
de vrijwilliger tips en advies geeft waar de bezochte bewoner acties
kan ondernemen om het binnenmilieu gezonder te maken. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: voldoende ventileren en verluchten,
bewuster verwarmen en koken, het weghalen van schimmels en de
oorzaken ervan, bewuster omgaan met schoonmaakproducten en
luchtverfrissers.

Alle centrumsteden bakenen een lage-emissiezone af en geven een
duidelijk signaal aan de bevolking dat zwaar vervuilende auto’s niet
meer binnen mogen.

Ban op dieselwagens

De gemeenten kunnen nu al een verbod op dieselwagens in het
vooruitzicht stellen, zodat de bewoners ruim vooraf op de hoogte
zijn. In afwachting kunnen bewoners in woonwijken al gestimuleerd
worden om vrijwillig geen dieselwagen meer te kopen op het
moment dat men zich een andere auto wil aanschaffen.

Aandacht voor de kwaliteit van de binnenlucht

De gemeente ondersteunt (toekomstige) initiatieven die er op
gericht zijn de luchtkwaliteit in de woning te verbeteren.

Meer bossen

Na de pilootfase bekijken we of dit project verder uitgerold kan
worden over Vlaanderen en kan uitbreiden naar andere contexten,
zoals organisaties, lokale besturen, scholen, woonwijken met
kansarme gezinnen.

Elke gemeente neemt het engagement om minstens 5 hectare bos
aan te leggen.

SDGs
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INTERNATIONALE
SAMENWERKING

Meer mondiale solidariteit
UITDAGING

De geest van de agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling ‘Leave
no one behind’ erkent de mondiale verbondenheid van de dag van
vandaag en roept overheden overal ter wereld op om een beleid uit
te stippelen waarbij daadwerkelijk niemand wordt achtergelaten of
uitgesloten.
Duurzaam ontwikkelingsdoel 17 roept daarvoor op tot partnerschap
om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren en ook steden
en gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Ook zij
moeten daarom hun capaciteit en middelen voor internationale
samenwerking versterken.

VISIE BEWEGING.NET

Voor beweging.net is het streven naar een sociaal-rechtvaardige en
ecologisch duurzame samenleving een zeer belangrijke doelstelling,
waar elke actor op zijn manier aan kan bijdragen. Ook de steden en
gemeenten mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ook zij
kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het verminderen
van de ongelijkheid binnen en tussen landen, en het verbeteren van
de sociale bescherming in lage en middeninkomenslanden.
In elke gemeente zijn verschillende verenigingen actief die opkomen
voor meer internationale solidariteit. Samen met hen moet werk
gemaakt worden van een groter bewustzijn van de oorzaken van
blijvende armoede en ongelijkheid in de wereld. Ook de initiatieven
van de organisaties waarvoor deze vrijwilligers zich inzetten
verdienen de steun van steden en gemeenten.

SDGs

VOORSTELLEN
Partnerschappen

De gemeente kan de partnerschappen voor duurzame ontwikkeling
versterken en daarvoor de noodzakelijke middelen voorzien. We
vragen om daarbij bijzondere aandacht te hebben voor duurzame
lange termijn partnerschappen van en met organisaties uit het
maatschappelijk middenveld.

Capaciteitsversterking

De gemeente kan een actieve rol opnemen in het uitwisselen
van ervaringen tussen lokale besturen wereldwijd en inzetten op
capaciteitsversterking van andere lokale besturen wereldwijd. We
vragen dat de gemeente zicht schaart achter campagnes voor
een duurzame ontwikkeling (Schone Kleren Campagne, Fair Trade
Gemeente, TTIP vrije gemeenten, Klimaatneutrale gemeenten, enz.)

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De gemeente bekijkt in al haar beleidsdomeinen hoe ze een
positieve bijdrage kan leveren aan het realiseren van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Beleidsdomeinen als lokale mobiliteit,
energievoorziening, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening
spelen een grote rol om de duurzame ontwikkelingsdoelen te
helpen realiseren.

Voldoende mensen en middelen voor internationale
samenwerking

Het blijft voor de gemeenten en steden belangrijk dat zij een
voldoende hoog budget voor internationale samenwerking voorzien
om te investeren in projecten en initiatieven in het Zuiden en om
de werking van organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor
duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Door een betekenisvolle (kwalitatieve én kwantitatieve) vooruitgang
te boeken in het budget voor ontwikkelingssamenwerking, richting
0,7% van de gewone begroting als symbolisch streefcijfer, kunnen
gemeenten en steden ertoe bijdragen dat België de reeds lang
beloofde 0,7% norm zou halen.

Een evenwichtig subsidiereglement

Bij de verdeling van de beschikbare middelen voor internationale
samenwerking is het belangrijk om het evenwicht te bewaren
tussen initiatieven voor bewustmaking van de bevolking in de
eigen gemeente enerzijds en steun voor initiatieven in lage en
middeninkomenslanden anderzijds.
Bij dit laatste is het van belang om initiatieven van alle
vrijwilligersgroepen die zich in de gemeente inzetten voor
internationale solidariteit in aanmerking te nemen, ook deze
van groepen die erkende ontwikkelingsorganisaties steunen.
Ook de gemeenschappelijke campagne van de Vlaamse NoordZuidbeweging 11.11.11 verdient blijvende steun van de gemeenten.
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Smart Cities
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VOORSTELLEN

Heel wat gemeenten kampen met de uitdaging (en vaak de
verwachting) om ‘slimmer’ te worden, dat wil zeggen: klimaatneutraal,
circulair, efficiënter op vlak van energie, mobiliteit en veiligheid, en
met een digitale dienstverlening die inwoners nauwer betrekt bij
het beleid. De technologische ontwikkelingen bieden heel wat
nieuwe mogelijkheden. Het meest gekend zijn de slimme camera’s
langs de weg die niet alleen detecteren wie te snel rijdt, maar ook
nummerplaten kunnen herkennen en zo opsporen wie zonder
autoverzekering rondrijdt of wie voor criminele feiten geseind staat.

Digitalisering van de dienstverlening

Een aantal diensten kunnen zeker toegankelijker en klantvriendelijker
gemaakt worden dankzij nieuwe technologieën. Denk aan
begeleiding naar vrije parkeerplaatsen, aan auto- en fietsdelen, aan
school- en crècheregistratie en aan het verlenen van vergunningen.
Dit moet gepaard gaan met begeleidende maatregelen zodat
iedereen zijn weg kan vinden in de digitale dienstverlening, maar
evenzeer moet de loketfunctie behouden blijven voor wie niet
digitaal mee is.

Via apps kan je weten waar er een vrije parkeerplaats is, via sensoren
gaan de lichten in de straat aan telkens iemand passeert, enz. Maar
net zo goed houden nieuwe technologieën gevaren en valkuilen
in. Willen we ons doen en laten zo massaal laten registreren? Wat
gebeurt er met al die data?

Collectiviseren van de wifi.

Vandaag moet elk gezin apart een internetaansluiting met wifi
plaatsen, wat een aanzienlijke hap uit het gezinsbudget neemt.
Waarom zou de gemeente niet voorzien in gebiedsdekkende wifi ,
als een collectieve dienstverlening aan haar burgers. Op die manier
hebben alle gezinnen gratis toegang tot het internet en dus ook tot
de digitale dienstverlening van de gemeente, en wordt tegelijkertijd
de factuur voor de gezinnen verlaagd.

De uitdaging is om de nieuwe technologieën slim in te zetten, in het
belang van de bewoners en in functie van sociale en maatschappelijke
uitdagingen en voor een betere dienstverlening.

Bescherming van de privacy

VISIE BEWEGING.NET

Bewakingscamera’s, gezichtsherkennende camera’s, sensoren,
plaatsbepaling op basis van gps of smartphone,… tal van nieuwe
toepassingen vragen ook om nieuwe regels. Wie mag de beelden
zien en analyseren? Welke overtredingen mogen ze wel/niet
vaststellen? Aan wie mogen de gegevens doorgegeven worden ?, ….
Het zijn evenzovele vragen die op korte termijn een democratisch
debat vergen in elke gemeente.

Vandaag lijkt het alsof vooral privé-bedrijven bezig zijn met de
ontwikkeling van toepassingen voor smart cities. Het inzamelen
van data (bv. via camera’s in reclameborden) moet dan vooral
commerciële doeleinden dienen. Deze ‘smart cities’-markt groeit
snel (sommige studies voorspellen op wereldvlak een groei van meer
dan 20 % tussen 2017 en 2023) en grote marktspelers breiden hun
aanbod uit. Het is belangrijk dat lokale overheden in zo’n context een
visie uitwerken en de regisseursrol blijven behouden: samenwerking
met privéspelers schrijft zich in in beleidsdoelstellingen (en niet
omgekeerd) en moet gericht zijn op meer sociale cohesie, een
hogere levenskwaliteit, en een grotere betrokkenheid van inwoners
met elkaar en met het beleid.

Een coherenter bestuursmodel

De opsplitsing van bevoegdheden en verkokering staan dit vaak in
de weg. Wij stellen voor dat gemeenten bijv. via een coördinerend
ambtenaar erover waken dat opgesplitste bevoegdheden zoals
lokale fiscaliteit, energie- en klimaatbeleid, mobiliteit, ruimtelijke
planning, maximaal op elkaar worden afgestemd;

Een verdere tweedeling tussen inwoners ‘die mee zijn’ en ‘inwoners
‘die achterblijven’ moet vermeden worden. Het integreren van
‘slimme technologieën’ is met andere woorden geen doel op
zich, gedreven door de markt, maar moet beantwoorden aan het
criterium ‘gemeente op mensenmaat’.

Pilootprojecten op wijkniveau

We willen ook niet dat de technologie wordt ingezet om de
burgers te gaan controleren. Het aantal bewakingscamera’s neemt
exponentieel toe en de vraag is wat de gemeenten allemaal met
deze informatie kunnen en zullen gaan doen. Hier moet zeker een
democratisch debat over komen.

Nieuwe vormen van inspraak

Het wijkniveau is een goede schaal om slimme combinaties te
maken, bv. tussen projecten voor hernieuwbare energieopwekking
(bv. via coöperatieven, slim gebruik van openbaren gebouwen,
gronden) en electromobiliteit (o.a. als energieopslag);
Slimme gemeenten betrekken ook hun bewoners beter bij het
beleid. Inspraak alleen voldoet niet langer. We denken eerder
aan vormen van co-creatie (= samenwerking op basis van een
gemeenschappelijke probleemstelling, niet op basis van een min
of meer afgewerkt projectvoorstel), budgetparticipatie (‘participitary
budgeting’), hacketons (= samenbrengen van experten om
samen oplossingen te zoeken voor een concreet maatschappelijk
probleem, e.a. ;

Een slimme gemeente zoekt naar oplossingen voor sociale en
maatschappelijke problemen, waarbij niet alleen de inzet van
nieuwe technologieën, maar ook nieuwe samenwerkingvormen en
nieuwe bestuursmodellen aan bod kunnen komen. Technologische
innovatie is geen doel op zich.

Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten

bv. voor duurzame openbare aanbestedingen (aankoop slimme
verlichting, straatverlichting met sensoren die luchtkwaliteit
monitoren,…) en voor het uittesten en uitwisselen van ‘goede
praktijken’;

SDGs
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Sociale innovatie stimuleren
UITDAGING

te leggen tussen diensten dat sociale innovaties kunnen floreren.
Een oplossing voor vereenzamende senioren affecteert bv. zowel
mobiliteit, als wonen, als gezondheid, als cultuur, als…

Een maatschappij verandert voortdurend. Nieuwe uitdagingen
dienen zich aan die niet meteen met oude recepten zijn op te vangen.
Op het terrein ontwikkelen zich vaak nieuwe dynamieken, die soms
vernieuwend, soms ook bedreigend overkomen. Bedreigend voor
de gekende spelers, bedreigend voor de gangbare manier van
werken. Gemeenten kunnen hier defensief op reageren, maar met
een open geest en overleg kan er evenzeer een nieuwe dynamiek
gecreëerd worden.

SDGs

Maatschappelijke vernieuwing groeit vaak van onderuit. Er ontstaan
nieuwe ideeën die via sociale innovatie en sociaal ondernemerschap
in de praktijk worden gebracht. Actoren die het anders willen doen,
die sociale en duurzame innovaties koppelen aan een vernieuwend
businessmodel. Het is aan de lokale besturen om deze nieuwe
initiatieven kansen te geven, om samen een weg af te leggen en om
hier creatief mee om te gaan.

VOORSTELLEN
Een innovatie-ambtenaar aanstellen

Elke gemeente kan een innovatie-ambtenaar aanstellen (cf. KMOambtenaar) die opdracht heeft sociale innovatie te stimuleren
en te ondersteunen. Deze ambtenaar heeft best goed zicht op
alle beleidsdomeinen van de gemeente en het in de gemeente
aanwezige netwerk aan bedrijven, verenigingen en burgerinitiatieven.
De innovatie-ambtenaar legt vooral verbindingen.

Gemeenten en sociaal innovatoren hebben een grote
gemeenschappelijke deler: ze willen zorgen voor het collectief
belang. Ze willen armoede bestrijden, vereenzaming tegengaan, de
klimaatsverandering afremmen,… Een gemeente die durft open te
staan voor oplossingen die bottom-up groeien kan hier alleen maar
bij winnen.

Co-creatie stimuleren

De gemeente kan concrete maatschappelijke problemen op een
creatieve manier aanpakken, niet door een projectoproep waarin
alle criteria al vastliggen, maar door relevante actoren samen te
brengen en samen naar oplossingen te zoeken (bv. hacketon).

VISIE BEWEGING.NET

Betrek het personeel

Slimme gemeenten spelen hier handig op in, door open te staan
voor nieuwe ideeën, door innovatie te omarmen, door vertrouwen
te geven. Nog beter is het om deze initiatieven vooruit te helpen door
lokaal een netwerk uit te bouwen tussen de meest diverse actoren:
bedrijven, verenigingen, initiatieven van individuele burgers,… Vanuit
hun gemeenschappelijke bekommernis om maatschappelijke
uitdagingen kunnen ze met elkaar in gesprek gaan; ook al kenden
ze elkaar voordien niet. De gemeente heeft de troef zicht te hebben
op werkelijk alle type actoren op haar grondgebied en kan daardoor
mensen sneller met elkaar in contact brengen.

Ook personeelsleden kunnen een bijdrage leveren aan sociale
vernieuwing door hen actief te betrekken om een aantal uitdagingen
(bv. energiebesparing) op te pakken of om creatieve ideeën in te
brengen.

Werken met niet-monetaire waardenstromen

De gemeente kan het sociaal en economisch weefsel in de
gemeente uitdagen en versterken door ook waardenstromen
te stimuleren waar geen geld bij te pas komt en deze bekend te
maken. (bv. bedrijf dat gratis ruimte ter beschikking stelt, ruil- en
deelsystemen, LETS,…).

Uiteraard zonder blind te zijn voor een aantal gevaren. Niet elke
vernieuwing is te verwelkomen. Niet elke vernieuwing betekent
sociale vooruitgang, denk maar aan Uber. Niet elke innovatie is
maatschappelijk relevant. Maar daar waar sociale innovatie een
meerwaarde betekent, zou het goed zijn dat de gemeente dit mee
bekendheid en draagvlak geeft, stimuleert en ondersteunt.

Creatieve ontmoetingsplekken

De gemeente kan zorgen voor creatieve plekken, waar kunstenaars,
sociale ondernemers middenvelders en creatievelingen elkaar
kunnen ontmoeten en met ideeën kunnen bevruchten (vb. Fablab).

Een open mind

Hanteer zelf een open mindset: verbind mensen met elkaar vanuit
een vertrouwen. Stel hen gerust dat het voor ieder een meerwaarde
is om samen te zitten. Maak duidelijk dat mensen (waar ze ook
actief zijn: vereniging, bedrijf,…) echt wel bereid zijn elkaar te helpen
wanneer maatschappelijke problemen worden aangepakt. Als je
als bestuur vanuit een open houding onverwachte verbindingen
legt, gaan de burgers zelf die mentaliteit durven overnemen.

Meer nog, de gemeente kan sociale innovatie ook aanmoedigen
door diverse mensen samen te brengen (bv. via hacketons), door
infrastructuur en locaties ter beschikking te stellen, door netwerken
te stimuleren, door niet-monetaire waardenstromen te creëren
én vooral door een aanspreekpunt te hebben dat in eerste
instantie netwerken helpt uit te bouwen en actoren doorheen alle
gemeentelijke diensten wegwijs kan maken.

Organiseer ask-the-expert sessies voor startende sociaal
innovatoren en sociaal ondernemers. Het kan een concept sterk
vooruit helpen als er advies kan worden ingewonnen van juristen,
boekhouders, marketeers.

Een gemeente is zich vaak niet bewust van het gesegmenteerd beleid
dat gevoerd wordt. Maatschappelijke uitdagingen zijn echter niet in
één domein te vatten. Het is dan ook net vaak door verbindingen
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•

We zijn geen voorstander van een vaste bijdrage voor alle
inwoners (algemene gemeentebelastingen, milieubelasting,…)
omdat deze geen rekening houden met de draagkracht van
burgers. Verbruiksbelastingen (bv. huisvuilzakken) moeten sociaal
gecorrigeerd worden. Specifieke doelgroepen moeten kortingen
kunnen krijgen. Sommige gemeenten hebben gekozen voor een
bedrijfsbelasting op basis van ruimtegebruik. Ruimtebeslag is dan
de indicator.

De gemeenten staan de komende jaren voor grote uitdagingen om
hun inkomstenstromen op een stabiel niveau te houden. Dat heeft
o.m. te maken met beslissingen op federaal en Vlaams niveau.
Wijzigingen in het fiscale beleid van hogere overheden tijdens deze
regeerperiode hebben immers een grote impact op het budgettair
beleid van gemeenten.

•

•

Zo zal de impact van de federale taksshift leiden tot een daling
van ontvangsten van de aanvullende personenbelasting (APB)
voor de gemeenten in 2020.
Vlaanderen compenseert de door haar toegestane verminderingen en schrappingen in de onroerende voorheffing
niet langer. Zo is bijvoorbeeld de schrapping van de
onroerende voorheffing voor bedrijfsuitrusting nu ten laste van
de gemeente.
Hogere overheden leggen de verplichting om de kadastrale
inkomens te ramen al veertig jaar naast zicht neer. Het zijn
gemeenten die de nadelen ondervinden van dit verouderd
Kadastraal Inkomen (KI). Want de onroerende voorheffing
is gebaseerd op dit verouderde KI. Gemeenten die hoge
opcentiemen heffen, compenseren een laag KI. Waardoor
deze vastgoedbelasting voor vele belastingplichtigen niet meer
duidelijk is.

De gemeentelijke ontvangsten steunen op dit moment vooral
op ontvangsten uit de aanvullende heffing op de onroerende
voorheffing (via opencentiemen) (OVV) en de aanvullende
personenbelasting (APB). Het zijn hogere overheden die deze innen
voor gemeenten en steden. De uitdaging ligt erin om inkomsten
uit onroerende voorheffing beter te beschermen om dalende
inkomsten uit APB te compenseren.
Gemeenten moeten ook hun eigen belastingen durven herbekijken
en meer beschouwen als een compensatie voor goede lokale
dienstverlening. Via hervormingen in hun eigen belastingen kunnen
ze op een sociaal rechtvaardige manier inkomsten meer billijk
spreiden door vermogens en bedrijven aan te spreken.

Belastingen naar draagkracht

Nieuw systeem van vastgoedwaardering

We willen dat de gemeenten via VVSG sterker pleiten voor een
nieuw systeem van vastgoedwaardering, om het verouderde
Kadastraal Inkomen te vervangen. Zo’n nieuw systeem laat ook
toe te kiezen voor meer progressieve lokale vastgoedbelastingen
i.p.v. de huidige forfaitaire lokale belastingen op leegstand, tweede
verblijven, onbebouwde percelen…. Wij zijn er geen voorstander
van dat gemeenten zelf samenwerkingsverbanden en initiatieven
opzetten om het KI zelf te herschatten. We stellen wel voor dat ze
meer controles uitvoeren op niet-aangegeven renovaties die tot
een herschatting van het KI kunnen leiden.

Belasting op vennootschappen

Na het afschaffen van de onroerende voorheffing op
bedrijfsuitrusting, moeten nieuwe bedrijfsbelastingen in elke
gemeente worden ingevoerd. Sommige gemeenten hebben
gekozen voor een belasting op vennootschappen, als reactie op
de vervennootschappelijking. Dat is een goede zaak omdat op
die manier elke vennootschap, slapend of actief, bijdraagt aan de
inkomsten van de gemeente.

Bundelen

Veel belastingen kunnen samengenomen worden zoals bv.
belastingen op waterleidingen en riolen. Door te bundelen wordt
duidelijker dat het specifieke vormen van algemene belastingen zijn.
En niet zomaar een pestbelasting.

Leegstand bestrijden

De belastingen op tweede verblijven, op onbebouwde percelen of
leegstandsheffing zijn te verdedigen omdat zij niet bijdragen tot
een efficiënt ruimtegebruik.

Belasting op vertoon

De gemeente kan ook belasting heffen op ‘vertoon van vermogen’,
zoals een zwembad of helihaven, in de mate deze controleerbaar
zijn aan de hand van vergunningen.

Blijven investeren

VISIE BEWEGING.NET

De gemeentelijke belastingen moeten aan een aantal fundamentele
criteria voldoen: ze moeten sociaal rechtvaardig, stimulerend,
transparant en efficiënt zijn.
We erkennen dat lokale fiscaliteit een belangrijke vorm van
gemeentelijke autonomie is en minder afhankelijk zou moeten
worden van beslissingen van hogere overheden. We pleiten voor
meer interbestuurlijke loyaliteit.
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Door sterke nadruk op schuldafbouw hebben heel wat
gemeenten hun investeringen teruggeschroefd. Het is nodig
om de schuldevolutie en de evolutie van de investeringsruimte
gezamenlijk op te volgen. Wij vinden dat de huidige aanpak te kort
schiet. Schuldverlichting en financieel draagvlak voor investeringen
moeten ook veel ruimer ondersteund worden, niet enkel bij fusies
van gemeenten. En bij alternatieve financiering van investeringen
moeten financiële, operationele en maatschappelijke meerwaarden
de drijfveer zijn. Anders verschuift men gewoon de lasten (schuld en
investeringskost)naar de volgende generatie.
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Een eigen publieke
dienstverlening blijft nodig
UITDAGING

VOORSTELLEN

We zien dat steeds meer gemeenten een aantal van hun publieke
diensten afbouwen, hetzij door ze volledig te privatiseren (bv.
kinderopvanginitiatieven), hetzij door ze te verzelfstandigen in
aparte gemeentelijke vzw’ s (bv. zorgbedrijven), hetzij door ze stop
te zetten (bv. afbouw contactpunten, bibliotheken). Dit is een
verontrustende evolutie, te meer omdat ze vaak louter is ingegeven
vanuit besparingslogica en te weinig vertrekt vanuit de vraag welke
dienstverlening de burger nodig heeft en hoe de lokale overheid
daar mee voor kan zorgen. Niet dat een lokale overheid alles zelf
moet doen, maar het is verstandig om zelf van alle markten thuis te
zijn en eigen kennis en expertise te behouden. Op die manier zet
de overheid mee de norm van wat een kwaliteitsvolle en betaalbare
dienstverlening moet zijn.

Diversiteit is het nieuwe normaal

Nu de bevolking almaar diverser wordt, moet dat ook weerspiegeld
worden in de dienstverlening van de gemeente aan haar bevolking.
De gemeente moet ook zelf tewerkstellingskansen bieden aan
de burgers van allochtone afkomst, het loketpersoneel moet
een afspiegeling zijn van de bevolking en bij gemeentelijke
participatietrajecten moeten vertegenwoordigers uit de
verschillende gemeenschappen betrokken worden.

Eigen publieke diensten

De gemeente kan en moet niet alle diensten zelf organiseren en kan
desgevallend –bv. na een grondige kosten-batenanalyse- diensten
uitbesteden. Toch is het wijs om de bestaande publieke diensten
in eigen handen te houden. Ook bij een verzelfstandiging naar een
zorgbedrijf is het belangrijk dat dit publiekrechtelijke initiatieven
blijven. Privatiseren vanuit een besparingslogica is doorgaans geen
goede optie en blijkt op de lange termijn vaak duurder dan zelf
diensten aan te bieden.

Door een sterke publieke dienstverlening weet de bevolking zich
verzekerd van een kwaliteitsvol aanbod. Bovendien worden er via
die weg ook kwaliteitsvolle jobs aangeboden met werkzekerheid
en behoorlijk loon. Verder kan de gemeente ook mee inspelen op
nieuwe noden of nieuwe doelgroepen (bv. opvang van allochtone
ouderen) die nog onvoldoende geholpen worden op de privé-markt.
De lokale overheid is ook een belangrijke werkgever. Afgelopen
decennia zagen we een evolutie van de vaste benoemingen naar
de contractuelen. Nu komt daar wettelijk de mogelijkheid van
uitzendarbeid bij. De gemeenten moeten hier een eigen visie en
beleid rond ontwikkelen.

Inkanteling OCMW in de gemeente

Met de inkanteling van het OCMW in de gemeente krijgen de
gemeenten de kans om zelf een sociaal beleid uit te tekenen. Voor
beweging.net betekent dat een aanklampend beleid, met oog voor
de kwetsbare groepen in de samenleving. Het kan niet de bedoeling
zijn om te gaan besparen op de sociale dienstverlening. We hopen
wel op een betere afstemming tussen alle partners in het lokaal
sociaal beleid.

Kwaliteitscriteria in elke aanbesteding

VISIE BEWEGING.NET

Dat de gemeente met aanbestedingen of projectoproepen werkt
voor de uitbouw van sociale diensten is niet nieuw. Belangrijkste
is dat de gemeente duidelijke criteria opneemt inzake kwaliteit
en duurzaamheid, ook wanneer commerciële actoren worden
toegelaten.

Vanuit beweging.net zijn we ervan overtuigd dat de gemeente een
actieve rol moet spelen in de publieke en de sociale dienstverlening.
Op die manier kan ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan al haar
burgers verzekeren, daar waar private initiatiefnemers deze rol niet
of onvoldoende opnemen. Daarnaast kan de gemeente ook sociale
diensten uitbesteden en via een aanbesteding of projectoproep
bepalen aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Belangrijk
is dat de gemeente een duidelijk kader creëert dat ervoor zorgt
dat de diensten die uitbesteed worden hoe dan ook kwaliteitsvol,
betaalbaar en toegankelijk zijn. Onze voorkeur is dat de gemeente
samenwerkt met non-profitactoren en niet meegaat in de tendens
om sociale diensten te commercialiseren.

Geen vrijgeleide voor uitzendarbeid

Het feit dat de gemeenten nu ook uitzendarbeid kunnen inschakelen
in hun publieke dienstverlening, mag geen vrijgeleide zijn om hier
systematisch gebruik van te maken. Interimarbeid is niet alleen
dubbel zo duur als contractuele arbeid, het houdt ook meer risico’s
in (arbeidsongevallen, bescherming van privacy,…). Daarom pleiten
we er voor om zuinig om te springen met interimarbeid en het enkel
in te zetten waar nuttig en nodig (bv. vervanging van zieke collega),
altijd in overleg met de vakbonden.

Als de gemeente daarnaast ook een regisseursrol opneemt, bv. in
de kinderopvang of in de buurtgerichte zorg, is het belangrijk dat de
gemeente beide rollen (i.e. actor en regisseur) duidelijk onderscheidt
en met alle relevante actoren op het terrein samenwerkt, waarbij alle
actoren als gelijkwaardige partners beschouwd worden.

Publiek-civiele samenwerking

Ook vanuit burger(groepen) kunnen er interessante initiatieven
ontstaan die aanvullend zijn op het aanbod van de gemeenten.
Het is belangrijk dat de gemeentebesturen hier voldoende ruimte/
ondersteuning aan bieden. Er moet plaats zijn voor publiekciviele samenwerking (PCS) en niet enkel voor publiek-private
samenwerking (PPS).
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Contact opnemen
ALGEMEEN SECRETARIAAT
Sandra Rosvelds
tel: 02 246 31 11
e-mail: contact@beweging.net

MECHELEN-TURNHOUT
Bart Gaublomme
tel: 015 29 25 50 (secretariaat Mechelen)
tel: 014 40 31 54 (secretariaat Turnhout)
e-mail: mechelen-turnhout@beweging.net

ANTWERPEN
Annemie Verhoeven
tel: 03 220 12 22
e-mail: antwerpen@beweging.net

MIDDEN-VLAANDEREN
Mario Pauwels
tel: 09 269 96 69
e-mail: middenvlaanderen@beweging.net

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
Pieter-Jan Mattheus
tel: 02 557 87 61
e-mail: brussel-halle-vilvoorde@beweging.net

MIDDEN & ZUID-WEST VLAANDEREN
Miche Vandenbroucke
tel: 051 24 04 44
e-mail: m.z.west.vl@beweging.net

LEUVEN
Wouter Van Dyck
tel: 016 29 81 00
e-mail: leuven@beweging.net

WAAS & DENDER
Johan Vyverman
tel: 03 760 13 51
e-mail: waasendender@beweging.net

LIMBURG
Carien Neven
tel: 011 29 08 70
e-mail: limburg@beweging.net

WEST
Lieven Van Belle
tel: 050 33 27 38 (secretariaat Brugge)
tel: 059 55 25 73 (secretariaat Oostende)
tel: 057 21 52 90 (secretariaat Ieper)
e-mail: west@beweging.net
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