Strategische nota
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (MJP_BP2014_2019-1B)
Periode: vanaf 2014
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 33253 Investering: 1840 Andere: 106
Stad Eeklo (NIS 43005)

Secr.: Meike Van Grembergen

Industrielaan 2 - 9900 Eeklo

Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan
De stad Eeklo biedt een klantgerichte dienstverlening aan door realisatie van een geïntegreerd aanbod, in
samenspraak met de stakeholders (burgers, adviesraden,...) en met aandacht voor de principes van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en met het oog op kostenbeheersing.
Actieplan: AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur
De stad investeert in een stadsinfrastructuur, aangepast aan de noden van de burger en het personeel,
teneinde een efficiënte, kwalitatieve en veilige dienstverlening te verzekeren.
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

104.057,03

0,00

-104.057,03

Totaal

104.057,03

0,00

-104.057,03

Actie: ACT-8: De stad onderhoudt en investeert in stadspatrimonium op basis van jaaractieplan
Het onderhoud en investeringen van het stadspatrimonium gebeurt op basis van jaaractieplannen.
Actie: ACT-9: De infrastructuur van de ABC-site wordt geïntegreerd
De infrastructuur van de Kunstacademie, bibliotheek en cultuurcentrum worden geïntegreerd door realisatie
van tussengebouw tussen bibliotheek en cultuurcentrum.
Actie: ACT-12: Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen
Actieplan: P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

142.040,00

0,00

-142.040,00

2015

Exploitatie

128.470,00

0,00

-128.470,00

2016

Exploitatie

130.305,00

0,00

-130.305,00

2017

Exploitatie

132.278,00

0,00

-132.278,00

2018

Exploitatie

134.086,00

0,00

-134.086,00

2019

Exploitatie

136.034,00

0,00

-136.034,00

Totaal

803.213,00

0,00

-803.213,00

Actie: A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te
informeren
De stad communiceert naar de burgers over het beleid in een mix van diverse media. De geschreven media
als infoblad en bewonersbrieven blijven belangrijk. Voor de digitale media blijven we de website
moderniseren en volgen we de nieuwigheden in de sociale media. Op audiovisueel vlak blijven we inzetten op
regionale televisie, maar slaan we meer de informatieve kant in. We richten ons op doelgroepen: kidsgids,
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seniorengids, gerichte nieuwsberichten, info koppelen aan dienstverlening,…
De stad schakelt een mix van geschreven, digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te
informeren
Actie: A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse
stadsdiensten
De communicatiedienst stemt het gebruik van diverse communicatiemiddelen door de verschillende
stadsdiensten op elkaar af: drukwerk, promocampagnes, … De communicatiedienst beheert en beheerst het
budget door rationaliseren, digitaliseren en optimaliseren. De communicatiestrategie van verschillende
diensten wordt op elkaar afgestemd en indien gewenst ook overkoepeld door de communicatiedienst.
Actie: A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen
Het stadspersoneel uit de verschillende diensten dient op de hoogte te zijn van de beleidsbeslissingen van de
stad en van de impact hiervan op de werking. Dit gebeurt via verscheidene middelen: personeelsblad,
intranet, … De bestaande middelen worden uitgediept. Nieuwe vormen worden uitgewerkt.
Actie: A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW
De uitwisseling van informatie tussen stad en OCMW wordt versterkt, zeker ook in het kader van de
integratie van een aantal ondersteunende diensten waaronder de communicatie. Dit omvat zowel
uitwisseling van beleidsbeslissingen, bewonersbrieven, persberichten, personeelsnieuws tussen beleid en
personeel van beide openbare besturen als het voeren van gezamenlijke communicatie naar de buitenwereld.

Actieplan: P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

7.850,00

0,00

-7.850,00

2015

Exploitatie

8.980,00

0,00

-8.980,00

2016

Exploitatie

8.113,00

0,00

-8.113,00

2017

Exploitatie

8.248,00

0,00

-8.248,00

2018

Exploitatie

8.386,00

0,00

-8.386,00

2019

Exploitatie

8.527,00

0,00

-8.527,00

50.104,00

0,00

-50.104,00

Totaal

Actie: A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020
Naar aanleiding van de opmaak van de MJP 2014-2019 werden 100 vrijwilligers uit Eeklo gezocht om deel uit
te maken van een PANEL EEKLO 2020. Dit panel zal op geregelde tijdstippen bevraagd worden over de
beleidsonderwerpen waarmee Eeklo bezig is. Dit kan gaan om enquêtes, maar ook om aanwezigheid als
‘bevoorrechte Eeklonaars’ bij infovergaderingen over bepaalde dossiers.
Actie: A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot
stadspromenade
Voor de herinrichting van de N9 in het stadscentrum wordt een volledig participatietraject uitgewerkt. De
voorbereiding hiervan is al gestart eind 2012. Partners hierin zijn bevoorrechte doelgroepen
(handelaars/horeca, bewoners, actoren uit onderwijs en zorg, jongeren, senioren, organisatoren,…), het panel
EEKLO 2020, gemeenteraad, … Samen met het studiebureau Grontmij en in latere fase met de aannemer(s)
worden de betrokkenen vroeg genoeg geïnformeerd zodat alle vormen van inspraak mogelijk zijn.
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Actie: A-1.2.3: De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten
Om te komen tot een betere participatie van de Eeklose inwoners worden op geregelde tijdstippen
debatmomenten georganiseerd in de diverse wijken. Voor dossiers inzake infrastructuur, wegen, ruimtelijke
ordening worden gerichte informatieavonden georganiseerd.
De stad organiseert op geregelde tijdstippen en/of gekoppeld aan beleidsthema's infoavonden en
wijkdebatten
Actie: A-1.2.4: Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, overleg- en adviesorganen
De afsprakennota regelt de voorwaarden en de modaliteiten voor de samenwerking tussen het lokaal bestuur
en het inspraakorgaan inzake participatie en inspraak van, benaming van doelgroep en/of beleidsdomein,
benoemd volgens het Gemeentedecreet en andere relevante regelgeving.
Hierin wordt ook duidelijk omschrijven welke return de stad verwacht.
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem
De huidige subsidiereglementen moeten worden geëvalueerd en worden bijgestuurd.
Dit om er voor te zorgen dat:
- alle projecten een gelijke kans krijgen om een toelage te krijgen;
- alle verenigingen (binnen elke sector) een gelijke kans krijgen om structurele steun te
ontvangen voor hun werking;
- de administratieve last voor de aanvragers beperkt blijft.
De stad hervormt huidige subsidiereglementen voor verenigingen tot een transparanter en eenvoudiger
systeem
Actieplan: P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

178.697,26

6.278,41

-172.418,85

Investering

165.536,31

0,00

-165.536,31

Exploitatie

15.178,00

0,00

-15.178,00

Investering

48.988,50

0,00

-48.988,50

Exploitatie

15.381,00

0,00

-15.381,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

Exploitatie

15.589,00

0,00

-15.589,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

Exploitatie

15.800,00

0,00

-15.800,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

Exploitatie

16.016,00

0,00

-16.016,00

Investering

60.000,00

0,00

-60.000,00

711.186,07

6.278,41

-704.907,66

Totaal

Actie: A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel
De stad wenst de dienstverlening aan de burger, mede door digitalisering en procesmanagement, te
optimaliseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat het betrokken personeel kwalitatief wordt opgeleid om alzo
de nodige kennis te verwerven.
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Actie: A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging
Het MidOffice zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging met behulp van (extern
gekoppelde) authentieke bronnen, centraal adressenregister en centrale postregistratie. Dit MidOffice
verzorgt eveneens alle klantcontacten met burgers, leveranciers en abtenaren in een CRM
(klantrelatiebeheer) applicatie .
Actie: A-1.3.3: De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS
Ondersteuning van diensten door middel van GIS, dit door GIS te integreren in workflow waardoor eigen
werking efficiënter verloopt en waarbij aan de gemeentelijke verplichtingen op vlak van geografische
informatie worden voldaan, zie ook https://sites.google.com/a/geolokaal.be/geolokaal/externebeleidsdoelstellingen
Actie: A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting
Door middel van het standaardiseren van de computer en telefonie kunnen we er naar streven om elke
werkplek identiek in te richten en zo de flexibiliteit van deze werkplekken optimaal te benutten. Ambtenaren
kunnen op deze manier van de ene naar de andere dienst zonder dat hiervoor fysieke zaken dienen
aangepast te worden, hun bureaublad volgt hen overal en er kan gebruik gemaakt worden van een centraal
loket.
Actie: A-1.3.5: De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be)
De website wordt aangepast aan de huidige trends, nl. een verschillende lay-out per type scherm of toestel.
Verder zal de website zich meer toespitsen op acties t.o.v. informatie¬verstrekking en zal een groot deel van
de wijzigingen aan de website te maken hebben met personalisatie (http://mijn.eeklo.be), te denken aan
wegenwerken & nuttige adressen in de eigen straat, evenementen,…
Actie: A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid
7b: bereikbaar, bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar.
Bij renovatie en nieuwe projecten binnen het stadspatrimonium wordt advies gevraagd aan het Provinciaal
Steunpunt Toegankelijkheid. Ze bieden de lokale overheden concrete ondersteuning in hun
toegankelijkheidsbeleid. De adviezen kunnen dan verder praktisch uitgewerkt en toegepast worden.
Actieplan: P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

159.125,00

0,00

-159.125,00

2015

Exploitatie

2.125,00

0,00

-2.125,00

2016

Exploitatie

2.125,00

0,00

-2.125,00

2017

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

2018

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

2019

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

163.375,00

0,00

-163.375,00

Totaal

Actie: A-1.4.1: De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun
ondersteunende diensten
De beide managementteams (stad en OCMW) zullen op geregelde tijdstippen projecten inzake
samenwerking/integratie van deze diensten coördineren en begeleiden.
De stad en het OCMW werken samen aan diverse projecten omtrent integratie/samenwerking v.d.
dienstverlening van hun ondersteunende diensten
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Actie: A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits
Ingevolge de bepalingen van het gemeentedecreet m.b.t. interne controle en externe audit zullen diverse
processen in kaart gebracht worden en risico-analyses worden uitgevoerd, waarbij verbeteringstrajecten
worden aangeleverd, die toegepast dienen te worden door de stedelijke diensten
(personeel/medewerkers/vrijwilligers) in hun dagdagelijkse werking.
De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits in het kader van
interne controle (art. 99 GD)
Actieplan: P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket
2015

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

127.000,00

0,00

-127.000,00

Totaal

127.000,00

0,00

-127.000,00

Actie: A-1.5.1: De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn
Omdat verschillende (vrijetijds-)diensten in ons stadsbestuur gebruik maken van telkens dezelfde gegevens
van meestal dezelfde inwoners is het wenselijk om de vele diverse Excel-bestanden om te zetten naar een
bruikbare centrale database. Op deze manier wordt bijzonder veel tijd bespaard en worden fouten vermeden.
Verdere integratie met het boekhoudpakket resulteert in een veel efficiëntere manier van werken.
Afhankelijk van budget en doorlooptijd kan deze applicatie verder gekoppeld worden met bestaande
toegangscontrole, gebouwenbeheer, uit-databank e.d.m.
Actieplan: P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking
Actie: A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet zal de stad, in het bijzonder de gemeenteraad en de
gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën, op regelmatige basis de werkingen van de diverse
intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden evalueren.
Actieplan: P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor
energiezuinige maatregelen
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

2015

Investering

191.500,00

0,00

-191.500,00

2016

Investering

150.000,00

0,00

-150.000,00

2017

Investering

365.000,00

0,00

-365.000,00

2018

Investering

335.000,00

0,00

-335.000,00

1.131.500,00

0,00

-1.131.500,00

Totaal

Actie: A-1.7.1: De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium
Op basis van de bestaande en nog uit te voeren screenings van het gebouwde patrimonium zullen
stelselmatig voorstellen en uitvoeringen gerealiseerd worden.
Voor de nieuwe bouwprojecten (zwembad) en grote renovaties (politiecommissariaat, Stadhuis en
Beukenhof) zal bijzondere aandacht gaan naar de duurzaamheid en de energiezuinige maatregelen.
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Actieplan: P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

57.580,00

1.730,30

-55.849,70

2015

Exploitatie

69.560,00

0,00

-69.560,00

2016

Exploitatie

57.641,00

0,00

-57.641,00

2017

Exploitatie

71.742,00

0,00

-71.742,00

2018

Exploitatie

63.866,00

0,00

-63.866,00

2019

Exploitatie

61.011,00

0,00

-61.011,00

381.400,00

1.730,30

-379.669,70

Totaal

Actie: A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW
De werking en resultaten van de dienst worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de
medewerkers. De medewerkers ‘up to date’ houden is dan ook een belangrijke uitdaging. Medewerkers
moeten kansen krijgen om nieuwe wetgeving op te volgen, nieuwe competenties en talenten verder in te
wikkelen. Inzetten op personeel via vorming en opleiding is dan ook essentieel om een kwaliteitsvolle
dienstverlening te verlenen. Daarbij is het de bedoeling om het vormingsbeleid meer structureel vorm te
geven o.a. via ‘in house’ opleidingen.
Actie: A-1.8.3: De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW
Absenteïsme is niet alleen een kostenfactor en een indicator voor de gezondheid van medewerkers, maar ook
een goede indicator van de motivatie en werkbelasting van de medewerkers. De laatste jaren is er een
algemene trend zichtbaar van een stijgende graad van absentëisme, o.a. door de vergrijzende medewerker en
de toenemende stress. Het stadsbestuur wil enerzijds het absenteïsme in kaart brengen en daaraan de nodige
acties koppelen om de aanwezigheid te stimuleren.
Actie: A-1.8.4: De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW
De stijgende pensioenleeftijd heeft grote gevolgen, medewerkers moeten langer aan het werk. Dit is enkel
mogelijk door een gezonder werkklimaat te creëren. Als werkgever willen we de nodige initiatieven nemen
(o.a. gezond- en welzijnsdag) om dit thema extra in de kijker te plaatsen en medewerkers bewust te maken
dat gezond- en wel leven in eerste instantie bij hun zelf begint.
Actie: A-1.8.6: De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW
Het nut van een tevredenheidsonderzoek is niet te ontkennen. De medewerkers krijgen de mogelijkheid om
hun mening te geven; deze resultaten vormen een spiegel hoe de organisatie door de eigen medewerkers
gepercipieerd wordt. De uitkomst van dit onderzoek vormt dan ook een nulmeting die aangeeft waar we de
komende jaren als organisatie zeker aandacht aan moeten besteden. Het imago en uitstraling van de
organisatie start bij de interne pijler van de organisatie. Bijkomend zijn bepaalde elementen van een
tevredenheidsonderzoek, zoals de risico-analyse, trouwens verplicht.
Actie: A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW
Een organisatie zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij, op alle vlakken. Zeker een
overheidsorganisatie heeft de plicht om positieve acties te ondernemen om de diversiteit in de organisatie te
stimuleren.
Actie: A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW
Eén van de belangrijkste pijlers om tot gemotiveerde personeelsleden te komen zijn goede leidinggevenden.
Zij vormen de kern van een goed personeelsbeleid en hebben een rechtstreekse impact op hun
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medewerkers. Als personeelsdienst kan je wel bepaalde tools aanleveren en advies geven aan de
leidinggevende, de toepassing binnen de dienst is echter grotendeels afhankelijk van de leidinggevende zelf.
Het stadsbestuur wil dan ook inzetten op kwalitatief leiderschap. Onze leidinggevende moeten oog en
aandacht hebben voor hun medewerkers en deze medewerkers laten ontwikkelen in hun job. Dit is enkel
mogelijk als aan het leidinggevende aspect voldoende aandacht wordt besteed (o.a. intervisie organiseren,
geven van klankbord vanuit personeelsdienst, tools voor functionerings- en evaluatiegesprekken,
middelenbeleid,…), maar ook als de leidinggevende hun verantwoordelijkheid ten volle kan opnemen (o.a.
rechtstreeks betrokkenheid bij selectie van nieuwe medewerker).
Actie: A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het
OCMW
Smart-E = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en ecologisch. De werking binnen een
stadsbestuur wordt steeds complexer, steeds meer dossiers hebben raakvlakken met verschillende domeinen
waardoor meerdere ambtenaren en mandatarissen, elk met een verschillende achtergrond, betrokken zijn.
Om te komen tot kwaliteitsvolle dossiers is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, dit is volgens ons enkel
mogelijk door deze dossiers projectmatig te benaderen. Deze aanpak leidt tot een meer kwaliteitsvolle
benadering (rekening houden met alle relevante factoren), maar ook tot een meer uniforme aanpak over alle
dossiers heen. Dit laatste heeft dan weer een meerwaarde op vlak van transparantie.
Actieplan: P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

20.946,00

0,00

-20.946,00

2015

Exploitatie

20.395,00

0,00

-20.395,00

2016

Exploitatie

20.802,00

0,00

-20.802,00

2017

Exploitatie

21.216,00

0,00

-21.216,00

2018

Exploitatie

21.639,00

0,00

-21.639,00

2019

Exploitatie

22.071,00

0,00

-22.071,00

127.069,00

0,00

-127.069,00

Totaal

Actie: A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria
De aankoopdienst gaat voor duurzame overheidsopdrachten waarbij milieu-, sociale- en economische criteria
geïntegreerd worden in alle fases van het aankoopproces van leveringen, werken en diensten.
De dienst hoopt hierdoor de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de
ontwikkeling van milieu-, sociaal en ethisch verantwoorde producten en diensten te bevorderen, door het
zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en
sociaal en ethisch verantwoord zijn.
Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel
Medewerkers van het stadsbestuur moeten zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven naar duurzaamheid.
Als het merendeel van zowel de beleidsverantwoordelijken als ambtenaren aantoont dat zij zich op een
duurzame manier verplaatsen voor het woon-werkverkeer kan dit een invloed hebben op andere burgers van
Eeklo.
Beleidsdoelstelling: D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP
principe
De stad Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid door de realisatie van een kwaliteitsvolle woon-, winkel-,
werkomgeving met aandacht voor de verschillende vervoersmodi
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Actieplan: AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

11.000,00

0,00

-11.000,00

Totaal

11.000,00

0,00

-11.000,00

Actie: ACT-119: De stad maakt op en realiseert omgevingswerken omgeving Wilgenpark
Actieplan: AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-24: De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund
De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund met extra aandacht voor de digitalisering van het
levend archief.
Actieplan: AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten
De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten met oog op kwaliteitsvolle
woon-, winkel- en werkomgeving.
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-31: De stad realiseert de heraanleg Roze
Actieplan: AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-33: Aankoop van gronden voor milderende maatregelen
Aankoop van gronden voor milderende maatregelen ten behoeve van de aanleg van de zuiderlijke ring rond
de stad
Actieplan: AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

4.855,00

0,00

-4.855,00

Totaal

4.855,00

0,00

-4.855,00
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Actie: ACT-105: De stad werkt mee aan de uitvoering van het netwerk van interlokale fietspaden
Actieplan: P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

46.000,00

0,00

-46.000,00

2015

Investering

260.000,00

0,00

-260.000,00

2016

Investering

166.000,00

0,00

-166.000,00

2017

Investering

110.000,00

0,00

-110.000,00

2018

Investering

16.000,00

0,00

-16.000,00

2019

Investering

110.000,00

0,00

-110.000,00

Totaal

708.000,00

0,00

-708.000,00

Actie: A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen
Er zullen elektrische laadpalen aangebracht worden op strategische plaatsen en aantrekkingspolen om zowel
elektrische fietsen te kunnen opladen.
Actie: A-2.1.2: Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt
Het Netwerk Langzaam Verkeer geeft het netwerk en verbindingswegen voor de zachte weggebruiker in het
binnengebied weer. Het trage wegen plan is het netwerk van verbindingswegen in het buitengebied. De
doelstelling is om deze twee netwerken op elkaar te laten aansluiten. Bedoeling is om het STOP-principe te
realiseren in Eeklo. Hierdoor zal er minder autoverkeer en dus een autoluwer centrum gerealiseerd worden.
Actie: A-2.1.3: De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen
Om het STOP-principe kracht bij te zetten is het nodig om het fietsen te promoten en voor kwalitatieve,
veilige en comfortabele fietsnetwerken te zorgen. Zo wordt het fietsen gesensibiliseerd waardoor er een
autoluwer centrum ontstaat.
Actie: A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden
Het is noodzakelijk om comfortabele en veilige voetpaden aan te leggen, de bestaande te optimaliseren.
Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de waterhuishouding. Bedoeling is dat bijvoorbeeld het een
aangename loopafstand is van de randparkings naar het centrum.
Actie: A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig
mogelijk
Het is noodzakelijk om het Netwerk Langzaam Verkeer niet te doorbreken en het obstakel van de E34/N49
zoveel mogelijk weg te werken door de aanleg van een fietsoversteek ter hoogte van de Sint-Jansdreef.
Actie: A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan
Om het fietsverkeer te bevorderen en te stimuleren is het noodzakelijk om goed en veilige fietsenstallingen
aan te brengen op strategische plaatsen. Bevorderen van het fietsen en de fietser in het straatbeeld brengen.
Actie: A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer
onderzoeken
De stad faciliteert het gebruik van de stadsfietsen (personeel), fietsverhuur (burgers, bezoekers) in Eeklo. De
stad voert hieromtrent diverse gesprekken met partnerorganisaties.
De stad onderzoekt met partners via sociale-economie-initiatieven het fietsgebruik in combinatie met
openbaar vervoer mogelijk te maken
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Actieplan: P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

82.326,67

38.815,00

-43.511,67

2015

Exploitatie

80.256,16

38.815,00

-41.441,16

2016

Exploitatie

82.028,78

38.815,00

-43.213,78

2017

Exploitatie

82.842,61

38.815,00

-44.027,61

2018

Exploitatie

70.035,01

38.815,00

-31.220,01

2019

Exploitatie

89.704,91

38.815,00

-50.889,91

487.194,14

232.890,00

-254.304,14

Totaal

Actie: A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen
In het kader van de herwaardering en het toepassen van het STOP-principe is het noodzakelijk om het
openbaar vervoersknooppunt uit te bouwen met een fietspunt. De stad zal hiervoor samenwerken met Groep
Intro in het kader van het Blue Bike-project.
Actie: A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende
projecten op maat
Het bestaand project “Vervoer op Maat!” biedt momenteel personen met vervoersproblemen de
mogelijkheid opnieuw verplaatsingen te maken, boodschappen te doen, op ziekenbezoek te gaan, vrienden of
familie te bezoeken of gewoon er eens op uit te trekken op momenten dat men het zelf wil. Kortom, om
terug deel te nemen aan het sociale leven van alledag. Er zijn geen specifieke leeftijdsvoorwaarden
vooropgesteld en ook rolstoelgebruikers kunnen probleemloos van de dienst gebruik maken. Het lokaal
dienstencentrum heeft speciaal daarvoor twee comfortabel ingerichte busjes ter beschikking.
Rolstoelgebruikers kunnen gemakkelijk, via een handig en veilig liftsysteem, in een busje plaatsnemen. De
stad onderzoekt of er nog andere, bijkomende initiatieven voor de minder-mobiele burger wenselijk zijn.
De stad heeft permanent aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door
verschillende projecten (o.a. Vervoer op maat)
Actie: A-2.2.4: De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de
betalersysteem)
Het derdebetalersysteem is een actiepunt om het bestemmingsverkeer binnen de stad niet met de auto maar
met het openbaar vervoer af te leggen.
Actie: A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58)
De bereikbaarheid van AZ Alma met het openbaar vervoer staat omschreven in het bouwdossier waar de
bediening met lijn 58 in opgenomen is. Het is belangrijk dat het streekziekenhuis bereikbaar is met het
openbaar vervoer. Bijkomend wordt gevraagd om het belbusgebied uit te breiden.
De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis; buslijn 58 dient ook
rechtstreeks AZ Alma te bedienen
Actie: A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen
door De Lijn
In het PRUP wordt deze ontsluitingen omschreven. De scholencampus voorziet in de toekomst hun toegang
aan de Ringlaan waardoor de mogelijkheid ontstaat om hier een bediening van De Lijn te voorzien.
De industriezone laten ontsluiten met het openbaar vervoer uitbreiden.
De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn via de
Ringlaan
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10 / 60

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Stad Eeklo

vanaf 2014

Actieplan: P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal
parkeerplaatsen
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

147.000,00

674.500,00

527.500,00

Investering

30.000,00

0,00

-30.000,00

Exploitatie

157.940,00

691.040,00

533.100,00

Investering

30.000,00

0,00

-30.000,00

Exploitatie

160.939,00

705.831,00

544.892,00

Investering

30.000,00

0,00

-30.000,00

Exploitatie

163.998,00

720.878,00

556.880,00

Investering

30.000,00

0,00

-30.000,00

Exploitatie

167.118,00

734.186,00

567.068,00

Investering

30.000,00

0,00

-30.000,00

Exploitatie

170.300,00

747.760,00

577.460,00

Investering

40.000,00

0,00

-40.000,00

1.157.295,00

4.274.195,00

3.116.900,00

Totaal

Actie: A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren
Met differentiatie in het parkeerbeleid in te voeren wil de stad meer rotatie in het parkeren bekomen.
Actie: A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of
werknemersparkeren
De doelstelling is om bij inbreidingsprojecten het bewoners- en/of werknemersparkeren te integreren.
Actie: A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt
evalueren
Nu parkeren heel wat leerkrachten op de parking in Burggravenstraat die de leefbaarheid van de omgeving
niet ten goede komt. Anderzijds ligt de parking op loopafstand van het centrum en kan zij ingericht worden
als randparking.
Actie: A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden
aanbrengen
Laden en lossen in het centrumgebied geeft momenteel grote doorstromingsproblemen. Deze worden
opgelost met het nieuwe concept stadspromenade. Ondertussen worden verschillende laad- en loszones
aangebracht.
Bij de herwaardering van het stadscentrum zullen de laad- en loszones en venstertijden worden aangebracht
Actie: A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van
ondergrondse parkings
De private bestaande ondergrondse parkings worden in overleg met de eigenaars verder uitgebouwd tot PPSproject. Het gebruik van de ondergrondse parking zorgt er voor dat de bestaande parkings ruimtelijk een
andere invulling kunnen krijgen.
De stad stimuleert de samenwerking met private partners om de uitbating van bestaande ondergrondse
parkings te optimaliseren
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Actie: A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen
Aan de bewoners wil men participatie vragen voor parkeerdelen en autodelen, dit om problemen inzake
parkeren en autogebruik aan te pakken.
Actie: A-2.3.7: De stad ondersteunt stille leveringen in het centrum die de leefbaarheid verbeteren (PIEK
2-traject)
Dit is een project van de Vlaamse overheid rond stille en duurzame leveringen aan winkels in de vroege
ochtend en de late avond. Op die manier tracht men de leefbaarheid in het centrum terug te brengen.
De stad ondersteunt de stille leveringen in het stadscentrum om de leefbaarheid te verbeteren (PIEK 2traject)
Actieplan: P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

87.178,06

0,00

-87.178,06

2015

Investering

270.000,00

0,00

-270.000,00

2016

Investering

90.000,00

0,00

-90.000,00

2017

Investering

200.000,00

0,00

-200.000,00

2018

Investering

200.000,00

0,00

-200.000,00

2019

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

897.178,06

0,00

-897.178,06

Totaal

Actie: A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken
De riolering en het wegdek van het Mandeweegsken zijn aan vervanging toe.
Het rioleringsconcept moet ingepast worden in het totaal rioleringsplan met introductie van een
regenwaterafvoer in functie van de hoger gelegen strengen: water afkomstig van de verkaveling
Pijckensakker en hogerop de Doortocht, richting Broeken. Het wegconcept moet rekening houden met het
woonkarakter van de straat en met de taakstelling van de straat in de verkeersafwikkeling van het zuidelijk
deel van het centrum.
Dit dient afgestemd te worden op de heraanleg van Korte Moeie, D. Goethalsstraat en eerste deel van
Raverschootstraat.
Actie: A-2.4.2: De stad realiseert de heraanleg van de Roze
De riolering en het wegdek van de Roze zijn aan vervanging toe. Het project wordt via RioP gerealiseerd. Bij
de heraanleg is er grotere aandacht voor de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit van de straat.
Actie: A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt)
Het wegdek en de riolering van de Korte Moeie zijn aan vervanging toe. Het rioleringsstelsel dient samen met
RioP te worden uitgewerkt, rekening houdend met de verkaveling van de Pijkensakker. Rekening houdend
met de toekomstige taakstelling van de straat (bereikbaarheid van het industrieterrein en stadskantoor) dient
een gepaste aanleg te worden voorgesteld. De hoek met de Tieltsesteenweg dient te worden verbreed en
aangepast voor zwakke weggebruikers.
De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt Tieltse Steenweg/(Korte)
Moeie)
Actie: A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat
Het regenwater dat van de stadspromenade afkomt, moet deels via de D. Goethalsstraat en de
Raverschootstraat afgeleid worden richting Pijkensakker. De riolering van de D. Goethalsstraat op zich is aan
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vervanging toe.
Bij de heraanleg moet aandacht zijn voor de taakstelling van de D. Goethalsstraat in de verkeersafwikkeling
van het centrum en de zwakke weggebruiker. Het deel van de Raverschootstraat wordt heringericht in
functie van de gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van de Ring. Voor dit project dient een maximale
subsidiëring en tussenkomst van RioP/Aquafin te worden nagestreefd.
Actie: A-2.4.5: De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat
De Patersstraat is naast de Kaaistraat een overblijvende straat in de renovatie aan de zuidkant van de
stadspromenade.
Actie: A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat
Het regenwater dat van de stadspromenade afkomt, moet deels via de Kaaistraat afgeleid worden richting
Leiken/Dullaert. De riolering en het wegdek van de Kaaistraat zijn aan vervanging toe. De doorsteek tussen de
Kaaistraat en het Leiken/Dullaert wordt minimaal gehouden.
Het project wordt via RioP, bij voorkeur samen met Aquafin gerealiseerd. Bij de heraanleg is er grotere
aandacht voor de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit van de straat, conform de concepten die
voor de stadspromenade werden ontwikkeld.
Actie: A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat
De riolering en het wegdek van de Zandstraat zijn aan vervanging toe. Het rioleringsconcept moet ingepast
worden in de het totaal rioleringsplan met introductie van een regenwaterafvoer in functie van de hoger
gelegen strengen. De bovenbouw moet rekening houden met het woonkarakter van de straat en met de
taakstelling van de straat in de verkeersafwikkeling van het zuidelijk deel van het centrum.
Actie: A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van
afvalwater
Actieplan: P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

260.000,00

200.000,00

-60.000,00

2015

Investering

175.000,00

121.670,00

-53.330,00

2016

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

2017

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

2018

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

2019

Investering

25.000,00

0,00

-25.000,00

535.000,00

321.670,00

-213.330,00

Totaal

Actie: A-2.5.1: De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen
In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt het gebied ter hoogte van de Lange Moeiakker
potenties toegeschreven voor verdere natuurontwikkeling. Ook het RUP ‘Overgang stad - landschap Lange
Moeie’ zal als hoofddoel hebben om een optimale uitbouw en beheer voor de landschapsecologische
belangrijke zone te garanderen als grote open ruimte voor de stedeling. Het graven van grachten, aanplanten
van boszones, hoogstamboomgaarden, aanplanten van gemengde hagen, knotwilgen en het verhogen van de
grondwaterstand i.s.m. polderbestuur ‘De Burggravenstroom’ zijn aandachtspunten.
Voor de uitvoering van dit project ontving de stad subsidies uit het bebossingcompensatiefonds.
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Actie: A-2.5.2: De stad oefent voorkooprecht uit mbt PRUP zuidelijke omleidingsweg R43 (gemengd
open ruimtegebied)
Op 10.05.2011 werd het PRUP zuidelijke omleidingsweg R43 goedgekeurd. Tussen de toekomstige
omleidingsweg en de stad werd in dit plan een gemengd open-ruimtegebied gepland. Op de percelen in dit
overgangsgebied is een recht van voorkoop van toepassing Dit recht is aan de stad Eeklo toegewezen.
Het uitoefenen van dit recht van voorkoop is noodzakelijk om de overgangszone landschappelijk en
ecologisch vorm te geven. Dit ter vrijwaring van de woonkwaliteit van de woningen ten noorden van de
omleidingsweg en in functie van de landschappelijke en ecologische integratie van de weg in zijn omgeving.
Actie: A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring
Met het doortrekken van de zuidelijke ring moeten een aantal knooppunten aangelegd worden, rekening
houdend met de doorstroming en verkeerscirculatie. Dit moet het centrum autoluwer en leefbaarder
worden.:
- Knooppunten Ringlaan – Industrielaan: met de aanleg van het knooppunt AZ Alma (waarbij de
oversteekbeweging aan Raverschootstraat dicht gaat), is het noodzakelijk om de keerbewegingen aan
Ringlaan – Industrielaan veilig te maken.
- Ringlaan – Tieltsesteenweg
- Molenstraat – Brugsesteenweg: bestaande afslag Brugsesteenweg aan ovonde beter maken voor de
overstekende fietser.
Actie: A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (op- en afritten,…)
In het kader van het doortrekken van de zuidelijke ring is het noodzakelijk om de bestaande Ringlaan te
saneren inzake (privé) op- en afritten, enz. om de uniformiteit en het straatbeeld voor de weggebruiker
duidelijk te maken.
Actieplan: P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en
Raverschootstraat
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2017

Investering

697.000,00

0,00

-697.000,00

2019

Investering

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

697.000,00

5.000.000,00

4.303.000,00

Totaal

Actie: A-2.6.2: De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ
Alma
De stad zal in overleg met de lokale politie en met aandacht voor buurtparticipatie een verkeersplan
opmaken voor de afwikkeling van de diverse verkeersstromen in de buurt n.a.v. de nieuwe site AZ Alma.
De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma in functie van
diverse verkeersmodi
Actie: A-3.12.2: De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de
conceptstudie
In het project ‘de HART-wijk’ wordt het op de markt brengen van 80 à 120 woongelegenheden voorzien.
Daarbij wordt gestreefd naar het maximaal aantal, rekening houdende met de voorwaarde dat de kwaliteit
van de publieke ruimte moet gegarandeerd zijn.
Volgende potentiële kopers zullen worden aangesproken:
Sociale bouwmaatschappijen
Privé-projectontwikkelaars
Individuele kopers of bewonersgroepen
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Actieplan: P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit
Actie: A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt
dit bekend
Op Vlaams niveau is de zwaarvervoer-route uitgewerkt. Op lokaal vlak zal de stad Eeklo aansluiten.
Actie: A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit
Doelstelling van de categorisering van de wegen is om de leesbaarheid en infrastructuur aan te passen zodat
de weggebruikers “lezen” hoe zij zich moeten bewegen in de openbare ruimte.
Actie: A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan
Om het sluipverkeer op de landbouwwegen te weren en om het recreatief fietsverkeer op de
landbouwwegen te beschermen is het noodzakelijk om de maatregelen van 90 naar 50 km/u te brengen.
Actie: A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit
Met het verkeerscirculatieplan (in eerste instantie proefopstelling) nakijken of een andere circulatie haalbaar
is voor het centrum.
Beleidsdoelstelling: D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit
De stad Eeklo wenst een stadsvernieuwingsbeleid te voeren, mede door een verhoging van de woonkwaliteit
te realiseren met aandacht voor de hedendaagse en historische architectuur, diversiteit in de woonprojecten,
een integraal water- en afvalbeleid, een (ecologische) leefomgeving mede in relatie met het buitengebied, en
dit in wisselwerking met verschillende partners.
Actieplan: AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-35: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in
De stad richt het bestaande containerpark opnieuw in en breidt het uit met de invoering van het DIFTARsysteem.
Actieplan: AP-14: De stadspromenade wordt omgebouwd tot ruggegraat van kwalitatief leefbare stad
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-38: De stad stelt een ontwerper aan voor de realisatie van de stadspromenade
Actieplan: AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied
De stad stemt het juridisch kader af voor een kwalitatieve, duurzame ruimelijke invulling en ontwikkeling van
het kleinstedelijk gebied, conform het stedelijk ruimtelijk structuurplan.
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

93.608,24

61.766,72

-31.841,52

Totaal

93.608,24

61.766,72

-31.841,52

Actie: ACT-40: De stad maakt op en realiseert RUP omgeving H.Hartkliniek
Actie: ACT-41: De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor (site Van Damme)
Actieplan: P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

10.000,00

7.500,00

-2.500,00

2015

Exploitatie

10.000,00

7.500,00

-2.500,00

2017

Investering

90.000,00

36.000,00

-54.000,00

2019

Investering

250.000,00

250.000,00

0,00

Totaal

360.000,00

301.000,00

-59.000,00

Actie: A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en
infiltratie)
In het PRUP Kunstdal, goedgekeurd op 16.09.2009, werd tussen het Schipdonkkanaal-Blakstraat-Ringlaan en
Raverschootstraat een zone voor natuurontwikkeling en infiltratie opgenomen.
Deze zone vormt het sluitstuk tussen het landschap van Adegem en de groenas die over het Raverschootbos het stadsbos richting begraafplaats - loopt.
De zone vormt ook vanuit de nieuwe kliniek AZ Alma een open ruimte naar het landschap richting Adegem en
maakt deel uit van de landschappelijke integratie van het toekomstig aansluitingscomplex aan de Ringlaan
voor AZ Alma.
Het project vormt een verdere realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op
12.02.2009.
Actie: A-3.1.2: De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en
woonkwaliteit
In het project ‘volkstuinen’ zal er naar gestreefd worden om laagdrempelige volkstuintjes beschikbaar te
maken voor specifieke doelgroepen, die niet over een eigen tuin kunnen beschikken, en voor wie om
verscheidene redenen ook een ‘gewoon’ volkstuincomplex niet laagdrempelig genoeg blijkt. De stad Eeklo zal
hiervoor samenwerken met OCMW, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en Pro Natura vzw. In 2013
werd hiervoor reeds een werkgroep opgericht en een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse
Landmaatschappij VLM.
De stad realiseert volkstuintjes in verschillende wijken van de stad ter bevordering van de sociale cohesie,
educatie en woonkwaliteit
Actieplan: P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

751,41

0,00

-751,41

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Exploitatie

1.200,00

0,00

-1.200,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Totaal

66.751,41

0,00

-66.751,41

Actie: A-3.2.1: De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke
speelruimtes
De stad onderhoudt de bestaande speelterreinen en legt in overleg met jeugd en buurt nieuwe (natuurlijke)
speelterreinen aan
Actie: A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam
skateterrein
De jeugddienst ondersteunt de skaters naar een geschikte locatie voor een duurzaam skateterrein
Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel
De bestaande speelterreintjes en trage wegen worden in kaart gebracht en er wordt een speelweefsel
opgemaakt
Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actieplan: P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.815,00

6.000,00

2.185,00

Investering

20.000,00

20.000,00

0,00

Exploitatie

3.815,00

6.000,00

2.185,00

Investering

20.000,00

20.000,00

0,00

Exploitatie

3.815,00

6.000,00

2.185,00

Investering

70.000,00

20.000,00

-50.000,00

Exploitatie

3.815,00

6.000,00

2.185,00

Investering

70.000,00

20.000,00

-50.000,00

Exploitatie

3.815,00

6.000,00

2.185,00

Investering

20.000,00

20.000,00

0,00

Exploitatie

3.815,00

6.000,00

2.185,00

Investering

20.000,00

20.000,00

0,00

242.890,00

156.000,00

-86.890,00

Totaal

Actie: A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van
de polders
De stad maakt een inventaris van de bestaande grachten op. Het opstellen van deze inventaris heeft als
bedoeling om duidelijkheid te scheppen over de bevoegdheidsverdeling (aangelanden, stad, polderbestuur,
provincie), eventueel ingebuisde of gedempte grachten op te sporen, alsook een beter inzicht te krijgen in de
buffercapaciteit van het stedelijk grachtenstelsel.
Actie: A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nulgebruik van pesticiden
Verhardingen dienen beheerbewust ontworpen worden. Hiervoor zal bij het ontwerp rekening gehouden
worden met de pesticidentoets. Daarnaast dient nagedacht worden om de (bestaande) openbare ruimte te
ontwerpen in het teken van een vereenvoudigd pesticidenvrij beheer, waarbij ook gestreefd wordt naar
minimale onderhouds- en personeelskosten.
De stad werkt aan de verdere omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het
nul-gebruik van pesticiden
Actie: A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv.
waterzuivering
Op het ogenblik dat gescheiden openbare riolering wordt aangelegd, is een volledige scheiding op
perceelniveau tussen afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht. Deze
afkoppeling op privaat terrein moet maximaal worden uitgevoerd, voor zover er geen leidingen onder of door
het gebouw aangelegd moeten worden. Deze verplichte afkoppeling wordt deels gesubsidieerd door de stad.
De stad zorgt vr. fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein i.h.k.v. gesch. rioleringsprojecten en indiv.
waterzuiveringsinstallatie
Actie: A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken)
In functie van de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd
het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Broeken opgemaakt. Het doel van dit RUP is de realisatie van 5 ha lokaal
bedrijventerrein en de ontwikkeling van een deel van de groenas Nieuwendorpe-Broeken-Van DammeHartwijk mogelijk maken.
In het gemeentelijk RUP Broeken, goedgekeurd op 07.06.2012, is dan ook een groenas met waterberging in
functie van het bestaande en het geplande bedrijventerrein opgenomen. Ook moet de zone ruimte bieden
voor hemelwater dat afkomstig is van de as HARTwijk - site Van Damme en van de as Molenstraat21/09/2015 15:18
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Raverschoot-Pijkensakker.
Veneco² staat in voor de realisatie van het gedeelte van de groenas met waterberging die nodig is voor het
huidig en toekomstig bedrijventerrein Nieuwendorpe-Broeken. RioP zal het gedeelte realiseren dat in functie
staat voor het hemelwater afkomstig van de as Molenstraat-Raverschoot-Pijkensakker. Het overblijvende
gedeelte is een taak van de stad.
Actie: A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de
waterhuishouding
De stad voorziet jaarlijks in de nodige budgetten voor het onderhoud en herstel van de grachten en bermen.
De stad investeert in het behoud en het herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding
Actieplan: P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

200,00

0,00

-200,00

2015

Exploitatie

2.700,00

0,00

-2.700,00

2016

Exploitatie

2.200,00

0,00

-2.200,00

2017

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

2018

Exploitatie

2.200,00

0,00

-2.200,00

2019

Exploitatie

700,00

0,00

-700,00

8.700,00

0,00

-8.700,00

Totaal

Actie: A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit
Eeklo wil zichzelf op de kaart zetten als een stad waar het goed is om te wonen omwille van het mooie
aanbod aan vrije tijd, aan kinderopvang en scholen. De stad ligt op beperkte afstand van de havengebieden
van Zeebrugge, Gent en Antwerpen en is niet zo duur. De woonpolitiek dient hierop afgestemd te worden,
met de bedoeling jonge tweeverdieners aan te trekken en zo de stad meer schwung te geven.
Actieplan: P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad
Actie: A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid
De stad zet verder in op de netheid en sensibiliseert hierbij haar inwoners. Daarnaast werkt de stad verder
aan een integraal zwerfvuilbeleid waarbij de aandacht gaat naar communicatie/sensibilisatie, infrastructuur,
handhaving, omgeving en participatie.
Actie: A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen
De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen. Dit gebeurt door middel van acties en
hervormingen in het teken van afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling. In samenwerking met de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de intergemeentelijke vereniging IVM zal de burger
gesensibiliseerd worden, alsook worden concrete acties uitgewerkt in verband met huisvuil, grofvuil, GFTafval, wijkcomposteren, openbare reinheid, recyclagepark.
Actieplan: P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

51.000,00

0,00

-51.000,00

2015

Investering

197.000,00

0,00

-197.000,00

2016

Investering

0,00

0,00

0,00

2017

Investering

320.000,00

0,00

-320.000,00

2019

Investering

500.000,00

0,00

-500.000,00

1.068.000,00

0,00

-1.068.000,00

Totaal

Actie: A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte
De aankoopdienst stroomlijnt de aankoop en/of de plaatsing van “kunst” sensu largo bij werken rond
heraanleg en herinrichting van het openbaar domein in de stad.
De aankoopdienst betrekt hierbij van bij de preconceptfase van de werken en van de bestekken voor het
aanstellen van ontwerpers, de stedelijke cultuurbeleidscoördinator, die op haar beurt de andere
cultuuractoren bij de projecten betrekt.
De aankoopdienst waakt over het correcte naleven van de regelgeving overheidsopdrachten en heeft
aandacht voor de duurzaamheidsaspecten in de kunstprojecten.
Actie: A-3.6.2: De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark
De sociale woonwijk Wilgenpark uit de jaren ’70 is aan opwaardering toe en krijgt door de herinrichting van
de publieke ruimte rond de appartementen een nieuwe impuls en een nieuwe centrale ontmoetingsplaats.
Ontharding, vergroening, verdichting, leefbaarder, socialer, duurzamer,… zijn de trefwoorden bij de
herinrichting.
In het project wordt gestreefd naar het bereiken van een meer kwalitatieve en bruikbare publieke ruimte
waar tevens de woondichtheid en de leefbaarheid wordt verhoogd.
Dit project sluit ruimtelijk en functioneel aan bij de groenas Kunstdal-Raverschoot-stadsbos-begraafplaats.
Actie: A-3.6.3: De stad voert het beheersplan Heldenpark uit
De herinrichting van het Heldenpark heeft als doelstelling het creëren van een natuurrijk park (met
educatieve, sociale, esthetische, ... waarde) geïntegreerd in de kern en als
schakel tussen de sportzone en de toekomstige nieuwe bestemming. Een natuurrijk park waar het huidige
zonnige ontmoeten en speelnatuur een plaats heeft; met speelruimte voor jeugdverenigingen en ruimte voor
beperkte evenementen.
Actie: A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein
In 2010 werd een ontwerp gemaakt voor de zone Remi Van Brabandtpark-JF Willemsplein. De eerste fase, het
Remi Van Brabandtpark, werd in 2011 gerealiseerd.
Ondertussen werd het jeugdpaviljoen verkocht voor het realiseren van een woonproject (De Fonteine). De
groenzone rond dit project blijft publiek. In 2014 zou dit project moeten gerealiseerd zijn.
Het parkeerplein, tussen het Remi Van Brabandtpark en het woonproject De Fonteine is als ruimtelijk en
functioneel bindend element dringend aan opwaardering toe.
Het verhogen van de omgevingskwaliteit van dit plein staat niet enkel in functie van de leefbaarheid van deze
omgeving, maar ook in functie van de beeld die de bezoekers van de drukbezochte ABC-site en het
dienstencentrum Zonneheem van de stad krijgen.
Actieplan: P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit
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2015
2016
2017
2018
2019
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

5.000,00

0,00

-5.000,00

Exploitatie

1.100,00

0,00

-1.100,00

Investering

17.614,81

0,00

-17.614,81

Exploitatie

325,00

0,00

-325,00

Investering

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

325,00

0,00

-325,00

Investering

700.000,00

0,00

-700.000,00

Exploitatie

325,00

0,00

-325,00

Investering

700.000,00

0,00

-700.000,00

Exploitatie

325,00

0,00

-325,00

Investering

700.000,00

0,00

-700.000,00

2.126.114,81

0,00

-2.126.114,81

Totaal

Actie: A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET
De stad vindt erfgoed belangrijk. Het intergemeentelijk initiatief COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)
werkte een digitale erfgoedbank uit. Op Erfgoedbank Meetjesland kan je foto's, documenten en filmpjes
bekijken en geluidsfragmenten beluisteren. Er wordt samengewerkt met erfgoedverenigingen, maar ook
particulieren kunnen hun speciaal erfgoed aanbrengen. De stad staat achter dit initiatief en wenst deze
erfgoedbank te promoten, eerder dan zelf iets dergelijks op te starten op Eekloos niveau.
Actie: A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in
de Huysmanhoeve
De waardevolle collectie van de VVV, met heemkundige en agrarische objecten, moet op een optimale wijze
bewaard worden in een open-depot. Het roerend erfgoed moet ook ontsloten worden voor een breed
publiek. Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo, mensen uit de regio, toeristen … kennis maken met
objecten en verhalen uit de tijd van toen.
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk
Voor de renovatie van de Sint-Vincentiuskerk (hoofdzakelijk dak en gevels) werd door de kerkfabriek een
ontwerper aangesteld. Volgende stap is het opmaken van een ontwerp dat, na goedkeuring, ook door het
stadsbestuur, in aanvraag gaat voor subsidiëring.
De huidige raming bedraagt € 5.000.000 incl BTW.
Eens de subsidiëring goedgekeurd, kan er aanbesteed worden. Er is momenteel geen zekerheid wanneer de
subsidie zal worden toegekend. Tegelijk bestaat het vermoeden dat men de subsidie zal willen splitsen, en
dus ook de uitvoering.
Actie: A-3.7.4: De stad renoveert het Stadhuis
De renovatie van het stadhuis wordt uitgevoerd volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen,
mits het verkrijgen van de voorziene subsidies.
Het gebouw wordt als monument duurzaam gerestaureerd, toegankelijk gemaakt door het inbrengen van een
lift en polyvalent bruikbaar gemaakt als ‘huis van de burger’
Actie: A-3.7.5: De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement
hieromtrent uit
Restauraties van grafmonumenten op het oudste gedeelte van de begraafplaats dat als beschermd
21/09/2015 15:18
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monument werd opgenomen.
De eigenaar van een beschermd monument is wettelijk verplicht dit in stand te houden.
De stad renoveert de grafmonumenten op het beschermde gedeelte van de sted. begraafplaats en werkt een
reglement hieromtrent uit
Actieplan: P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

6.000,00

0,00

-6.000,00

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investering

944.441,66

480.000,00

-464.441,66

2016

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

2017

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

2018

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

2019

Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

1.010.441,66

480.000,00

-530.441,66

2014
2015

Totaal

Actie: A-3.8.1: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in
De stad stelt zich in regel met de opgelegde prijsvorken binnen het Vlaams Reglement voor het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Het bestaande containerpark dient hiervoor
uitgebouwd te worden tot een modern DIFTAR-recyclagepark. Het 12-beurtensysteem zal bijgevolg
afgeschaft worden door het hanteren van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR).
Actie: A-3.8.2: De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten
a) Het stadsbos Galgenhof vormt één van de groene longen in het kleinstedelijk gebied en is als stedelijk
groengebied een belangrijke schakel in de westelijke groenas (‘Raverschoot-Begraafplaats’) van de stad. Dit
groengebied maakt deel uit van de stedelijke woonrand en heeft een belangrijke esthetische, sociale en
recreatieve waarde. Daarnaast heeft het stadsbos een belangrijke landschapsvormende waarde die verder zal
geaccentueerd worden door middel van een herinrichtingproject waarbij de aandacht uitgaat naar
‘natuurbeleving in de stad’.
b) De stad realiseert de nodige bebossing bij aankoop van gronden in het kader van projecten (PRUP
Kunstdal, RUP Broeken, ed.)
c) 2de fase Lange Moeiakker (2017-2019): Na de aankoop van de gronden in het kader van
bebossingcompensatiefonds zal een tweede project opgestart worden voor de verdere uitbreiding. Hierbij zal
opnieuw op zoek gegaan worden naar mogelijke subsidiekanalen.
Actie: A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ...
Actie: A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende
maatregelen
De stad stimuleert de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij burgers door middel van subsidies.
Zij geeft financiële ondersteuning voor dak- en muurisolatie, hoogrendementsglas en groendaken bij
particulieren.
Actie: A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam
waterbeleid
Binnen de perken van de jaarlijkse begroting bestaat er voor woningen waarvoor de bouwvergunning
verkregen werd vóór 7 september 1999 een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie. Voor
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woningen waarvoor een bouwvergunning is verkregen vóór februari 2005 bestaat een premie voor de
installatie van een infiltratievoorziening.
Actieplan: P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

40.000,00

0,00

-40.000,00

2015

Investering

580.000,00

0,00

-580.000,00

2016

Investering

1.385.000,00

0,00

-1.385.000,00

2017

Investering

1.040.000,00

0,00

-1.040.000,00

2018

Investering

2.250.000,00

0,00

-2.250.000,00

2019

Investering

3.225.000,00

0,00

-3.225.000,00

Totaal

8.520.000,00

0,00

-8.520.000,00

Actie: A-3.9.1: De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg
De stad zal voor de Leopoldlaan het laankarakter terugbrengen en voor de Gentsesteenweg de woonkwaliteit
verhogen. Voor deze overgangsgebieden is het belangrijk om een hoge fietskwaliteit aan te brengen
aangezien het fietspad aanleggen langs de oude spoorwegbedding in deze gebieden omwille van
grondinname zeer moeilijk te realiseren is.
Actie: A-3.9.2: De stad start met de realisatie van de stationsomgeving
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd de stationsomgeving als
strategisch projectzone opgenomen. In deze prioritaire zone staat het station en de uitbouw van een
regionaal openbaar vervoersknooppunt centraal.
Tussen de NMBS Holding, De Lijn en de stad werd in 2008 een intentieverklaring inzake de reconversie en
duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving ondertekend. De haalbaarheidsstudie en het
masterplan werden in 2010 on hold geplaatst omwille van de onduidelijkheid rond het al dan niet
doortrekken van een trein- of tramlijn richting Maldegem.
Intussen werden de studies ‘stadspromenade’ en ‘herinrichting Gentsesteenweg’ opgestart. De
stationsomgeving vormt het sluitstuk tussen deze twee projecten.
De herinrichting van de omgeving van het station en het uitbouwen van een regionaal knooppunt voor
openbaar vervoer maakt deel uit van de volledige mobiliteitsproblematiek van de stad Eeklo. Het project
staat in relatie met de aanleg van de zuidelijke ringweg en het terugdringen van het autoverkeer in het
centrum met minimaal 50%. Het heropstarten van de studie en de realisatie van de herinrichting van de
stationsomgeving dringt zich op.
Actie: A-3.9.3: De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases
Het streefdoel is dat er door de aanleg van de zuidelijke omleidingsweg en de herinrichting van de doortocht
minimaal 50% van het verkeer uit het centrum wordt geweerd. De herinrichting van het centrum biedt
bovendien de kans om de woon-, leef- en winkelkwaliteit van het centrum gevoelig te verbeteren.
De herinrichting heeft dan ook tot doel om de publieke ruimte in het centrum om te vormen naar een plein
waar de auto te gast is. Niet de lange oostwest autoverbinding, maar wel de noord-zuidrelaties in de stad zijn
belangrijk in het nieuwe ontwerp. Bij het doorknippen ervan vormt het STOP-principe de basis van het
ontwerp.
Een groen- en waterstructuur vormen essentiële elementen om de ruimte vorm te geven en leefbaar te
maken.
Duurzaamheid en dus ook de participatie van alle betrokkenen vormen belangrijke uitgangspunten bij het
planproces.
De herinrichting van de doortocht is een milderende maatregel die in het planMER voor het PRUP Zuidelijke
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omleidingsweg R43 is opgenomen. Beide projecten zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Actieplan: P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

20.000,00

78.098,00

58.098,00

Investering

15.000,00

0,00

-15.000,00

2015

Exploitatie

20.000,00

77.781,00

57.781,00

2016

Exploitatie

20.000,00

76.325,00

56.325,00

2017

Exploitatie

20.000,00

74.973,00

54.973,00

2018

Exploitatie

20.000,00

73.705,00

53.705,00

2019

Exploitatie

20.000,00

72.540,00

52.540,00

135.000,00

453.422,00

318.422,00

2014

Totaal

Actie: A-3.10.1: De stad actualiseert het leegstandsregister
Gemeentelijk reglement – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen. Actieve screening van
leegstand en verwaarlozing met focus op 3 zones, met concentraties van rijhuisjes. De actualisatie van de
leegstand en verwaarlozing wordt bijgehouden in de RWO DM en jaarlijks eind april overgemaakt aan
agentschap Wonen-Vlaanderen.
Actie: A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur
Door het gemeentelijk belastingreglement worden eigenaars aangemoedigd om actie te ondernemen. Door
middel van gesprekken met de eigenaars, het samen zoeken naar oplossingen en het informeren betreffende
de mogelijkheden (doorverwijzen naar Woonwijzer – informatie SVK - …) wordt geprobeerd de heffing te
vermijden. Ook de leegstand van industriële panden wordt aangepakt.
Actie: A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk
Het stadsbestuur faciliteert de realisatie van sociale huisvestingsprojecten en ziet erop toe dat tegen 2020
minstens 69 sociale huurwoningen, 71 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels gerealiseerd worden.
Geplande projecten worden getoetst aan het stedelijk woonbeleid en de wettelijke normen inzake sociale
last. De sociale last wordt via verkavelingsaanvragen en aanvragen tot het bekomen van stedenbouwkundige
vergunningen vanuit stedenbouw opgelegd en opgevolgd.
Actie: A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen
Gemeentelijk reglement – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen
verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied.
Het ROP is een monitorinstrument voor het vormen en het voeren van een goed woonbeleid en samen het de
activeringsheffing zorgt het er voor dat bebouwbare percelen op de markt komen.
Actie: A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen
Een analyse van de wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen is een instrument om de
(ontwikkeling van een) beleidsvisie op sociaal wonen binnen de stad te ondersteunen en sociale
woonprojecten gerichter aan te kunnen aansturen.
Laatste analyse is gebaseerd op gegevens van 31/12/2010 voor MBV, van 06/06/2011 voor Volkshaard en van
25/05/2010 voor SVK.
Actie: A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel
De wooncel wordt uitgebreid om acties rond het verbeteren van de woonkwaliteit in de stad te coördineren.
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Het betreft in het bijzonder het begeleiden van acties rond het vermijden van leegstand en verwaarlozing, de
kwaliteitsverbetering van de woningen, het aanleveren van gegevens in verband met woonbehoeften en noden.
Daarbij gaat de aandacht naar:
- specifieke doelgroepen die specifieke aandacht vergen;
- een doelgroepenbeleid voor senioren, startende gezinnen en kwetsbare huurders;
- waken over het aanbod van verschillende woontypologieën en bouwdichtheden in de stad.
Samenwerking met het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de wijkagenten, SVK, de woonwijzer,
… zijn hierbij van belang.
Actie: A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers
Het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen stad Eeklo en OCMW, het onderling afstemmen en sneller
opstarten van de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare huurders
De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers d.m.v. efficiënte
doorstroom van informatie
Actie: A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten
In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de mogelijkheid voorzien om, naast het betalen van eventuele
planschade, planbaten te heffen. De eventuele planbaten die via de opgemaakte RUP’s zijn ontstaan worden
in het vergunningenregister opgenomen
Deze planbaten worden geïnd via het Vlaams gewest. De stad kan via de geïnde planbaten investeren in
projecten rond ruimtelijke ordening.
Actie: A-3.10.9: De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe
premies
Evaluatie en eventueel bijsturing bestaande verbeteringspremie. Nadenken over uitbreiding van de premies,
vb. premie voor bewoning boven winkels (zone kernwinkelgebied) - gevelrenovatie winkels
(kernwinkelgebied) – herwaarderingsprojecten i.f.v. opwaardering woonfunctie (3 afgebakende zones).
Onderzoeken mogelijkheden voor premies / subsidies hoger niveau (vb. Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) – Vlaams Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermes) - …).
Actieplan: P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

35.500,00

0,00

-35.500,00

2015

Exploitatie

38.560,00

0,00

-38.560,00

2016

Exploitatie

39.131,00

0,00

-39.131,00

2017

Exploitatie

39.714,00

0,00

-39.714,00

2018

Exploitatie

40.308,00

0,00

-40.308,00

2019

Exploitatie

40.914,00

0,00

-40.914,00

234.127,00

0,00

-234.127,00

Totaal

Actie: A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast
Actie: A-3.11.1: De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken
Om de zwerfkattenpopulatie in te dijken wordt gekozen voor de TNR-methode: Trap Neuter and Return . De
stad organiseert maandelijks een vangactie van zwerfkatten in samenwerking met RATO vzw. Hierbij worden
de katten getest op kattenaids en -leucose. Indien de kat positief wordt bevonden, wordt ze geëuthanaseerd.
Als het een gezond dier is dan wordt ze gesteriliseerd/gecastreerd en nadien wordt de kat teruggeplaatst in
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haar vertrouwd territorium.
Actie: A-3.11.2: De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden
De stad neemt maatregelen om schadelijke organismen (cf. wet 2 april 1971) te bestrijden. Het voorziet de
nodige middelen om ratten te bestrijden, dierenoverlast (duiven, ganzen ed.) alsook invasieve exoten (fauna
en flora) te beheersen. De bestrijding en opsporing gebeurt in samenwerking met RATO vzw.
Actieplan: P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

101.254,68

0,00

-101.254,68

2015

Investering

430.000,00

0,00

-430.000,00

2016

Investering

120.000,00

0,00

-120.000,00

2017

Investering

0,00

0,00

0,00

2018

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

2019

Investering

0,00

0,00

0,00

671.254,68

0,00

-671.254,68

Totaal

Actie: A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op
Bomen zijn belangrijke groenelementen in de publieke (verstedelijkte) ruimte. In deze ruimte worden vanuit
diverse sectoren activiteiten ondernomen. Om richting en structuur aan deze activiteiten te geven is het van
belang een beleid te formuleren en te zorgen voor afstemming tussen de sectoren onderling. In deze
afstemming hebben in de huidige situatie bomen geen of veelal een ondergeschikte rol. Hierdoor raakt het
voortbestaan van (volwassen) bomen in de verstedelijkte omgeving bedreigd. De laatste decennia stellen
boombeheerders vast dat steeds meer bomen verdwijnen uit de publieke ruimte. Daar waar bomen wel
aangeplant worden, is de levensduur heel sterk beperkt door randvoorwaarden uit de omgeving en door
gebrek aan kwalitatief beheer.
Willen we nog (grote) bomen langs straten, op pleinen, langs dreven, … dan moeten bomen op een
evenwaardige manier meegenomen worden in de inrichting van de publieke ruimte. Daarnaast is er meer
expertise nodig om de bomen na aanplant kwaliteitsvol te beheren. Om dit te bekomen is een planmatig
bomenbeleid en -beheer noodzakelijk.
Een bomenplan is in die optiek wenselijk voor een efficiënt beheer van het openbaar domein door de
groendienst. Op deze manier kan het ad-hoc beheer achterwege gelaten worden en het openbaar groen op
een beter gestructureerde manier aan te pakken.
Actie: A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma)
Natuurontwikkeling dient geïntegreerd te worden in het milieubeleid, stadsontwikkeling, landbouw, integraal
waterbeheer en dergelijke meer. Op deze manier werd dergelijke integratie in het stedelijk beleid voor de
eerste maal vastgelegd in een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP, 1993). Een actualisatie van dit
GNOP maakte in 2005 onderdeel uit van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Het GNOP dient duidelijk geactualiseerd te worden: om de huidige natuurlijke gehelen te behouden en uit te
breiden, natuurlijke en ecologische kwaliteiten te versterken alsook het natuurbeleid en -behoud sterker te
integreren in het algemeen beleid.
Actie: A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op
De stad investeert in de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor de openbare bossen Lange
Moeiakker, Galgenbos, Raverschootbos. Een uitgebreid bosbeheerplan moet voldoen aan de criteria voor
duurzaam bosbeheer. De stad zal hiervoor een studiebureau aanstellen.
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Actie: A-3.13.4: De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd de stationsomgeving als
strategisch projectzone opgenomen. In deze prioritaire zone is ruimte voor nieuwe woonprojecten (bv. ’t
Kaaiken aan de Dullaert – Sogeta in de Gulden Sporenstraat), ontwikkeling van het Krügercomplex en de
uitbouw van een regionaal openbaar vervoersknooppunt.
De stad Eeklo wenst zich te profileren als een duurzame woonstad. Het ontwikkelen van nieuwe
woonmogelijkheden in de omgeving van het openbaar vervoersknooppunt aan het station, het centrum en de
scholen maakt deel uit van dit beleid.
Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Eeklo-Aalter – gesitueerd tussen de
Gulden Sporenstraat en de Gentsesteenweg – is noodzakelijk om de woonbehoeften in Eeklo op een
kwaliteitsvolle manier in te vullen. Het RUP legt deze basisprincipes van de duurzame ontwikkeling van dit
gebied juridisch vast.
Actie: A-3.13.5: De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg
In de Kerkstraat werd recent de oude drukkerij Pauwels gesloopt, deze ligt volgens het gewestplan EekloAalter gedeeltelijk in een ambachtelijke zone. Daarnaast werd aan de spoorweg het nieuwe jeugdcentrum
gebouwd. Langs de spoorweg ligt nog een braakliggende ruimte en een bosje.
Het gebied leent zich tot het ontwikkelen van een binnenstedelijk woonproject, geënt op een groen- en
fietsas die langs de spoorweg is gesitueerd. Deze groen- en fietsas is reeds gerealiseerd aan Stassano, het
Wish-project en de verkaveling Zandvleuge.
De opmaak van een RUP maakt dit binnenstedelijk woonproject juridisch mogelijk en kan tevens de groen- en
fietsas verankeren.
De opmaak van het RUP heeft slechts zin op het moment dat er een duidelijk beeld is op een bouwproject op
het terrein van de voormalige drukkerij Pauwels.
Actie: A-3.13.6: De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene
planningsinitiatieven
Naar aanleiding van aanvragen tot het bekomen van een planologisch attest of naar aanleiding van een
opportuniteit voor een nieuw project kan het nodig of wenselijk zijn om een RUP op te maken. Het is
wenselijk in functie van deze verplichtingen of opportuniteiten een bedrag te voorzien om RUP’s te kunnen
opmaken.
Actie: A-3.13.7: De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op
De Markt en omgeving werd als beschermd stads- en dorpsgezicht geklasseerd (07.12.1983). Het Belfort is
bovendien opgenomen in de Vlaamse lijst van werelderfgoed.
In het verleden werden in en palend aan deze zone verschillende gebouwen afgebroken en vervangen door al
dan niet architecturaal/stedenbouwkundig geslaagde nieuwbouw. Hierdoor is de reflex ontstaan om zeer
behoudsgezind met deze omgeving om te gaan. Een stad is echter een dynamisch gegeven waarin ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen, rekening houdende met de historische context, mogelijk moet zijn.
Het opmaken van een beeldkwaliteitsplan kan een antwoord bieden op enerzijds het behoud van de
historische context en anderzijds het inbrengen van nieuwe beeldbepalende architectuur. De elementen uit
dit plan worden het best juridisch vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan dat als basis kan worden
gebruikt voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.
Actie: A-3.13.9: De stad herziet BPA Krüger en maakt een RUP Krüger op (gebouw Stationsstraat uitbreiding)
Eeklo heeft in het kader van het Mercuriusproject de grootwinkels geconcentreerd binnen de bebouwde
zone. Het Krügercomplex heeft intussen zijn belang bewezen als versterker van het winkelkerngebied.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan , goedgekeurd op 12.02.2009, is opgenomen dat indien er
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verdere vraag is naar grootschalige handelszaken de omgeving van Krüger daarvoor in aanmerking komt. De
aanpalende ambachtelijke zone volgens het gewestplan Eeklo-Aalter is daartoe een mogelijkheid.
De herinrichting van de doortocht als stadspromenade biedt nieuwe mogelijkheden om ter hoogte van de
ingang van het Krügercomplex een nieuw beeldbepalend gebouw te plaatsen. Ook het ondergronds parkeren
is mogelijks een opportuniteit.
Om deze verschillende evoluties juridisch mogelijk te maken is de herziening van het huidige BPA Krüger en
de opmaak van een RUP wenselijk.
Actie: A-3.13.11: De stad maakt een RUP Stadsbos - begraafplaats op
In de gewenste open ruimtestructuur zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
goedgekeurd op 12.02.2009, werd de actie opmaak RUP Stadsbos opgenomen.
Het doel van dit RUP is de uitbreiding van het stadsbos richting begraafplaats mogelijk maken (verbinden
verschillende stadsdomeinen) en de uitbreiding richting de laaggelegen weide in de Blakstaat voorzien (dit in
functie van o.a. de waterbeheersing van de ruime omgeving). Naast het afbakenen van het stadsbos zullen
binnen dit RUP ontwikkelings- en beheerprincipes worden opgenomen.
Tevens kan de begraafplaats als onderdeel van de groenas Kunstdal-Raverschoot-stadsbos-centrum
opgenomen worden in de ruime ontwikkeling van het gebied.
Het stadsbos en de begraafplaats kunnen door het RUP juridisch worden bestendigd.
Actie: A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad
Op 23.01.2012 werd het RUP Heldenpark goedgekeurd. In dit RUP is voorzien dat het huidige zwembad in de
Oostveldstraat in de toekomst een woonbestemming kan krijgen.
Op het moment dat het voorziene nieuwe zwembad aan de sporthal wordt gerealiseerd kan de site aan de
Oostveldstraat op de markt worden gebracht.
Actieplan: P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

Totaal

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-3.14.1: De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt Zeelaan (N9) - Balgerhoeke
Door het feit dat de ontsluitingsweg Balgerhoeke niet direct kan aangelegd worden zal het knooppunt
Zeelaan – Balgerhoeke naar oversteekbeweging en naar fietskwaliteit moeten verbeterd worden.
Actie: A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
N49 wordt hoofdweg waardoor er ongelijkvloerse kruisingen moeten komen.
Actieplan: P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en
milieu
Actie: A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze
procedure toe
Het sluitstuk van een vergunningenbeleid is de handhaving. Tot nu toe wordt er inzake handhaving op vlak
van milieu en ruimtelijke ordening ad hoc gewerkt. Er wordt eventueel een controle uitgevoerd na een klacht
of na het toevallig vaststellen van een overtreding. Wel worden een aantal dossiers opgevolgd waarvan de
dienst verwacht dat er eventuele problemen zouden kunnen optreden.
De handhaving zou systematischer en volgens een uitgewerkt plan moeten uitgevoerd worden. Het Vlaams
Gewest heeft reeds een handhavingsplan waarin de prioriteiten en de manier van aanpak zijn uitgewerkt.
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De opmaak van plan op het niveau van de stad is dus wenselijk. Aandachtspunten daarbij zijn de preventieve
aanpak (hoe overtredingen vermijden of bewoners/bedrijven helpen bij het oplossen van overtredingen),
welke overtredingen worden op het niveau van de stad opgespoord (opvolgen van vergunningsvoorwaarden,
opsplitsen woningen zonder vergunningen, overtredingen in het beschermd stadsgezicht, illegaal kappen van
bomen, …), voor welke dossier wordt er een herstelvordering opgemaakt, … Samenwerking met de lokale
politie is hierin wenselijk en cruciaal.
Beleidsdoelstelling: D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland
De stad Eeklo wenst de trekkersfunctie in het Meetjesland mee te realiseren door de verdere optimalisatie
van de (samen)werking van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer).
Actieplan: AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

13.915,75

0,00

-13.915,75

Totaal

13.915,75

0,00

-13.915,75

Actie: ACT-45: De stad stelt een ontwerper aan voor de renovatie van het politiecommissariaat
Actie: ACT-116: De stad realiseert de eerste fase van de renovatie van het politiekantoor
Actieplan: P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

50.000,00

0,00

-50.000,00

2017

Investering

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

50.000,00

1.500.000,00

1.450.000,00

Totaal

Actie: A-4.1.1: De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor
De site van het politiecommissariaat wordt in fasen, in functie van de beschikbare middelen en de organisatie
(continuïteit) van het korps, gerenoveerd. Hiervoor werd een prijsvraag voor ontwerpers georganiseerd.
Voor de eerste fase is ongeveer 3.000.000 € vooropgesteld. Het verder verloop is uiteraard afhankelijk van de
plannen die door de ontwerpers worden voorgesteld.
Actieplan: P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen
Actie: A-4.2.1: De stad neemt initiatieven ter bevordering sociale veiligheid oa via meldpunt lokaal
dienstencentrum
Het Meldpunt ijvert voor het verbeteren van het woon– en leefcomfort van elke Eeklonaar. Via het meldpunt
kan men op een eenvoudige manier tekortkomingen en ervaren moeilijkheden op het vlak van milieu, straat,
groenonderhoud, mobiliteit of nutsvoorzieningen melden aan een buurtbewoner of ‘antenne’. Deze geeft de
melding dan door aan het lokaal dienstencentrum, die het op haar beurt de informatie doorspeelt aan de
bevoegde (stads)dienst. Deze zal de melding verder behandelen en het gesignaleerde probleem zo spoedig
mogelijk onderzoeken en/of oplossen. Tijdens deze meldingsprocedure wordt men op de hoogte gehouden
van de behandeling van de melding.
De stad neemt initiatieven ter bevordering v.d. sociale veiligheid door o.a. verdere ondersteuning v.h.
meldpunt v.h. lokaal dienstencentrum
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Actieplan: P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Investering

13.268,18

0,00

-13.268,18

2015

Investering

0,00

0,00

0,00

13.268,18

0,00

-13.268,18

Totaal

Actie: A-4.3.1: De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de dienst 100
De stad wenst tevens de mogelijkheden te onderzoeken voor een samenwerkingsvorm tussen de diverse
diensten, betrokken bij de dienst 100, lokaal en regionaal.
Actieplan: P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
Actie: A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief
De politie brengt de druggerelateerde maatschappelijke overlast in kaart en werkt preventief en curatief
Actie: A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief
Actie: A-4.4.3: De politie brengt intrafamiliaal geweld in kaart en werkt preventief en curatief
Actie: A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief
Actie: A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief
Actie: A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en
curatief
Actie: A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief
Actieplan: P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

12.810,29

0,00

-12.810,29

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

Exploitatie

16.113,00

0,00

-16.113,00

Investering

20.000,00

0,00

-20.000,00

2016

Exploitatie

16.131,00

0,00

-16.131,00

2017

Exploitatie

16.150,00

0,00

-16.150,00

2018

Exploitatie

16.170,00

0,00

-16.170,00

2019

Exploitatie

16.190,00

0,00

-16.190,00

133.564,29

0,00

-133.564,29

2014
2015

Totaal

Actie: A-4.5.1: De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen
De stad investeert in de uitbouw van het jeugdcentrum en ondersteunt jeugdverenigingen om hun lokalen
veilig en toegankelijk te houden
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Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-4.5.2: De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen
De stad voorziet vormingen voor en opleiding tot fuifstewards en ondersteunt hen tijdens activiteiten
Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten
De jeugddienst organiseert jaarlijks minstens één vorming toegankelijk voor alle jeugdwerkers
Beleidsdoelstelling: D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector
De stad Eeklo wenst de welvaart en het welzijn in de diverse economische sectoren (agrarische, industriële,
diensten- en niet commerciële) op lokaal en regionaal niveau verder te ondersteunen waardoor
werkgelegenheidskansen blijvend worden aangeboden, ondernemerschap wordt gestimuleerd en socioeconomische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt
Actieplan: P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen
Actie: A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht
nemen
Deze actie vloeit voort uit de door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerpstudie voor de waterhuishouding
en riolerings- en wegenisinfrastructuur voor de uitvoering van het RUP Broeken.
De stad zal i.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen
Actie: A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming
geheven taksen
Door de inwerkingstreding van het Materialendecreet is het belangrijker dat er voor de toekomst ook
oplossingen geboden worden voor KMO's inzake afvalverwerking.
De stad onderzoekt hoe KMO's op een betaalbare wijze met afval moeten omgaan en brengt duidelijkheid in
bestemming geheven taksen
Actieplan: P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen
Actie: A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen
De stad wenst de economische activiteiten en de bijhorende tewerkstellingsplaatsen op de bestaande
industrieterreinen op te volgen, zodat er optimale benutting is van de beschikbare industrieterreinen.
Actie: A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen
Bewegwijzering van het economisch vervoer - ook vanaf de groete invalswegen - van en naar
bedrijventerreinen garandeert een vlotte doorstroming op de verbindingswegen.
Actie: A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten
industrieterreinen
Deze actie zit vervat in het project Spazio dat de stad in de vorige legislatuur is opgestart in samenwerking
met VOKA Oost-Vlaanderen. Er is aandacht voor de organisatie van multifunctionele zones. Hier gaan
economische activiteiten hand in hand met wonen of handel.
Actieplan: P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

40.550,00

17.370,00

-23.180,00

2015

Exploitatie

25.580,00

0,00

-25.580,00

2016

Exploitatie

40.611,00

17.500,00

-23.111,00

2017

Exploitatie

25.642,00

0,00

-25.642,00

2018

Exploitatie

40.674,00

17.500,00

-23.174,00

2019

Exploitatie

25.706,00

0,00

-25.706,00

198.763,00

52.370,00

-146.393,00

Totaal

Actie: A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid
De stad wenst op basis van de expertise van het Kennisnetwerk Detailhandel Vlaanderen en het Agentschap
Ondernemen een vernieuwend detailhandelsbeleid uit te werken. Een goede mix van winkelen, wonen en
werken is de basis van een gezonde handelskern in de stad; door het inzetten op bloeiende handelskernen
zorgt dit voor meer dynamiek en draagt dit sterk bij tot een nog aangenamer en leefbaarder karakter van de
stad. Een gericht detailhandelsbeleid komt bovendien tegemoet aan de zorgen van detailhandel, zoals de
negatieve invloed van leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende
filialisering en e-commerce.
Actie: A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's
De stad wenst verder samen te werken met de dekenijen in Eeklo; tevens faciliteert de stad gedurende het
jaar diverse activiteiten die de betrokkenen organisaties wensen te organiseren; de stad overlegt op
regelmatige basis met de actoren uit de diverse actoren.
Actieplan: P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

350,00

80.210,00

79.860,00

2015

Exploitatie

361,00

80.710,00

80.349,00

2016

Exploitatie

371,00

80.710,00

80.339,00

2017

Exploitatie

382,00

80.710,00

80.328,00

2018

Exploitatie

394,00

80.710,00

80.316,00

2019

Exploitatie

406,00

80.710,00

80.304,00

2.264,00

483.760,00

481.496,00

Totaal

Actie: A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten
In samenwerking met het deeltijds onderwijs van het PTI en de diverse tewerkstellingsplaatsen worden
jongeren tewerkgesteld in het Meetjesland
Actie: A-5.4.2: De stad heeft oog voor bio-contracten
Jongeren kunnen doorstromen vanuit een brugproject naar een bio-contract en zo aan het werk gezet
worden
Actieplan: P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

50.000,00

50.000,00

0,00

2015

Exploitatie

50.000,00

50.000,00

0,00

2016

Exploitatie

50.000,00

50.000,00

0,00

2017

Exploitatie

50.000,00

50.000,00

0,00

2018

Exploitatie

50.000,00

50.000,00

0,00

2019

Exploitatie

50.000,00

50.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

Totaal

Actie: A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo
Op basis van bestaand cijfermateriaal en gelet op de resultaten van de omgevingsanalyse wensen beide
besturen de profielen van de werkzoekende werkloze in Eeklo te screenen, mede in samenwerking met lokale
en regionale partners uit de sector.
Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-5.5.2: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling
De stad werkt samen met de gemeenten Assenede, Maldegem, Aalter en Zomergem een project inzake
sociale tewerkstelling uit waarbij stad Eeklo trekker is. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse
overheid (Werk en Sociale Economie) voor een bedrag van 50.000 euro voor zover het aantal inwoners van
deze gemeenten meer dan 80.000 bedraagt; dit project wordt opgenomen vanuit Resoc MLS, die een
personeelslid hiervoor aanduiden en volgende taken toegewezen krijgt:
Regelmatige ontmoeting organiseren om de diverse actoren in de reguliere én de sociale economie bijeen te
brengen en kennis te delen. Hierdoor geven de actoren ook voeding aan de lokale besturen voor verdere
acties. De ontmoetingen worden georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van
de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem.
In kaart brengen van kansengroepen met speciale aandacht voor personen met een arbeidshandicap, jonge
werklozen en langdurig werkzoekenden.
De monitoring wordt georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad
Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem.
Opstart nieuwe dienstverlening in de lokale diensteneconomie, met prioritaire aandacht voor groenjobs, de
invulling van de speelpleinwerking, het containerparkbeheer (in samenwerking met andere gemeenten en
IGS), en de invulling van de leegstandsverplichtingen van de gemeente.
De dienstverleningsacties worden georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding
van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem.
Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen
De stad wenst mee te werken aan die initiatieven (zoals bv. de organisatie van een jobbeurs,
tewerkstellingsprojecten (lokaal - regionaal), netwerkmomenten, ...) die de activeringsgraad van werklozen
kunnen verhogen.
Deelrapportcode: (LSEVBP01) Sociale economie - Beleidsprioriteit 1°

Beleidsdoelstelling: D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger
De stad Eeklo wenst een sociaal beleid te realiseren met accenten op wonen, werken, gezondheid, sociale
rechten, levenslang leren en kinderopvang in samenwerking met diverse partners (OCMW,
onderwijsinstellingen, lokale derden) en in dialoog met de burger met het oog op afstemming van het
bestaande aanbod van voorzieningen aan de noden van de verschillende doelgroepen.
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Actieplan: AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten
Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten op een aangename manier en de beschikbare
kansen kunnen gebruiken om zich volop persoonlijk te ontplooien.
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

7.776,08

0,00

-7.776,08

Totaal

7.776,08

0,00

-7.776,08

Actie: ACT-66: De stad heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte
Het stadsbestuur heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte met oog op de uitbouw van het
toekomstige jeugdcentrum en skateinfrastructuur.
Actieplan: P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

38.650,00

0,00

-38.650,00

Investering

20.570,00

0,00

-20.570,00

Exploitatie

39.228,00

0,00

-39.228,00

Investering

27.346,00

0,00

-27.346,00

Exploitatie

39.818,00

0,00

-39.818,00

Investering

446.006,00

0,00

-446.006,00

Exploitatie

40.420,00

0,00

-40.420,00

Investering

745.118,00

0,00

-745.118,00

Exploitatie

41.038,00

0,00

-41.038,00

Investering

310.486,00

0,00

-310.486,00

Exploitatie

41.667,00

0,00

-41.667,00

Investering

0,00

0,00

0,00

1.790.347,00

0,00

-1.790.347,00

Totaal

Actie: A-6.1.1: De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse
kinderopvangplaatsen
De stijging van het aantal inwoners in Eeklo brengt met zich mee dat de vraag naar kinderopvang stijgt. De
economische groei van Eeklo houdt verband met het voldoende aantal opvangplaatsen. De stad realiseert i.s.
m. Waterlink de bouw van een nieuwe BKO op de locatie van de huidige sportsite (project bouw nieuw
zwembad).
Niet enkel het kwantitatieve aanbod dient hiervoor in rekening te worden gebracht, ook het kwalitatieve
aanbod speelt mee
Actie: A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als
vakantieplaatsen
Door in te spelen op de stijging van het aantal opvangplaatsen tijdens de vakantie kunnen inwoners
makkelijker oplossingen vinden voor hun kroost tijdens de vakantieperiodes. De bijkomende opvangplaatsen
hebben niet enkel een economische functie maar ook een sociale functie. Bij het uitwerken van de actie
houden nemen we de wensen van kinderen evenzeer ter harte als de wensen van de ouder.
Actie: A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten
Samenwerking met vrije tijd is in het kader van de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen belangrijk. Door
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voldoende samen te werken krijgen de vrijetijdsdiensten de mogelijkheid in te spelen op noden in de
kinderopvang en kunnen acties met kinderen worden opgezet die bijdragen tot een verruiming van de
leefwereld van de kinderen.
Actie: A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op
Het decreet met betrekking tot het loket kinderopvang is goedgekeurd door de Vlaamse regering, het is
evenwel wachten op de uitvoeringsbesluiten om concrete inhouden met betrekking tot het loket
kinderopvang te kennen. De centrale registratie van de vragen naar kinderopvang vanuit de ouders en
informatie geven over het opvangaanbod behoort alvast tot de kerntaken van het loket kinderopvang.
Actie: A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit
In samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang willen we een beleid uitwerken waarbij de buren van
een kinderopvangvoorziening in kaart worden gebracht. In samenwerking met buren en opvanginitiatieven
willen we kijken wat de wederzijdse verwachtingen zijn.
Actieplan: P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

3.350,00

0,00

-3.350,00

2015

Exploitatie

4.422,00

0,00

-4.422,00

2016

Exploitatie

4.496,00

0,00

-4.496,00

2017

Exploitatie

4.570,00

0,00

-4.570,00

2018

Exploitatie

4.646,00

0,00

-4.646,00

2019

Exploitatie

4.724,00

0,00

-4.724,00

26.208,00

0,00

-26.208,00

Totaal

Actie: A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie
De Kunstacademie biedt artistieke vorming aan mensen met een beperking. Dit is een gesubsidieerd aanbod
(leraarsuren volgens inschrijvingen) onder de vorm van experiment. In het nieuwe decreet deeltijds
kunstonderwijs zal aandacht gegeven worden aan nodige en extra ondersteuning voor deze specifieke
leerlingengroep. De stad Eeklo voorziet nu ondersteuning door het inzetten van een vrijwilliger.
Actie: A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang
Iedere ouder en ieder kind heeft recht op kinderopvang, ongeacht hun beperkingen. Kinderopvang maakt
geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. Belangrijk is echter dat de draagkracht van het kind niet
overschreden wordt. Zolang het kind positief evolueert tijdens zijn verblijf in de kinderopvang moet het
mogelijk zijn dat het kind naar de kinderopvang komt.
Actie: A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst
Iedere kind of jongere heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de jeugddienst, ongeacht hun
beperkingen. De jeugddienst maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun
activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.
Actie: A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst
Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de sportdienst, ongeacht hun beperkingen.
De sportdienst maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal
hier de nodige aandacht aan worden besteed.

21/09/2015 15:18

35 / 60

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Stad Eeklo

vanaf 2014

Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4°

Actie: A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek
Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de bibliotheek, ongeacht hun beperkingen.
De bibliotheek maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal
hier de nodige aandacht aan worden besteed.
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum
Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van het dienstencentrum, ongeacht hun
beperkingen. Het dienstencentrum maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van
hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.
Actie: A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum
Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van het cultuurcentrum, ongeacht hun
beperkingen. Het cultuurcentrum maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van
hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.
Deelrapportcode: (LCBVBP03) Cultuur - Beleidsprioriteit 3°

Actieplan: P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
Actie: A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind'
Bij de oprichting van het huis van het kind wordt dienst kinderopvang van de stad Eeklo betrokken als partner
en wordt er beroep gedaan op haar expertise.
Actie: A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland'
Schatjeseiland richt zich in eerste instantie tot ouders die nood hebben aan occasionele opvang. Daarnaast
willen we ook de kans geven aan kansarme gezinnen om gebruik te maken van schatjeseiland om zo de
drempel naar kinderopvang te verlagen. Hierdoor willen we deze ouders het vertrouwen schenken in
kinderopvang en eventueel de mogelijkheid geven door te stromen naar een tewerkstelling.
Actie: A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit
jeugdwelzijnsoverleg
Vanuit het Jeugdwelzijnsoverleg start een werkgroep voor bewustmaking en het leren omgaan met
kinderarmoede (voor ouders, scholen, geïnteresseerden)
De stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit
jeugdwelzijnsoverleg
Actieplan: P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

2015

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

2016

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

2017

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

2018

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

2019

Exploitatie

4.000,00

0,00

-4.000,00

24.000,00

0,00

-24.000,00

Totaal

Actie: A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek
Meedoen aan de week van de verbondenheid tegen eenzaamheid eind september begin oktober:
eenzaamheid doorbreken door mensen (in een buurt) een eenzame uit te nodigen om een hapje te eten of
een koffiekransje bij te wonen cfr. De langste tafel die sommige gemeenten organiseren
Actie: A-6.4.2: De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie
Specifieke groep burgers zijn de jongeren – die we proberen te bereiken via sensibilisatiecampagne in de
scholen. Vb. de 16-jarigen van alle onderwijsnetten in Eeklo de kans geven met de problematiek in aanraking
te komen: hetzij door voordracht, ervaringsuitwisseling – wie wordt in familiekring daar reeds mee
geconfronteerd -, inleefmoment door bezoek aan woon- en zorgcentra (wordt eerlang uitgewerkt door de
werkgroep en algemene vergadering van Koppig, dementievriendelijk Eeklo)
Actie: A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente
De stad Eeklo profileert zich als promotor van een gezonde gemeente en zet zijn bevolking aan om gezonder
te leven en doet dit in eerste instantie door zelf het goede voorbeeld te geven: promoot bij zijn personeel de
10000 stappen, een gezonde voeding, verbruik van water in plaats van frisdrank, leert zijn personeel omgaan
met personen met dementie, leert zijn personeel werken met een AED-toestel, biedt hen de mogelijkheid tot
meest gebruikelijke vaccinaties (voor personeel die veel met publiek in aanraking komt)
Sommige van deze zaken zijn reeds begonnen, maar om een mentaliteitswijziging te krijgen zijn eenmalige
acties niet voldoende, men moet blijven herhalen.
Actieplan: P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

2015

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

2016

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

2017

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

2018

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

2019

Exploitatie

1.500,00

0,00

-1.500,00

Totaal

9.000,00

0,00

-9.000,00

Actie: A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de stad; ze engageren zich in adviesraden of in socio-culturele verenigingen.
Ze bekleden een belangrijke sociale rol, organiseren heel wat activiteiten … kortom ze zorgen voor bruis in de
stad.
Er moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen:
- vrijwilligers aangesloten bij een stedelijke adviesraad of verbonden aan een stedelijke dienst;
- vrijwilligers die actief zijn in een Eeklose vereniging.
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In de toekomst zullen vrijwilligers op regelmatige tijdstippen een attentie ontvangen voor hun geleverde
inspanningen. Ze zullen ook de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen.
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten
In de toekomst moet er een overzichtelijke lijst komen met een duidelijke omschrijving van de taken die
vrijwilligers in de diverse stadsdiensten kunnen uitvoeren. Ook de attitudes en kennis waarover de
vrijwilligers moeten beschikken zal hieraan gekoppeld worden.
Daarnaast moet er een centraal aanspreekpunt komen waar kandidaten die vrijwilligerswerk bij de stad willen
doen, zich kunnen melden.
Actie: A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af
Er moet werk gemaakt worden van één stedelijk vrijwilligersbeleid. Dit zal geformaliseerd worden door de
opmaak van een informatienota. Uiteraard zal er hierbij steeds rekening gehouden worden met de eigenheid
van sommige diensten en de uit te voeren taken.
Actieplan: P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

1.600,00

0,00

-1.600,00

2015

Exploitatie

2.750,00

0,00

-2.750,00

2016

Exploitatie

2.750,00

0,00

-2.750,00

2017

Exploitatie

2.750,00

0,00

-2.750,00

2018

Exploitatie

2.750,00

0,00

-2.750,00

2019

Exploitatie

2.750,00

0,00

-2.750,00

15.350,00

0,00

-15.350,00

Totaal

Actie: A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties
De jeugddienst biedt jaarlijks een vorming drugs aan voor de tweede graad en een vorming seksualiteit voor
de derde graad van alle secundaire scholen. Op vraag kunnen ook vormingen op maat worden aangeboden.
Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-6.6.2: De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren
Het JongerenInformatiePunt geeft vrijblijvend en discreet info aan jongeren rond diverse maatschappelijke
thema's. Ook organisaties en scholen kunnen bij het JIP terecht.
Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actieplan: P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de Noord-Zuid
werking
Momenteel heeft de stad Eeklo een schepen van ontwikkelingssamenwerking, ambtelijke ondersteuning door
de Noord Zuid ambtenaar en de adviesraad de Wereldraad Eeklo, de vroegere GROS. De Wereldraad komt 10
maal per jaar samen en daarbij zijn tussen de 4 en de 7 leden aanwezig. Jaarlijks is er ook minstens 4 maal
een samenkomst door het dagelijks bestuur.
De Wereldraad organiseert jaarlijks één actie i.s.m. de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Maldegem
(ROM) en is aanwezig op acties van lidorganisaties zoals bv. de Oxfam Wereldwinkel, Rode Kruis
opvangcentrum, stad Eeklo enzv.

21/09/2015 15:18

38 / 60

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Stad Eeklo

vanaf 2014

De Wereldraad brengt advies uit op verzoek van de stad of op eigen initiatief.
De Wereldraad was tot op heden vooral bezig met het financiëel ondersteunen van plaatselijke initiatieven en
het ontwikkelen van een verdeelsleutel voor de gemeentelijke toelage voor ontwikkelingssamenwerking.
Daarbij worden Eeklose ontwikkelingswerkers, Eeklose VZW's en werkzame NGO's en occasionele
projectwerkers gesteund en is er een budget voor noodhulp.
Stad Eeklo is sinds juni 2006 Fairtradegemeente. Het lokale bestuur keurde een resolutie goed die Fair Trade
steunt en besliste om koffie en nog minstens één ander fairtradeproducte aan te kopen voor vergaderingen,
op kantoor en in de cafetaria's.
Verder promoot de stad op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar
personeel en bewoners toe.
Stad Eeklo nam sinds 2009 ook al enkele malen deel aan de actie Fairtrade@work.
Momenteel is vooral de milieudienst betrokken bij Noord Zuid acties. De jeugddienst, stedelijke bibliotheek
en de buitenschoolse kinderopvang namen de afgelopen 2 jaar elk deel aan één noord zuid actie.
In 2013 vond voor de eerste maal een Noord Zuid Markt/Wereldfeest plaats als onderdeel van het
Herbakkersfestival.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

48.992,11

24.755,06

-24.237,05

2015

Exploitatie

55.149,41

15.000,00

-40.149,41

2016

Exploitatie

56.352,28

15.000,00

-41.352,28

2017

Exploitatie

57.057,28

15.000,00

-42.057,28

2018

Exploitatie

57.803,75

15.000,00

-42.803,75

2019

Exploitatie

58.385,87

15.000,00

-43.385,87

333.740,70

99.755,06

-233.985,64

Totaal

Actie: A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden
De stad Eeklo informeert en sensibiliseert zijn inwoners op regelmatige basis in het Noorden.
De inwoners van stad Eeklo en bestuur, beleid en personeel van stad Eeklo zelf, hebben allereerst nood aan
informatie en sensibilisatie.
Vooropgesteld resultaat : De algemene opinie over ontwikkelingssamenwerking wordt positief. Men staat
meer open voor info rond ontwikkelingshulp. De acties georganiseerd rond ontwikkelingssamenwerking
worden talrijker bezocht en er wordt meer aan acties deelgenomen.
De acties vinden plaats i.s.m. lokale actoren, verenigingen, scholen, enzv.
Deelrapportcode: (GOSVBP01) Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het
bestuur van de stad
Als overheid die het dichtste bij de mensen staat, heeft de stad een belangrijke rol.
Geen andere instantie kan beter de mensen inlichten over de Noord-Zuid problematiek, over hoe de
wereldsituatie zijn weerslag heeft op Eeklo en over wat burgers en stadsbestuur kunnen doen om te komen
tot een rechtvaardiger en duurzamer wereld.
Om dit te doen dient stad Eeklo zelf het goede voorbeeld te geven.
Vooropgesteld resultaat : Stad Eeklo betrekt ontwikkelingssamenwerking bij zijn activiteiten. Stad Eeklo houd
rekening met fairtrade en duurzaamheid bij zijn aankopen.
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Deelrapportcode: (GOSVBP01) Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische
minderheden
Op regelmatige basis zijn er acties om minderheden en inwoners van Eeklo te verbroederen.
De stad onderneemt acties om de integratie van diverse ethnische, culturele, sociale, religieuze en
linguïstische minderheden te bevorderen.
Er zijn nog steeds vooroordelen vanuit de bewoners van Eeklo t.o.v. ethnische, culturele, sociale, religieuze en
linguïstische minderheden.
Door workshops, infoavonden, tentoonstellingen... te organiseren naar de bewoners van Eeklo toe met info
rond de leefwijze van deze minderheden wordt de afstand kleiner.
Ook door workshops, infoavonden, tentoonstellingen...te organiseren naar de minderheden toe met info
rond de leefwijze van de inwoners van Eeklo wordt de afstand kleiner.
Vooropgesteld resultaat : de algemene opinie over mensen met een andere etnische, culturele, sociale,
religieuze of linguïstische achtergrond wordt positiever. De minderheden passen zich beter aan aan de
leefwijze van de inwoners van Eeklo.
Deelrapportcode: (GOSVBP01) Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in
het Zuiden
Persoonlijke contacten met het Zuiden scheppen een diepere band met het Zuiden en maken het doel van de
inzet van alle actoren en vrijwilligers meer duidelijk. De communicatie en duurzame relatie met het Zuiden
opent de weg naar een onbevooroordeelde en frisse kijk op de wereld.
Vooropgesteld resultaat : Mensen uit het Zuiden kunnen rekenen op de hulp van inwoners van Eeklo bij
bepaalde projecten. Er wordt kennis en info geruild en toegepast. Er worden regelmatig acties ondernomen
voor het Zuiden. Er is regelmatig contact met het Zuiden.
Deelrapportcode: (GOSVBP01) Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteit 1°

Actieplan: P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal
dienstencentrum
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

9.055,00

9.055,00

0,00

2015

Exploitatie

9.055,00

9.055,00

0,00

2016

Exploitatie

9.055,00

9.055,00

0,00

2017

Exploitatie

9.055,00

9.055,00

0,00

2018

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

2019

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

36.220,00

36.220,00

0,00

Totaal

Actie: A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen
vanuit LDC en OCMW
De woonzorgcentra's in de stad, alsook het dienstencentrum en de thuiszorgdiensten van het OCMW
(gezinszorg en poetsdienst) zijn actoren in het Woon- en Zorgdecreet. Alle actoren spelen in op bestaande
behoeften bij senioren en ouderen; ze zijn alsook betrokken bij het opsporen en ondersteunen van de
behoeftige en minder zelfredzame ouderen. Uitwisseling van de informatie van deze noden en projectmatig
samenwerken n.a.v. deze noden is derhalve van belang met het oog op het ondersteunen, stimuleren en
verbeteren van de zelfstandigheid en levenskwaliteit van haar gebruikers (lokaal dienstencentrum en
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thuiszorgdiensten) en de inter- en intragenerationele solidariteit verhogen. Het dienstencentrum is een
hiervoor het trefpunt voor informatie, advies, vorming, en een brede waaier aan dienstverlening voor de
senior. Het dienstencentrum biedt tevens ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden aan met een lage
drempel en met respect voor ieders eigenheid en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht gaat uit
naar kwetsbare groepen en ouderen met een beginnende zorgbehoevendheid.
De stad versterkt de samenwerking tussen de woonzorgcentra's en de sociale voorzieningen vanuit LDC en
OCMW
Actie: A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMWthuiszorgdiensten
Het Woon- en Zorgdecreet voorziet in 3 doelstellingen:
•Zorg op maat aanbieden en continuïteit van het zorgaanbod door het correct en individueel aangepast
inzetten van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg.
•De regelgeving voor zorg, wonen en welzijn actualiseren en beter op elkaar afstemmen. Zo kan de
samenwerking tussen thuiszorg, residentiële zorg en thuiszorgondersteunende zorg vergemakkelijken en
versterken.
•De kwaliteit verhogen van wonen en zorg door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische
noden van de zorgvrager, met voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de
zorgbehoevende.
Door regelmatig overleg en informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten (beiden actor in het Woonen Zorgdecreet) worden voormelde doelstellingen onderschreven en op lokaal niveau gerealiseerd.
De stad realiseert mede de doelstellingen van het woonzorgdecreet vanuit het LDC i.s.m. de
thuiszorgdiensten van het OCMW
Actie: A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele
minderheden
Het dienstencentrum werkt niet alleen met en voor een zeer ruime groep mensen, maar ook met een zeer
gevarieerde groep. Het dienstencentrum is een kruispunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond,
leeftijd, financiële situatie, gezondheidssituatie, mogelijkheden, interessesfeer, engagementen, … Het
dienstencentrum zal projecten opzetten met het oog op het integreren van deze doelgroepen in de werking
in samenwerking met het OCMW en andere lokale partners.
De stad heeft aandacht voor de toegankelijkheid van het zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele
minderheden
Actie: A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het
sociale netwerk
Een ruim deel van de werking van Zonneheem situeert zich in de sfeer van preventie: om een nietdenkbeeldig isolement te voorkomen worden activiteiten ingericht. Ook hier kan door samenwerking met de
diverse thuiszorgdiensten aan de werking van het lokaal dienstencentrum de nodige bekendheid worden
gegeven.
De stad besteedt bijzondere aandacht aan het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud
en herstel van het sociale netwerk
Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan
binnen de financiële draagkracht van de stad
De stad Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd aanbod van dienstverlening aan vanuit de
vrijetijdsdiensten en het deeltijds kunstonderwijs met aandacht voor elkaars doelgroepenwerking, mede in
dialoog met de stakeholders (burgers, adviesraden, buurten), zowel lokaal als regionaal. De stad Eeklo
accentueert haar centrumfunctie in het Meetjesland door de (mede-)organisatie van evenementen met een
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regionale uitstraling.
Actieplan: AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten
Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten, alsook met de Regionale
Jeugddienst Meetjesland.
2014

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

14.172,04

0,00

-14.172,04

Totaal

14.172,04

0,00

-14.172,04

Actie: ACT-87: De stad streeft ernaar om natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen
Samen met de Regionale Jeugddienst Meetjesland streeft de stad ernaar om verspreid over de grondgebied
van de stad en afhankelijk van de noden degelijke, natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen in
overleg met de andere stadsdiensten (groendienst, milieudienst, dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en
technische dienst) in samenspraak met het jeugdwerk, ouders en recreanten.
Actieplan: P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

55.543,00

98.785,00

43.242,00

2015

Exploitatie

104.369,40

98.785,00

-5.584,40

2016

Exploitatie

58.735,00

98.785,00

40.050,00

2017

Exploitatie

58.745,00

98.785,00

40.040,00

2018

Exploitatie

58.756,00

98.785,00

40.029,00

2019

Exploitatie

58.766,00

98.785,00

40.019,00

394.914,40

592.710,00

197.795,60

Totaal

Actie: A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en
preventieplan
Deze projecten worden vanuit de federale overheid financieel ondersteunt in het kader van het strategisch
veiligheids- en preventieplan (tot eind 2014).
De jeugddienst zet verder in op doelgroepspecifieke werkingen in het kader van het strategisch veiligheids- en
preventieplan
Actie: A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te
sporten.
De stad voert een beweeg- en sportbeleid in samenwerking met diverse actoren waarbij kansengroepen
gelijke kansen krijgen om te participeren in sport:
- het organiseren van een laagdrempelig sportaanbod ism Wijkcentrum de Kring
- het ondersteunen en bestendigen van het project "Street Action" ism Wijkcentrum de Kring, Jeugddienst en
groep Intro
- een samenwerking aangaan met het asielcentrum zodat de bewoners de kans krijgen om te komen fitnessen
in de sporthal: het asielcentrum krijgt de mogelijkheid om 10 fitnesskaarten aan te kopen waarmee de
bewoners kunnen komen fitnessen - in de toekomst kan ervoor gekozen worden om deze fitnesskaarten
terug te betalen aan het asielcentrum.
- het ondersteunen van sportverenigingen die meewerken aan de kom-uit-pas.
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Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4°

Actie: A-7.1.3: De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren
Deelrapportcode: (LJBVBP02) Jeugd - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de
KomUitPas
De KomUItPas is een coherent kortingssysteem voor mensen in armoede dat als doel heeft om de financiële
drempel om te participeren aan sociale, culturele of sportieve activiteiten weg te werken.
Dit project ontvangt subsidies via het participatiedecreet. Stad en OCMW Eeklo engageren zich om minstens
het dubbele van het jaarlijkse subsidiebedrag van de Vlaamse Regering te cofinancieren
De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen via de werking van de KomUitPas
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actieplan: P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

22.210,00

0,00

-22.210,00

2015

Exploitatie

22.960,00

0,00

-22.960,00

2016

Exploitatie

22.960,00

0,00

-22.960,00

2017

Exploitatie

22.960,00

0,00

-22.960,00

2018

Exploitatie

22.960,00

0,00

-22.960,00

2019

Exploitatie

22.960,00

0,00

-22.960,00

137.010,00

0,00

-137.010,00

Totaal

Actie: A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars
De stad wil met deze actie zowel amateurkunstenaars en professionele kunstenaars ondersteunen. Dit doet
door het aanbieden van infrastructuur (bv. In CC De Herbakker, JC Kubiek, LDC Zonneheem, de
kunstacademie …), technische ondersteuning (bv. de hulp van de theatertechniekers), het aanbieden van
materiaal en de organisatie van laagdrempelige activiteiten waar kunstenaars aan een breed publiek kunnen
tonen wat ze in hun mars hebben.
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig
personeel
De cultuurdienst staat in voor het uitstippelen en uitvoeren van het lokaal cultuurbeleid. Het takenpakket is
zeer divers en bestaat uit de onderstaande zaken:
- cultuurbeleid: bv. opstellen geïntegreerd actieplan cultuur, opzetten participatieprojecten
- ondersteunen van adviesraden en overlegstructuren (o.a. ARC, werkgroep monumentenzorg, werkgroep
funerair erfgoed, netwerk vrijetijdsparticipatie …)
- coördinatie van overleg tussen collega’s: ABC-overleg en Diensthoofdenoverleg Vrije Tijd
- organisatie van evenementen om elke inwoner van Eeklo te laten genieten van kunst, cultuur of erfgoed
(WAK, Erfgoeddag, 11 juliviering, Open Monumentendag. WO I …)
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming
Een gemeenschap, een stad, krijgt vorm dankzij zijn inwoners. Gemeenschapsvormende projecten zorgen er
voor dat mensen hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden, gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan
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kunstzinnige activiteiten, nieuwe dingen leren kennen,…
Als de stad aanspraak wil maken op subsidies voor lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid dan zal ze
aansluiting moeten zoeken met de Vlaamse beleidsprioriteiten. Gemeenschapsvorming is één van deze
prioriteiten.
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actieplan: P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

59.825,00

0,00

-59.825,00

2015

Exploitatie

59.500,00

0,00

-59.500,00

2016

Exploitatie

59.500,00

0,00

-59.500,00

2017

Exploitatie

59.500,00

0,00

-59.500,00

2018

Exploitatie

59.500,00

0,00

-59.500,00

2019

Exploitatie

59.500,00

0,00

-59.500,00

357.325,00

0,00

-357.325,00

Totaal

Actie: A-7.3.1: De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen
Verenigingen zijn belangrijk. Ze zijn aanbieders van een heel rijk en divers vrijetijdsaanbod en zorgen voor
een dynamische stad. Helaas hebben veel verenigingen het moeilijk. De stad wil de Eeklose verenigingen
structureel ondersteunen zodat zij hun werking kunnen verder zetten.
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement
"Beleidssubsidie".
De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen financieel op basis van het subsidiereglement
"beleidssubsidie", dat ook aandacht heeft voor de kwalitatieve uitbouwv van de sportverenigingen.
Het reglement is terug te vinden op www.eeklo.be/sport/sportraad.
Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement
Impulssubsidie
- De stad stimuleert de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren uit
erkende Eeklose sportverenigingen. Dit gebeurt door een financiële ondersteuning op basis van het
subsidiereglement "Impulssubsidie".
- Het reglement is terug te vinden op de website van de sportdienst: www.eeklo.
be/sport/sportraad/subsidiereglementen
Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2°

Actieplan: P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.
infrastructuur
De stad stemt het bestaande aanbod van de diverse diensten op elkaar af en optimaliseert de stedelijke
infrastructuur
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Investering

47.500,00

0,00

-47.500,00

Totaal

47.500,00

0,00

-47.500,00

Actie: A-7.4.1: De stad maakt een masterplan voor de ABC-site
Het is een ware rijkdom dat drie belangrijke stedelijke culturele diensten; nl. de kunstacademie, de
bibliotheek en CC De Herbakker, ingeplant zijn rond het Herbakkersplein.
Helaas oogt het Herbakkersplein vaak verlaten (i.p.v. te bruisen van creativiteit) en heeft iedere dienst zijn
eigen publiek. Het is een streven om in de toekomst dit tij te keren en ervoor te zorgen dat de site aanzet tot
inspiratie en kruisbestuiving.
Actie: A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke
infrastructuur
Heel wat socio-culturele verenigingen beschikken niet over een eigen lokaal en zijn daarom op zoek naar een
onderkomen. Ze hebben nood aan ruimtes waar ze workshops kunnen doen, lezingen kunnen houden, samen
kunnen sporten, vergaderingen kunnen beleggen, …
De stad is bereid om de stedelijke infrastructuur tijdens en na de kantooruren aan een betaalbare prijs te
beschikking te stellen van de verenigingen.
De stad streeft er ook naar de verschillende retributiereglementen beter op elkaar af te stemmen en om de
procedure om een lokaal aan te vragen transparanter te maken.
Actie: A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op
mekaar af
De stedelijke diensten streven er naar om in de toekomst intensiever samen te werken rond vorming. Op die
manier kan vermeden worden dat diensten gelijkaardige cursussen organiseren en is onderlinge versterking
mogelijk.
De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten (KA, CC, Bib, LDC, BKO, Jeugd en Sport) zowel
intern als extern op mekaar af
Actieplan: P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

12.000,00

0,00

-12.000,00

2015

Exploitatie

12.180,00

0,00

-12.180,00

2016

Exploitatie

12.363,00

0,00

-12.363,00

2017

Exploitatie

12.551,00

0,00

-12.551,00

2018

Exploitatie

12.741,00

0,00

-12.741,00

2019

Exploitatie

12.936,00

0,00

-12.936,00

Totaal

74.771,00

0,00

-74.771,00

Actie: A-7.5.1: Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale
uitstraling
Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op
de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en dat aandacht heeft voor een spreiding van en
wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen.
CC De Herbakker organiseert een breed aanbod aan podiumkunsten: theater, film, muziek en comedy, zowel
overdag (scholen) als ‘s avonds. Er gaat speciale aandacht naar theater.
Door deelname aan de KomUitPas, door samenwerking met Wijkcentrum De Kring en door de organisatie van
21/09/2015 15:18

45 / 60

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Stad Eeklo

vanaf 2014

NeuzeNeuze, is er speciale aandacht voor enerzijds gezinnen met jonge kinderen en anderzijds sociaal
kwetsbare Eeklonaars.
Deelrapportcode: (LCBVBP03) Cultuur - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele
verenigingen
De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld van de (sociaal-)culturele verenigingen, die daarbij
professionele ondersteuning krijgen op vlak van techniek en promotie.
CC De Herbakker biedt kansen aan amateurkunstenaars door de organisatie van Klein Podium, de Bende en
Comedy Café.
Deelrapportcode: (LCBVBP03) Cultuur - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante
actoren
Aansluitend op het aanbod podiumkunsten, organiseert CC De Herbakker kunsteducatieve activiteiten.
Deelrapportcode: (LCBVBP03) Cultuur - Beleidsprioriteit 3°

Actieplan: P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

18.375,00

730,00

-17.645,00

Investering

81.000,00

0,00

-81.000,00

2015

Exploitatie

18.305,00

730,00

-17.575,00

2016

Exploitatie

18.642,00

730,00

-17.912,00

2017

Exploitatie

18.985,00

730,00

-18.255,00

2018

Exploitatie

19.335,00

730,00

-18.605,00

2019

Exploitatie

19.692,00

730,00

-18.962,00

194.334,00

4.380,00

-189.954,00

2014

Totaal

Actie: A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken
De bibliotheek stapt mee in het project van e-boeken in de bibliotheek. Vanaf voorjaar 2014 kunnen de leden
van de bibliotheek zowel in de bib als van huis uit e-boeken inkijken en lezen.
Voor het aanbieden van e-boeken voor haar gebruikers kan de bibliotheek voor één jaar instappen in het
project e-boeken in de bib van Bibnet.
De bibliotheek zal dit project gebruiken als een extra dienst voor haar gebruikers en voor het aantrekken van
nieuwe gebruikers. De bibliotheek zal beoogde doelgroepen laten kennismaken met het medium, en eboeken opnemen in projecten rond leesbevordering, mediawijsheid en e-inclusie.
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en
mediawijsheid
De bibliotheek zet een infopunt op ter bevordering van de E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en
verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid.
De bibliotheek bouwt een infopunt op met een ‘huisje in huis’ waar elke maand andere informatie wordt
aangeboden. Dit zal gebeuren met personen en organisaties die hun eigen informatie op die manier in de
bibliotheek zullen aanbieden. Er zouden diverse informatiekanalen, waar iedereen op één of ander manier
gedurende zijn leven mee te maken krijgt, worden aangeboden (notaris, advocaat, sociale dienst, gezinsbond,
pensioen, werkloos…).
De bib wil hier haar taak als informatiebemiddelaar verder uitwerken en de mensen op weg helpen om het
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antwoord te vinden op hun vragen. De bib brengt hen mediawijsheid en informatievaardigheden bij.
De bibliotheek zet een infopunt op ter bevordering van de E-inclusie en verhoging van
informatiegeletterdheid en mediawijsheid
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare
doelgroepen
De bibliotheek zet in op het organiseren van aangepaste rondleidingen voor zowel gebruikers met een
beperkte mobiliteit als voor moeilijk bereikbare doelgroepen.
Deze rondleidingen worden gekaderd in het groter geheel van de bibliotheek als informatiecentrum waar
iedereen met alle mogelijke vragen terecht kan. De bibliotheek speelt hier ook haar rol als
informatiebemiddelaar naar diensten en organisaties voor deze specifieke doelgroepen.
De stad realiseert aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgrp.
op cult. en soc.-econ. vlak
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen
De bibliotheek zet verder in op de organisatie van de boekenbus en werkt de schooluitleen voor de andere
scholen verder uit.
De bib zet ook in op rondleidingen, bibliotheekinitiaties en leesbevorderingsprojecten als Jeugdboekenweek
en Voorleesweek.
Het ‘Bib op school’ project van Bibnet en de uitwerking van Gopress voor scholen wordt gebruikt om met een
verrijkt aanbod de samenwerking met de secundaire scholen op te bouwen.
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de
stad en de regio
De bibliotheek profileert zich als toegangspoort tot informatie en gidst de gebruikers door de enorme
hoeveelheid aan informatie zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek werkt mee aan de uitbouw van een eerste
lijns - vrijetijds - loket voor de burger, waaronder ook toeristische informatie i.s.m. lokale en regionale
partners.
De bibliotheek vormt zich om tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken
Meetjesland
De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland. Op termijn is
het de bedoeling te kiezen voor de ontwikkeling van één regiobibliotheek met 14 lokale vestigingen,
aangevuld met een divers netwerk van bedieningspunten, en een gezamenlijk ‘back office’ op basis van
mede-eigenaarschap.
Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.6.7: De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib'
Mijn Zadenbib is een organisatie van de bibliotheken en mijntuin.org. Iedereen die gratis lid wordt van
mijntuin.org kan gratis groente- en plantenzaden ontlenen in de bib. Er is een zadencatalogus die men kan
verkennen en tijdens de openingsuren van de bib kan men zaden lenen of schenken.

21/09/2015 15:18

47 / 60

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Stad Eeklo

vanaf 2014

Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2°

Actieplan: P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

64.200,00

0,00

-64.200,00

2015

Exploitatie

61.700,00

0,00

-61.700,00

2016

Exploitatie

41.700,00

0,00

-41.700,00

2017

Exploitatie

41.700,00

0,00

-41.700,00

2018

Exploitatie

41.700,00

0,00

-41.700,00

2019

Exploitatie

41.700,00

0,00

-41.700,00

292.700,00

0,00

-292.700,00

Totaal

Actie: A-7.7.1: De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze
projecten
De jeugddienst blijft aangesloten bij Meetjesman en participeert in de diverse regionale projecten
Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1°
Deelrapportcode: (LJBVBP02) Jeugd - Beleidsprioriteit 2°

Actieplan: P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

87.464,85

18.500,00

-68.964,85

2015

Exploitatie

102.733,00

18.670,00

-84.063,00

2016

Exploitatie

78.511,00

18.843,00

-59.668,00

2017

Exploitatie

79.304,00

19.020,00

-60.284,00

2018

Exploitatie

80.113,00

19.200,00

-60.913,00

2019

Exploitatie

80.939,00

19.384,00

-61.555,00

509.064,85

113.617,00

-395.447,85

Totaal

Actie: A-7.8.1: De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind
2015)
De jeugddienst bouwt een vrijetijdswerking uit voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Deelrapportcode: (LJBVBP02) Jeugd - Beleidsprioriteit 2°

Actie: A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen
De jeugddienst legt zich jaarlijks toe op actuele tendensen om een project uit te werken voor kinderen en
jongeren.
De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen
Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de
schoolvakanties
De jeugddienst blijft inzetten op de activiteiten van Grabbelpas en 't Ges.
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Deelrapportcode: (LJBVBP02) Jeugd - Beleidsprioriteit 2°

Actieplan: P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

126.000,00

1.000,00

-125.000,00

2015

Exploitatie

126.000,00

1.000,00

-125.000,00

Investering

10.000,00

0,00

-10.000,00

2016

Exploitatie

1.000,00

1.000,00

0,00

2017

Exploitatie

1.000,00

1.000,00

0,00

2018

Exploitatie

1.000,00

1.000,00

0,00

2019

Exploitatie

1.000,00

1.000,00

0,00

266.000,00

6.000,00

-260.000,00

Totaal

Actie: A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten
De stad wil de rijkdom aan lokale streekproducten blijvend promoten. Deze producten zullen regelmatig
voorgesteld worden aan een breed publiek, gebruikt worden tijdens activiteiten (bv. week van de smaak),
geschonken worden aan (hooggeplaatste) bezoekers en aan nieuwe inwoners,…
Actie: A-7.9.2: De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking
De stad werkt mee om de site van de Huysmanhoeve verder uit te bouwen als toeristisch centrum. De verhuis
van collectie van de VVV past in deze visie.
De financiële toelage voor de Huysmanhoeve blijft behouden en er kan blijvend personeel ingezet om dit
verder op te volgen .
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe
zwembad
Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad onder de vorm van een Intern Verzelfstandigd
Agentschap tot het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad. Men voldoet hierbij aan de
voorwaarden opgelegd door het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen en Toerisme
Vlaanderen zodat de subsidiëring (basissubsidie, werkingssubsidie, personeelssubsidie) niet in het gedrang
komt.
Actie: A-7.9.4: De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven
De stad wenst de uitbating van de mobilhomeparking aan de jachthaven verder te faciliteren.
Actie: A-7.9.5: De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn)
De bibliotheek zal bij de omvorming tot een modern informatie- en documentatiecentrum ook het luik
toerisme in samenwerking met de lokale en regionale partnerorganisaties op zich nemen.
De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) i.s.m. lokale en regionale
partnerorganisaties
Actieplan: P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke,
materiele en financiele wijze
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vanaf 2014
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

48.180,00

0,00

-48.180,00

2015

Exploitatie

75.755,00

0,00

-75.755,00

2016

Exploitatie

48.311,00

0,00

-48.311,00

2017

Exploitatie

48.368,00

0,00

-48.368,00

2018

Exploitatie

48.426,00

0,00

-48.426,00

2019

Exploitatie

48.485,00

0,00

-48.485,00

317.525,00

0,00

-317.525,00

Totaal

Actie: A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de
Veldcross
De Balloonmeeting en de Veldcross krijgen jaarlijks een financiële steun die wordt vastgelegd in de stedelijke
toelagen. Ontlenen, aan- en afvoer van feestmateriaal en verkeerssignalisatie volgens aanvraag. Plaatsen
verkeerssignalisatie volgens politiereglement.
De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross
Actie: A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het
Herbakkersfestival
Mensen samenbrengen in hun stad is belangrijk en vormt het cement voor een gezonde, open en
communicatieve samenleving. Het festival zorgt er voor dat de inwoners van Eeklo massaal op straat komen
om te genieten van de optredens op het Herbakkersplein, de gezellige sfeer op het Canadaplein en
laagdrempelige activiteiten op de Markt of in de Boelare.
De uitgangspunten van het festival zijn: familiaal, laagdrempelig, kwalitatief, gratis, gemeenschapsvormend
en cultureel. Belangrijk is ook de wisselwerking tussen verschillende verenigingen, kunstenaars ...
Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

Actie: A-7.10.3: De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden
in het Park
Ontlenen, aan- en afvoer van feestmateriaal en verkeerssignalisatie volgens aanvraag. Plaatsen
verkeerssignalisatie volgens politiereglement.
Actie: A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO
775 JAAR
De stad wenst in 2015 het 775-jarig bestaan van de stad te vieren. De stad zal een projectgroep installeren die
de coördinatie van diverse initiatieven op zich zal nemen.
De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR
Actieplan: P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de
sportdienst via Waterlink
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vanaf 2014
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

980.662,39

856.229,66

-124.432,73

2015

Exploitatie

1.006.858,93

880.940,00

-125.918,93

2016

Exploitatie

1.043.692,54

902.240,00

-141.452,54

2017

Exploitatie

1.075.668,07

924.070,00

-151.598,07

2018

Exploitatie

1.107.729,65

946.450,00

-161.279,65

2019

Exploitatie

1.459.961,92

969.390,00

-490.571,92

Totaal

6.674.573,50

5.479.319,66

-1.195.253,84

Actie: A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te
exploiteren
De stad voorziet jaarlijks een toelage aan Waterlink om de sportinfrastructuur te exploiteren.
De stad voorziet voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sporthal, het zwembad en het sporten spelcentrum te exploiteren
Actieplan: P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig
beweeg-&sportaanbod
De stad ondersteunt de sportpromotiewerking van de sportdienst, die er vooral op gericht is 'elke Eeklonaar
in Beweging' te brengen door het organiseren van een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en
sportaanbod
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

14.840,00

36.500,00

21.660,00

2015

Exploitatie

41.040,00

85.000,00

43.960,00

2016

Exploitatie

41.040,00

85.000,00

43.960,00

2017

Exploitatie

41.040,00

85.000,00

43.960,00

2018

Exploitatie

41.040,00

85.000,00

43.960,00

2019

Exploitatie

41.040,00

85.000,00

43.960,00

220.040,00

461.500,00

241.460,00

Totaal

Actie: A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en
buiten Eeklo
De sportdienst organiseert, als centrumstad van het Meetjesland, sportdagen en sportklassen (school komt
elke voormiddag of namiddag sporten gedurende een volledige week) voor scholen van binnen en buiten
Eeklo. De sportdienst organiseert en/of ondersteunt sportevenementen voor de Eeklose scholen (zoals
Olympische week + scholenveldloop en SVS-handbaltornooi).
Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en
naschoolse sport
De sportdienst organiseert sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr i.s.m. de Eeklose sportverenigingen en de
vrijetijdsdiensten.
De sportdienst verzamelt informatie over de sportkampen van Eeklose sportverenigingen en bundelt deze in
de kids gids en het Eikenblad, zodat de bevolking beschikt over een overzichtelijk en volledig aanbod.
De sportdienst organiseert en promoot de sportacademie op woensdagnamiddag i.s.m. de Eeklose
sportverenigingen.
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vanaf 2014

Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3°

Actie: A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden
De sportdienst organiseert lessenreeksen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden met als doel de
Eekloonaar in beweging te brengen.
De sportdienst organiseert, naargelang de vraag, lessenreeksen voor volwassenen zoals “leren zwemmen en
zwemvervolmaking”, …
Verder organiseert en/of ondersteunt de sportdienst diverse bewegingsacties zoals de “Week van de
sportclub”, …
Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3°

Actieplan: P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke
sporthal ism Waterlink
Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

Exploitatie

2.163,00

0,00

-2.163,00

2015

Exploitatie

2.480,95

0,00

-2.480,95

2016

Exploitatie

13.269,10

0,00

-13.269,10

2017

Exploitatie

74.396,10

0,00

-74.396,10

2018

Exploitatie

216.533,70

0,00

-216.533,70

2019

Exploitatie

380.278,80

0,00

-380.278,80

Totaal

689.121,65

0,00

-689.121,65

Actie: A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken
In samenwerking met Waterlink, dat optreedt als bouwheer, worden de nodige stappen gezet om de bouw
van het nieuwe zwembad te realiseren. De kost van het zwembad wordt via de jaarlijkse werkingsbijdrage
aan Waterlink verrekend.
Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome.
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