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Inleiding 
 
Deze beleidsverklaring vormt voor de volgende zes jaren de basis voor het beleid in onze gemeente. 
 
Een legislatuur is evenwel geen geïsoleerd gegeven: men vertrekt niet van een blanco blad papier, 
maar wel met een aantal verworvenheden. En men tracht de gemeente verder voor te bereiden op 
een toekomst die de duur van deze legislatuur overschrijdt. 
 
In die zin zal in het beleid gedurende deze legislatuur een zekere continuïteit aanwezig zijn ten 
aanzien van de voorbije jaren. Er dienen echter ook nieuwe initiatieven genomen te worden om de 
gemeente een nog betere toekomst te geven. 
 
Onze bestuursploeg wenst overigens deze beleidsverklaring niet voor te leggen als een vaststaand 
programma voor zes jaar, maar wel als een soepel te hanteren instrument waarmee kan gewerkt 
worden doorheen wisselende omstandigheden. 
 
Vaak zullen de evoluties binnen en buiten de gemeente het bestuur dwingen, of net toelaten, zich aan 
te passen. Wellicht zullen nieuwe en dringende prioriteiten opduiken die een aanpassing van de 
zorgvuldig vooraf opgemaakte planning noodzakelijk maken.  
 
De uitdaging is niet gering, zeker met in het achterhoofd de beperkte financiële ruimte waarover elk 
gemeentebestuur in Vlaanderen beschikt ingevolge de financieel en economisch moeilijke tijden 
waarin we ons bevinden. 
 
Objectiviteit, realiteitszin, gezond financieel beheer, kwaliteit in de dienstverlening, toekomstvisie, 
dialoog en inspraak zullen de leidraad zijn voor een beleid dat Brecht verder wil uitbouwen tot een 
moderne gemeente met ambitie en een hart voor mensen. 
 
En net zoals dat gold voor de vorige beleidsverklaring “(B)recht vooruit”, is deze beleidsverklaring een 
oorlogsverklaring aan vertwijfeling, aan uitsluiting en aan verzuring en tegelijkertijd een boodschap 
van hoop voor de huidige en de toekomstige Brechtse generaties. 
 
Gedaan te Brecht op 4 mei 2013.  
 
 
Namens CD&V-CDB, Open Vld, sp.a en Groen, 
 
 
  

Luc Aerts, burgemeester. 
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Financiën 
Ondertussen beseft iedereen dat de financiën van de lokale besturen sterk onder druk staan. Vele 
uitdagingen zijn trouwens het gevolg van factoren, waarop de lokale besturen zelf weinig of geen 
impact hebben. 
 
Er dient dan o.m. verwezen te worden naar: 
 

1) de sterk stijgende pensioenlasten (zo stijgen bijvoorbeeld voor de politiezone Voorkempen de 
patronale bijdragen van 31% in 2013 naar 41,5% in 2016, wat een verhoging impliceert van 
circa € 264.000,00 in 2014, bijkomend circa € 387.000,00 in 2015, en nog eens circa € 
142.000,00 in 2016); 

2) de vergrijzing (met de bijkomende vraag naar aangepaste seniorenvoorzieningen, waarvoor 
lokale besturen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar ook met dalende inkomsten 
aan de ontvangstenzijde); 

3) de duurdere schuldfinanciering (ingevolge een grotere terughoudendheid van de banksector); 
4) de economische crisis op zich (die uiteraard aanleiding geeft tot lagere belastingontvangsten); 
5) de vermindering van de energie- en andere dividenden; 
6) de politie- en de brandweerhervorming (de federale dotatie volgt de stijging van de uitgaven 

niet en de taakstellingen breiden uit, terwijl het budgettaire gat door de gemeentebesturen 
moet gedicht worden; bij de start van de brandweerhervorming was er het engagement van de 
federale overheid om te komen tot een 50/50 kostenverdeling, maar de gemeentebesturen 
dragen op huidig ogenblik nog steeds 90% van de uitgaven); 

7) de stijgende kosten voor riolering en waterzuivering (met de facto een stijgend kostenaandeel 
voor de gemeentelijke overheden); 

8) de nieuwe en strengere begrotingsnormen (de gecombineerde toepassing van het 
“gecumuleerd budgettair resultaat” (wat het financieel evenwicht voor een individueel 
budgetteringsjaar aangeeft) en van de “autofinancieringsmarge" (wat het structureel 
evenwicht van de gemeentefinanciën aangeeft) zijn de facto een stuk strenger dan wat 
voorheen bleek uit de tabellen inzake de financiële ontwikkeling van de gemeentefinanciën); 

9) de nieuwe maatschappelijke uitdagingen (lokale besturen staan dan wel het dichtst bij de 
burger, maar dit gegeven maakt ook dat ze als eerste geconfronteerd worden met nieuwe 
noden en hierop ook als eerste aangesproken worden). 

 
In de media werd er aan deze problemen al veel aandacht geschonken. De centrumsteden trokken 
begin april 2013 aan de alarmbel en een aantal gemeenten en steden kondigden reeds drastische 
maatregelen aan (afschaffing van (gratis) dienstverlening, beëindiging van de tewerkstelling van 
contractueel personeel, verhoging van de belastingen, enz.). En ofschoon het wellicht niet altijd de 
pers zal halen, mag er verwacht worden dat vele andere gemeentebesturen nog zullen volgen (een 
groot aantal gemeentebesturen kan trouwens op huidig ogenblik nog onvoldoende inschatten wat voor 
hen de gevolgen van de invoering van de “BBC” (“beleids- en beheerscyclus”) zullen zijn en tal van 
andere gemeentebesturen zullen in deze bestuursperiode niet of slechts zeer minimaal investeren). 
 
Voorafgaand aan de redactie van de beleidsverklaring heeft het Brechtse gemeentebestuur – met de 
hulp van de secretaris en de financieel beheerder – al wel de nodige berekeningen en simulaties 

BELEIDSVELD 1: Algemeen bestuur 

4 



 

5 

 

gemaakt in het kader van de opmaak van de meerjarenplanning tot en met 2019, ten einde o.m. te 
verifiëren of de exploitatie – en de investeringsuitgaven die in deze beleidsverklaring opgenomen zijn, 
realistisch zijn. 
 
Zo kunnen de volgende engagementen geponeerd worden: 

 behoud van de aanslagvoet van 7% in de aanvullende personenbelasting (de zogenaamde 
“Gemeentelijke Profielschets” (voorjaar 2013), opgemaakt door het Agentschap Binnenlands 
Bestuur, vermeldt hier een aanslagvoet van 7,4% als gemiddelde voor vergelijkbare 
gemeenten (2013) en van 7,2% als gemiddelde voor het Vlaams gewest (2013)); 

 behoud van de aanslagvoet van 995 opcentiemen op de onroerende voorheffing (de 
voornoemde “Gemeentelijke Profielschets” vermeldt hier 1.284 opcentiemen als gemiddelde 
voor vergelijkbare gemeenten en van 1.354 opcentiemen als gemiddelde voor het Vlaams 
gewest). 

 
Deze engagementen worden gekoppeld aan 1) een batig “gecumuleerd budgettair resultaat” over de 
volledige periode van de meerjarenplanning en 2) telkenjare een manifest batig saldo inzake de 
autofinancieringsmarge (die in principe enkel voor het laatste jaar van de meerjarenplanning positief 
dient te zijn). 
 
Deze engagementen zijn enkel maar mogelijk, indien de volgende randvoorwaarden – en het zijn 
realistische voorwaarden – nageleefd worden: 

 reductie van de exploitatieuitgaven sensu stricto met 5% in 2014 en bijkomend met 1% per 
jaar vanaf 2015 tot en met 2019; 

 doorrekening van de stijging van de personeelskosten met 2% per jaar; 

 doorrekening van de verhoging van de exploitatieontvangsten van 2% per jaar; 

 een netto door de gemeente te financieren bedrag van 5 miljoen euro per jaar aan 
investeringsuitgaven; 

 het behoud van de dotatie aan het OCMW op een bedrag van 1,9 miljoen euro per jaar 
gedurende de volledige planningsperiode. 

 
Het behoud van de dotatie aan het OCMW is realistisch, nu er binnen het OCMW inmiddels een 
gecumuleerd overschot op de rekening voorhanden is van meer dan 3,7 miljoen euro. Bovendien 
bleek uit de rekening 2011 dat voor dat rekeningjaar een gemeentelijke dotatie van € 1.711.345,62 
voldoende was om de normale werking van het OCMW te garanderen. 
 
Een aantal “historische” belasting- en retributiereglementen zullen afgeschaft worden, respectievelijk 
geen verlenging krijgen, terwijl andere belasting- en retributiereglementen, die ook dikwijls sinds 
mensenheugnis niet meer aan de stijging van de levensduurte aangepast werden, thans wel 
aangepast zullen worden. 
 
Er wordt wel voor geopteerd om gedurende deze beleidsperiode de personeelsformatie niet uit te 
breiden, uitgezonderd een bijkomende ondersteuning voor de dienst “interne zaken”; de eventuele 
aanwerving van personeel voor de exploitatie van een podiumzaal zal eerst grondig verder onderzocht 
worden. Ook zal er een onderzoek gevoerd worden naar de verhouding statutairen/contractuelen en in 
het kader van de tweede pensioenpijler voor de contractuelen 
zal in deze bestuursperiode eenzelfde verhoging doorgevoerd 
worden als in de vorige, d.w.z. van 15% naar 30%. De jaarlijkse 
afdrachten voor de verdere opbouw van kapitaal in het 
pensioenfonds voor mandatarissen Belfius PubliPension nr. 
3866 (reserve op 31 december 2012: € 1.741.438,95), alsook in 
het pensioenfonds voor statutaire ambtenaren Belfius 
PubliPension nr. 3867 (reserve op 31 december 2012: € 
2.134.578,72) kunnen gecontinueerd worden, maar de hoogtes 
van de afdrachten kunnen gereduceerd worden. Op deze wijze 
blijft het gemeentebestuur meer dan behoorlijk scoren m.b.t. deze niet samendrukbare uitgaven. 
Immers, per 1.000 inwoners werken er 4,90 voltijds equivalenten voor het gemeentebestuur, terwijl dit 
voor de cluster 6,70 bedraagt en terwijl het gemiddelde voor het Vlaams gewest 7,98 bedraagt. 
Trouwens, van alle buurgemeenten scoort Brecht op dit punt als tweede beste leerling uit de klas (er 
zijn buurgemeenten, die 45% van hun inkomsten dienen te besteden aan personeelskosten (cijfers 
rekening 2011), terwijl dit voor onze gemeente slechts 36,08 bedroeg). 

“Het schip van het 
gemeentebestuur 
blijft beslist uit 
woelige financiële 

wateren.” 
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Gelet op de goede ervaringen met Pidpa (HidrIba) naar aanleiding van de aanleg en het beheer van 
IBA’s in onze gemeente, zal thans ook op korte termijn de aanleg en het beheer van ons 
rioleringsstelsel overgedragen worden aan Pidpa, waartoe de gemeente zal toetreden tot HidroRio. 
Deze overdracht zal niet alleen de werkdruk op een aantal diensten binnen ons gemeentebestuur 
verlichten, maar zal bovendien aanleiding geven tot een betaling aan de gemeente van circa 2,9 
miljoen euro in een periode van twee jaar na de toetreding en een bijkomend jaarlijkse 
kapitaalaflossing en rente van circa 180 à 190.000 euro per jaar. 
 
De diverse rioleringsprojecten, de verdere uitrol van de “IBA’s” (“Individuele Behandeling Afvalwater”) 
over de gemeente, de uitbouw van de recreatie op domein “De Merel”, de doortocht van Overbroek, 
de bouw van een podiumzaal in Sint-Lenaarts – om maar enkele projecten te noemen – kunnen dus 
allemaal doorgang vinden. 
 
Op deze wijze blijft het schip van het gemeentebestuur ook zeer beslist uit woelige financiële wateren. 
Bovendien wordt er zeer bewust voor gekozen om de aanvullende personenbelasting en de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd te laten. Ook het bedrijfsleven wordt volledig 
ontzien en de tewerkstelling blijft onverkort gegarandeerd. Tenslotte blijft het Brechtse 
gemeentebestuur stevig investeren en draagt het op die wijze zijn steentje bij tot de economische 
groei. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informatisering en 
communicatie 
Het Brechtse gemeentebestuur kiest voor een efficiënt bestuur, dat aangepast is aan de noden van de 
tijd en de verwachtingen van onze bevolking. 
 
Op het vlak van ICT werden er binnen onze gemeente in het verleden reeds belangrijke stappen 
gezet, zo o.m. wat de uitrol van een glasvezelverbinding tussen de verschillende sites betreft, 
digitalisering van het archief, het postregistratiesysteem, enz., enz.. 
 
Ook inzake communicatie werden er recent belangrijke stappen gezet. Het gemeentelijk infoblad 
kreeg een moderne en professionele look, de gemeente bracht ook een nieuwsbrief uit en ging van 
start met een facebookpagina. Tegelijkertijd werd er zeer open gecommuniceerd, zo o.m. met diverse 
persmededelingen. 
 

“Op korte termijn wordt 
de aanleg en het beheer 

van ons rioleringsstelsel 
overgedragen aan 

Pidpa.” 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=u1Sq63SMu6HfkM&tbnid=yAO46QIwV7gkYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.residentieelvastgoed.be/vanaf-juli-keuring-riolering-verplicht/&ei=HlaCUaWID6Sm0AXf5YDgAQ&bvm=bv.45921128,d.d2k&psig=AFQjCNEkhHVDsKJ7YHAn0uEfYCznVenHAg&ust=1367582569520360
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Maar het kan altijd nog beter! 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 De medewerkers dienen te kunnen beschikken over degelijke hard- en software, die een 
antwoord biedt op de hedendaagse uitdagingen. 
 

 Het gemeentebestuur kiest voluit voor e-government, e-loket, e-procurement en e-
communicatie, zo o.m. met de leden van het gemeenteraad, de collegeleden en onze burgers 
en bedrijven; ook de elektronische handtekening dient geïntroduceerd te worden. De 
traditionele informatiekanalen zullen evenwel niet verwaarloosd worden. Trouwens, goede 
communicatie is nooit eenrichtingsverkeer; er wordt dus ook geluisterd naar onze burgers, 
wijk- en andere verenigingen en adviesraden.  
 

 Voor de implementatie van de diverse ICT-ontwikkelingen wordt er bij voorkeur samengewerkt 
met hetzij CIPAL, hetzij een extern bedrijf; er wordt dus niet overgegaan tot aanwerving van 
een personeelslid ICT. 
 

 Zeker voor de technische diensten dient er op korte termijn een efficiënt planningssysteem 
geïmplementeerd te worden. Dit systeem zal leiden tot een grotere professionalisering van de 
technische diensten en dus principieel ook tot een betere dienstverlening aan de bevolking. 
 

 De gemeentelijke website zal in die context vernieuwd moeten worden en ruimere interactieve 
mogelijkheden moeten bieden. 
 

 Er zal een gemeentelijke “app” ontwikkeld worden, die compatibel is met de courante 
“operating systems” van “smartphones” (iOS, Android en Google) en waarbij er door het 
gemeentebestuur push-berichten kunnen verzonden worden, zodat zeer actuele of dringende 
boodschappen – bijvoorbeeld ingeval van calamiteiten – vlot kunnen verspreid worden. 
 

 Het gemeentelijk stratenplan zal per bestuursperiode tweemaal een update krijgen. 

 

 Er zullen in het kader van branding extra stappen gezet worden om de troeven van onze 
mooie gemeente duidelijk te maken aan bezoekers, mogelijke investeerders,… 
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Een gemeente kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles voldoende bereikbaar is. Dit vereist een 
duurzame en goede visie op mobiliteit die gebaseerd moet zijn op het “STOP-principe” (“Stappen, 
Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer”). 
 
Als de gemeente verplaatsingen te voet en met de fiets wil aanmoedigen, zijn investeringen in de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker nodig.  
 
Dit dient in de eerste plaats een aandachtspunt te zijn bij het ontwerp voor de aanleg of heraanleg van 
wegen, maar eveneens moet er bekeken worden hoe bestaande situaties kunnen verbeterd worden. 
Ook dient de actieve sensibilisatie voor het toepassen van dit STOP-principe uitgebreid te worden. De 
autoluwe woensdagen worden nu enkel toegepast in de Brechtse scholen, maar kunnen evenzeer 
geïntegreerd worden binnen het gemeentebestuur of binnen Brechtse bedrijven die hieraan willen 
meewerken. Ook is er bij dit STOP-principe een belangrijke rol weggelegd voor de zogenaamde ‘trage 
wegen’. Deze ‘trage wegen’  kunnen, mits een opwaardering, een perfect alternatief vormen voor de 
trage weggebruikers. 
 
Met de komst van het station in Brecht werd het openbaar vervoersnetwerk binnen onze gemeente 
sterk uitgebreid. Vanuit Brecht kunnen nu bijna alle deelgemeenten op een comfortabele manier 
bereikt worden. Twee leemten dienen er in de toekomst nog opgevuld te worden, meer bepaald, een 
busverbinding tussen Brecht en Brasschaat om ook Overbroek met het openbaar vervoer te ontsluiten 
en een goede verbinding met het ziekenhuis in Malle. Blijvende aandacht voor halte-infrastructuur 
moet het openbaar vervoer in de toekomst nog aantrekkelijker maken. 
 
Voor wat het personenvervoer en het vrachtvervoer in onze gemeente betreft is het dossier ‘de ring’ 
ongetwijfeld het belangrijkste dossier. Nu het nieuwe op- en afrittencomplex en fase 2 van de ringweg 
gerealiseerd is, dient er ingezet te worden op de spoedige realisatie van fase 3. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 In continu overleg met het Vlaams Gewest dient er aangedrongen te worden op een 
spoedige realisatie van de laatste fase van de ringweg rond Brecht-centrum; een veilige 
oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Nollekensweg dient nagestreefd 
te worden. 
 

 Bij het Vlaams Gewest dient erop aangedrongen te worden dat de gewestwegen, die onze 
gemeente doorkruisen, het nodige structureel onderhoud krijgen (N115 
(Schotensteenweg), N131 (Bevrijdingsstraat) en N133 (Groot Veerle). 

 

 Trage wegen dienen in kaart gebracht te worden en deze dienen, waar nodig, 
opgewaardeerd te worden. 
 

 Over het kanaal ter hoogte van De Merel dient er een brug voor voetgangers en fietsers 
gerealiseerd te worden om op die manier een recreatieve verbinding te maken tussen 
domein “De Merel en de “Brechtse Heide”. 

 

 Verdere stappen dienen gezet te worden voor de realisatie van een fietspad langs de 
hogesnelheidslijn en tussen Sint-Lenaarts en Loenhout. 
 

BELEIDSVELD 2: Zich verplaatsen en mobiliteit 
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 Bij De Lijn dient er blijvend aangedrongen te worden op een busverbinding tussen Brecht 
en Brasschaat langs Overbroek, alsook een busverbinding naar Malle, zodat het 
ziekenhuis ook via het openbaar vervoer kan bereikt worden. 

 

 De huidige derdebetalersregeling met De Lijn zet weinig zoden aan de dijk en zorgt de 
facto niet voor extra gebruik van het openbaar vervoer, zodat er hierop niet meer dient 
ingezet te worden. Daarentegen dient er vastgesteld te worden dat De Lijn binnen onze 
gemeente diverse tariefzones hanteert. Zo overschrijden reizigers van Sint-Job-in-‘t-Goor 
naar Brecht twee zonegrenzen en maar liefst drie zonegrenzen, indien zij de bus tot in 
Sint-Lenaarts nemen. Er dienen m.a.w. met De Lijn gesprekken aangeknoopt te worden 
om hierin verandering te brengen en gebeurlijk kunnen de gelden, die thans besteed 
worden in het kader van de huidige derdebetalersregeling, hiervoor ingezet worden. 

 

 Bij de N.M.B.S. dient er blijvend aangedrongen te worden op de uitbreiding van de 
dienstregeling voor ons station: de geschrapte treinen moeten terugkomen en het 
treinaanbod moet uitgebreid worden met Breda en Brussel als bestemming; de kwestie 
rond de naamgeving van het station dient opnieuw aangekaart te worden. 

 

 Bij de N.M.B.S.-Holding dient er aangedrongen te worden op een spoedige herinrichting 
van de huidige stationsparking en op een bijkomend aanbod aan parkeerplaatsen. Ten 
einde de verplaatsingen van en naar het station met het openbaar vervoer te stimuleren, 
kan er mits het hanteren van schappelijke tarieven een betaalparking gerealiseerd 
worden. 

 

 Samen met N.V. De Scheepvaart worden de nodige stappen gezet om na de vernieuwing 
van “brug 11” ook “brug 10” te laten vernieuwen. 

 

 Er dient blijvend aandacht te gaan naar de kwaliteit en de veiligheid van onze voetpaden, 
fietspaden en wegen. Bij heraanleg dienen de nodige voorzieningen aangebracht te 
worden voor blinden en slechtzienden. Schoolomgevingen verdienen vanzelfsprekend ook 
extra aandacht. 

 

 Het gemeentebestuur zal overgaan 
tot verwerving van het oude op- en afrittencomplex 
aan de E19, dat zal ingericht worden als een lokale 
vrachtwagenparking; aan het gebruik van deze 
parking zal een retributie verbonden zijn, alsook 
een verbod om nog langer trekkers en opleggers op 
het openbaar domein in woonwijken te parkeren. 

 

 Zowel voor Brecht, Sint-Lenaarts 
als Sint-Job-in-‘t-Goor zal er een parkeerroute met 
passende signalisatie ontwikkeld worden. 

 

 Nieuwe technologieën kunnen ingezet worden in het kader van de realisatie van 
mobiliteitsdoelstellingen. Zo zal er door middel van “slimme camera’s” een 
tonnagebeperking in de Handelslei, Brugstraat, Kerklei en Bethaniënlei kunnen 
afgedwongen worden. 

 

 Bij wegenwerken zullen er maximaal minder-hinder-maatregelen toegepast worden en zal 
er ruim gecommuniceerd worden via infovergaderingen, de gemeentelijke website, 
BrechtsNieuws, een elektronische nieuwsbrief, enz.. 

 

 De verkeerswerkgroepen worden door het gemeentebestuur als bevoorrechte 
gesprekspartners beschouwd. 

 

  

“Er moet worden 
ingezet op een 

spoedige realisatie 
van de derde fase 

van de ringweg rond 

Brecht-centrum.” 
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Onze gemeente streeft naar een duurzaam milieubeleid, d.w.z. een duurzame ontwikkeling in functie 
van zowel de huidige als de volgende generaties. 
 
Beleidsplannen, beslissingen, oplossingen, steun,… worden steeds aan de onderliggende gedachte 
van duurzaamheid getoetst; ze mogen geen nefaste gevolgen hebben voor mens en milieu. 
 
Het huidige milieu- en natuurbeleid wordt bestendigd, maar bijkomende sensibilisering blijft 
noodzakelijk. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Er is een goed milieu-instrumentarium aanwezig, maar het moet toegepast worden. Iedereen 
gelijk voor de wet, ook wat de handhaving betreft.  

 

 Afval: de afvalberg dient verder verkleind te worden door het 
promoten van het vermijden van afval, recyclage en het hanteren 
van het principe “De vervuiler betaalt”. 

 

 Milieuverantwoord productgebruik: een vergroening van het 
gemeentelijk aankoopbeleid en het opnemen van ecologische 
randvoorwaarden in bestekken, moet het mogelijk maken dat we 
economisch rendabeler, gezonder en verantwoord omspringen 
met materialen, energie en grondstoffen. 

 

 Brecht staat voor integraal waterbeheer, dit impliceert o.m. het 
bevorderen van de ecologische waarde van waterlopen en het 
duurzaam watergebruik aanmoedigen. 

 

 Hinder: klachten over geluids-, licht- en geurhinder worden snel 
en adequaat aangepakt en gecommuniceerd naar de indiener. 

 

 Inzake energiebeleid heeft het gemeentebestuur ook een 
voorbeeldfunctie. Groene stroom wordt aangekocht en het 
gemeentebestuur stimuleert actief het gebruik van alternatieve 
energiebronnen en duurzaam energiegebruik. Brecht kiest verder 
voor een doorgedreven energieboekhouding en energiereductie: 
dit spaart kosten uit en drukt de C02-uitstoot. 

 

 Als het over mobiliteit gaat, wordt het “STOP-principe” gehanteerd 
(“Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer”). Dit principe 
wordt niet alleen gehanteerd voor dienstverplaatsingen, maar door 
het gemeentebestuur ook in mobiliteitsdossiers toegepast en 
gepromoot naar de bevolking. De actie “Met belgerinkel naar de 
winkel” past perfect in dit concept. 

 

 Ook de natuur in onze gemeente verdient een duwtje in de rug: zo 
moeten er voor zonevreemde bossen planologische ruiloperaties worden   

BELEIDSVELD 3: Natuur- en milieubeheer 

“Het 
gemeentebestuur 
heeft inzake 
energiebeleid een 

voorbeeldfunctie.” 
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opgezet, op het kappen van bomen dient er een visie en een reglement, alsook 
controlemogelijkheden ontwikkeld te worden, een visie inzake bermbeheer en een 
bermbeheersplan dienen ontwikkeld te worden, waar mogelijk moeten publieke ruimten 
vergroend worden, biodiversiteit dient maximaal in stand gehouden en ontwikkeld te worden, 
terwijl kleine landschapselementen in landbouwgebied actief dienen ondersteund te worden, 
in samenwerking met onze inwoners ook soortenbeschermingsprojecten opstarten (zo 
bijvoorbeeld rond gierzwaluwen, zwaluwen, kerkuilen). 

 

 Duurzame ontwikkeling staat hoog op de agenda: er wordt gestreefd naar een klimaatneutrale 
organisatie “2020”; duurzaamheid dient ook een criterium te zijn bij het verlenen van bouw- en 
verkavelingsvergunningen; de acties rond FairTrade dienen verder gezet te worden. 

 

 Het gemeentebestuur zal het gebruik van pesticiden verder terugdringen en streven naar 
nulgebruik. 
 

 Wat dierenwelzijn betreft, zal het beleid uit de vorige legislatuur gecontinueerd worden; gelet 
op de hoog oplopende kost van castratie, resp. sterilisatie van zwerfkatten, zal er hiervoor een 
marktbevraging georganiseerd worden. 
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Onze mensen hebben recht op een veilige leefomgeving. 
 
Deze uitspraak lijkt op het intrappen van een open deur, maar het realiseren van deze doelstelling op 
het terrein is anno 2013 geen vanzelfsprekendheid: op vele vlakken leven we immers in een onzekere 
en ja dikwijls ook een onveilige wereld. 
 
In de voorbije jaren werden er op vele domeinen belangrijke stappen inzake veiligheid gezet. 
 
In het kader van de verbetering van de civiele veiligheid kwam er in Sint-Job-in-‘t-Goor een nieuwe 
brandweerpost, er werden nieuwe brandweerlieden aangeworven en er werd blijvend geïnvesteerd in 
degelijk materiaal, zodat onze brandweer zijn taken optimaal kan uitvoeren. 
 
Om nood- of rampsituaties adequaat het hoofd te kunnen bieden, zette onze gemeente in de voorbije 
jaren belangrijke stappen om meer veiligheid voor onze mensen te waarborgen: een ambtenaar 
noodplanning coördineert in opdracht van de burgemeester de veiligheidsplanning, er werd een 
gemeentelijke veiligheidscel opgericht, er werden noodscenario’s uitgewerkt en rampenoefeningen 
werden georganiseerd. 
 
Wat het politioneel beleid betreft, werden er in de loop van de voorbije jaren belangrijke stappen 
gezet: de prioriteiten werden bepaald in het zonaal veiligheidsplan, de personeelsformatie van onze 
politie werd uitgebreid om op nieuwe noden te kunnen inspelen, het aantal wijkinspecteurs werd 
uitgebreid, er werden bewakingscamera’s aan ons station geplaatst en er volgde een GAS-reglement 
om te kunnen optreden tegen allerlei vormen van overlast. 
 
Ook qua verkeersveiligheid werden in onze gemeente belangrijke stappen gezet: dezelfde ambtenaar 
noodplanning werd belast met het realiseren van een mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid, bij 
heraanleg van wegen en kruispunten wordt het advies ingewonnen van het provinciaal centrum voor 
toegankelijkheid en er is een steeds groeiende aandacht voor een verkeersveilige aanleg van onze 
wegen, kruispunten en pleinen. Uiteraard werd er ook verder geïnvesteerd in veilige voetpaden en 
fietspaden (van Sint-Lenaarts naar Hoogstraten, tussen brug 8 in Rijkevorsel en brug 9 in Sint-
Lenaarts, voorbereidende stappen voor een fietspad tussen Loenhout en Sint-Lenaarts, alsook de 
voorbereiding van een fietspad langs de HSL). 
 
Maar het werk is zeker niet af, zodat er volgende bestuursperiode nieuwe stappen dienen gezet te 
worden. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 

 Inzake de civiele veiligheid zal het zaak zijn om de federale brandweerhervorming van 
kortbij op te volgen en erover te waken dat de brandweerzorg nog verder kan verbeteren, 
terwijl de kost van deze brandweerhervorming neutraal zou moeten blijven. Onze 
brandweerlieden doen trouwens voor onze bevolking alles wat in hun vermogen ligt: 
absoluut respect van onze bevolking en vanwege het gemeentebestuur zijn hier dan ook 
steeds op hun plaats en een permanent aandachtspunt. De aanwerving van een 
brandweerofficier zal een gevoelige verbetering van de dienstverlening van onze 
brandweer betekenen en zal er o.m. toe leiden dat er ook meer tijd kan besteed worden 
aan preventie, techno-preventieve adviezen en controle. In het kader van de 
rampenplanning zal er aandacht moeten blijven uitgaan naar oefening, de update van de 
OSR-tool, de afwerking van het Brechts ANIP (“Algemeen Nood- en Interventieplan”) en, 

BELEIDSVELD 4: Veiligheid 
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zo nodig, één of meerdere BNIP’s (“Bijzonder Nood- en Interventieplannen”). Bijzondere 
aandacht zal er ook besteed worden aan de veilige organisatie van evenementen; aan het 
fuifreglement zal een juridische verankering gegeven worden. 
 

 Op het vlak van verkeersveiligheid moet verder blijvend aandacht besteed worden aan het 
creëren van een verkeersveilige omgeving met veilige fiets- en voetpaden, waarbij de 
belangen van de zwakke weggebruiker steeds voorop moeten staan. De 
weginfrastructuur moet aangepast kunnen worden, waar de verkeersveiligheid dit vereist. 
Een goede openbare verlichting is ook een belangrijk element. In het kader van de 
verkeersveiligheid het advies blijven inwinnen van het Provinciaal Centrum voor 
Toegankelijkheid is een goede zaak. Onze gemeente moet ook ingedeeld worden in een 
logisch systeem van uniforme snelheidsregimes, zodat voor alle weggebruikers duidelijker 
is welk snelheidsregime van toepassing is. Moderne technologische middelen, zoals 
trajectcontrole (soms ook gekend onder de benaming ANPR – “Automatic Number Plate 
Recognition”), moet kunnen geïmplementeerd worden en de toepassingsmogelijkheden 
van deze nieuwe technieken (inzake snelheid, tonnagebeperking, niet-verzekerde 
voertuigen, geseinde of verdachte voertuigen, enz.) dienen ten volle aangewend te 
worden. Tegelijkertijd dienen we in onze gemeente continu in overleg te blijven met onze 
inwoners en de verkeerswerkgroepen die in onze 
gemeente goed werk leveren. 
 

 Inzake politiezorg 
dient er de nodige 
aandacht uit te gaan 
naar de opmaak van 
het nieuw zonaal 
veiligheidsplan: het 
bestrijden van diefstal 
in woningen en 
voertuigen, 
fietsdiefstallen, 
vandalisme en allerlei 
vormen van overlast 
moeten blijvend 
aandacht  krijgen. Er worden van de politie ook bijzondere inspanningen gevraagd, ten 
einde toezicht uit te oefenen op de (verkeers)veiligheid van schoolomgevingen. De 
toepassing van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties moet ook verder 
blijven ondersteund worden. Bijzondere aandacht dient er uit te gaan naar de 
problematiek rond hangjongeren en beschadiging, resp. vervuiling van het openbaar 
domein. Het verdient ook sterk aanbeveling om meer in te zetten op “preventie-politie” 
eerder dan op “brandweer-politie”, m.a.w. meer inzetten op preventie en wijkwerking, 
eerder dan op interventie. 

 

 Sociale controle is nog steeds een belangrijk element in het waarborgen van veiligheid. 
Onverschilligheid voor wat er gebeurt in de straat of buurt moet opnieuw plaatsruimen 
voor betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. BIN’s (“Buurt Informatie Netwerken”) met 
bewoners of zelfstandigen moeten dan ook alle kansen blijven krijgen. 

 

 Wat de organisatie van de politie betreft zal er zeer spoedig een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd worden inzake verregaande vormen van samenwerking (tot en met fusie) 
tussen de politiezones Zara, Grens en Voorkempen. Op deze wijze zullen er belangrijke 
efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden en mag ervan uitgegaan worden dat de kosten 
beter controleerbaar zullen zijn. In afwachting van meer duidelijkheid hieromtrent, alsook 
gelet op de hoge kost, wordt de bouw van een nieuw centraal politiecommissariaat 
voorlopig “on hold” gezet. 

 
  

“De politie moet 
eerder inzetten op 
preventie en 
wijkwerking dan 
op interventie.” 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hwC35lStDXpoMM&tbnid=luKJzxk9ll2RTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hbvl.be/limburg/hasselt/einde-aan-ruzies-bij-hasseltse-politie.aspx&ei=ijqCUZ7YBIjV0QWn-IGYBw&bvm=bv.45921128,d.d2k&psig=AFQjCNFAv82sTDsVtyeTxXrEd40tCkXvSA&ust=1367574851802495
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Lokale economie en 
tewerkstelling 
In de voorbije legislaturen werden er op het vlak van lokale economie en tewerkstelling belangrijke 
stappen gezet en steeds werd er een beleid gevoerd, dat bedrijfs- en tewerkstellingsvriendelijk was. 
 
Nu het gemeentebestuur kiest voor een welvarende gemeente, waar het goed is om te ondernemen, 
moeten we hierop blijven inzetten. 
 
De gemeentelijke overheid moet dus alles op alles zetten om zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor 
ondernemen, bedrijven en handelszaken aan te trekken en mensen aan het werk te helpen en te 
houden. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 De thans lopende procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
zonevreemde bedrijven dient verder gezet en afgerond te worden, zodat er voor deze 
bedrijven meer zekerheid is. 
 

 Er dient een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de deelgemeente Sint-Lenaarts opgemaakt te 
worden, zodat ook hier een kernversterkend beleid kan gevoerd worden met bijzondere 
aandacht voor de detailhandel in de woonkern van Sint-Lenaarts; in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan zal tevens de zone van het Heiken en een gedeelte van de Lessiusstraat 
opgenomen worden, zodat er voor deze “activiteitendreef” passende stedenbouwkundige 
voorschriften kunnen uitgewerkt worden. 
 

 De thans opgestarte procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
binnengebied in Brecht-centrum tussen de Gemeenteplaats en het gemeentepark (in de 
wandel “Lange Pad”) dient met bekwame spoed behandeld te worden; ofschoon er niet kan 
vooruit gelopen worden op de inhoud van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet er alsdan ernstig 
overwogen worden of ondergronds parkeren en aankoop van panden door de gemeentelijke 
overheid of een derde partner (om deze panden tijdelijk in portefeuille te nemen) opties zijn; in 
de mate van het mogelijke moet er getracht worden om beroep te doen op Vlaamse 
geldmiddelen. 
 

 De inspanningen voor het aantrekken van de detailhandel, waarvoor het studiebureau BRO in 
het verleden de rol van centrummanager invulde, dienen verder gezet te worden, ofschoon dit 
dient te gebeuren binnen een vooraf afgelijnd financieel kader en in functie van de noden. 
 

BELEIDSVELD 5: Ondernemen en werken 
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 In samenwerking met IGEAN dient de toewijzing van de percelen in de KMO-zone “De Ring” 
zo spoedig mogelijk te gebeuren, zodat een aantal Brechtse zonevreemde bedrijven binnen 
deze KMO-zone bedrijfszekerheid vinden. 
 

 Er dient blijvend ingezet te worden op de ontwikkeling van de stationsomgeving tot een 
economisch knooppunt; deze actie dient ingeschreven te worden in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, waarvan momenteel de herzieningsprocedure loopt; na gunstige afronding van 
dit proces dient er hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden. 
 

 Het gemeentebestuur kiest resoluut voor een verzorgd en veilig openbaar domein, zodat 
klanten op de beste wijze de winkels kunnen bereiken. Er zal een bijzondere inspanning 
geleverd worden om in de diverse handelskernen binnen onze gemeente extra aandacht te 
besteden aan de aanwezigheid van kleur, in de zin van bloemperken, bloemenkorven, 
bloementorens en blijvend groen. Uiteraard zal er in het bijzonder ingezet worden op netheid 
van het openbaar domein. De containers voor de verzameling van kledij zullen wegens 
vandalisme uit het straatbeeld verdwijnen en gegroepeerd worden in het gratis gedeelte van 
de diverse containerparken in onze gemeente.  
 

 Er wordt geen enkele zogenaamde “pestbelasting”, die het ondernemerschap bezwaart of 
tewerkstelling belemmert (zoals een belasting op tewerkgesteld personeel, een belasting op 
drijfkracht of een belasting op uitstalramen), ingevoerd. De retributies, waarvan er sommige al 
tientallen jaren niet meer aangepast werden, zullen wel aangepast worden aan de stijging van 
de levensduurte: het gemeentebestuur beseft dat een “gratis”-beleid of een “quasi-gratis”-
beleid niet bestaan. 
 

 De gemeentelijke cadeaucheque was vanaf de invoering ervan eind 2012 een groot succes, 
doch hij zal jaarlijks op geregelde tijdstippen (eindejaarsperiode, valentijn, moederdag) extra 
gepromoot worden; vanzelfsprekend zal het gemeentebestuur als deelnemende partner zelf 
ook de nodige inspanningen leveren om het gebruik 
van de gemeentelijke cadeaucheque te 
ondersteunen. 
 

 In het verleden werden er in onze gemeente 
belangrijke stappen gezet in het kader van de 
sociale economie: de samenwerking met de 
beschermde werkplaats Werminval verloopt vlot en 
moet in deze legislatuur onverdroten verder gezet 
worden.  

 

 Tevens dient er binnen de contouren van de sociale 
economie werk gemaakt te worden van een 
“fietspunt” aan ons station; hiervoor werden in het verleden reeds verkennende gesprekken 
gevoerd met de NMBS-groep en de V.Z.W. De Enter (Clara Fey); het moet de bedoeling zijn 
om dit kleinschalig op te starten (1) met een beperkt takenpakket: fietsherstellingen volgens 
het “thuiskom-principe”, controle, resp. zorg voor netheid aan de fietsparkings aan het station 
en fietsverhuur, en (2) in een afgelijnd tijdskader, met name uitsluitend tijdens het toeristisch 
seizoen van begin april tot eind oktober). 
 

 Het gemeentebestuur zal overgaan tot verwerving van het oude op- en afrittencomplex aan de 
E19, dat zal ingericht worden als een lokale vrachtwagenparking; aan het gebruik van deze 
parking zal een retributie verbonden zijn, alsook een verbod om nog langer trekkers en 
opleggers in woonwijken te parkeren. 
 

 Zowel voor Brecht, Sint-Lenaarts als Sint-Job-in-‘t-Goor zal er een parkeerroute met passende 
signalisatie ontwikkeld worden. 
 

 Het ontwerp van een kermisreglement zal spoedig een feit zijn, waarna dit ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd wordt en op het terrein  ten uitvoer zal gelegd worden. 
 

“Er moet blijvend 
ingezet worden op de 
ontwikkeling van de 
stationsomgeving tot 
een economisch 

knooppunt.” 
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 De braderij in Sint-Job-in-‘t-Goor wordt de laatste jaren reeds grotendeels dankzij de 
inspanningen van het gemeentebestuur georganiseerd; daarnaast wordt er vastgesteld dat de 
organisatie van Brecht-kermis (met avondmarkt) en Sint-Jacob in Sint-Lenaarts (met 
avondmarkt) jaar na jaar moeizamer verloopt. Voor Brecht-kermis wordt er nu getracht om 
hierin nieuw leven te blazen door het vertrek en de aankomst van de Brechtse stratenloop 
naar de Gemeenteplaats te brengen en door actief samen te werken met de Brechtse 
winkeliers. Indien deze initiatieven evenwel te weinig blijken te zijn, dient het gemeentebestuur 
de beide avondmarkten zelf te organiseren. 
 

 Ondanks alle inspanningen van het gemeentebestuur en dit al vele jaren lang blijft 
kerstverlichting in de deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor achterwege; andermaal zal het 
gemeentebestuur op dit vlak initiatieven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat er hier eindelijk 
een doorbraak kan genoteerd worden (waarbij het voor zich spreekt dat de andere 
deelgemeenten, die hiervoor al jarenlang zware inspanningen leveren, gelijk zullen behandeld 
worden). 
 

 Naast de aanpassing van de retributie voor inname van het openbaar domein aan de inflatie 
zal deze retributie op vraag van de marktcommissie en de markthandelaars zelf bijkomend 
verhoogd worden, ten einde met deze bijkomende gelden een promotiebudget voor de 
markten in onze gemeente te creëren. 
 

 Er zal verder werk gemaakt worden van de digitalisering van de informatie en formulieren voor 
lokale ondernemers. 
 

 Nu er thans ook in de deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor opnieuw een organisatie van 
zelfstandige ondernemers actief is, kan er gestart worden met de oprichting van een 
gemeentelijke adviesraad voor lokale economie. Hierin dienen o.a. afgevaardigden aanwezig 
te zijn van de drie organisaties van lokale ondernemers, van de marktcommissie, van de 
diverse KMO- en industriezones en van de beoefenaars van een dienstverlenend beroep in 
onze gemeente. Het secretariaat kan waargenomen worden door de gemeentelijke consulent 
voor de lokale economie en landbouw. 
 

 Er zal maximaal getracht worden om de Werkwinkel (VDAB) binnen onze gemeente te 
behouden; daarnaast zal het gemeentebestuur de werking van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) verder actief blijven steunen. Zolang de dienst het 
toelaat, zal het Brechtse gemeentebestuur aan jongeren ook kansen bieden om binnen de 
gemeentelijke diensten (met inbegrip van het OCMW) stages te lopen. Daarnaast zal het 
OCMW zich actief blijven bezighouden met de integratie in het arbeidsproces van sociaal 
zwakkeren en lager opgeleiden.  

 

Landbouw 
De Brechtse boeren weten vanuit het verleden dat zij op het gemeentebestuur kunnen rekenen. 
 
Denken we maar – in willekeurige volgorde – aan de creatie van een landbouwloket met een eigen 
landbouwconsulente, de leaderwerking binnen “MarkAante Kempen”, de plaatsing van IBA’s, de 
plattelandsklassen, de uitgave van een landbouwkrant, een kinderkrant voor de scholen, de opmaak 
en de verspreiding van een landbouwbrochure, speciale inspanningen rond erfbeplanting en de 
ernstige vermindering van de waarborgen voor groenschermen, de bijzondere inspanningen rond de 
veiligstelling van het landbouwgebied van De Merel en het Groot Schietveld, degelijk onderhoud van 
de waterlopen, de grachten en de landbouwwegen (in het bijzonder in de Brechtse Heide), enz., enz.. 
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Het rijtje is bijzonder lang, maar iedereen weet dat de landbouwsector ook in de nabije toekomst 
onder druk blijft staan en het in onze contreien moeilijk zal blijven hebben, zodat ook in de loop van de 
volgende jaren de inspanningen voor de land- en tuinbouw in onze gemeente moeten verder gezet 
worden. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke landbouwraad wil het gemeentebestuur de 
land- en tuinbouwers bij al die uitdagingen blijven bijstaan! 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 De veiligstelling van het landbouwgebied van domein “De 
Merel” dient verder afgerond te worden. In datum van 22 juni 
2012 gaf de raad van bestuur van de V.Z.W. Kempens 
Landschap zijn fiat voor de aankoop. Er mag verwacht worden 
dat de V.Z.W. Kempens Landschap over zeer afzienbare tijd 
tot een akkoord zal kunnen komen met de A.G. Vespa en met 
de pachters. De passende kredieten werden voor 2013 reeds 
gebudgetteerd. 
 

 Het gemeentebestuur hecht ook groot belang aan de 
veiligstelling van het landbouwgebied van het Groot Schietveld 
voor de Brechtse landbouwers. Hier zal het gemeentebestuur 
initiatieven ontwikkelen, ten einde alle actoren op dezelfde lijn 
te brengen. Indien het gemeentebestuur in de gelegenheid is 
om hiervoor op ruimtelijk vlak een planningsinitiatief te nemen, 
zal het gemeentebestuur deze kans waarnemen om o.m. de 
gronden, die door de landbouwers geëxploiteerd worden als 
agrarisch gebied te verankeren, zo niet zal er actief 
meegewerkt worden aan de opmaak van een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (“GRUP”). Daarnaast zal ook 
bescherming geboden worden aan de natuurgebieden van het 
Groot Schietveld. 
 

 De bestaande landbouwbrochure zal naar het midden van 
deze legislatuur een update krijgen. 
 

 Het landbouwloket zal naar analogie met het KMO-loket verder 
gepromoot worden naar de betrokken actoren. 
 

 Het gemeentebestuur engageert zich tot een actief optreden 
bij het ruimen van grachten, het onderhoud van de bermen, 
het snoeien van bomen langs de landbouwwegen en het 
onderhoud van deze landbouwwegen; het beheer van de 
waterlopen van de 3

de
 categorie zal overgedragen worden 

aan het provinciaal bestuursniveau, maar vanuit het 
gemeentebestuur zal erover gewaakt worden dat het 
onderhoud naar behoren gebeurt en dat er voor onze inwoners 
op het gemeentelijk niveau een contactpersoon ter beschikking 
is. 
 

 Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke landbouwraad als zijn bevoorrechte 
adviespartner inzake landbouwmateries. 
 

 Waar mogelijk, ondersteunt het gemeentebestuur innovatieve projecten in de land- en 
tuinbouw en steunt het land- en tuinbouwbedrijven, die hun activiteiten verbreden (zo o.m. met 
thuisverkoop, hoevetoerisme). 
 

 De succesvolle gemeentelijke en intercommunale acties rond de inzameling van 
landbouwfolie en medisch afval zullen verder gezet worden. 
 

 Indien de leaderwerking binnen “MarkAante Kempen” – al dan niet in gewijzigde vorm – 
hernieuwd wordt, zal het Brechtse gemeentebestuur hieraan actief deelnemen. 

“Het gemeentebestuur 
engageert zicht tot het 
actief ruimen van 

grachten.” 
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Toerisme 
Brecht is een prachtige gemeente!  
 
Niet alleen door haar uitgestrekte natuurlijke landschappen maar ook door zijn rijk erfgoed en tal van 
bezienswaardigheden die de moeite waard zijn om te bezoeken. Het is de taak van de gemeente 
zowel de inwoners van Brecht als de mensen buiten Brecht warm te maken om hiervan te komen 
genieten. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Het openbaarvervoersknooppunt aan het station Noorderkempen moet een belangrijke 
schakel worden bij de promotie van onze toeristische troeven naar België en Nederland; de 

oprichting van een “fietspunt” speelt hierin 
uiteraard een belangrijke rol.  
 

 
 
 
 
 

 Het gemeentebestuur moedigt de 
samenwerking met ‘Toerisme Provincie 
Antwerpen’ en ‘De Noordertuin van Antwerpen’ 
aan en streeft ernaar om in de toekomst in de 
schoot van deze samenwerking enkele mooie 
projecten te realiseren. 
 

 Er is nood aan evaluatie en, zo nodig, 
bijsturing van de wandel- en fietsroutes, alsook 
de wandel- en fietsknooppuntennetwerken. Voor 
de knooppuntennetwerken is het wenselijk dat er 
enkele knooppunten bijkomen in de verschillende 
kernen van onze gemeente. Onderhoud van (de 
signalisatie van) deze routes is (zijn) uiteraard 
eveneens een absolute noodzaak. 
 

 Het Brechtse stratenplan dient op 
geregelde tijdstippen een update te krijgen. Het 
toeristisch aanbod dient bovendien ondersteund 
te worden door aantrekkelijke en verzorgde 
gemeentelijke brochures. 
 

 Het toeristisch aanbod (in de zin van 
huifkarrentochten, enz.) dient principieel 
kostendekkend te zijn. 

 

 Het is aangewezen om de huidige V.V.V. te incorporeren in de gemeentelijke werking. 
 

 Er dienen bijzondere inspanningen geleverd te worden om vrijwilligers aan te trekken, die 
onze gemeente mee op de toeristische kaart zullen zetten; bovendien dient het 
gemeentebestuur de nodige stappen te zetten om “gemeentelijke” gidsen te recruteren en op 
te leiden. 

 

 Tijdens het winterseizoen is er minder vraag naar toeristische dienstverlening, zodat er tijdens 
deze periode geen noodzaak is tot permanentie in het oud gemeentehuis. 

“Er is nood aan een bijsturing van 

de wandel- en fietsroutes. ” 
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Ruimtelijke ordening 
Brecht is nog steeds een gemeente in volle ontwikkeling. Dit vraagt een degelijk ruimtelijk beleid dat 
inspeelt op de hedendaagse noden en daarbij handelt met oog voor de toekomst. Immers, het 
ruimtelijk beleid van vandaag bepaalt het straatbeeld van morgen. Daarbij moeten in onze gemeente 
heel wat tegenstellingen met elkaar verzoend worden: extra ruimte voor wonen, een groene 
leefomgeving, groeimogelijkheden voor bedrijven en behoud van de noodzakelijke ruimte voor 
landbouw, natuur en recreatie. 
 
Met de opmaak van tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen (“RUP’s”) en een verordening probeerden 
we de afgelopen jaren antwoorden te bieden op die complexe noden en deze acties dienen verder 
gezet te worden. 
 
Om een versnelling hoger te kunnen schakelen, werd de herziening van ons gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (“GRS”) aangevat.  Zo blijft een actueel ruimtelijk beleid mogelijk, we kiezen immers niet 
voor een status quo, maar resoluut voor vooruitgang! 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Verder werken aan de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (“GRS”), 
met aandacht voor behoud van het landelijk karakter, voldoende ruimte voor wonen, 
landbouw, natuur, mobiliteit en bedrijvigheid. Tijdens het planningsproces wordt uiteraard 
ook de bevolking betrokken. 
 

 Door middel van een overdruk - RUP de ruimtelijke structuur van onze gemeente verder 
vastleggen waarbij ondermeer een onderscheid wordt gemaakt tussen een- en 
meergezinswoningen en woondichtheden.  
 

 Een RUP opmaken voor het binnengebeid tussen de gemeenteplaats en het 
gemeentepark (“Lange Pad”) met als doel bijkomende mogelijkheden te bieden aan de 
detailhandel en wonen aan het park. Tijdens de opmaak van dit RUP wordt eveneens 
bijzondere aandacht besteed aan het mobiliteitsaspect. 
 

 Het RUP “De Merel” verder afwerken. 
 

 Het RUP “openbaar nut en recreatie Sint-Lenaarts” verder afwerken. Hierbij wordt in de 
hoofdzaak de recreatiezone in het centrum van Sint-Lenaarts omgevormd tot openbaar 
nut en de recreatiezone op de Kraaienhorst uitgebreid. 
 

 Op basis van de voorstudie via een RUP een oplossing uitwerken voor de motor- en 
autocross op de Kraaienhorst, zodat de plaatselijke club haar lokale activiteiten verder kan 
beoefenen. 
 

 Ook in deze legislatuur is kansen bieden aan ondernemingen een prioriteit. Daarbij wordt 
het studiewerk i.v.m. oplossingen voor zonevreemde bedrijven gefinaliseerd met een 

BELEIDSVELD 6: Ruimtelijke ordening en wonen 
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RUP. Bij de Vlaamse overheid wordt opnieuw aangedrongen, om de omgeving van het 
station te ontwikkelen voor functies zoals kantoren, die de mogelijkheden van het 
openbaar vervoer maximaal benutten. Deze actie wordt in het GRS ingeschreven. 
 

 Daarnaast dienen er naar analogie met de recente RUP’s voor Brecht-centrum en de 
hoofdassen van Sint-Job-in-‘t-Goor ook RUP’s ontwikkeld te worden voor Overbroek en 
Sint-Lenaarts (met inbegrip van het Heiken en een stuk van de Lessiusstraat). 
 

 Er dient een RUP ontwikkeld te worden voor de zogenaamde kasteeldomeinen in onze 
gemeente en, indien mogelijk, ook voor het gebied van het Groot Schietveld, waar er 
eventueel ook intergemeentelijk samen met Brasschaat en Wuustwezel kan gehandeld 
worden. 
 

 In het ruimtelijk beleid spaarzaam omspringen met de resterende waardevolle open 
ruimte. Enkel de zones geselecteerd in het GRS (of in de herziening hiervan) kunnen 
aangesneden worden als nieuwe woongebieden. Hiervan kan enkel gemotiveerd worden 
afgeweken naar aanleiding van het behalen van het sociaal bindend objectief. Binnen het 
bestaande woonaanbod, in zones die reeds aansluiten bij bestaande bebouwing, zijn 
enkel kleinschalige verkavelingen mogelijk. Onder kleinschalig wordt verstaan: zones met 
een maximale bruto oppervlakte van bij benadering 1 hectare. Nieuwe projecten worden 
uitgewerkt met een voldoende toegankelijke wegenis, groenelementen en eventueel 
ruimte voor een speelzone.  Bij nieuwe projecten wordt steeds zorgvuldig de impact op de 
leefomgeving, het leefmilieu en de mobiliteit onderzocht. Tenslotte zal samen met het 
Antwerpse provinciebestuur een regionale visie op het bebouwd perifeer landschap en in 
het bijzonder het woonpark uitgewerkt worden.  
 

 In de ruimtelijke planning mogelijkheden blijven voorzien voor betaalbaar wonen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Stapsgewijs en indien nodig een update geven aan gedateerde verkavelingsvoorschriften. 
 

 Binnen het ruimtelijk beleid mogelijkheden blijven onderzoeken om te komen tot 
bijkomende parkeerzones. 
 

 Voldoende ruim en gereserveerd agrarisch gebied behouden. 
 

 Een handhavingsbeleid inzake stedenbouwkundige voorschriften en kapvergunningen 
uitwerken: voorschriften zijn er nu eenmaal om nageleefd te worden. Indien de aanplant 
van bomen en/of struiken opgelegd werd, zal dit gecontroleerd worden. Immers, iedereen 
moet een steentje bijdragen om het groen karakter van onze gemeente te behouden. 
 

 Op stedenbouwkundig vlak wordt werk gemaakt van de “ontvoogding”. Zo kan het 
gemeentebestuur autonoom bouwvergunningen uitreiken. 
 

“In het ruimtelijk beleid 
moet men spaarzaam 

omspringen met de 

resterende open ruimte.” 
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 Werk maken van de digitale bouwaanvraag en een online consultatie van de stand van 
zaken van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag mogelijk maken. 
 

 Inzetten op een snelle introductie van de zogenaamde “omgevingsvergunning”. 
 

 Ernstige inspanningen leveren om sneller stedenbouwkundige vergunningen af te leveren 
en kritisch na te zien of de communicatie en het taalgebruik niet duidelijker en minder 
ambtelijk kan; tegelijkertijd dienen er inspanningen geleverd te worden om vroegtijdig 
mogelijke problemen in stedenbouwkundige dossiers te detecteren en door middel van 
vooroverleg met de kandidaat-bouwer en de diverse Vlaamse overheidsinstanties 
oplossingen aan te reiken; voor belangrijke gemeentelijke en private investeringsprojecten 
zal er gebruik gemaakt worden van de tools die aangereikt worden ingevolge de 
beslissing van de Vlaamse regering van 16 november 2012 met betrekking tot de vlotte 
behandeling van publieke en private Vlaamse investeringsprojecten. 

 

 De gemeentelijke overheid dient ook via de ruimtelijke ordening impulsen te geven aan 
een aantrekkelijke leefomgeving; creatieve architectuur en de aanwezigheid van kunst in 
de openbare ruimte dragen daartoe bij. 

Wonen 
Onder Vlaamse impuls werd er de afgelopen jaren in Brecht werk gemaakt van een echt woonbeleid. 
Hiervoor wordt er zeer nauw samengewerkt met 8 andere gemeenten in de ‘Interlokale Vereniging 
Lokaal Woonbeleid Noord’ (IVLW – Noord). 
 
Een zichtbare realisatie hieromtrent is alleszins het drukbezochte woonloket, waar onze burgers met 
uiteenlopende vragen over wonen terecht kunnen. Een visie rond levenslang en aanpasbaar wonen 
werd eveneens ontwikkeld. Hierover werden meerdere infomomenten voor burgers georganiseerd en 
sinds kort ook voor professionelen.   
 
Leegstaande en verwaarloosde gebouwen worden geïnventariseerd, waarna passende actie volgt. 
Ook het bewaken van de woningkwaliteit kreeg al heel wat aandacht. 
 
Onder impuls van het gemeentebestuur werden door Igean ruim 100 betaalbare kavels gerealiseerd. 
Bovendien zitten er voor iedere deelgemeente nieuwe sociale huur- en koopwoningen in de pijplijn. 
Het is immers een prioriteit om jonge mensen kansen te geven om in onze gemeente te kunnen 
blijven wonen! 
 
Daarnaast zal het ook zaak zijn om in te spelen op de sterke vergrijzing. Hierbij is het uitermate 
belangrijk ervoor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. 
Tegelijkertijd zal er in een bijkomend aanbod aan assistentiewoningen voorzien worden. 
 
Het werk is dus zeker niet af. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Het woonbeleidsplan actualiseren in samenspraak met het lokaal woonoverleg. 
 

 Blijven investeren in een up to date woonloket om o.m. onze burgers adequaat te adviseren 
en informeren omtrent wonen. 
 

 Het zogenaamd “Bindend Sociaal Objectief’ (afgekort “BSO”) op het vlak van sociale huur- en 
koopwoningen, alsook koopkavels realiseren op basis van de vooropgestelde doelstellingen. 
 

 Blijven werken aan een voldoende aanbod sociale huur- en koopwoningen, alsook betaalbare 
kavels voor nu en in de toekomst. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, moet het 
aanbod ouderenwoningen in de mate van het mogelijke worden afgestemd op de noden. Zo 
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zal er in het bijzonder naar gestreefd worden om een bijkomend aanbod van 
assistentiewoningen te voorzien in de kernen van Sint-Lenaarts en Overbroek. 

 

 De woningkwaliteit in onze gemeente blijven bewaken: leegstand en verwaarlozing worden 
maximaal opgespoord en ontmoedigd, terwijl het gemeentebestuur proactief medewerking 
verleent aan woningonderzoeken. 
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Sport 
In de voorbije jaren was veel aandacht voor het gemeentelijk sportbeleid, niet in het minst voor de 
sportverenigingen. Dankzij de inspanningen van het gemeentebestuur en de Vlaamse overheid 
kunnen zij nu tot driemaal meer subsidies ontvangen. 
 
Om meer inwoners aan het sporten te brengen werd het gemeentelijk sportaanbod drastisch 
uitgebouwd. 
 
Ook investeringen in sportinfrastructuur bleven niet uit, zo werd een Finse looppiste aangelegd op de 
Kraaienhorst, kwam er een nieuwe fit-o-meter met looppad in het bos van de Zandbergen en werd er 
geïnvesteerd in de infrastructuur van de voetbalclubs. De verwerving van de zone voor dagrecreatie 
op De Merel is ongetwijfeld een mijlpaal en zal in de toekomst zorgen voor beduidend meer ruimte 
voor sport en recreatie. Er is al veel gedaan, maar er moet nog veel gebeuren. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Domein De Merel uitbouwen tot een aantrekkelijk sport- en recreatiecentrum. In functie van de 
effectieve ontwikkeling, zullen concessieovereenkomsten worden verleend aan meerdere 
private partners, rekening houdende met de resultaten van de marktbevraging en het 
masterplan. De private partners zullen een passende canon of concessievergoeding aan het 
gemeentebestuur dienen te voldoen. Het gemeentebestuur zal zelf investeren in de openbare 
ruimte (zoals veilige wegen, openbare verlichting, parkeerplaatsen). Ook zal het 
gemeentebestuur instaan voor de realisatie van sportinfrastructuur (zoals o.a. een looppiste) 
en het beheer van de omgeving in ruime zin. Om de aantrekkingskracht van het domein en de 
ruime omgeving te maximaliseren (“poort van de Brechtse Heide”), wordt er gestreefd naar de 
realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over het kanaal. 
 

 De sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in onze lokale samenleving, niet alleen op 
sportief vlak. Voor hen wordt voorzien in blijvende financiële ondersteuning, waarbij aandacht 
wordt geschonken aan de kwalitatieve werking van de clubs, de jeugdsportbegeleiders, 
onderlinge samenwerking… Hiervoor wordt een vernieuwd subsidiereglement uitgewerkt dat 
aansluit bij de lokale noden en het maatschappelijk engagement van onze sportclubs 
respecteert. Het aanbieden van voldoende praktische hulp beschouwen we eveneens als een 
must. 
 

 Het aanbod “anders georganiseerde sport” op peil houden en promoten. Laagdrempelige 
activiteiten aanbieden is hierbij belangrijk. Starten met sporten, begint met “bewegen”. Ook 
hierop wordt ingespeeld. In het aanbod blijvend ruimte voorzien voor kansengroepen en de G-
Sport (voor andersvaliden). Zoveel als mogelijk mensen, zowel jong als oud, aanzetten tot 
levenslange sportparticipatie, blijft de uitdaging! 
 

BELEIDSVELD 7: Vrije tijd 
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 De sportraad blijven ondersteunen en ook in 
de toekomst betrekken bij de concretisering 
van het sportbeleid; de sportraad 
mogelijkheden blijven bieden om activiteiten 
zoals ondermeer de “Stratenloop” en een 
eigentijdse kampioenenviering te kunnen 
organiseren. 
 

 De infrastructuur van de voetbalclubs 
opwaarderen met ondermeer kunstgrasvelden. 
Bij een mogelijke bundeling van de 
voetbalinfrastructuur in Sint-Lenaarts op de 
Kraaienhorst, voorziet het gemeentebestuur 
opnieuw in ondersteuning. 
 

 Het beheer van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur waar nodig en mogelijk 
verbeteren. 
 

 De kleinschalige sportinfrastructuur verder 
uitbouwen; de realisatie van een overdekte 
petanquebaan en een bijkomende Finse 
piste behoren tot de mogelijkheden, alsook 
een looptoer. 
  

 Voldoende toegankelijke schoolsportinfrastructuur behouden. 
 

 Blijven waken over het aanbod overdekte sportinfrastructuur.  
 

 Nu plannen voor een regionale mountainbikeroute niet realistisch blijken te zijn, zal er werk 
gemaakt worden van een permanente route op Brechts grondgebied. 
 

Kansen voor kinderen en 
jongeren 
De afgelopen jaren werden heel wat nieuwe impulsen aan het jeugdbeleid gegeven. Zo werd er een 
nieuw jeugdhuis in Sint-Job-in-‘t-Goor opgetrokken en staat in Sint-Lenaarts een vergelijkbaar gebouw 
in de steigers. 
 
Een actueel en duidelijk fuifreglement werd uitgewerkt en voor de organisatoren van fuiven kwamen er 
meer materialen in de uitleendienst. 
 
In talrijke lokalen van de jeugdverenigingen werd extra geïnvesteerd, vooral met oog voor de 
veiligheid. Jeugdverenigingen vervullen immers een onmisbare rol in de samenleving en verdienen 
dan ook de nodige steun! 
 
Ook de echt jonge generaties werden niet uit het oog verloren met ondermeer beduidend meer 
grabbelpasactiviteiten, een vernieuwd concept voor de speelpleinwerking met aanbod in de 
paasvakantie, talrijke nieuwe speelpleintjes en 2 nieuwe buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in 
Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts. 
 
Inschrijven voor activiteiten werd gemakkelijker dankzij een online inschrijfsysteem. 
 
Op dit elan verder gaan is de doelstelling! 
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De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst verder uitbouwen. Bij de uitwerking hiervan wordt 
ingespeeld op de snel wisselende tendensen bij de jeugd en “jeugdcultuur in ruime 
betekenis”. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van de programmatie 
en de uitbouw van een tienerwerking, met aandacht voor de problematiek van de 
hangjongeren, bij voorkeur in samenspraak met de jeugdhuizen. Meer dan ooit blijft 
speelwaarde het handelsmerk van onze speelpleinwerking. Specifiek voor de 
speelpleinwerking wordt werk gemaakt van “inclusieve speelpleinen”. 
 

 In voldoende openbare speelruimte blijven voorzien zoals speelpleintjes en een groter 
skatepark. Bij de uitwerking van de plannen en de ingebruikname van de nieuwe 
infrastructuur worden de buurten betrokken. Op de zone voor dagrecreatie van “De Merel” 
wordt werk gemaakt van de realisatie van een grote speeltuin, in samenwerking met een 
private partner. Toegankelijke speelbossen behouden, beschouwen we als een must. 
 

 De jeugdraad en de jeugdverenigingen blijven ondersteunen, stimuleren en betrekken bij 
het beleid. Het gemeentebestuur blijft voorzien in voldoende subsidies en de nodige 
ondersteuning ondermeer vanuit de jeugddienst, om een goede werking te behouden. Het 
aanbod veilige en goed uitgeruste lokalen sluit hierbij aan bij de noden. 

 

 De samenwerking met de jeugdhuizen uitbreiden om de werking te verruimen en te 
versterken. Regelmatig overleg met de jeugddienst is hiervoor de basis. De jeugddienst 
staat mee in voor de coördinatie voor het gebruik van de jeugdhuizen door derden. Het 
gebruik van de jeugdhuizen als repetitieruimte voor lokale bands wordt gestimuleerd. 
Hiervoor wordt voorzien in passende opslagruimten en een aantal basisinstrumenten. De 
werking van JH Brecht wordt opgevolgd en in de mate van het mogelijke van passende 
ondersteuning voorzien. Er wordt meegezocht naar een vaste locatie. Er wordt werk 
gemaakt van een snelle ingebruikname van het jeugdhuis in Sint-Lenaarts. 

 

 Blijven focussen op een fuifbeleid dat organisatoren realistische mogelijkheden biedt, 
maar tegelijkertijd de nadruk legt op veiligheid en verantwoordelijkheid. Hierbij zal 
ondermeer de fuifbus ook binnen onze gemeente ingezet worden. Aan het fuifreglement 
zal een juridische verankering gegeven worden. 

 

 De structuur van de VZW Brechts Jeugdwerk herbekijken.  
 

 Inspraak en 
participatie 
bevorderen. Dit kan 
ondermeer inhouden 
een bevraging van 
zoveel als mogelijk 
jongeren en 
jeugdverenigingen bij 
het tot stand komen 
van het strategisch 
beleidsplan, een 
spelende bevraging 
van kinderen uit de 
buurt bij de plannen 
voor een 
speelpleintje,… 

 

 

“Er moet voldoende 
openbare speelruimte 
voorzien blijven zoals 
speelpleintjes en een 

grote skatepark.” 
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Cultuur voor en door 
Brechtenaren 
De gemeente heeft een actief en dynamisch cultuurbeleid blijvend nodig, want cultuurbeleving is 
immers een graadmeter voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 De bouw van een polyvalente podiumzaal ter vervanging van zaal “’t Centrum” in Sint-
Lenaarts dringt zich op. Deze zaal dient te beantwoorden aan de noden van de lokale socio-
culturele verenigingen alsook voor de noden van de gemeentelijke cultuurprogrammatie. De 
bouwkosten, resp. de werkingskosten dienen kritisch geanalyseerd en onder controle 
gehouden te worden. 
 

 De subsidiëring van de vrijetijdsverenigingen dient geëvalueerd en op elkaar afgestemd te 
worden om een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen te bekomen. 
 

 Het ruime cultuuraanbod in onze gemeente dient op een wijze georganiseerd te worden dat 
ze geen concurrentie voor elkaar vormt, maar eerder voor elkaar verruimend en aanvullend 
werkt.  
 

 De schoolvoorstellingen van onze cultuursector zijn erg succesvol, zodat dit met dezelfde 
energie dient verder gezet te worden. 
 

 De organisatie van socio-culturele evenementen (11-juli viering, Sint-Job zomert,…) dient 
verder ondersteund te worden en bij de organisatie van deze evenementen moet er 
bijzondere aandacht zijn voor maatschappelijke betrokkenheid. 
 

 ‘Uw buren kennen en uw buurt kennen’ heeft een grote sociale-culturele waarde. Om deze 
waarde te versterken kan er vb. een geburentornooi georganiseerd worden (cfr. sportbeleid) 
en dienen de buurtwerking en andere vormen van gemeenschapsvorming verder ondersteund 
te worden, zo mogelijk een nieuwe dynamiek te krijgen. 
 

 Het gemeentebestuur moet een bindende rol kunnen spelen tussen Brechtse kunstenaars en 
hen de mogelijkheid bieden om hun werk aan een breed publiek kenbaar te maken. 
 

 Beeldende kunst moet ook aanwezig zijn in het openbaar domein en onze 
gemeentegebouwen. 
 

 De goede samenwerking tussen de dienst erfgoed, de oudheidkundige kringen van Brecht en 
Sint-Job-in-‘t-Goor en het ‘Kempisch museum’ dient bestendigd en ondersteund te worden. 
Eveneens moet er bekeken worden of we het steenbakkerserfgoed van onze gemeente een 
plaats kunnen geven. 
 

 In deze bestuursperiode wordt er extra aandacht besteed aan de herdenking van de 100
ste

 
verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. De oorlogsmonumenten, die hieraan refereren, 
krijgen, waar nodig, een opfrisbeurt. 
 

 Brecht is een historisch rijke gemeente: aandacht voor ons erfgoed moet dan ook blijvend zijn. 
Het gemeentebestuur heeft de permanente opdracht waardevolle sites, gebouwen en relicten 
te helpen bewaren en te restaureren. 

 

 Er wordt extra ondersteuning voorzien voor het Kempisch Museum, dat in eigendom 
toebehoort aan de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken 
V.Z.W., opgericht in 1904. In een stappenplan zullen er een aantal moderniserings- en 
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beveiligingswerken aan het gebouw (Mudaeusstraat 2) dienen uitgevoerd te worden, waarna 
in samenspraak met de Oudheidkundige Kring het museum zal geaxeerd worden op drie 
hoofdthema’s, te weten de Brechtse humanisten, de archeologische vondsten in onze 
gemeente en de steenbakkerijnijverheid. Er zal contact gelegd worden met de V.Z.W. De 
Kleipikker om in dit initiatief te participeren en de geldmiddelen binnen deze V.Z.W., die in 
belangrijke mate door het Brechtse gemeentebestuur ter beschikking gesteld werden, hiervoor 
ter beschikking te stellen (inventarisering en, zo nodig, conservatie en restauratie van de 
collectie, digitalisering van het fotoarchief, enz.). Vanzelfsprekend zal als pendant gelden dat 
het Kempisch Museum ruimer toegankelijk dient te zijn en zeer vermoedelijk kunnen er hier 
mogelijkheden gevonden worden in samenwerking met de gemeentelijke toeristische dienst. 
 

 Mogelijke vormen van jumelage moeten onderzocht worden, maar voor de continuïteit van 
deze samenwerkingsvorm is het noodzakelijk dat er rond concrete thema’s kan gewerkt 
worden (zo o.m. rond het Brechts humanisme). 
 

 Voor onze jeugd moet er een eigentijds cultuurbeleid kunnen uitgestippeld worden met 
blijvende aandacht voor cultureel waardevolle schoolvoorstelling. En ook voor de groeiende 
groep van de senioren is er een aangepast cultuurbeleid noodzakelijk. 
 

 Het verdient aanbeveling om aan de werkgroep “erfgoed” het statuut van een officieel 
adviesorgaan toe te kennen. 

 
 

Onze bibs 
Onze gemeentelijke bibliotheek heeft al jaren een vooraanstaande plaats in onze gemeenschap 
verworven. Kinderen en volwassenen kunnen er terecht om hun leeshonger te stillen, informatie op te 
zoeken of om cd’s of dvd’s te ontlenen en dit moeten we ook zo houden. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Momenteel hebben de filialen van Brecht niet echt een moderne ‘look & feel’ en beantwoorden 
ze niet altijd aan de verwachtingen van de hedendaagse bibliotheekbezoeker.  We streven er 
dan ook naar om onze drie bibliotheken tegen 2020 te vernieuwen en 
te moderniseren. Bij ieder bezoek zouden onze klanten een 
WOW-gevoel moeten ervaren. In concreto wil dit o.m. 

zeggen: 1) vernieuwing meubilair 
bibliotheek Sint-Lenaarts: dit zal in de 
loop van 2013 gerealiseerd worden, 2) 
invoering “RFID” (“radio frequency 
identification”, vergelijkbaar met de 
barcode-technologie - zelfuitleen) in de 
hoofdbibliotheek: de mensen leveren 
hun werken zelf in en scannen ze zelf 
uit. Het aanwezige personeel kan 
hierdoor dieper ingaan op de vragen 
van de burgers, 3) de plaatsing van 
inleverschuiven: onze bibliotheken 
zullen voorzien zijn van 
inleverboxen; waardoor het 
terugbrengen van de werken niet 
meer gebonden is aan de 
openingsuren, 4) moderniseren 
van de inrichting van de filialen 

Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor; dit houdt niet 
in dat alle meubilair moet vervangen worden: het zijn 

vaak kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. 

“De bibliotheken 
worden 
gemoderniseerd 
en vernieuwd 

tegen 2020.” 
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 Evolutie van de bibliotheek naar een ‘sterk merk’ en een betrouwbare partner.   De tijd dat de 
mensen massaal naar de bibliotheken trokken op zoek naar informatie en ontspanning is 
voorbij.  We moeten meer naar de burgers toegaan en service op maat leveren: 1) opbouwen 
van een goede en structurele samenwerking tussen de drie filialen van de bibliotheek, 2) meer 
overleg en samenwerking met andere gemeentelijke diensten, 3) optimaal benutten van de 
gemeentelijke informatiekanalen, 4) evolueren naar een professionele website, in samenhang 
met de gemeentelijke website (bib web-awards), 5) Web 2.0-toepassingen ontwikkelen voor 
de bibliotheek van Brecht, 6) onze jeugdwerking blijft de komende jaren ook op het huidige 
niveau.  De scholen zijn hierbij een belangrijke pijler, 7) opbouwen van een structurele 
werking voor volwassenen: de bib moet hierbij garant staan voor kwaliteit, en 8) de 
zichtbaarheid van de bib binnen de gemeente verhogen. 
 

 Tegen 2020 dient ook de collectie van de bibliotheek afgestemd te zijn op de behoeften van 
haar gebruikers.  Ook hier is meer ‘service op maat’ van belang: 1) signalisatie binnen de 
bibliotheken: de gebruikers zullen sneller zelf hun weg vinden naar de werken die ze zoeken, 
2) de suggesties van leners worden aangekocht (uiteraard wel met een controle op deze 
suggesties), 3) er dient beslist te worden welk plaatsingssysteem voor volwassenen er in de 
toekomst zal aangewend worden, 4) collectieprofielen dienen ontwikkeld te worden: 
onderzoeken welke collectie-onderdelen het goed doen en welke minder, 5) de uitbouw van 
een “makkelijk lezen-plein” in de bibliotheek van Sint-Job-in-‘t-Goor. 
 

 In de bibliotheek kan je altijd nieuwigheden terugvinden: fundels, games, e-books,… 
 

 Reserveren van (beschikbare) objecten in de verschillende filialen. Dit hangt nauw samen met 
het uitwisselen van materialen tussen de verschillende filialen. 
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In de voorbije bestuursperiode werd er in onze gemeente sterk op onderwijs ingezet: er werd voor 
onze scholen gebouwd en verbouwd, er werden twee kleuterscholen – met heel veel succes – 
opgericht, de gemeentescholen fuseerden en er werd binnen onze gemeente een scholenoverleg 
opgestart. 
 
Maar ook inzake onderwijs is het werk nooit af. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Er dient permanent gestreefd te worden naar kwaliteitsvol onderwijs, waarbij elk kind 
maximale aandacht kan krijgen. 

 

 Het netoverschrijdend scholenoverleg dient verder gestimuleerd te worden. 
 

 Voor de gefuseerde gemeentescholen dient er één gemeenschappelijke visie en één 
pedagogisch project geformuleerd te worden. 
 

 Tot op heden neemt de gemeente als schoolbestuur talrijke 
lesuren ten haren laste, ten einde op die wijze te 
remediëren aan problemen uit het verleden (van € 
11.227,47 in 2000 naar ruim € 105.000,00 in 2012); deze 
tussenkomsten dienen thans evenwel stapsgewijze 
afgebouwd te worden. 
 

 Op het vlak van ICT dient er in het gemeentelijk onderwijs 
nog een schaalsprong gerealiseerd te worden. 
 

 Het muziekonderwijs dient ook continu ondersteund en gestimuleerd te worden; samen met 
de directie zullen er passende oplossingen gezocht worden voor de eventuele nood aan 
bijkomende lokalen in onze gemeente. Er zullen met de muziekacademie gesprekken 
opgestart worden met het oog op de instroom van jonge muzikanten in de lokale 
muziekverenigingen.  
 

 Wat het kunstonderwijs betreft, dienen er stappen gezet te worden om kunstateliers voor 
volwassenen op te zetten. 

  

BELEIDSVELD 8: Leren en onderwijs 

“We kiezen voor 
kwaliteitsvol 
onderwijs met 
maximale aandacht 

voor ieder kind.” 
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We steken het niet onder stoelen of banken: ook in Brecht zijn er veel mensen die het moeilijk 
hebben. 
 
Niettegenstaande de vaststelling dat er ook in onze gemeente al een lange weg afgelegd is, blijven er 
hier nog vele, ook nieuwe, noden. We leven immers in een zich steeds wijzigende samenleving met 
meer vergrijzing, meer vereenzaming, meer anonimiteit, meer multiculturaliteit, meer vrije tijd met een 
kleiner beschikbaar inkomen, meer kosten voor wonen en energie, meer (verborgen) armoede, 
meer… 
 
In een moeilijke financiële context zal het dus zaak zijn om vanuit ons lokaal sociaal beleidsplan 
goede keuzes te maken. 
 
De volgende acties dienen ondernomen te worden: 
 

 Er dient sterk ingezet te worden op intensieve samenwerking tussen het gemeentebestuur en 
het OCMW; op deze wijze kunnen tal van efficiëntiewinsten geboekt worden. In het bijzonder 
dient er hier gedacht te worden aan het personeelsbeleid, ICT en informatisering, 
samenwerking tussen de gemeentelijke welzijnsdienst en de sociale dienst van het OCMW, 
enz.. 
 

 Het gemeentebestuur dient niet alleen het onderwijs te steunen – dat gebeurt uiteraard reeds 
-, maar er dient ook voor gezorgd te worden dat hulpbehoevende ouders pedagogisch en 
financiële ondersteuning krijgen. 
 

 In het kader van de promotie van sociale tewerkstelling/sociale diensteneconomie zal er 
aandacht (blijven) gaan naar de uitbouw van een fietspunt aan ons station, de tewerkstelling 
van Werminval binnen onze gemeente, het behoud van de Werkwinkel, de ondersteuning van 
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (“PWA”) en de tewerkstellingskansen voor 
laaggeschoolden en leefloontrekkers. 

 

 Kinderopvang is een noodzakelijk gegeven voor vele ouders, al dan niet alleenstaand. Of 
uitbreiding van de kinderopvang tot de mogelijkheden behoort, zal verder onderzocht worden. 
Kinderopvang kan en moet in elk geval op kwaliteitsvolle wijze ingericht worden en 
vanzelfsprekend dienen ook de vele kinderopvanginitiatieven blijvend ondersteund te worden. 
Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het “LOK” (“Lokaal Overleg Kinderopvang”).  
 

 Ook inzake armoedebeleid kan het nog een stuk beter: overleg en samenwerking tussen de 
verschillende actoren, waaronder de welzijnsschakels, die in onze gemeente actief zijn, is een 
absoluut vereiste. Binnen het bestaande kader van de sociale dienst van het OCMW dienen 
er uren vrijgemaakt te worden om, samen met de gemeentelijke welzijnsdienst, structureel 
rond (kans)armoede te werken. Verder werken rond de derdebetalersregeling in de medische 
sector, overleg met de scholen om vroegtijdig problemen te detecteren en aandacht voor 
anderstaligen binnen onze gemeente maken hiervan ondermeer deel uit. Ook de oprichting 
van een sociale kruidenier in één of meerdere woonkernen is te overwegen, maar wel in 
zoverre deze activiteit niet bestendigend werkt; (kans)armoede moet immers emancipatorisch 
bestreden worden. 

 

BELEIDSVELD 9: Zorg en bijstand 
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 Zorg voor zwakkeren is vanzelfsprekend maar authentiek, indien ook de zorg voor de 
zwakkeren uit de derde wereld beleefd wordt. De goede werking van de gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) dient verder gezet te worden. De acties rond 
FairTrade werpen zeker ook hun vruchten af en de jaarlijkse actie rond “De burgemeester 
kookt” draagt ook bij tot een belangrijke stuk bewustwording. 
 

 Geen welzijn zonder aandacht voor gezondheidszorg, waarbij er in het bijzonder aandacht 
dient te gaan naar de promotie van preventieve gezondheidsacties. Acties rond o.m. 
alcoholmisbruik, roken, druggebruik, obesitas, hartfalen en kankerpreventie verdienen 
gemeentelijke steun. 
 

 Ook andersvaliden verdienen onze aandacht. Hierbij is de toegankelijkheid van gemeentelijke 
gebouwen en van het openbaar domein vanzelfsprekend zeer belangrijk en het bestaande 
beleid dient hier verder gezet te worden. Een nieuwe handicar wordt spoedig in gebruik 
genomen. Aangepaste woonvormen voor andersvaliden dienen in onze gemeente in 
voldoende aantal aanwezig te zijn. 
 

 Vanzelfsprekend dient ook in nauw overleg met de ouderenadviesraad, wiens recente 
memorandum een interessante leidraad vormt, het seniorenbeleid verder verdiept worden, 
waarbij voor het gemeentebestuur het principe van “actief ouder worden” het uitgangspunt is. 
Senioren moeten in de gelegenheid gesteld worden om zolang mogelijk in hun eigen woning 
te kunnen blijven wonen; levenslang en aanpasbaar thuis laten wonen is dus uitermate 
belangrijk. En ofschoon thuiszorg zeer belangrijk blijft, dient het OCMW daarnaast een 
centrum voor dagopvang uit te bouwen, ten einde o.a. op die wijze mantelzorgers een stukje 
te ontlasten. Tenslotte dient het OCMW de werking van de dienstencentra in Brecht-centrum 
en Sint-Job-in-‘t-Goor te continueren, terwijl er een aanvang dient genomen te worden met 
soortgelijke activiteiten in Sint-Lenaarts. 
 

 De huisvesting van senioren en zwakkere groepen in de samenleving verdient bijzondere 
aandacht. Niet alleen is er nood aan een bijkomend aanbod van assistentiewoningen, zeker in 

de kernen van Sint-Lenaarts en Overbroek, maar 
bovendien moet er ernstig afgetoetst worden of een 
uitbreiding van ons huidig woon- en zorgcentrum zich 
opdringt. Daarnaast dient er in samenwerking met de 
sociale huisvestingsmaatschappij “De Voorkempen” 
werk gemaakt te worden van een aanbod van 
woningen voor andersvaliden. Ook het sociaal 
verhuurkantoor “Het Sas” is hierbij een bevoorrechte 
partner.  
 

 Zorg wil ook zeggen “zorg voor onze 
kerkhoven”: er dient veel aandacht te blijven uitgaan 
naar het onderhoud van de kerkhoven in onze 
gemeente. In het recente verleden werd er grond 
aangekocht om het kerkhof aan de Kapelakker in Sint-
Lenaarts uit te breiden; de omvorming hiervan tot 
kerkhof zal prioriteit krijgen, waarna het oude kerkhof 
achter de pastorie in Sint-Lenaarts verder zal ontruimd 
worden met overbrenging van de niet-vervallen 
geconcedeerde graven. Daarnaast zullen er op elk 
kerkhof in onze gemeente op gefaseerde wijze 
bijkomende faciliteiten (afscheidsluifels) voorzien 
worden om in aangepaste omstandigheden afscheid 
van een overledene te kunnen nemen. De verwijdering 
van graven in gewone lijn, waarvan de periode van 
grafrust verstreken is of van graven, waarvan de 
concessie verstreken is, zal volgens de beleidslijnen, 
die in de vorige legislatuur tot stand kwamen, verder 
doorgang vinden. 
 

“In nauw overleg met de 
ouderenadviesraad moet 
het seniorenbeleid verder 
verdiept worden.” 


