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Inleiding 
 
Met trots stellen we aan u de beleidsverklaring voor de legislatuur 2019 ï 2024 voor.  
 
De opmaak van deze beleidsverklaring werd nauwgezet voorbereid. De eerste helft van 2019 hebben 
wij als nieuwe beleidsploeg gebruikt om ons in te werken in alle dossiers van gemeente en OCMW. Aan 
loze beloften, gebaseerd op foutieve of onvolledige informatie heeft u als burger namelijk niets.  
 
Ter voorbereiding van de gemaakte keuzes, hebben wij de omgevingsanalyse grondig doorgenomen 
en hebben wij de werking van gemeente en OCMW goed leren kennen. We namen de tijd om ons in te 
werken in grote dossiers. We zijn trots op het afgelegde traject dat we hand in hand hebben afgelegd 
met de medewerkers van onze organisatie. Samen zochten we naar kansen en mogelijkheden voor 
Brecht en naar haalbare oplossingen voor maatschappelijke problemen. We hebben kritisch nagedacht 
over de werking en de kerntaken van de gemeente en het OCMW, zodat we de juiste focus kunnen 
leggen bij de dienstverlening die we vandaag en morgen willen aanbieden.  
 
Deze beleidsverklaring is de voorbode voor het meerjarenplan dat in december 2019 ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Het meerjarenplan 
zal concreet bepalen welke acties we ondernemen. Mobiliteit, veiligheid, handhaving, een duurzaam en 
doordacht aankoopbeleid, participatie, zorg, (ondersteuning van) verenigingen, inzetten op digitalisering 
én een realistisch, transparant financieel beleid zijn enkele kernbegrippen tijdens deze legislatuur. 
Inzetten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormt een rode draad doorheen het 
meerjarenplan. Dat engagement, dat in de vorige legislatuur werd aangegaan, wordt ook door deze 
beleidsploeg onderschreven. 
  
Bieden er zich tijdens deze legislatuur nieuwe kansen aan, dan grijpen we die graag. Zijn er tendensen 
die niet genegeerd kunnen worden, dan ondernemen we actieé. Daarom mag u deze beleidsverklaring 
en het toekomstige meerjarenplan als levendige documenten beschouwen. 
Wij zijn klaar om onze plannen om te zetten in acties.  
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De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.  
 
- Burgers worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleid. Participatietrajecten worden tijdig 

en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden 
opgestart. 
 

- Samen met de Brechtenaar, met verenigingen en met ondernemers maken we een 
langetermijnvisie op voor Brecht, die verder kijkt dan de huidige bestuursperiode. Deze visie 
bepaalt waar we naartoe willen met onze gemeente en houdt rekening met alle uitdagingen 
waarmee we geconfronteerd worden, over alle beleidsdomeinen heen. Deze langetermijnvisie 
wordt de leidraad voor alle te nemen beslissingen. 

 
- De werking van de adviesorganen binnen de gemeente wordt herbekeken. De participatie wordt 

verbeterd door adviesorganen per beleidsdomein te bundelen en projectgebonden adviesorganen 
te lanceren. De verslagen van de adviesraden worden bekendgemaakt.  

 
- Ruimtelijke plannen worden opgemaakt in samenspraak met de omgeving. Projecten met impact 

op het openbaar domein, zoals weg- en rioleringswerkzaamheden, evolueren van het bestaande 
informatietraject naar een participatietraject, waar omwonenden vroeg in de besluitvorming 
worden betrokken. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling op domein De Merel, voor de 
centrumontwikkeling in Sint-Lenaarts, voor de nieuwe site van de gemeentelijke schoolé worden 
bewoners en stakeholders tijdig betrokken. . 

 
Burgers, verenigingen en ondernemers worden aangespoord samen met de gemeente hun 
verantwoordelijkheid in de wijk op te nemen.  
 
- We introduceren burger- en gemeenschapsinitiatieven, burgers en verenigingen kunnen zo hun 

steentje bijdragen aan de gemeenschap. Burgers zijn zelf ambassadeurs van een project. Burgers 
of verenigingen die hun verantwoordelijkheid opnemen voor hun straat of wijk willen  we hiervoor 
belonen.  
 

- We richten een welzijnsinformatienetwerk op waardoor er een communicatie ontstaat tussen 
contactpersonen van verschillende organisaties en onze (gemeentelijke) welzijnsdiensten. Hierbij 
willen we proberen om verontrustende situaties te verhelpen of personen door te verwijzen en te 
laten begeleiden door de juiste persoon/dienst.  

 
- We trekken als bestuur naar de burger, om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn en om zowel te 

informeren als te luisteren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vliegende colleges. 
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Een melding of klacht moet binnen een zo kort mogelijke tijd worden opgevolgd en behandeld. 
  

- We herbekijken het meldingensysteem en zorgen ervoor dat elke burger precies weet hoe ver 
het staat met hun melding. Indien iets wordt ingepland/afgerond, wordt de burger hiervan op 
de hoogte gebracht. 

- We onderzoeken of we kunnen werken met een digitaal participatieplatform en digitale 
meldingskanalen..   
 

  

ñBurgers worden actief 
betrokken bij de uitvoering van 
het beleid. Participatietrajecten 

worden tijdig en vroeg in de 
besluitvorming gestart.ò 
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Actieplan Veiligheid 
 
Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is een van de kerntaken van de overheid. De 
vertaalslag naar een echte veiligheidscultuur is ook op lokaal niveau een noodzaak. Veiligheid is geen 
zaak van politie en justitie alleen. Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en 
overheid. De inwoners van Brecht zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en 
overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. 
De gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op preventie van criminaliteit en overlast.  
 
Preventie 

 

- De lokale politie en de gemeente zetten blijvend in op het terugdringen van woninginbraken. Onze 
lokale politiezone beschikt over een diefstal-preventieadviseur die we beter bekend maken. De 
preventieadviseur neemt actief initiatieven om de bevolking te sensibiliseren, onder meer door het 
organiseren van informatieavonden of een wandeling door de wijk in het kader van 
inbraakpreventie. Daarnaast willen we de diefstal-preventieadviseur meer inzetten. We willen het 
aantal bezoeken per jaar minstens verdubbelen. Zo kunnen meer mensen het attest óCertificaat 
Inbraak Veiligô verkrijgen, dat men goed zichtbaar aan de voorgevel van de woning kan 
bevestigen.  

 
- Ook de gemeente moet haar inwoners sensibiliseren door op de website en/of sociale media 

algemene richtlijnen en aanbevelingen te schrijven. Bij de aanvraag van een vergunning voor een 
nieuwbouw of grondige verbouwing, worden aanvragers goed ingelicht over 
technopreventieve/inbraakwerende maatregelen en gestimuleerd om de woning hiermee 
inbraakveilig te maken, om zo achteraf bijkomende kosten te kunnen vermijden. 

 
- Op strategische plaatsen (bijvoorbeeld aan het station of andere mobipunten) zullen we 

investeren in de aankoop of huur van fietskluizen om fietsdiefstal te voorkomen. Fietskluizen 
bieden een alternatief voor (met cameraôs) bewaakte fietsstallingen. Verder is het belangrijk dat 
we onze burgers blijven sensibiliseren om hun fiets te beveiligen. 

 
- Door in te zetten op de ruimtelijke veiligheid maken we de leefomgeving van de Brechtenaar 

veiliger én aangenamer. Straten, pleinen, speelterreinen en parken worden veilig, open, 
transparant en gezellig ingericht. Naast deze infrastructurele maatregelen, willen we onder meer 
via GAS of toezicht het gevoel van onveiligheid in openbare ruimtes aanpakken.  

 
- Overlast veroorzakende ondernemingen worden streng aangepakt, onder andere via de 

bestuurlijke handhaving. Het is cruciaal dat de gemeente weet wie er op haar grondgebied verblijft 
en wie er welke activiteiten ontplooit. Op basis van deze informatie wordt er een streng maar 
rechtvaardig vergunningenbeleid ontwikkeld om criminele ondernemingen te bestraffen en de 
eerlijke concurrentie te garanderen. 
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- Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. We willen als gemeentebestuur een grotere 
rol spelen in het brandweerbeleid, onder meer door het voeren van het debat in de gemeenteraad. 
De brandweer moet de ruimte hebben om proactief en preventief te werken. Een van de 
maatregelen is bijvoorbeeld het promoten van rookmelders naar onze inwoners. Wij willen de 
inwoners stimuleren om vrijwilliger te worden in de brandweerposten van onze gemeente.  

 
- Onbegrip tussen buren leidt regelmatig tot hoogoplopende burenruzies die dan aanleiding geven 

tot meldingen van overlast, pesterijen enzovoort. Dit is uiteraard een aanslag op het aangename 
geburengevoel in de hele buurt. Daarom willen wij samen met vrijwilligers volop inzetten op het 
ontwikkelen van burenbemiddeling. 

 
Handhaving 
 
- De politiezone Voorkempen moet ï net zoals het gemeentelijk bedrijf ï een moderne organisatie 

zijn waar dienstverlening voorop staat. Als Brecht willen we dat de politiezone Voorkempen 
bewust investeert in digitalisering en nieuwe technologieën. Zo komt er meer ruimte voor blauw op 
straat. 
 

- Alle vormen van overlast worden streng aangepakt om onze gemeente leefbaar te houden. 
Sluikstort, lawaai, alcohol- en drugmisbruik, foutparkerené op het openbaar domein zijn zeer 
storend voor de omgeving en getuigen van een gebrek aan respect ten opzichte van mede-
inwoners. Deze problemen worden dan ook actief opgespoord, aangepakt en gemonitord. Naast 
de politie, kunnen ook hulpverleners en jeugdwerkers als signaalfunctie ingeschakeld worden. 

 
- Het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) wordt nagekeken op 

doeltreffendheid en hierop aangepast. We moeten hiermee een effectief lik-op-stuk-beleid kunnen 
voeren. 

 
- De beschikbare (ANPR-)cameraôs worden ingezet voor snelheidscontroles en controles op 

voertuigen, maar willen we daarnaast nog meer inzetten om criminelen te kunnen opsporen en 
aanhouden. 

 
- Verkeersveiligheid is en blijft een zeer belangrijk punt. Samen 

met de ons omringende zones plannen wij gerichte acties 
betreffende snelheids- en alcoholcontroles. Door het optimaal 
benutten van het reeds aanwezige ANPR-netwerk en het zo 
veilig mogelijk inrichten van het openbaar domein, verbetert de 
verkeersveiligheid voor al onze inwoners.  

 
- Hoewel intrafamiliaal geweld dikwijls verborgen blijft voor de 

gemeenschap, is het daarom niet minder belangrijk. De politie 
werkt samen met de gemeente en hulpverleners om 
intrafamiliaal geweld actief op te sporen en te bestrijden. 

 
- De gemeente beschikt momenteel over enkele instrumenten, zoals vergunningen en GAS, om 

criminaliteit tegen te gaan. Maar vaak is dit niet voldoende. Daarom pleiten we voor meer 
veiligheidsbevoegdheden en bestuurlijke handhaving voor de gemeente. De gemeente ziet de 
problemen vaak als eerste en moet ze dan ook beter en sneller kunnen aanpakken. 

 

- Ook onze burgers worden steeds meer geconfronteerd met cybercriminaliteit. Dit bestrijding van 
dit fenomeen krijgt de nodige prioriteit in ons zonaal veiligheidsplan. 

 
Veiligheid als collectieve verantwoordelijkheid 
 
Veiligheid is meer dan een zaak van politie en justitie alleen, het is een collectieve 
verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. De burger is de eerste partner van de politie in de 
strijd tegen de criminaliteit.  
 
- Naast objectieve criminaliteitscijfers, willen we de bezorgdheden van de burgers of het 

onveiligheidsgevoel meer in rekening brengen om het zonaal veiligheidsplan opnieuw op te stellen  

ñAlle vormen van 
overlast worden 
streng aangepakt 
om onze gemeente 
leefbaar te houden.ò 
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- De rol van de Buurtinformatienetwerken (BIN) wordt beter gedefinieerd en opgewaardeerd. De 
BINôs geven input en informatie aan de politie en gemeente en worden hierin ondersteund. We 
zetten in op opleiding van BIN-coördinatoren en optimaliseren de samenwerking met de politie.  

 
- De wijkinspecteur is voor de inwoners het aanspreekpunt bij uitstek. Bij hem/haar kunnen ze 

terecht met hun vragen of ergernissen over de veiligheidsproblemen die ze ervaren. De politie 
moet in iedere wijk van de gemeente aanwezig zijn en ernaar streven dat iedere burger zijn 
wijkinspecteur kent.  

 

- Wijkgerichte politiezorg moet ertoe leiden dat problemen zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd 
en aangepakt. Dankzij contacten binnen het sociale weefsel en de aanwezigheid op het terrein, is 
de wijkinspecteur het best op de hoogte van de situatie ter plaatse. 

 

 

Actieplan: Mobiliteit 
 

- We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan, samen met alle actoren. Een gemeentelijk 
mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente 
bevoegd is. Het brengt de mobiliteitsnoden in onze gemeente in kaart en biedt gerichte 
oplossingen. Dit mobiliteitsplan belicht de prioriteiten voor onze verschillende deelgemeenten. Het 
doel van dit mobiliteitsplan is om onze gemeente te verbeteren op het vlak van doorstroming, 
verkeersveiligheid, parkeren, de staat van voet- en fietspaden en wegen, het openbaar vervoer 
enzovoort. Bij de opmaak van dit mobiliteitsplan worden onze inwoners bevraagd. 
Dit gemeentelijk mobiliteitsplan vult het regionaal mobiliteitsplan ñRouteplan 2030ò aan dat in de 
vervoerregio samen met onze buurgemeenten en andere overheden is opgemaakt. De 
vervoerregio biedt kansen om samen te werken.  
 

- De doorstroming in onze dorpskernen moet beter. Samen met de Vlaamse Waterweg, het 
Agentschap Wegen en Verkeer en andere actoren bekijken we wat er mogelijk is om de 
doorstroming op onze hoofdwegen te verbeteren. We bekijken de knelpunten en pakken deze 
aan, zowel met kleine aanpassingen zoals het beter afstemmen van verkeerslichten als grotere 
infrastructurele ingrepen. Dit mag uiteraard niet leiden tot sluipverkeer in de woonwijken. 
 

- De situatie op verschillende kruispunten wordt verbeterd en zoveel mogelijk conflictvrij gemaakt, 
zonder al te veel te moeten inboeten op doorstroming. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik 
van slimme verkeerslichten.  

 
- Er moet voldoende openbaar vervoer aanwezig zijn. Zeker een goede verbinding van en naar 

(secundaire) scholen moet een prioriteit zijn. Ook knooppunten en belangrijke polen, zoals het 
treinstation, ziekenhuizen en dergelijke, moeten makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer. We nemen dit op in de vervoerregio en pleiten hiervoor verder bij de Vlaamse en federale 
overheid. 

 
- We pleiten bij de NMBS om het potentieel van de treinlijn Noorderkempen/Brecht te benutten en 

meer treinverbindingen en treinen te voorzien en om het treinstation nog meer uit te rusten en te 
voorzien van parking. We pleiten bij de NMBS ook voor een extra treinstation op deze lijn ter 
hoogte van Sint-Job-in-ót-Goor of voor een andere treinoplossing, zoals een lightrail. Dit kan 
uiteraard enkel mits aandacht voor de mobiliteitsstroom in de dorpskern van Sint-Job-in-ót-Goor. 
Als dit niet mogelijk is,  eisen we een snelle (bus)verbinding. Vanuit al onze deelgemeenten en 
buurgemeenten moeten er voldoende feederende lijnen zijn naar het station. 

 
- Daarnaast willen we dat er ingezet blijft worden op voldoende busverbindingen vanuit onze hele 

gemeente naar andere knopen. Naast de radiale lijnen richting Antwerpen, pleiten we zeker voor 
voldoende tangentiële lijnen die de knopen in onze buurgemeenten verbinden. 
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- Andere individuele vervoersnoden die niet worden ingevuld door kern- en aanvullend net, krijgen 
een plaats in het vervoer op maat. Hierin is zeker aandacht voor personen die omwille van hun 
locatie, tijdstip of doelgroep geen gebruik kunnen maken van het overige netwerk. We denken 
bijvoorbeeld aan verbindingen naar ziekenhuizen en woonzorgcentra. 

 
 

 
 

 
- De knooppunten en overstappunten worden goed uitgebouwd en uitgerust tot slimme schakels of 
ómobi-puntenô. Het treinstation, de park-and-ride, grote bushaltes zoals Sluis 5, Sint-Job kruispunt, 
Andrélaan, enz. é worden voorzien van voldoende fietsenstallingen (ook voor elektrische fietsen), 
schuilhuisjes, parkeerplaatsen, laadpunten voor fiets en auto, sanitair en eventueel andere 
functies zoals winkels en horeca. Hier kan je vlot wisselen tussen bus, fiets, trein, auto, deel-auto, 
taxi, deelfietsé 
 

- Om als Brecht mee te blijven evolueren, willen we deelmobiliteitssystemen aantrekken en bekijken 
waar deze (onder andere aan knooppunten) kunnen komen.  

 
- De parkeernoden worden in kaart gebracht en op basis hiervan evalueren we het parkeerbeleid. 

We bekijken waar er parking moet bijkomen. Ook nemen we het parkeerbeleid voor bussen en 
vrachtwagens onder de loep, om te vermijden dat deze in de woonwijken terechtkomen.  

 
- De gemeentelijke parkeerverordening wordt up-to-date gemaakt. Om parkeren op eigen terrein te 

garanderen, wordt in elke omgevingsvergunning een parkeerparagraaf opgenomen. Hierin wordt 
bepaald hoeveel parkeerplaatsen en fietsenstallingen moeten voorzien worden op eigen terrein. 
Bij gebrek hieraan wordt het belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen en 
fietsenstallingen toegepast. Elke nieuwe ontwikkeling moet immers in voldoende eigen parking 
voorzien zodat de parkeerdruk op de omliggende straten niet verhoogd wordt. 

 
- Om het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen te vergroten, stimuleren we dat bedrijven een 

mobiliteitsscan laten nemen. Hierin wordt bekeken hoe werknemers het best naar het werk 
komen, hoe de bereikbaarheid van hun bedrijf verbeterd kan worden en dergelijke en wordt 
opgevolgd hoe deze gerealiseerd wordt. Ook als gemeente willen we zulke mobiliteitsscan laten 
uitvoeren.  

 
- We stimuleren het fietsen in onze gemeente. Binnen de dorpskernen gebeuren verplaatsingen 

maximaal met de fiets. De infrastructuur en het wegbeeld worden zo aangepast dat het veilig en 
comfortabel is om te fietsen. Daarnaast promoten we het gebruik van de fiets, waarvoor we onder 
andere denken aan een eenvoudig maar effectief fietsbeloningssysteem. 

 
- De fietsostrades moeten goed bereikbaar zijn vanuit Brecht. We pleiten ervoor om weg langs de 

E19 en het jaagpad langs de vaart uit te rusten als fietsostrade. Daarvoor voorzien we samen met 
de provincie en de vervoerregio fietstunnels en fietsbruggen die onder en boven drukke wegen 
lopen om veilig door te steken. 

 
 

ñWe pleiten bij de NMBS om het 
potentieel van de treinlijn 

Noorderkempen/Brecht te benutten 
en meer treinverbindingen en  

treinen te voorzien.ò 
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- Wegen, pleintjes, voet- en fietspaden en de rest van het openbaar domein moeten veilig, 
comfortabel,goed onderhouden en verlicht zijn. Dit is een prioriteit voor de gemeente. Zeker in 
straten waar veel fietsers en voetgangers passeren, voornamelijk wanneer er mogelijks conflicten 
zijn met zwaar verkeer (bv. kmo-zone Ringlaan/Ambachtslaan), verbeteren we de veiligheid van 
voet- en fietspaden. 

 

- We bouwen aan een traag netwerk voor fietsers en voetgangers. Daarvoor maken we eerst werk 
van een inventarisatie van de bestaande paden en buurtwegen. Missing links worden 
infrastructureel verbeterd. Het traag netwerk kan recreatief, maar zeker ook functioneel ingezet 
worden, bijvoorbeeld voor schoolroutes. 

 
- Samen met de politie en scholen maakt de gemeente prioriteit van veilige schoolomgevingen, 

zodat zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen 
gaan. 

 
o Een eerste instrument zijn nieuwe schoolroutekaarten die de veiligste route toont voor 
voetgangers en fietsers. Waar mogelijk leggen we órode lopersô, dit zijn fietsstraten waar 
fietsers voorrang hebben op autoôs. 

o Ten tweede richten we schoolstraten in: in een tijdspanne rond het begin en einde van de 
schooldag, is de straat enkel te voet of met de fiets toegankelijk.  

o Schoolomgevingen worden duidelijk gemarkeerd. Een zone-30-bord, symbolen en 
specifieke borden, geven goed aan dat je een school nadert.  

o Samen met scholen, ouders en politie, zoeken we actief naar gemachtigd opzichters voor 
alle scholen en leiden we deze op. 
 

- Zwaar verkeer wordt geweerd uit de dorpskernen. In Brecht 
en Sint-Lenaarts zijn reeds tonnageverboden van kracht. Dit 
is ook ingevoerd in de dorpskern van Sint-Job-in-ót-Goor. Via 
wegsignalisatie en parkeergeleiding leiden we zwaar verkeer 
weg van de dorpskernen en staan we niet toe dat ze hier 
parkeren (tenzij voor laden en lossen). We trachten hiervoor 
een charter af te sluiten met de transportsector en 
bedrijven/scholen/handelaars in de buurt en leggen ook voor 
werftransport milderende maatregelen op. 

 
- Onder meer de volgende projecten met mobiliteitsimpact en concrete maatregelen ter verbetering 

van de mobiliteit (doorstroming en veiligheid) worden uitgevoerd of opgestart: 
 
Gepland: 
o N153 Mallebaan ï Bosstraat ï Kraaienhorst ï Heihoefke en omgeving;  
o Kloosterstraat fietspad; 
o Vaartkant Links en omgeving. 
Op te starten: 
o Doortocht Brecht-Centrum; 
o Ringlaan verbreding; 
o Verouderde wegen, waar de rijbaan en/of fietspaden niet meer in goede staat zijn. Denk 

aan Handelslei, Kattenhoflaan, Abdijlaan, Bethaniënlei , Brasschaatbaan, 
Eyndovensteenwegé 
 

 
 
 
 
 

ñDe doorstroming 
in onze dorps-
kernen moet 
verbeterd worden.ò 
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Actieplan: Openbaar 
domein/publieke ruimte 
(straten, groenvoorziening, 
klimaat) 
 
 
Groene omgeving 
 
Onze gemeente heeft een groen karakter en heel wat natuurgebieden en parken waar we trots op 
mogen zijn. Dit groene karakter moet bewaard blijven, terwijl het ook als toeristische troef uitgespeeld 
kan worden. Enkele aandachtspunten hierbij: 
 
- We willen de parken en natuurgebieden vrijwaren en aantrekkelijker maken, met respect voor de 

aanwezige fauna en flora. 
 

- We besteden veel aandacht aan een goed onderhoud van grachten en bermen, al dan niet in 
samenwerking met externe firmaôs en wijkverenigingen, scholené 
 

- We bekijken de mogelijkheid om - naar het voorbeeld van andere gemeenten - een boerenmarkt 
te organiseren waar we onze lokale landbouwers en handelaars de kans geven om hun producten 
aan de man te brengen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ñWe willen de parken en natuurgebieden vrijwaren 

en aantrekkelijker maken, met respect voor de 
aanwezige fauna en flora.ò  
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Openbare werken 
 

- Diverse weg en/of rioleringswerken en verfraaingswerken van het openbaar domein uitvoeren:  

¶ voormalig kerkhof Sint-Lenaarts; 

¶ Max Wildiersplein; 

¶ Deel hoofdassen Sint-Job-in-ót-Goor zoals de Handelslei; 

¶ zone rond het Lochtenbergplein; 

¶ Rommersheide laatste fase; 

¶ Koningsstoel/Vaartkant ï Links afhankelijk van de planning bij de VMM; 

¶ Bosstraat en Heihoefke afhankelijk van het dossier van AWV; 

¶ voorbereidende planningswerken voor Van de Reydtlaan en omliggende straten, 
Bethaniëlei, Kattenhoflaan; 

¶ Eendrachtsstraat; 

¶ Scheepvaartlaan, afhankelijk van een akkoord met de buurtbewoners; 

¶ Aanpassingswerken aan het rioleringsstelsel van De Vijvers en Nieuw ï 
Rommersheide; 

¶ stapsgewijs oudere straten vernieuwen afhankelijk van de noden zoals 
bijvoorbeeld de Kerkstraat, Westmallebaan, Platanendreef, fietspaden 
Brasschaatbaan; 

¶ bredere toegangswegen in o.a. het Recreatief Woongebied en de Ringlaan; 

¶ snelheidsremmende en andere maatregelen op diverse sluipwegen, bijvoorbeeld 
Bergsebaan. 
 

- Naast het actiever betrekken van de bewoners bij de opmaak van de plannen, wordt de 
communicatie tijdens de werkzaamheden versterkt, o.a. in samenspraak met de nieuwe 
projectverantwoordelijke en de communicatiedienst. 

 
- Op het openbaar domein en in het mobiliteitsbeleid geven we prioritair aandacht voor mensen 

met een beperking en integrale toegankelijkheid. De openbare weg, bushaltes, voet- en 
fietspaden moeten toegankelijk en makkelijk bereikbaar zijn voor iedereen. Ook de informatie 
en communicatie moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
 

- We zien er strikt op toe dat nutsmaatschappijen en telecomoperatoren straten niet om de 
haverklap opengooien en dat ze de straten en voetpaden na hun werken meteen definitief 
herstellen, in de juiste materialen. 
 

Patrimonium/gebouwen 
 

- We investeren verder in de ontmoetingscentra: GC Jan vander Noot gebruiksvriendelijker 
maken en een toekomstplan uitwerken voor DC De Lindenboom/ôt Goorhof en stappen zetten 
richting realisatie. 
 

- Er wordt verder gewerkt aan het dossier renovatie/uitbreiding van het gemeentehuis, 
afhankelijk van de planologische context. 
 

- De site van de technische diensten in de Van Pulstraat wenden we aan voor de bouw van een 
nieuwe basisschool, wonen en ruimte voor diverse activiteiten. 
 

- We werken een masterplan uit voor de welzijnscampus. 
 

- Een nieuw gebouw voor de technische diensten wordt gerealiseerd op de industriezone Klein 
Veerle. 
 

- Het voormalig kloostergebouw in de Hogebaan zullen we renoveren en aanpassen aan de 
actuele noden. 
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- Op basis van onder meer een grondige evaluatie willen we komen tot een actieplan met 
duidelijke prioriteiten rond onder andere renovatie en meer structureel onderhoud voor de 
gemeentelijke gebouwen zoals ôt Goorhof, gebouw ñToscaò, Pastorie Sint-Job-in-ót-Goor en 
dergelijke. 
 

- De overname van de openbare verlichting door Fluvius wordt verder onderzocht. Tegen 2030 
moet onze openbare verlichting volledig uit ledverlichting bestaan. 
 

- Het brandregime van de verlichting zullen we op een aantal plaatsen aanpassen in functie van 
de noden van de omgeving. 
 

- Voor het onderhoud van ons patrimonium/infrastructuur willen we blijvend beroep doen op 
sociale tewerkstelling op basis van meer beschrijvende opdrachten. 
 

- Diverse taken en werken worden in eigen beheer zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Ook zullen 
een aantal taken worden uitbesteed, indien dit gepaard kan gaan met een voordeel op het 
vlak van efficiëntie op basis van context en financiën. 
 

- Om werkopdrachten beter in te plannen en het geven van feedback hieromtrent te verbeteren, 
wordt er een geschikt planningssysteem voor de technische diensten geïmplementeerd. 
Diverse taken binnen onze uitgebreide organisatie die betrekking hebben op de technische 
diensten worden intern beter afgestemd. 
 

- We besteden meer aandacht aan preventief onderhoud voor het machinepark aan de hand 
van een opvolgsysteem voor de diverse machines. 
 

- Het wagenpark, alsook andere machines, willen we stapsgewijs verduurzamen. 
 

- We zetten blijvend in op een proper patrimonium, inclusief het wagenpark. 
 

- Gebouwen moeten beter benut worden, zodat deze infrastructuur meer voor verschillende 
doeleinden gebruikt kan worden. Het huidige gebruik wordt in kaart gebracht. Het 
multifunctioneel benutten van ruimtes moet eveneens bekeken worden bij nieuwe projecten 
zoals de bouw van de school De Sleutelbloem, het Goorhof, het gemeentehuis en bij 
bestaande infrastructuur zoals bijvoorbeeld de pastorie van de H. Man Job. 
 

- Bij het plannen van de herinrichting van nieuwe omgevingen zoals Lochtenbergplein, site 
achter pastorij Sint-Lenaarts, doortocht Brecht-centrum wordt bekeken hoe samenhorigheid 
en gezelligheid nagestreefd kunnen worden, zonder daarbij de functionaliteit uit het oog te 
verliezen. 
 

- Bij het inrichten of herinrichten van wijken moeten we aandacht hebben voor 
ontmoetingsplaatsen. Dit wil niet zeggen dat het steeds speelterreintjes moeten zijn. Een 
zitbank in een groene omgeving kan bijvoorbeeld in sommige gevallen een groter publiek 
aanspreken. We houden rekening met de populatie in de wijk. 
 

- Het aankoopbeheer wordt geoptimaliseerd, waarbij wordt voorzien in een aantal 
raamcontracten. 
 

- Voet- en fietspaden worden systematisch obstakelvrij (her-)aangelegd. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met de noden van andersvaliden. 
 

- We blijven voorzien in voldoende budgetten voor overlagingswerken. 
 

- Er zal ñeen actief kerkhovenbeleidò worden gevoerd met aandacht voor degelijk onderhoud en 
de toekomstige noden. 
 

- Het onderhoud van voetpaden, bermen, grachten wordt onverminderd verdergezet, waarbij 
alle noodzakelijke plekken periodiek aan bod komen. 
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- Er wordt onderzocht of een aantal hoofdassen aantrekkelijker kan worden gemaakt. Dit kan 
ruim bekeken worden: van meer groenvoorzieningen, tot bijkomende sfeerverlichting tijdens 
de feestdagen. 
 

- We voorzien de stationsomgeving stapsgewijs en in samenwerking met derden van extra 
faciliteiten zoals een veilige fietsenstalling, pakjesmuur en dergelijke. 

 
Groenvoorziening 
 

- Waar mogelijk en opportuun willen we ruimte ontharden en vergroenen, met een focus op de 
dorpskernen. Hiervoor kunnen onder andere de omgeving van de Mudaeusstraat, de parkeer- 
en groenzone aan de brug van Sas 4 en het voormalig kerkhof van Sint-Lenaarts aan bod 
komen. 
 

- Naar analogie met de behaagactie wordt een samenaankoop of raamaankoop voor bomen 
onderzocht. Hiermee komen we tegemoet aan diverse vragen in het kader van de opgelegde 
heraanplant bij de kap- en omgevingsvergunningen. 
 

- In onze gemeente zijn er meerdere oudere groenelementen die geen meerwaarde meer 
vormen voor het straatbeeld. Stapsgewijs kunnen deze vervangen worden door meer 
duurzame en streekeigen beplanting. 
 

- Voor het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen wordt een transparant 
beeldkwaliteitsplan opgemaakt. 
 

- Om het groene karakter van de gemeente te vrijwaren, worden acties opgezet om samen met 
wijken en verenigingen bomen en vaste planten aan te planten. 
 

- In overleg met buurt- en straatverenigingen kunnen tuinstraten worden gerealiseerd. Hiervoor 
moeten bindende afspraken worden gemaakt over het onderhoud, waaraan de buren moeten 
bijdragen. Tuinstraten kunnen enkel gerealiseerd worden indien een aantal randvoorwaarden 
worden nageleefd. 
 

- We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot meer verticaal groen langsheen de 
hoofdassen.  
 

- De procedure voor het aanvragen van een kapvergunning moet ook digitaal via de 
gemeentelijke website kunnen en moet zo efficiënt als mogelijk verlopen. 
 

- We willen voorzien in handhaving van groenvoorzieningen en de opgelegde heraanplant. 
 

- Bij het behandelen van kapaanvragen in functie van een volledige heraanleg van een tuin 
moet er meer aandacht geschonken worden aan de zogenaamde ñgemotiveerde 
heraanplantò. 
 

- In onze gemeente blijven we seizoensgebonden de nodige ruimte voorzien voor bloemen, ook 
met oog voor de diverse insecten. 
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Actieplan: Leefmilieu (afval, 
duurzaamheid, 
dierenwelzijn) 
 
Afval 
 
Samen met de Brechtenaar willen we werken aan het verkleinen van de afvalberg, vanuit het principe 
dat de vervuiler betaalt. 
 
Hiertoe nemen we volgende initiatieven: 
 
- We sensibiliseren over sorteren, composteren, hakselen, afvalpreventie, hergebruik, recyclage, 

gescheiden aanbieding en andere maatregelen om de afvalberg te 
verkleinen. 
 

- We willen beroep doen op iedereen in de gemeente in ons streven 
naar een net en proper straatbeeld en in het bestrijden van 
zwerfvuil. In samenspraak met scholen en verenigingen werken we 
hiervoor (materiële/logistieke) ondersteuning uit. We werken ook 
samen met organisaties die afval verwerken, recupereren, 
recycleren en zwerfvuil bestrijden. 
 

- We willen een grondige evaluatie van het DIFTAR-systeem voor 
restafval en GFT en sturen bij waar nodig.  

 
- Voor sluikstort moet een streng ontradings- en handhavingsbeleid 

via de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden 
uitgewerkt. 

 
- In samenspraak met IGEAN willen we de mogelijke (geur)hinder van de afvalsites tot een 

minimum beperken. 
 
Milieu en klimaat 
 
Als gemeente streven we naar een duurzaam, maar realistisch milieubeleid. Hierbij engageren we ons 
om op een realistische manier het Burgemeestersconvenant 2030 en de SDGôs (Sustainable 
Development Goals) te implementeren in het beleid. 
Hierbij geven we zelf het goede voorbeeld: 
 
- We zetten, waar mogelijk, in op milieuvriendelijke vervoersmiddelen voor onze gemeentelijke 

diensten. 
 

- We starten met de opmaak van een mobiliteitsscan om het woon-werkverkeer in kaart te brengen. 
 

- We investeren in hernieuwbare energie voor de eigen gebouwen en we werken ook samen met 
onze ondernemers om de CO2-uitstoot in de gemeente op een realistische manier te beperken. 
 

- We zetten in op een gemeentelijk lichtplan met dimbare, tijdgestuurde en intelligente LED-
verlichting. 
 

- We evalueren de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen. 

ñVoor 
sluikstort moet 
een streng 
ontradings- en 
handhavings-
beleid worden 
opgemaakt.ò 
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- We besteden aandacht aan het hergebruik van regenwater, groendaken, waterinfiltratieé 
 

- We verminderen de afvalberg door te kiezen voor herbruikbare materialen. 
 

- We bekijken hoe we onze natuur- en landbouwgebieden, tuinen en parken op een 
milieuvriendelijke manier kunnen onderhouden, met voldoende aandacht voor de biodiversiteit. 
 

- We besteden eveneens aandacht aan rationeel watergebruik en kwaliteitsvolle waterlopen. 
 

- We besteden de nodige aandacht aan de asbestproblematiek, zowel bij particulieren, bedrijven als 
bij landbouwbedrijven. 
 

- We besteden voldoende aandacht aan klimaatadaptatie om ons voor te bereiden op mogelijke 
extreme klimaatfenomenen zoals hitte, droogte of hevige regenval op korte termijn. 
 

- We sensibiliseren onze inwoners om ter zake ook een duit in het zakje te doen: elektrische 
voertuigen, aandacht voor energiezuinige renovatie, duurzaam productgebruik, duurzaam omgaan 
met grondstoffen é 
 

- We hebben aandacht voor het beperken van milieuhinder (geur, geluid, licht, stof,é) en zetten 
ook in op handhaving hierrond. 

 
Dierenwelzijn 

 
De aandacht voor het welzijn van dieren wordt ï gelukkig ï steeds belangrijker. Als gemeente willen 
we hierin ook een rol spelen. We nemen hiervoor volgende initiatieven: 
 
- We richten een meldpunt dierenwelzijn op. 

 
- We onderzoeken de mogelijkheid om meer hondenloopzones te voorzien. 

 
- In overleg met de sector van dierenartsen voeren we een permanente sterilisatieactie in voor 

zwerf- en huiskatten. 
 

- Om mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheden bij het in huis halen van dieren starten we 
met een sensibiliseringscampagne. 

 

- We treden proactief en streng op tegen dierenleed en ïmishandeling op basis van een duidelijk 
politiereglement en gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 

 

- We besteden aandacht aan het dierenwelzijn op evenementen zoals kermissen, braderijen en 
circussen. 
 

 

Actieplan: Ruimtelijke 
ontwikkeling en wonen 
 
 
Ruimtelijke ontwikkeling 
 
We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke ordening, dat de identiteit van onze 
gemeente en haar dorpskernen respecteert. We werken voor de toekomst aan een duidelijke, 
doordachte vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. We gaan voor maatwerk, maar niet voor willekeur. 
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De ruimte die er is, moet slim ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, 
aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, te sporten, te leven. 
 
- Samen met alle stakeholders, inwoners en ondernemers maken we een duidelijk ruimtelijk 

beleidsplan op. Dit beleidsplan geeft de structuur van onze gemeente op lange termijn weer en 
bepaalt waar er nieuwe ontwikkelingen kunnen komen en waar we de groene ruimte behouden. 
Daarmee willen we het eigen karakter van de dorpskernen van Brecht, Sint-Lenaarts, Sint-Job-in-
ót-Goor en Overbroek behouden. 
 

- De komende jaren willen we heel wat nodige planningsinitiatieven opstarten om onze ruimtelijke 
visie om te zetten in de praktijk. We denken hierbij onder meer aan een visie rond: woonparken; 
Lange Pad en het winkelgebied in Brecht-Centrum; de dorpskern van Sint-Lenaarts; de 
activiteitendreef tussen Brecht en Sint-Lenaarts; de stationsomgeving; de Kooldries; het centrum 
van Overbroek, om dit aantrekkelijk te maken en houden voor jongeren; een herziening van RUP 
Brecht Centrum in functie van de verhuis van de gemeentelijke school; é  
 

- Bouwvoorschriften moeten zo duidelijk, transparant en eenvormig mogelijk zijn. Daarom 
onderzoeken we het gebruik van een bouwcode of minstens een stedenbouwkundige beleidslijn. 
Hierin kan iedereen gemakkelijk terugvinden hoe er gebouwd kan worden en kan de harmonie en 
goede ruimtelijke inpassing gewaarborgd worden. 

- De kernen worden slim verdicht. Door een goed evenwicht te vinden tussen bebouwing en 
kwalitatieve open ruimte, blijft de gemeente leefbaar en aangenaam om in te wonen. Verdichting 
gaat om maatwerk dat de draagkracht van de gemeente voor ogen houdt.  
Buiten de dorpskernen/dorpsassen staan we geen verdere uitbreiding toe. Lintbebouwing en 
verkavelingen tussen de dorpskernen breiden we niet uit.  

 
- We zorgen dat alle noodzakelijke functies aanwezig zijn in de kernen. Brechtenaren vinden 

winkels, scholen, sport- en spelinfrastructuur, kinderopvang en dergelijke dichtbij de deur, op fiets- 
en wandelafstand.  

 
- Nieuwe projecten worden getoetst aan de leefbaarheid en draagkracht van de omgeving. Zo moet 

een nieuwe ontwikkeling goed ontsloten kunnen worden, gekoppeld aan het netwerk van 
openbaar vervoer, en mogen de omliggende woonstraten niet onnodig belast worden. Voor grote 
projecten willen we een kwaliteitskamer opstarten, waarbij experten een visie geven over de 
ruimtelijke kwaliteit en of ze passen in het dorpsgezicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñSamen met alle 
stakeholders, inwoners 
en ondernemers 
maken we een 
duidelijk ruimtelijk 
beleidsplan op.ò 
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- Voor nieuwbouw of herbouwprojecten werken we een reglement uit met betrekking tot 
stedenbouwkundige lasten. Deze ontwikkelingen hebben immers een impact op de noden in de 
gemeente, denk maar aan meer verkeer en nodige parkeerplaatsen, school- en opvangcapaciteit, 
meer groen, meer speel- en sportvoorzieningené We vragen dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen 
aan het creëren van deze maatschappelijke meerwaarde.  

 
- Om een aantrekkelijke winkelgemeente te zijn, worden de winkelgebieden van elke 

deelgemeenten duidelijk afgebakend, om te zorgen voor bruisende winkelstraten.  
 

- Brechtse ondernemers hebben voldoende ruimte om te ondernemen en te investeren. We 
investeren als gemeente in KMO-zones zoals KMO-zone Kloosterveld, die goed ontsloten moeten 
zijn. We geven voorrang aan Brechtse ondernemers, vooral als zij momenteel zonevreemd zitten. 
Hiervoor gaan we na of er nood is aan nieuwe planningsinitiatieven voor zonevreemde bedrijven. 
Ook hebben we aandacht aan mogelijkheden voor complementaire functies. 

 
- We kiezen voor meervoudig ruimtegebruik en delen van ruimte, zodat infrastructuur voor 

verschillende doeleinden kan gebruik worden. We onderzoeken hoe en welke gebouwen zoals 
scholen en gemeentelijke gebouwen ruimer kunnen ingezet worden voor bewoners en 
verenigingen. Zeker bij nieuwe projecten (bv. scholen, dienstencentra) wordt het multifunctioneel 
benutten van ruimtes bekeken. Gedeeld gebruik betekent ook gedeeld onderhoud en beheer.  

 
- Bestaande gebouwen die leeg staan of niet meer actief gebruikt worden voor hun bestaande 

functie, worden waar mogelijk herbestemd. Er zal omzichtig omgegaan worden met Brechts 
erfgoed en dorpsgezichten en er wordt gezocht naar de meest geschikte bestemming.  

 
- Leegstand en verkrotting worden actief aangepakt. De inkomsten die de gemeente haalt uit de 

belasting op leegstaande en verwaarloosde gebouwen en gronden willen we opnieuw investeren 
in het ruimtelijk beleid. De gemeente stimuleert ook tijdelijke invulling van leegstaande panden, 
zoals pop-ups. Startende ondernemers, pandeigenaars en huurders worden gestimuleerd om hun 
pand, winkel of gevel aantrekkelijker te maken.  

 

- Zowel het niet aanvragen als het niet naleven van vergunningen kan voor overlast en ongewenste 
effecten voor de omgeving zorgen. Om dit te vermijden en hier tegen op te treden, zetten we als 
gemeente in op handhaving en het naleven van verkregen vergunningen en de hieraan 
gekoppelde voorwaarden. 

 
- De gemeente zet in op een geïntegreerde aanpak van ruimtelijke ordening en andere 
beleidsdomeinen zoals mobiliteit, leefmilieu, economieé De gemeentelijke diensten werken 
intensief samen.  

 
- De digitalisering in het gemeentelijk vergunningenbeleid en dienstverlening op vlak van ruimtelijke 

ordening wordt verder gezet. Het uitgangspunt hier is een efficiënte dienstverlening naar onze 
burgers toe. We willen het vergunningenproces zo duidelijk en gemakkelijk mogelijk maken. 
Burgers kunnen digitaal een vergunning aanvragen en opvolgen. Alle informatie over ruimtelijke 
ordening is gemakkelijk terug te vinden op de gemeentelijke website. Mensen die minder digitaal 
zijn, kunnen nog steeds voor info en aanvragen terecht bij het gemeentelijk loket. 

 
 
Wonen 
 

- We maken actief werk van een divers en betaalbaar woonaanbod, waarbij plaats is voor nieuwe 
woonvormen zoals meegroeiwoningen. 
 

- Het eerder vastgelegde BSO (Bindend Sociaal Objectief) in onze gemeente willen we effectief 
realiseren. 
 

- In samenwerking met de Intergemeentelijke Lokale Vereniging voor Woonbeleid zullen we 
stapsgewijs werken aan de woningconformiteit, op basis van de reeds goedgekeurde 
verordening. 
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- Bovenlokaal blijven we samenwerken rond woonbeleid, bij voorkeur in een ILV. Door het 
bundelen van de krachten kunnen we ook besparen. Een voorbeeld hiervan zijn de 
woningonderzoeken. 
 

- We blijven burgers sensibiliseren rond duurzaam bouwen en de actuele 
subsidiemogelijkheden. 
 

- We besteden extra aandacht aan de problematiek van leegstand en verwaarlozing. 
 

- In het kader van de woon- en leefkwaliteit moet er voldoende groene ontharde ruimte zijn, ook 
bij kleinere woonoppervlaktes. Deze kleinere woonoppervlaktes kunnen gerealiseerd worden 
in of dichtbij de kernen met een minimumoppervlakte van 70 vierkante meter. 
 

- De gemeente onderzoekt of het project van Dio- en aanleunwoningen navolging moet kennen. 
 

- Brecht waarborgt een voldoende aantal serviceflats verspreid over de gemeente. Er wordt 
actief gewerkt aan mogelijkheden voor dergelijke projecten in onze deelgemeente Sint-
Lenaarts. 
 

- We zetten in op 1 of meerdere bescheiden woonprojecten in samenwerking met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen, waar mensen die net te veel verdienen voor het sociale 
huurstelsel een duwtje in de rug kunnen krijgen.  
 

- Er wordt opnieuw werk gemaakt van een aantal betaalbare kavels, met de focus op 
bescheiden en sociale kavels. Die zijn bestemd voor mensen die in Brecht wonen of hebben 
gewoond. 
 

- Bij de realisatie van een nieuwe betaalbare en/of sociale ontwikkelingen blijven we een goede 
sociale mix bewaken. 
 

- Ons LTR (Lokaal Toewijzingsreglement) voor sociale huurwoningen wordt geëvalueerd en 
indien nodig aangepast. 
 

- Op het vlak van de verdere realisatie van een sociaal en betaalbaar woonaanbod wordt er ook 
in de toekomst samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappijen en 
verhuurkantoren. 
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Actieplan: Onderwijs 
 
Ons land heeft niet de beschikking over natuurlijke grondstoffen, maar moet het hebben van de 
opleiding en de vorming van jonge mensen. Investeren in onderwijs is dan ook pure noodzaak en 
loont hoe dan ook. 
 
In de voorbije jaren ging er terecht veel aandacht naar onderwijs: er werd gebouwd en verbouwd, er 
werden twee kleuterscholen geopend, de muziekacademie floreerde en de kunstacademie slaagde 
erin om succesvolle kunstateliers voor volwassenen op te zetten. 
 
Ook in deze legislatuur wenst het gemeentebestuur op onderwijs te blijven inzetten. 
 
Zo zullen de volgende acties opgezet worden: 
 

- Kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs voor 
alle kleuters en leerlingen zal blijvend 
ondersteund worden. 
 

- Muziek- en kunstonderwijs zijn bijzonder 
waardevol en ook deze initiatieven worden 
door het gemeentebestuur op passende 
wijze ondersteund. 
 

- Zoals uit de omgevingsanalyse blijkt, cre±ert het zogenaamde ñM-Decreetò uitdagingen voor 
de toekomst en dit zowel naar bijkomende eisen voor infrastructuur als naar kwalitatief 
onderwijs; het gemeentebestuur zal deze uitdagingen proberen te beantwoorden en 
tegelijkertijd ook rekening houden met nieuwe inzichten, die mogelijkerwijze zullen tot stand 
komen in de volgende Vlaamse legislatuur. 
 

- Aan de Van Pulstraat zal de nieuwe gemeentelijke basisschool gebouwd worden, waarbij er 
ruimte gelaten wordt om hier op termijn een ñonderwijscampusò te realiseren met gedeeld en 
gemengd gebruik van schoolinfrastructuur; zo nodig, volgt er hier een ruimtelijk 
planningsinitiatief. 
 

- IT blijft tot op heden in het gemeentelijk onderwijs achterop hinken; hier zal het 
gemeentebestuur een extra inspanning moeten leveren. Daarbij zal er vooraf onderzocht 
worden of deze schaalsprong gerealiseerd zal kunnen worden binnen de gemeentelijke IT-
dienst of door een vorm van uitbesteding. 
 

- Het gemeentebestuur zal het netoverschrijdend scholenoverleg verder stimuleren. 
 

ñAan de Van Pulstraat zal 
de nieuwe gemeentelijke 
basisschool gebouwd 
worden.ò 
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- Het gemeentebestuur zal verder overleg plegen met de partner(s) die mogelijkerwijze in onze 
gemeente middelbaar onderwijs willen opstarten. Indien ervoor gekozen wordt om een 
dergelijk initiatief in de stationsomgeving uit te bouwen, zal het gemeentebestuur bereid zijn 
om ofwel alsdan een planningsinitiatief op te starten, ofwel in het kader van het toekomstige 
instrumentendecreet een oplossing te zoeken. Om de opstart van middelbaar onderwijs te 
vergemakkelijken, kan mogelijks de onderwijssite aan de Schoolstraat aangeboden worden 
als tijdelijke huisvesting en dit vanaf de realisatie van de nieuwe gemeentelijke basisschool 
aan de Van Pulstraat. 
 

- Een voldoende hoge instroom van kinderen in het kleuter- en lager onderwijs in Overbroek is 
een aandachtspunt en verdient verder onderzoek. 
 

- Er wordt gestreefd naar een brede school, in die zin dat optimaal gebruik van de 
gemeentelijke schoolinfrastructuur mogelijk is. 

 
 

Actieplan: Ondernemen 
(economie, landbouw) 
 
Economie 
 
Ondernemers en handelaars vormen de motor van de lokale economie. Zij zorgen voor een ruim 
aanbod aan goederen en diensten in de gemeente. Tevens zijn zij een belangrijke factor in de lokale 
tewerkstelling. Met de huidige mobiliteitsproblemen moet meer worden ingezet op het stimuleren van 
werken in eigen gemeente of regio. 
 
Hoewel het natuurlijk in de eerste plaats de handelaars en de ondernemers zijn die het initiatief 
moeten nemen, is het de taak van de gemeente om dit initiatief zoveel mogelijk te stimuleren. Dit kan 
door het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in de gemeente. 
 
We nemen hiervoor volgende initiatieven: 
- We zetten sterk in op participatie van ondernemers en handelaars om hun noden en 

verwachtingen te leren kennen en om hen van bij het begin bij bepaalde projecten te betrekken. 
Dit kan door individuele contacten maar ook door het ondersteunen van ondernemersevents. In dit 
verband willen we ook de werking van de Adviesraad Lokale Economie optimaliseren.  
 

- Het centraal ondernemersloket waar bedrijven, landbouwers en zelfstandigen terecht kunnen voor 
alle gemeentelijke informatie (regelgeving, vergunningen en dergelijke) willen we efficiënter 
uitbouwen en hierover communiceren. 

 
- We streven zoveel mogelijk naar betaalbare ruimte voor ondernemers en startende zelfstandigen 

en we inventariseren beschikbare ruimtes en gronden.  
 

ñBedrijven, landbouwers en zelfstandigen moeten 
terecht kunnen bij één centraal ondernemersloket 

voor alle gemeentelijke informatie.ò 
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- We houden hierbij ook rekening met de bereikbaarheid van, en de mobiliteit in en naar de 
bedrijfsterreinen. In samenwerking met de provincie willen we hiervoor ook een mobiliteitsscan 
laten uitvoeren. 

 
- We voorzien voldoende parkeergelegenheid voor kortparkeerders in het centrum en voor 

langparkeerders aan de rand. 
 

- We zetten in op de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving. We onderzoeken de 
mogelijkheid om diensten, kantoren en handelszaken die een meerwaarde zijn voor de reizigers 
onder te brengen in de stationsbuurt. 

 
- Een goed afgebakend kernwinkelgebied met zo weinig mogelijk leegstand is aantrekkelijker dan 

verspreide handelsactiviteiten. In de mate van het mogelijke proberen we leegstand zoveel 
mogelijk te vermijden, onder meer door pop-ups en het verfraaien of renoveren van panden te 
stimuleren. 

 
- We hebben behoefte aan een winkel- en ondernemingsmanager die aanwezig is op het terrein en 

die eventuele problemen snel opvolgt. 
 

- We willen initiatieven van handelaars en handelaarsverenigingen maximaal ondersteunen. 
 
Landbouw  

 
- We maken een visie op voor het domein van 'Het Marum'. Hierbij zoeken we de cohesie op tussen 

de landbouwactiviteiten, natuur en bos en het plaatsvinden van waterwinning. Landbouw mag niet 
onmogelijk gemaakt worden. 
 

- We starten 'Leader'-projecten op aan de hand van de behoeften van onze landbouwers. 
 

- We bekijken of we met een jaarlijkse nieuwsbrief onze landbouwers beter kunnen informeren. 
 

- We promoten het landbouwloket en vernieuwen en verdelen de brochure. 
 

- Landbouw krijgt steeds vaker onterecht een negatief imago. Als landelijke gemeente moeten wij 
(als partner) mee inzetten in een ommekeer van dit imago. We vinden het belangrijk hiervoor 
samenwerkingen aan te gaan.  
 

- We bekijken hoe we landbouwers kunnen ondersteunen in de opgelegde doelstelling asbestvrij te 
zijn tegen 2040. 
 

- We faciliteren groepsaankopen voor landbouwers. Dit kan op vraag van de landbouwraad die 
aangeeft waar de noden liggen. 
 

- Bij het maken van keuzes qua ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen moeten we 
aandacht hebben voor het ruimtegebruik in het agrarisch gebied. 
 

- Er moet een duidelijkere communicatie gebeuren rond het onderhoud van bermen en grachten 
naar bewoners en landbouwers toe. We stemmen de uitvoering van deze onderhoudswerken 
beter af met Pidpa Hidrorio en ANB. 
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Actieplan: Werk 
 

- Als gemeente willen we onze inwoners zoveel mogelijk activeren en ondersteunen in 
voorbereiding op en het zoeken naar een gepaste job. We hebben hierbij in het bijzonder 
aandacht voor de doelgroep 15 tot 24 en de doelgroep 50+. Dit kan bijvoorbeeld door het 
opvolgen van Vlaamse initiatieven zoals duaal leren of via de gemeentelijke vzw Brecht Werkt. 
 

- We willen als gemeentelijke overheid zoveel mogelijk zaken doen met en bij onze eigen 
ondernemers, uiteraard met inachtname van de wet op de overheidsopdrachten. 
 

- Met de sterk opkomende e-commerce moeten we het kopen in eigen gemeente extra stimuleren.  
Dit kan door initiatieven zoals een sterke Brechtse klantenkaart, promotie via gemeentelijke 
campagnes, vermelding van Brechtse ondernemers op de gemeentelijke website en dergelijke. 

 
- We willen het werken in eigen streek stimuleren. Daarvoor organiseren we een jobbeurs, 

eventueel in samenwerking met andere gemeenten, om de lokale en/of streekgebonden 
tewerkstelling te verhogen. 

 

Actieplan: Toerisme 
 

In ons toeristisch beleid ï en in uitbreiding in alle domeinen ï willen we gemeenschapsvormend en 
gemeenschapsversterkend werken. We willen ervoor zorgen dat de Brechtenaar trots is op zijn of haar 
gemeente. 
 

 

 
- Brecht heeft heel wat te bieden: 
natuurgebieden, monumenten, knappe 
gebouwen, onze humanistische 
geschiedenis, cultureel immaterieel erfgoed 
en traditiesé Toch is de geschiedenis van 
Brecht en haar deelgemeenten bij velen nog 
niet bekend. De geschiedenis en de vele 
troeven en attractiepolen van onze gemeente 
worden daarom meer in de kijker gezet.  
 
- Samen met onze stakeholders zetten 
we meer in op beleving. We willen dat 
bezoekers en bewoners themaôs, 
bezienswaardigheden en mooie plekken op 
een ontspannende en leerrijke manier 
kunnen ontdekken en Brecht beleven in 
plaats van bezoeken of bekijken. 
 

ñDe geschiedenis en de vele troeven en 
attractiepolen van onze gemeente worden meer 

in de kijker gezet.ò 
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- De natuurgebieden op ons grondgebied vormen één van onze grootste troeven. Op sommige 
plaatsen moet er echter nog wat inspanning worden geleverd om alles nog wat aantrekkelijker te 
maken. Zo liggen bijvoorbeeld de wandelpaden er niet overal even goed bij. Wij willen een 
opwaardering van onze natuurgebieden zodat ze ï waar mogelijk ï voor iedereen vlot en 
aangenaam toegankelijk zijn. De Brechtse heide wordt nog meer uitgespeeld als troef.  

 
- Toerisme creëert economische meerwaarde, daarom wordt de link met economie versterkt. De 

Brechtse handel, economie en horeca wordt uitgespeeld als troef. We willen bijvoorbeeld onze 
horeca meer promoten door het uitwerken van culinaire wandelingen of fietstochten. Wat is er 
immers gezelliger dan samen te tafelen bij één van onze Brechtse ondernemers? 

 
- Van ver buiten onze gemeentegrenzen komen mensen wandelen en fietsen in onze mooie 

gemeente. We willen alle wandel- en fietskaarten actualiseren en ze een hedendaagse look geven 
en eenvoudig, digitaal en gebruiksvriendelijk maken. 

 
- De vaart (kanaal Dessel-Turnhout-Schoten) wordt meer uitgespeeld als troef dan als obstakel. De 

vaart vormt immers de verbindende factor tussen al onze deelgemeenten. 
 

- We promoten streekproducten van onze lokale handelaars/ondernemers en landbouwers. 
 

- Er wordt meer op projectmatige basis gewerkt, waarbij we onze wagon aan een groter thema 
vasthangen, bijvoorbeeld 75-jarige herdenking van de Bevrijding van de Tweede Wereldoorlog, 
themajarené 

 
- We hechten belang aan onthaalpunten: een satellietpunt in elke deelgemeente en het toeristisch 

infopunt in het Kempuseum. 

 
 
 
  



Beleidsnota 2019-2024 | BRECHT           25 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actieplan: Sociaal beleid 
 
 

Het gemiddeld inkomen per inwoner in onze gemeente blijft jaarlijks stijgen en ligt hoger dan het 
gemiddelde inkomen per inwoner in het Vlaams Gewest of met Brecht vergelijkbare gemeenten (2014: 
Brecht: 19.913 euro/inwoner ï Vlaams gewest: 18.949 euro/inwoner ï Cluster 12 Landelijke 
gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei: 18.840 
euro/inwoner (bron: Algemene Directie Statistiek). 
 
Tegelijkertijd stellen we vast dat ook de armoede in onze gemeente toeneemt. Enerzijds is dit het 
gevolg van de economische conjunctuur (fluctuatie), die slechts de laatste jaren terug oppikt, 
anderzijds heeft dit te maken met de (beperkte) instroom in onze gemeente van mensen in 
(kans)armoede en vluchtelingen. Daarbij stellen we vast dat bepaalde bevolkingsgroepen meer 
kwetsbaar zijn dan anderen (zo bijvoorbeeld huishoudens met slechts één inkomen, alleenstaanden 
met kinderen ten laste,é). 
 
De Brechtse bevolking is wel sterk sociaalvoelend en solidair met mensen die het in onze gemeente 
en daarbuiten moeilijk hebben om rond te komen. 
 
Daarnaast zijn er in een gemeente vele en wijzigende noden. Brecht is geen eiland en we leven in een 
snel evoluerende 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, meeré, minderé 
 
Tegelijkertijd beseft elke Brechtenaar dat ook in onze gemeenten de bomen niet tot in de hemel 
groeiené Het zal dus zaak zijn om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 
 
Zo zullen de volgende acties opgezet worden: 
 
- Er moet verder ingezet worden op de integratie van het OCMW en de gemeente; op deze wijze 

kunnen er nog efficiëntiewinsten geboekt worden. 
 

- De sociale dienst van het OCMW levert mooi werk en dit werk moet kunnen verdergezet worden. 
Vanzelfsprekend gaat dit werk veel verder dan enkel de behandeling van leefloon- en 
steundossiers. Zo wordt er ook veel energie gestoken in diverse vormen van schuldhulpverlening, 
gaande van budgetbegeleiding tot een actieve rol in het kader van de zogenaamde ñcollectieve 
schuldenregelingò (de zogenaamde ñWet betreffende de collectieve schuldenregeling en de 
mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederenò van 5 juli 
1998, zoals gewijzigd). Daarnaast moet de sociale dienst, samen met de welzijnsschakels die in 
onze gemeente actief zijn, ook inzetten op emancipatorische maatregelen om kansarmoede te 
bestrijden. Met de welzijnsschakels wordt er trouwens actief samengewerkt, waarbij er veel 
aandacht gaat naar de aanpak van kinderarmoede en kwetsbare eenoudergezinnen. Ook  
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moet er blijvend aandacht besteed worden aan de doorstroming van het OCMW naar de 
welzijnsschakels en vice versa.  
 

- Het Brechtse 
gemeentebestuur heeft al jarenlang 
de goede traditie om sterk in te zetten 
op sociale tewerkstelling/sociale 
diensteneconomie. Hier zal blijvend 
op ingezet worden. Ook het 
dienstenchequebedrijf ñBrecht Werkt 
Vzwò wordt ondersteund. Wat ñwijk-
werkenò betreft, zal deze 
dienstverlening door de VDAB 
ingevuld worden. Vanzelfsprekend zal 
ook het OCMW sterk actief blijven in 
de arbeidsbegeleiding van sociaal 
zwakkeren. 

 
- De gemeentelijke dienstencentra bieden voor de gebruikers en de verenigingen een enorme 

meerwaarde en moeten blijvend ondersteund worden (zo onder meer in de vernieuwing van de 
computerklassen). 
 

- Brechtenaren willen ook een stukje verantwoordelijkheid opnemen voor de armoede in de wereld: 
via de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking zal de noord- en zuidwerking van 
deze adviesraad verdergezet worden en zullen onder meer projecten van Brechtenaren in de 
wereld blijvend ondersteund worden. Aan de begunstigden van een toelage voor een inleefreis zal 
gevraagd worden om in de Brechtse scholen verslag te doen over hun ervaringen tijdens hun 
inleefreis. Tegelijkertijd zal onze gemeente een FairTrade gemeente willen blijven, waarbij er nu 
ook meer aandacht zal kunnen geschonken worden aan streekproducten uit onze regio. 
 

- In nauwe samenwerking met de ouderenadviesraad wordt een hedendaags seniorenbeleid verder 
uitgebouwd: levenslang en aanpasbaar thuis wonen, dagopvang, allerlei vormen van thuiszorg en 
actieve vrijetijdsbesteding voor senioren zijn enkele van de verder na te streven themaôs. Er moet 
ook aandacht gaan naar senioren die niet bij een ouderenvereniging aangesloten zijn. 
 

- De prijszetting van het verbruik in de dienstencentra moet opnieuw bekeken worden, alsook de 
facturatie en de prijszetting van de warme maaltijden. 

 
 
 
 

Actieplan: Zorg en 
gezondheid 

 
 
- Er wordt in een al even nauwe samenwerking met de raad voor gezondheid en welzijn beleid 

ontwikkeld, waarbij er in het bijzonder aandacht uitgaat naar dementie, zelfdoding, kanker, 
obesitas, hartfalen, drug- en alcoholmisbruik, roken, é 

 

ñWe werken een masterplan uit 
voor de welzijnscampus.ò 
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- Voor mantelzorgers worden actief maatregelen genomen om hen in hun lovenswaardig werk 

praktisch te ondersteunen. 

 

- Voor de welzijnscampus zal er een masterplan uitgetekend worden, waarbij een nieuw en/of 

gerenoveerd woonzorgcentrum, dat in eigen beheer zal uitgebaat worden, een prominente plaats 

zal krijgen. 

 

- Het reeds lopende project rond de dio- en aanleunwoningen wordt verder uitgebouwd en voor de 

kern van Sint-Lenaarts wordt ernaar gestreefd om hier assistentiewoningen te voorzien. Daarbij 

kunnen de bewoners ook terugvallen op dienstverlening, die aldaar in het nieuwe 

ontmoetingscentrum wordt aangeboden. 

 
 
 

Actieplan: Kinderopvang 
 
 
- De gemeente start met een digitaal loket 

kinderopvang.  
 

- We vernieuwen onze brochure 
kinderopvang en maken hiermee de link 
naar het nieuwe digitale  loket. 
 

- We zetten in op de uitbreiding van het 
speelterrein aan kinderopvang De 
Stekelbees in Sint-Lenaarts. 
 

 

- We bieden vormingen aan voor 
onthaalouders en kinderopvanginitiatieven 
om hen te ondersteunen in het aantal uren 
vorming die zij wettelijk moeten volgen. We 
vinden kwalitatieve vorming net zoals 
kwalitatieve opvang heel belangrijk. 

  

ñDe gemeente start met een 
digitaal loket kinderopvang.ò 
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We willen inzetten op een meer geïntegreerde benadering van vrije tijd, waarbij de subdiensten 
cultuur, sport, jeugd, erfgoed, toerisme en evenementen samen projecten met een 
gemeenschappelijke noemer kunnen verwezenlijken. 
 
- In elke deelgemeente is infrastructuur aanwezig die organisaties, gebuurtes, verenigingené 

samen kunnen gebruiken en beheren. Dit kan gaan over een zaal, maar ook over open ruimte of 
tijdelijke tentjesé Gedeeld gebruik van lokalen en infrastructuur kan samenwerking tussen 
verenigingen en groepen nog versterken. We gaan naar een model waarbij ook de mensen en de 
verenigingen de infrastructuur kunnen beheren.  

 

- De uitleendienst zorgt voor een goed onderhoud, vervanging ®n actualisatie van het aanbod aan 
materialen. We onderzoeken of materialen kunnen gebundeld worden in bijvoorbeeld een 
buurtbox of speelstraatcontainer. 

 

- Er wordt een lijst opgemaakt van beschikbare materialen bij de Brechtse verenigingen, zodat 
beter bekend wordt welke materialen reeds beschikbaar zijn. Hierdoor kan een wisselwerking 
ontstaan tussen verenigingen.  
 

- Om een aantal activiteiten op termijn te kunnen behouden en te kunnen ondersteunen, alsook 
verenigingen te ondersteunen, bekijken we of we extra logistieke ondersteuning moeten voorzien 
(bijvoorbeeld leveren van grote materialen zoals nadarhekken, wc-wagens, kampvervoeré).  

 

- Naast het afhalen van materialen buiten de gewone openingsuren, moet het ook mogelijk zijn een 
aantal materialen terug te brengen op die momenten. Hiervoor wordt gewerkt met een uitleenkluis.  

 

- Mits voldoende afwisseling in thema's is 'Oppepper', de vormings- en netwerkavond voor Brechtse 
verenigingen een initiatief dat we blijven organiseren. 

 

- We vinden vrijwilligers belangrijk en willen aantonen dat we dit waarderen. We zullen initiatieven 
nemen naar ondersteuning en bedanking van vrijwilligers in onze gemeente. We starten hiervoor 
een werkgroep op. 

 

- We ondersteunen verenigingen in het werven van vrijwilligers (bijvoorbeeld ontwikkelen van een 
vrijwilligerskatern in het BrechtsNieuws). We bekijken of we een vrijwilligersdatabank kunnen 
opstarten. 

 

- Kinderen en jongeren in kansarmoede betrekken in het verenigingsleven blijft een prioriteit. We 
bekijken hoe we met de regeling rond vrijetijdsparticipatie deze groep het best kunnen bereiken. 
Zo denken we bijvoorbeeld aan de verenigingskledij. 

 

- We zetten verder in op de gemeentelijke G-werking, ondersteunen verenigingen bij hun G-aanbod 
en begeleiden verenigingen die ermee willen starten. 
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- We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en 
subsidiedossiers te vergemakkelijken. 

 
 
 

Actieplan: Evenementen en 
citymarketing 
 
- Evenementen en initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers zorgen voor een 

gemeenschapsgevoel en laten onze gemeente bruisen. Daarnaast kunnen we via evenementen 
Brecht in de kijker zetten op het vlak van citymarketing. 
 

- We zetten zowel in op lokale, traditionele evenementen als op grotere evenementen waarbij we 
Brecht in de kijker kunnen zetten, binnen en buiten onze gemeente. We zorgen voor een goede 
mix. Daarvoor brengen we de evenementen in kaart en kijken we waar er eventueel op welk vlak 
hiaten zijn. 

 
- Evenementen worden bekeken in functie van de draagkracht van de omgeving, waarbij het 

uiteraard nog steeds mogelijk moet blijven om evenementen te organiseren. Ook is er steeds 
aandacht voor parkeren en mobiliteit tijdens het evenement. 

 

 
- Samen met de organisatoren van fuiven en feesten maken we een fuifcharter op waarin 

beschreven staat aan welke voorwaarden evenementen moeten voldoen. Ook een ófuifbrochureô 
met algemene richtlijnen zou een goede leidraad kunnen zijn bij het organiseren van feestjes. We 
vinden dus dat jong en oud ruimte moeten hebben om te fuiven en te feesten, weliswaar rekening 
houdend met de buurtbewoners. 

ñWe zetten zowel in op lokale evenementen als 
op grotere evenementen waarbij we Brecht in 

de kijker kunnen zetten.ò 
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- De Vlaamse feestdag wordt elk jaar gevierd als een echt volksfeest: Feeeest in het Park. 
 

- We werken een evenemententool uit, via welke weg evenementen gemakkelijker kunnen worden 
aangevraagd, goedgekeurd en opgevolgd.  

 

- De gemeente ondersteunt organisatoren van activiteiten door overleg te organiseren met de 
betrokken diensten.  

 

- De administratie wordt vereenvoudigd bij bijvoorbeeld het organiseren van evenementen door het 
aanbieden van een digitaal platform om materialen te ontlenen. 
 

 
 
 

Actieplan: Cultuur en 
erfgoed 
 
Cultuur 
 

- We definiëren wat een cultuurvereniging is en voorzien een erkenningreglement voor 
verengingen die niet onder de noemer 'cultuur' vallen, maar toch graag gebruik maken van 
gemeentelijke infrastructuur of de uitleendienst. 
 

- We onderzoeken of er de vraag is naar een evenementenlocatie in de verschillende 
deelgemeenten.  

 
- We streven ernaar om de gemeentelijke programmatie te 
spreiden over de drie deelgemeenten.  
 
- We bekijken hoe we Brechtse kunstenaars beter kunnen 
ondersteunen. We bekijken of we een 'vrij atelier' kunnen 
voorzien voor kunstenaars. 
 
- We zetten acties op poten die jongeren in contact brengen 
met cultuur.  
 
- We blijven middelen voorzien om kunst onder te brengen in 
onze infrastructuur en op openbaar domein (bijvoorbeeld in/aan 
het nieuwe OC 't Centrum). We gaan in de eerste plaats op zoek 
naar lokale kunstenaars. 
 

 
- We promoten speelstraten en buurtinitiatieven, bijvoorbeeld via speelstraatcontainers en 

buurtboxen..  
 

- We voorzien tentoonstellingsruimtes in onze gemeente. Zo bekijken we of De Kapel nog 
toegankelijker kan gemaakt worden en meer prominent in het straatbeeld kan komen. 

 
Erfgoed  
 

- We voorzien een feestelijk gebeuren voor de 525ste editie van de processie in Sint-Lenaarts.  
 

ñWe streven 
ernaar om de 
gemeentelijke 

cultuur-
programmatie 

te spreiden over 
de drie 

deelgemeenten.
ò 



Beleidsnota 2019-2024 | BRECHT           31 

 

- We moeten het erfgoed in onze gemeente meer in de kijker zetten. Hierbij zal er 
samengewerkt worden met de dienst toerisme en de heemkundige kringen in onze gemeente. 
 

- We starten een nieuwe vrijwilligerswerking rond het Kempuseum op. 
 

- Het nieuwe Kempuseum moet opnieuw geïntegreerd worden in het toeristisch beleven van 
onze gemeente. 
 

- We stappen mee in de intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst, erfgoed voorkempen en 
nemen deel aan de oprichting van een cultureel erfgoedconvenant.  
 

- We vinden het belangrijk een onroerend erfgoedgemeente te blijven.  
 

- We voorzien festiviteiten rond Max Wildiers.  
 

- We blijven de heemkundige kringen in onze gemeente ondersteunen. 
- We maken een gemeentelijke inventaris op van het aanwezige erfgoed op ons grondgebied 

en creëren een kader rond de (mogelijke) bescherming hiervan. 
 

Bibliotheek 
 

- De toegankelijkheid van de bibliotheek in Brecht moet aangepakt worden.  
 

- We voorzien ruimte om te studeren in onze bibliotheken. 
 

- We investeren in up-to-date software en hardware voor de publieke PC's in de verschillende 
bibliotheken.  
 

- We werken een visie uit voor de bibliotheek van de toekomst. 
 
 
 

Actieplan: Sport en 
bewegen 
 
Niets is zo bevorderlijk voor de sociale contacten als samen sporten. Sportclubs, wijksport, 
recreatiesport, competitiesport, seniorensport, sport overdag, massaevenementené zijn de ideale 
voedingsbodem voor ontmoetingen tussen mensen met dezelfde hobbyôs of interesses. Tegelijk 
ontstaan er nieuwe contacten die verder gaan dan gemeenschappelijke hobbyôs. Sport heeft dus een 
gemeenschapsvormende rol. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de positieve effecten van sporten op 
onze conditie en onze gezondheid.  
 
Infrastructuur 

 
Het realiseren van goede sportinfrastructuur moet doordacht gebeuren.  
 
- We maken een sportbehoefteplan en masterplan sportinfrastructuur op aan de hand van 

bevragingen bij de bevolking. Hiermee willen we de noden in kaart brengen van zowel sportclubs 
als niet-georganiseerde sporters van alle leeftijden. Na de verwerking van deze resultaten zal een 
traject worden opgesteld voor de ontwikkeling met een duidelijke visie voor de prioriteiten. Bij deze 
plannen zal er duidelijk rekening gehouden worden met behoeften van nu en op lange termijn.  

 
- We werken openbare loop- en fietsroutes uit en geven ruimte voor de recreanten onder onze 

bevolking. 
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- De Merel:  
o Vanuit het sportbehoefteplan moet er een duidelijke visie komen over de invulling van 
domein óde Merelô. Daar er reeds een parking werd aangelegd, moet er nu dringend werk 
gemaakt worden van een verdere ontwikkeling van dit gebied. We streven naar een 
realistische invulling met sportfaciliteiten en eventuele horecagelegenheid. In 
samenwerking met de omgeving, Brechtenaren en andere stakeholders stellen we een 
plan op voor de stapsgewijze ontwikkeling voor het domein ñDe Merelò. 

o We willen voor dit domein een invulling zoeken die gedragen is, voor en door de Brechtse 
inwoner, en inpasbaar is in het groene karakter. We gaan uit van een evenwicht tussen 
sport, spel, natuur en toerisme. 

o We willen een speelbos ontwikkelen op het Domein De Merel. 
 
Sportpromotie  

 
Een sterk sportbeleid laat niemand achter. We moeten inzetten op promotie om elke Brechtenaar aan 
het bewegen te krijgen. 
 
- We organiseren gerichte activiteiten naar doelgroepen (zowel de geëngageerde sporters, de niet-

sporters als de sportkansarmen, en dit binnen alle leeftijdsgroepen) om hen over de streep te 
trekken of uit hun isolement te halen. 
 

- We moeten werken rond gezonde voeding en een (meer) actieve levensstijl. Om de actie 
duurzaam te maken, wordt samengewerkt met zoveel mogelijk verenigingen en bedrijven uit de 
gemeente. 

 
- We moeten sporten meer promoten op school. We kunnen dit doen door het organiseren van 

sport tijdens de middagpauzes of sport en beweging te promoten als activiteit in de naschoolse of 
buitenschoolse opvang. 

 
- We organiseren jaarlijks een sportdag of -week met alle Brechtse scholen om minder bekende 

sporten te promoten. 
 

 

Actieplan: Jeugd 
 
- We moeten samenwerkingen tussen verenigingen en de jeugdhuizen aanmoedigen en 

ondersteunen.  
 

- We evalueren het volledig vakantieaanbod en sturen bij 
waar nodig, dit met extra aandacht voor de kleuters. Zij 
kunnen vaak niet meer terecht in een crèche, mogen nog 
niet naar de speelpleinen, zitten vaak nog niet in een 
jeugd- of sportverenigingen, kunnen niet mee op kampen. 
Zij zijn dus afhankelijk van het aanbod van 
georganiseerde kinderopvang en kennen tijdens 
sluitingsweken van deze organisaties geen alternatief. We 
houden in deze oefening rekening met de cijfers van de 
dienst bevolking. 
 

- Speeltuin van De Stekelbees (Brecht-centrum) willen we 
uitbreiden en publiekelijk openstellen (bijvoorbeeld met een grote schuifpoort) op de momenten 
dat er geen kinderopvang is. We bekijken of we de Mudaeusstraat kunnen knippen voor 
autoverkeer om een fysieke verbinding te creëren met het gemeentelijk park. 
 

ñWe moeten de 
samenwerking 
tussen verenigingen 
en jeugdhuizen 
aanmoedigen en 
ondersteunen.ò 
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- We blijven inzetten en investeren in een kwalitatieve speelpleinwerking en houden rekening met 
de groei in deelnemersaantal. We moeten de locatie en de ondersteuning ervan onderzoeken. 
 

- We vinden het belangrijk dat jeugdverenigingen zijn ondergebracht in veilige en duurzame 
infrastructuur.  
 

- Momenteel werkt de jeugdraad enkel samen met georganiseerde jeugd, dit is jeugd aangesloten 
bij een jeugdvereniging. We proberen het bereik en draagvlak van de jeugdraad uit te breiden 
richting niet-georganiseerde kinderen en jeugd. 
 

- Veilige omgevingen rond scholen, jeugdlokalen en speelterreinen zijn een prioriteit. 
 

- We ondersteunen de opstart van nieuwe jeugdinitiatieven, met bijzondere aandacht voor de 
deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor. 
 

- We maken een up-to-date lijst  van speelterreinen, sportvelden, skateterreinen, speelbossené die 
publiek kunnen gebruikt worden en nemen deze breder op in  communicatie. We bekijken of de 
opmaak van een speelweefselplan het aanbod aantrekkelijker kan maken.  
 

- De gemeente bekijkt welke infrastructuur in onze gemeente kan aangeboden worden aan 
studenten om te studeren tijdens de examenperiodes. 
 

- We onderzoeken waar we ontmoetingsplaatsen kunnen creëren voor jongeren, dit in cohesie met 
de omgeving. 
 

- We vinden het belangrijk dat kinderen goed en veilig kunnen fietsen. We bekijken samen met de 
scholen of dit aanbod al voldoende op punt staat. 
 

- We bekijken hoe we aan kinderparticipatie kunnen doen. We overwegen de opstart van een 
kinderraad indien dit medium aan onze vraag naar kinderparticipatie kan voldoen.  
 

- We onderzoeken of we een partner kunnen aantrekken naar onze gemeente die inzet op het 
mentaal welzijn van jongeren. 
 

- Het moet mogelijk zijn om speelstraten online aan te vragen via de gemeentelijke website. 
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Actieplan: Dienstverlening 

 
- De gemeente, het gemeentebestuur en het personeel zijn klantvriendelijk, behulpzaam en 

beleefd ten opzichte van alle burgers. Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder 
geholpen. We vragen hiervoor wederzijds respect aan de burger ten opzichte van de 
gemeente en het OCMW.   

 
- De gemeentediensten worden verder ontwikkeld zodat de dienstverlening op maat wordt 

geoptimaliseerd. Om dit volledig waar te maken, moeten we de gemeentelijke organisatie en 
de dienstverlening in en buiten het gemeentehuis hierop aanpassen.  
 

- In de eerste plaats willen we de dienstverlening professionaliseren naar een multikanaal 
dienstverlening, waarbij we inzetten op dienstverlening via internet/website, telefonisch en via 
het fysiek loket, in deze volgorde. 
 

- Het gemeentehuis zelf wordt zo aangepast dat de dienstverlening zo efficiënt mogelijk wordt 
georganiseerd. Bij een vraag worden burgers begeleid doorheen de diensten. Basisinformatie 
wordt verleend aan het onthaal of de snelbalie. Als er specifieke informatie nodig is, kan een 
afspraak worden gemaakt met een medewerker van de desbetreffende dienst. Het onthaal 
wordt hieraan aangepast. 
 

- De openingsuren van het gemeentehuis, maar ook van alle dienstencentra en andere 
instanties, moeten rekening houden met de (werkende) Brechtenaar.   
 

- Het personeel wordt multidisciplinair ingezet. 
 

- De opportuniteiten van het gebruik van digitale middelen en nieuwe systemen worden 
aangewend om de dienstverlening beter te maken. We onderzoeken de mogelijkheid van een 
locker-systeem voor afhaal van documenten 24/24. Mensen die minder goed met technologie 
overweg kunnen, laten we uiteraard niet in de steek; we zorgen voor begeleiding aan het loket 
of opleidingen in bijvoorbeeld de dienstencentra. 
 

- Het e-loket voor formulieren, aanvragen of meldingen wordt uitgebreid. De hele gemeentelijke 
website wordt geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Burgers moeten snel en 
gemakkelijk op de website kunnen vinden wat ze zoeken. 
 

- We vinden het belangrijk dat onze burgers, ondernemers en verenigingen tevreden zijn over 
de dienstverlening in de gemeente. Daarom moeten er geregeld tevredenheidstoetsen worden 
gehouden en op basis daarvan wordt de dienstverlening bijgestuurd. 
 


