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Voorwoord
Op 14 oktober 2018 kregen wij van de Bocholtenaar het mandaat om in de periode 2019-2024
onze mooie gemeente te mogen besturen.
Onze ambitie is om Bocholt verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en aangename
gemeente, waar het goed is om te wonen en te leven. Kwalitatieve dienstverlening voor alle
burgers blijft prioritair.
Bocholt is een gezellige gemeente met aandacht voor natuur en groen, een gemeente op maat
van de inwoners met de juiste balans tussen modern en landelijk karakter.
Een sociale gemeente, waar leefbaarheid en samenleven in harmonie voldoende aandacht
krijgen. Dit alles willen we realiseren via een open en transparante bestuursstijl, met dialoog
en respect als kernwaarden.
Elke uitvoerend mandataris heeft in de lijn daarvan samen met zijn diensten een eigen
werknota opgesteld, waar in detail al heel wat werkpunten voor de komende jaren werden
opgesomd. Deze werknota’s werden toegelicht op een ‘doe mee’ workshop waarop de
Bocholter bevolking was uitgenodigd (28 september 2019) en een werkvergadering voor de
gemeenteraadsleden (8 november 2019). Tevens konden de Bocholter burgers digitaal ideeën
aanreiken.
Deze beleidsvisie heeft echter niet de ambitie om een droge opsomming te zijn van voormelde
werknota’s. We geven met deze verklaring juist de richting aan die we in onze gemeente de
volgende jaren willen volgen. Deze visie zal continu verder worden geconcretiseerd in de
werknota’s. Het financieel meerjarenplan voor de periode 2020-2025. opgemaakt in
samenwerking met onze ambtenaren, schraagt deze visie. Hierbij wordt natuurlijk rekening
gehouden met de financiële haalbaarheid en een aantal andere factoren zoals wetgeving,
procedures en opportuniteiten die zich voordoen tijdens de komende legislatuur.
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We nodigen alvast iedereen uit om constructief mee te werken aan de toekomst en de
duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente.
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Onze aandacht gaat uit naar :
I.
II.
III.
IV.

Een betrokken bestuur met een vriendelijke en goede dienstverlening voor
iedere burger
Een gezellige, groene, propere en duurzame gemeente
Een actieve, dynamische gemeente die haar inwoners verbindt
Een warme, zorgzame gemeente

In navolgende pagina’s wordt ieder punt verder besproken.
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I.

Een betrokken bestuur met een vriendelijke en goede
dienstverlening voor iedere burger

Bocholt is een warme klantvriendelijke gemeente met een toegankelijke en laagdrempelige
dienstverlening. We organiseren de dienstverlening op een professionele en transparante
manier. De Bocholtenaar kan zonder enige drempelvrees gebruik maken van de gemeentelijke
dienstverlening. Daarom is iedere inwoner welkom in ons gemeentehuis als “’t Huis van de
gemeente”.
Deze dienstverlening gebeurt op een vriendelijke, respectvolle en professionele wijze. Daarbij
zijn we afhankelijk van deskundige personeelsleden die hun taak met veel ernst opnemen
voor de Bocholter gemeenschap en er graag werken. We zijn er ons van bewust dat onze
medewerkers het ‘maatschappelijk kapitaal’ vormen van onze organisatie. Ook verdere
samenwerking
met
andere
gemeenten
in
diverse
Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden kunnen de dienstverlening naar de Bocholtenaar verbeteren.
Tegelijk zal deze dienstverlening digitaliseren en evolueren. We willen zoveel als mogelijk
technologie toepassen voor en achter de schermen. De ambitie is om iedereen mee te krijgen.
Het is in het belang van de Bocholter gemeenschap dat op een goede en objectief correcte
manier wordt gecommuniceerd over de dienstverlening en over de verschillende initiatieven
die er ontplooid worden in Bocholt. Afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp zullen
hierbij verschillende en specifieke communicatiekanalen worden aangewend.
Bocholt wil ook inzetten op een ‘doe mee’ verhaal, waarbij Bocholtenaren uitgenodigd
worden om mee discussie te voeren over het gemeentelijke beleid.
We willen een goede dienstverlening en een realistisch investeringsprogramma zonder de
gezonde financiële situatie van de gemeente in gevaar te brengen.
Concreet kan onder meer gewerkt worden aan :












Onderzoeken mogelijkheden tot verregaande (intergemeentelijke) samenwerking
Evaluatie en heroriënteren van adviesraden.
Participatieve samenwerking tussen het beleid en haar inwoners. Forum organiseren
tot overleg bestuur en Bocholtenaar.
Maximale integratie van OCMW en gemeente.
Optimaliseren van het dienstverleningsconcept via een deskundige en vriendelijke
dienstverlening aan de Bocholtenaar, de organisatie van een onthaal/snelbalie en
werken op afspraak (dossiers kunnen daardoor voorafgaandelijk voorbereid worden
en wachttijden worden vermeden).
Implementeren onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers.
Optimalisatie VTO (Vorming, Training en Opleiding).
Implementeren van een nieuwe evaluatie- en feedbackcultuur.
Focus op welzijn op het werk.
Organisatieoptimalisatie.
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II.

Strategisch patrimoniumbeleid.
Structureel onderzoek en opvolging van subsidiemogelijkheden.
Burgers begeleiden in het proces van digitalisering.
Efficiënte en open communicatie - optimaal gebruik maken van nieuwe media.
Digitalisering dossiers en archief.

Een gezellige, groene, propere en duurzame gemeente

Een gezellige gemeente vereist betaalbaar, kwaliteitsvol en veilig wonen, een goede
ruimtelijke ordening, vlotte mobiliteit en een gezonde en veilige leefomgeving. Het is
belangrijk een evenwicht te vinden tussen de behoeften van de inwoners, de economie, de
landbouw en de natuur.
Goed wonen is een belangrijke factor in onze levenskwaliteit. Het woonbeleid zal focussen op
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. De gemeente speelt hierin de rol van regisseur en
adviseur. We stimuleren alternatieve woonvormen en bestendigen het aanbod aan sociale
woningen. De verschillende woonvormen worden in kaart gebracht en zo goed als mogelijk
afgestemd op de specifieke woonbehoefte van de diverse huishoudens. Omdat wonen tegelijk
een grote impact heeft op het klimaat, zetten we verder in op duurzaam bouwen en
renoveren. De samenwerking met het sociaal verhuurkantoor (SVK) en de sociale
huisvestingsmaatschappijen, alsook Dubo Limburg en het IGS ‘kwalitatief wonen in Bocholt en
Peer” is hierin cruciaal.
Het beleid steunt op een goede invulling van de publieke en privé ruimte met accent op
behoud van openheid en groen. Daarbij gaat verdichting en kernversterking, samen met
vergroening van de publieke ruimte. Onze centra worden steeds meer belevingscentra waar
onze burgers elkaar kunnen ontmoeten. We verfraaien onze woonkernen, wijken en straten
met bomen, perkjes en aangenaam groen.
Iedereen moet zich efficiënt kunnen verplaatsen. Het is een grote uitdaging om de
verschillende vervoersmodi zo goed en veilig mogelijk op elkaar af te stemmen. De grootste
aandacht gaat zeker naar de zwakke weggebruiker. We proberen dan ook het ‘STOP-principe’
(stappen, trappen, openbaar vervoer, personenvervoer) toe te passen in het gemeentelijk
mobiliteitsplan. Voor korte verplaatsingen zal de fiets het verplaatsingsmiddel bij uitstek
worden. Veilige wegen, voet- en fietspaden en een beter openbaar vervoer zijn dan ook
speerpunten.
Levenskwaliteit heeft ook alles te maken met klimaat en leefmilieu. Zuivere lucht,
verminderen van afval, besparen van energie, een lagere CO2-uitstoot, vormen eveneens een
klemtoon in het beleid. De gemeente engageerde zich via de ‘burgemeesterconvenant’ tot het
opstellen van een klimaatactieplan om te streven naar klimaatneutraliteit. Dat plan omvat
onder meer maatregelen voor het energiezuinig maken van woningen en gebouwen,
efficiëntere mobiliteit en hernieuwbare energie. Zo zal de gemeente verder inzetten op
ledverlichting in de eigen gebouwen en straten, zonnepanelen, verduurzamen van ons wagenen machinepark en uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto’s.
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Het afvalbeleid is in de eerste plaats gericht op het beperken van afval en maximaal
recycleren, zowel door de gemeentelijke diensten als door de inwoners en de handelaars. We
stimuleren ‘circulaire economie’ en ondersteunen initiatieven zoals Repair Café, herbruikbare
bekers, thuis composteren, … Samen met Limburg.net streven we binnen een modern
afvalbeleid naar een geoptimaliseerd recyclagepark.
Voor ons bestuur is de bestrijding van sluikstorten en zwerfvuil prioritair.
In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over onze omgang met dieren en terecht, want
een moderne samenleving met sterke morele waarden draagt een diervriendelijke
behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een
verantwoordelijkheid die alle burgers samen moeten dragen en wordt dan ook meegenomen
als een integraal onderdeel van het gemeentelijk milieubeleid.
De gemeente streeft ook naar een hogere zuiveringsgraad van het afvalwater, eveneens voor
woningen die niet kunnen aansluiten op de riolering, waar Fluvius een individuele behandeling
van afvalwater aanbiedt (IBA).
De hemelwaterproblematiek pakken we aan met maatregelen rond ontharding, afkoppeling,
buffering, peilgestuurde drainage en beken …
Bocholt is een landelijke gemeente, waar landbouw niet alleen een economisch belang
vertegenwoordigt, maar ook mee onze ruimtelijke ordening bepaalt, aan natuurbeheer doet
en accenten zet op het vlak van toerisme en recreatie.
We willen ook een positief ondernemersklimaat creëren zodat onze lokale handelaars,
landbouwers en ondernemers op een succesvolle manier kunnen bijdragen tot de lokale
economie. Zij kunnen rekenen op positieve ondersteuning.
Leefbaarheid heeft ook alles te maken met veiligheid en hoffelijkheid voor elkaar. Dit zijn
gedeelde basiswaarden in een warme samenleving. Een veilig Bocholt is een bekommernis
van elke inwoner. Burgerzin, respect voor de regels, verantwoordelijkheid en
verdraagzaamheid zijn essentieel om onze gemeente een veilige uitstraling te geven. Zij
dienen een grote rol te spelen zowel in het verkeer als in het omgaan met elkaar.
Concreet kan onder meer gewerkt worden aan :











Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid).
Kwaliteitsonderzoek woningen en ondersteunen transformatie oude woningen.
Goede samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale
huisvestingsmaatschappijen en IGS "kwalitatief wonen in Bocholt en Peer".
Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen.
Opmaak nieuw beleidsplan ruimte (met behulp van onder meer bouwmeesterscan).
Omgevingshandhaving.
Verdichting in de centra nastreven.
Verfraaiing en vergroening van de dorpskernen en het eigen patrimonium.
Uitbouw as Passantenhaven - Kerkplein als autoluwe belevingsstraat.
Harmonieus park- en groenbeheer.
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Belevings- en ontmoetingsruimtes uitbouwen in onze dorpen.
Actualisering bosbeheersplan.
Onderzoek en implementatie van milieuvriendelijke maatregelen (bijv. ‘verledding’
van openbare verlichting).
 Meer bomen in het straatbeeld.
 Verderzetten van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.
 Implementeren GAS-reglement (breed scala aan maatregelen om de leefbaarheid
van onze dorpsgemeenschappen te vrijwaren i.f.v. een veilig Bocholt).
 Plaatsen mobiele camera’s.
 Ondersteunen van buurtinformatienetwerken.
 Goed werkende gemeentelijke verkeerscommissie.
 Meer snelheidscontroles en onderzoek mogelijkheden voor ‘traject controle’.
 Gemotoriseerd verkeer ontraden en fietsgebruik promoten.
 Mobiliteits- en parkeerplan bijsturen.
 STOP-principe promoten.
 Aanmoedigen van fietsgebruik voor Bocholter inwoners en medewerkers.
 Comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren.
 Investeren in fris ogende schuilhokjes en veilige fietsstallingen bij bushaltes.
 Installatie van laadpalen aan de grotere en veel bezochte parkings.
 Actieve participatie in de vervoersregioraad.
 Inventariseren en aanpakken van wegen zonder kantopsluiting/ goed onderhoud
gemeentewegen.
 Aandringen bij AWV op aanleg Ovonde te Kaulille.
 Zoeken naar een oplossing van ‘ Stop van Lozen’
 Stapsgewijs uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant - opmaak klimaatactieplan
 Optimaliseren recyclagepark en moderniseren en verbeteren afvalproblematiek
i.s.m. Limburg.net.
 Inzetten van compostmeesters ter promotie van thuis composteren.
 Asbestafbouwplan opmaken.
 Inzetten op ontharding en handhaving ervan.
 Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen.
 Opvolging van afkoppeling hemel- en afvalwater.
 Kansen voor ecologisch boeren bekijken.
 Woonkavel-gebonden aan landbouw doen = kijken of er ruilverkaveling mogelijk is.
 Aandacht voor trage wegen en natuurverbindingselementen in samenspraak met de
landbouwers.
 Aandacht voor hoevetoerisme.
 Goede structurele samenwerking met handelaars, ondernemers en landbouwers
nastreven.
 Onderzoek Zandwinning Kaulille in functie van lokale economie en reconversie middels
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
 Dierenwelzijn: aansluiten bij provinciaal dierenopvangplan; samenwerking middels
politiezone Carma met Dierenopvang Dino; zwerfkattenaanpak via samenwerking
met Hello Katty.
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III.

Een actieve, dynamische gemeente die verbindt

Bocholt leeft en bruist! We hebben een breed aanbod van verenigingen, levendige buurten,
en een uitgebreid cultureel en sportief aanbod. Middels een geïntegreerde aanpak willen we
mensen in onze gemeente met elkaar verbinden. De talrijke verenigingen en buurten vormen
het sociaal weefsel in onze gemeente. Zij verdienen dan ook een sterke ondersteuning. Deze
beleidsprioriteit kaderen we in het concept van ‘Bocholt als zonnebloemgemeente’. Waar de
zonnebloem symbool staat voor geluk en levenslust, een warme, hartelijke gemeente.
Met ons toegankelijk vrijetijdsaanbod proberen we onze inwoners te stimuleren, betrekken
en begeleiden naar vrijetijdsbeleving. Zowel op cultureel als sportief vlak zal daartoe de
infrastructuur worden geoptimaliseerd.
Een Bocholter cultuurbeleid wil in eerste instantie focussen op de lokale cultuurbeleving. Er
zal ook intergemeentelijk samengewerkt worden om een zo ruim mogelijk cultuuraanbod te
voorzien in de regio, zelfs over de grenzen heen.
Bibliotheek de Priool moet veel meer zijn dan een plaats waar men boeken leent. De evolutie
naar een belevingshuis dient nagestreefd. Het is een plek waar we samenhorigheid en
cultuurbeleving stimuleren. Het is een toegankelijk huis, waar iedereen elkaar kan ontmoeten.
De Priool draagt zo ook bij aan het maatschappelijk debat. Ze versterkt de lokale
gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.
We vinden het belangrijk om een beleid op maat van jongeren en jeugd uit te werken en dit
zowel voor de georganiseerde als de niet-georganiseerde jeugd. We willen de
jeugdwerkinitiatieven verder ondersteunen en samen met hen nadenken over oplossingen en
thema’s in jeugdbeleid. Kinderen en jongeren moeten ook de nodige ruimte krijgen om zich
optimaal uit te leven en te ontplooien. We willen dan ook de jeugdinfrastructuur opwaarderen
en nieuwe ontmoetings- en speelplekken voorzien die aansluiten bij hun leefwereld en
interesses.
We willen iedereen meer laten bewegen en sporten, zowel individueel als in groep. Sport is
gezond voor lichaam en geest en is het ideale sociale bindmiddel. Bocholt staat al op de
kaart als sportgemeente en dat imago willen we nog versterken. Onze sportclubs zijn
belangrijke verenigingen voor het verbinden van jongeren. Samenwerking tussen de
verschillende verenigingen is essentieel om onze inwoners van jong tot oud te laten bewegen.
Natuurlijk houden we ook rekening met mensen met een beperking en kansarmen.
De samenwerking van de vrijetijdsdiensten met Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie moet
bijdragen tot een breed aanbod voor elke doelgroep, zeker voor de kwetsbaren in onze
gemeente.
Bocholt is een landelijke gemeente, waar landbouw niet alleen een economisch belang
vertegenwoordigt, maar ook mee onze ruimtelijke ordening bepaalt, aan natuurbeheer doet
en accenten zet op het vlak van toerisme en recreatie.
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De buurt is het kloppend hart van elke wijk. Bocholt telt meer dan 40 buurtcomités waar het
bruist van de activiteiten. Een buurt verbindt de Bocholtenaren. Wij zetten in op
ondersteuning van buurten, speelstraten en kleinschalige buurtactiviteiten.
Met ons groen karakter en ons cultuur-historisch erfgoed willen we de toeristische
aantrekkingskracht van onze gemeente verbeteren. Het uitbouwen en promoten van de
passanten- en jachthaven spelen we uit als troef voor watergebonden recreatie.
Ook de Bocholtenaren zelf zullen hun eigen thuishaven verder leren ontdekken. We gaan voor
het kleinschalig en duurzaam plattelandstoerisme met gezellige B&B’s, kleine logies, ..., en
degelijke horecagelegenheden.
Onze toeristische troeven worden sterk uitgespeeld: mooie wandelgebieden en fietsroutes,
Brouwerijmuseum, Torenverplaatsingsmuseum, kerkschatten, …
Concreet kan onder meer gewerkt worden aan:





















Uitbouw van Bocholt als ‘zonnebloemgemeente’ door de aanleg van zoveel mogelijk
zonnebloemperken, promotie van streekgerechten met zonnebloempitten,
zonnebloem-versiering, …
Maximale ondersteuning van verenigingen o.a. door evenementenloket verder uit te
bouwen en ondersteuning te geven bij administratieve beslommeringen.
Aanstellen belevingsambtenaar om initiatieven te ontplooien over alle
beleidsdomeinen heen, waardoor we middels een geïntegreerde aanpak initiatieven
krijgen die bijdragen tot Bocholt als een "warme" gemeente.
Initiatieven tot ontmoeting ondersteunen in elk kerkdorp, met gezellige speeltuintjes,
volkstuintjes en fitnesstoestellen…
Stimuleren van buurt(zorg)netwerken, speelstraten en buurtinitiatieven.
Een hoffelijkheidscampagne voor een hartelijk Bocholt.
Samenwerking vrijetijdsdiensten met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
Bibliotheek uitbouwen tot "het huis van beleving".
Uitbouw van een inloophuis dat uitnodigend is en verbindend werkt voor alle
Bocholtenaren.
Investeringen in jeugdinfrastructuur en ruimte voor jongeren, o.a. uitbouw van
jeugdhuis in Kaulille en de herlokalisering van de SPW.
Ondersteunen van jeugdwerkinitiatieven en carnavalsverenigingen.
Opstarten van een jongerenforum.
Bovenlokale sportpromotie.
Optimaliseren en verder uitbouwen van onze sportinfrastructuur voor alle
doelgroepen.
Promoten van lokale wandel- en fietsroutes en aanleggen met aandacht ook voor de
rolstoelgebruikers
Historisch cultureel erfgoed ontsluiten en waarderen.
Onderzoek naar her- of nevenbestemming kerken en pastorieën.
Uitbouw van een buurthuis als nevenfunctie in de kerk van Reppel.
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IV.

Een warme, zorgzame gemeente

Iedere Bocholtenaar verdient de beste zorgen! Bocholt is een gemeente waar iedereen zich
thuis kan voelen. Wij willen voor jong en oud een warme, zorgzame gemeente uitbouwen
waar buren ‘bezorgd’ zijn om elkaar.
Daarom stimuleren we het sociaal weefsel en voeren een beleid waar iedereen meetelt. In
alle beleidsdomeinen houden we rekening met gezinnen, personen met een beperking,
ouderen, mensen in armoede en kwetsbare groepen. De gemeente voert als regisseur een
sterk lokaal sociaal beleid, zowel met eigen dienstverlening als in samenwerking met (private)
partners.
We pakken armoede op een structurele manier aan. Zowel preventie en het vroegtijdig
opsporen van armoede als het activeren van OCMW-cliënten zijn belangrijk. De gemeente
voert daarom een proactief beleid om verborgen armoede op te sporen via diverse
netwerken. Ook huisbezoeken zijn belangrijk om problemen tijdig op te sporen. We
stimuleren de participatie van kwetsbaren en kansengroepen aan het socioculturele leven in
de gemeente. Het sociaal huis werkt zoveel mogelijk drempelverlagend en proactief.
Tegelijk willen we vereenzaming voorkomen. Met projecten als ‘Zorgzame buurten’,
‘buurtgezellen’, ‘buurtbanken’, ‘burengluren’ en het dorpsrestaurant willen we mensen uit
hun sociale isolement halen en hen betrekken in het sociale leven van de gemeente. De buurt
is het kloppend hart van een gemeenschap. Buurten vormen een uitgelezen forum waar
Bocholtenaren mekaar kunnen ontmoeten. Buurten en hun werking moeten dan ook goed
ondersteund worden.
In het ‘inloophuis’ ontmoeten jong en oud elkaar, samen praten, activiteiten doen…
Vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol. We ijveren voor een uitgebreid
ondersteuningsplan voor de vrijwilligerswerkingen. We zetten sterk in op het werven en
waarderen van vrijwilligers door onder meer het opzetten van een vrijwilligersplatform en
vrijwilligersloket.
We moedigen mensen aan om zelfstandig en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met de
nodige zorg. Ouderen kunnen bij de gemeente terecht voor advies voor het aanpassen van de
eigen woning en we sensibiliseren inwoners rond levens- en zorgplanning. Met ons
zorgaanbod ondersteunen we langer thuis wonen door een breed aanbod aan gezinshulp en
thuiszorg. Hierbij vallen we terug op een breed netwerk van buurt- en thuiszorg. We zorgen
voor een aanbod van aangepaste appartementen/woningen, omringd met de gepaste zorg.
Betaalbare kinderopvang en opvoedingsondersteuning zijn speerpunten in ons sociaal beleid.
In samenwerking met de Welzijnsregio organiseren we een lokaal loket kinderopvang waar de
beschikbare plaatsen in de gemeente overzichtelijk worden samengebracht. We blijven de
kinderopvanginitiatieven voluit ondersteunen.
Ouders kunnen terecht bij het Huis van het Kind met vragen over opvoeding. Het Huis van het
Kind werkt een laagdrempelig kwaliteitsvol infoaanbod uit en kan gericht verwijzen naar de
verschillende gezinsorganisaties.
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We zijn ook begaan met de gezondheid van onze inwoners. We promoten een gezonde
levensstijl voor jong en oud met een doelgroepgerichte communicatie over
gezondheidsbeleid. We ondersteunen lokale preventie- en sensibiliseringscampagnes met
diverse partners. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de kwetsbaren.
Concreet kan onder meer gewerkt worden aan :




























Evalueren uitbreiding juridische dienstverlening.
Doelgericht armoedebestrijdingsbeleid i.s.m. Poutrel, scholen en verenigingen.
Proactieve aanpak tegen onderbescherming.
Realiseren van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) in ELZ Noord-Limburg voor
kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen.
Stimuleren betaalbare participatie in sport, jeugd en cultuurverenigingen via het lokaal
netwerk vrije tijd.
Voeren van een doelgericht activeringsbeleid.
Begeleiden jonge mensen met psychische en/of verslavingsproblemen.
Zorgklassen, huiswerkbegeleiding en buddyondersteuning van kansarme gezinnen.
Creëren van zorgpunten waar mensen, op afspraak, terecht kunnen bij interne of
externe diensten.
Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken.
Vereenzaming tegengaan via het project ‘buurtgezellen’, volkstuintjes, buurtbabbelbanken, buurtrestaurant en andere gerichte initiatieven…
Inloophuis inrichten en uitbouwen als centrale ontmoetingsruimte voor iederéén
Ontwikkelen van een belevingstuin in de omgeving van het inloophuis en residentie
Caulus.
De eerstelijnszone ondersteunen.
Vrijwilligers aantrekken en waarderen.
Toegankelijkheid, mobiliteit en maatschappelijke integratie van alle doelgroepen.
Seniorenwoonprojecten in de gemeente verder uitbouwen o.a. residentie Caulus.
Voldoende betaalbare residentiële opvang, dagopvang en kortverblijf voorzien.
Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud en mensen met
speciale zorgnoden.
Digitale ondersteuning voor senioren en kansarmen.
Uitbouwen van het 'Huis van het Kind'.
Implementeren van het Lokaal Loket Kinderopvang.
Blijven ondersteunen van de (buitenschoolse) kinderopvangdiensten.
Seniorenprojecten in de gemeente verder uitbouwen.
Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud.
Onderzoeken van uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang.
Uitbouw van opvoedingsondersteuning.
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