Beleidsplan Ledegem 2019-2024

Ledegem elke dag opnieuw
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1. ALGEMEEN BELEID
Betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit worden gehandhaafd als leidraad voor het programma
van CD&V-VD.
De komende legislatuur biedt een bijzondere uitdaging door de volledige integratie van de
dienstverlening van OCMW en gemeente. Reeds in de vorige legislatuur werd vanuit gemeente en
OCMW maximaal ingezet op samenwerking. De verdere integratie van de boekhoudsystemen en het
gemeenschappelijk aansturen vanuit het college van burgemeester en schepenen, gepaard gaande
met éénheid van administratieve leiding, door 1 gemeenschappelijke algemeen directeur en 1
gemeenschappelijke financieel directeur zullen heel wat teweegbrengen. Wij zien de opportuniteit
om tot een meer efficiënte organisatie te komen; met als doel de kwaliteit van de dienstverlening
voor de inwoners nog te verbeteren.
Op vlak van digitalisering willen we grote vooruitgang boeken in het management van de gemeente.
De link met de dienstverlening voor de mensen is relevant. Maar steeds zorgen we er voor dat
mensen die niet digitaal vaardig zijn hun weg kunnen blijven vinden naar de dienstverlening;
Er wordt verder gezocht hoe de nieuwe communicatietechnieken en sociale media kunnen
meehelpen om de inspraak van de inwoners te verbeteren.
De samenwerking met andere gemeenten binnen MIDWEST 1willen we verderzetten en intensiveren.
Voor ons ligt daar de focus op de ondersteunende dienstverlening. Beleidsbeslissingen moeten wat
ons betreft binnen de bestuursorganen van de gemeente genomen worden en niet op het hoger
intergemeentelijk niveau. Wij ervaren niet de behoefte om over te gaan naar een fusie. Uit de
gemeentemonitor 2bleek dat de bevolking zeer tevreden is van de dienstverlening en dat een bestuur
dicht bij de mensen doeltreffend is en geapprecieerd wordt.

2. Bevolking burgerlijke stand
We zetten in op digitalisering, in functie van een betere en flexibeler dienstverlening aan de burgers.
We garanderen dat mensen die niet mee zijn in de digitale wereld ook een goede dienstverlening
blijven krijgen aan het loket.
De vliegende ambtenaar3 zet zijn werk verder. Van flexibiliteit maken we ons handelsmerk. Dit
betekent dat de burger centraal staat in de dienstverlening, bijvoorbeeld voor het bepalen van de
tijdstippen waarop het afsluiten van huwelijken gebeurt.
We zoeken een oplossing voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis hun verrichtingen te komen doen. Door bijvoorbeeld op afspraak een
zaterdagvoormiddag een moment te voorzien, al dan niet in samenwerking met de bibliotheek.

1

MIDWEST is de samenwerking tussen 16 van de 17 gemeenten uit het arrondissement Roeselare-Tielt. Er is
een interlokale vereniging opgericht met als doel ondersteunend personeel te delen onder de gemeenten.
2
De gemeentemonitor is een onderzoek bij alle inwoners van alle Vlaamse gemeenten om te polsen naar de
bestuurskracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Vlaamse administratie binnenland.
3
Dit is een ambtenaar van de dienst bevolking die bij minder mobiele mensen thuis ter plaatse gaat
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We zetten verdere stappen in het digitaliseren van de begraafplaatsen.

3. Politie en hulpdiensten
Wijkagenten zijn de centrale figuren in het lokale veiligheidsbeleid. We versterken de relatie tussen
de wijkagenten, de sociale dienstverleners en de dienst bevolking.
We heractiveren het buurtinformatienetwerk (BIN)4.
We ondersteunen het lokale Rode Kruis. We stimuleren de inwoners tot het volgen van een EHBOcursus en we werken intensief samen voor de opleidingen AED-toestellen5. We onderhouden het
netwerk van AED-toestellen in onze gemeente.
De brandweerpost Ledegem, in Sint-Eloois-Winkel gevestigd, blijft een belangrijke schakel in de
hulpverleningszone FLUVIA6. Wij ijveren voor onze dienst 100 en volgen de evoluties in het kader van
de hervorming van de dringende medische hulp op de voet.
In het kader van het zonaal veiligheidsplan7 zetten wij de aanpak van de drugproblematiek,
verkeersveiligheid en inbraakpreventie bovenaan de agenda.

4. Openbare werken
We zetten het structureel plan voor onderhoud wegen en voetpaden verder. De keuze van volgorde
in de wegen wordt afhankelijk gesteld van een objectieve analyse en van de noodzaak of
opportuniteit voor het vernieuwen van nutsleidingen in het algemeen of riolering specifiek.
De opportuniteiten voor uitbreiding van het gasnet worden benut. Ledegem moet een voortrekker
zijn in het streven naar een gebiedsdekkend (fiber) net met een snelheid van meer dan 100Mbits/s.
De technische dienst wordt verder ontwikkeld als interventiedienst. Het materiaal van het technisch
personeel wordt up-to-date gehouden. Investeringen gebeuren in functie van de rol van de dienst.
De aandacht voor kwalitatief onderhoud van het openbaar domein en specifiek het
groenonderhoud is prioritair.
De communicatie met de bevolking wordt nog verbeterd door de introductie van een intern digitaal
managementsysteem voor opvolging van meldingen en de organisatie van de werken. Er wordt een

4

Het buurtinformatienetwerk is een communicatiesysteem aangestuurd door de politie om mensen te
verwittigen van eventuele risico’s op inbraak
5
Automatische Externe Defibrillator is een toestel dat kan gebruikt worden bij hartfalen
6
FLUVIA is de naam van de hulpverleningszone van 14 gemeenten uit de regio Kortrijk. Ledegem is daarbij
aangesloten.
7
Het zonale veiligheidsplan is het plan waarbij politie, gemeenten en parket hun prioriteiten voor de regio
vastleggen
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app geïntroduceerd waarlangs burgers meldingen kunnen doen naar de gemeente. Ook hier wordt
de garantie geboden dat meldingen door mensen, die niet digitaal actief zijn, vlot zal mogelijk blijven.
We zetten in op het vernieuwen van onze dorpskernen met als speerpunten:
-

Capellehof en kerkomgeving in Rollegem-Kapelle
RUP8 Centrum oost met hoeve Levrouw en kerkomgeving in Ledegem
Masterplan Sint-Hubrechtsplein en kerkomgeving in Sint-Eloois-Winkel

5. Patrimonium
Er zijn zeer grote stappen gezet in het verduurzamen van onze openbare gebouwen. Rationeel
energiegebruik is geen dode letter. De belangrijkste gebouwen werden eerst bekeken op vlak van
isolatie en verlichting en daarna voorzien van zonnepanelen. Ledegem is pilootgemeente op vlak van
rationeel watergebruik in openbare gebouwen.
Er zijn ook bijzondere uitdagingen voor de komende legislatuur:
-

Afwerking van de vernieuwde Traveir.
Vernieuwing van muziekacademie in Sint-Eloois-Winkel i.f.v. energie-efficiëntie.
Huisvesting van jeugdhuis Chaplin.
Heroriëntatie van het oude schoolgebouw en omgeving in de Rollegemstraat en
Samenkomst, in overleg met de jeugd en andere verenigingen.
Openlucht sportinfrastructuur vb Finse piste en/of openlucht fitnesstoestellen
De toekomst van de Kobbe en omgeving oud schoolgebouw.
Renovatie Capellehof.
Kunstgrasveld voor Winkel Sport.

6. Waterbeleid
We zetten de inspanningen onverminderd voort op vlak van waterzuivering. In overleg met VMM en
Aquafin verhogen we zowel de rioleringsgraad als de zuiveringsgraad in de gemeente. Wij doen dit
zoveel als mogelijk in coördinatie met opportuniteiten op vlak van openbare werken en
noodzakelijke werken van nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit).
Lopende rioleringsprojecten moeten kwalitatief afgewerkt worden. Het voorzien van extra
buffermogelijkheden teneinde wateroverlast te voorkomen is prioritair. Voorbeelden zijn:
-

Project Geuzesmisse (combinatie met fietspad Roeselarestraat).
Gullegemsestraat vanaf Tuileboomstraat richting Gullegem. En omgeving
Zuidhoekstraat/Beurtemolenstraat.
Fabriekslaan.

8

RUP staat voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Een instrument dat de bestemming en bouwmogelijkheden op
gronden verfijnt. Dit is als instrument de opvolger van het BPA (bijzonder plan van aanleg)
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-

Afkoppeling Hemelhoek.

Bij gesubsidieerde rioleringsprojecten blijven wij instaan voor de kosten van aanleg gescheiden
stelsel bij particulieren.
De indijking van de Hemelhoek, met het plaatsen van een pomp ter bescherming van het centrum
van Ledegem, moet gefinaliseerd worden in 2019.
Vanuit de gemeente wordt permanent aandacht besteed aan opportuniteiten om de buffercapaciteit
te verhogen, in functie van de gekende plaatsen waar het waterniveau kritische hoogtes kan
bereiken. Bijvoorbeeld Begijnestraat/Groene Jagerstraat en omgeving.
Via het project Waterlandschap en eventueel volgende projecten werken we als gemeente mee om
particulieren/land- en tuinbouwers waterbuffers en waterreservoirs te laten aanleggen.
We gebruiken de strengste normen wanneer het om buffering voor bijkomende verharding gaat en
stimuleren grachten als alternatief voor inbuizingen.

7. Landbouw- en plattelandsbeleid
We organiseren de gemeentelijke schattingscommissie op efficiënte manier om schattingen bij landen tuinbouwschade uit te voeren.
De land- en tuinbouwraad vervult verder zijn taak als informator voor de inwoners en als klankbord
voor het beleid.
We maken maximaal gebruik van de middelen uit Leader9, Platteland Plus10 en landinrichting11. We
kijken in welke mate na 2020 nieuwe (Europese) subsidiekanalen voor platteland kunnen
aangeboord worden.
Verhoging van landschappelijke kwaliteit willen we stimuleren samen met de bewoners en
gebruikers van het platteland. We versterken de promotie en de financiële stimulansen.

8. Financiën
De uitstaande schuld van de gemeente werd gevoelig afgebouwd tussen 2007 en 2013 (-38%). In de
voorbije legislatuur was het de bedoeling de schuld niet opnieuw te doen toenemen .De schuld
werd zelfs nog verder afgebouwd.
De komende legislatuur komen grote financiële uitdagingen op ons af:
-

Noodzakelijke investeringen in dorpskernvernieuwing, infrastructuur en gebouwen.
De taxshift die bij gelijke belastingsvoeten minder opbrengt voor de gemeentekas.

9

Leader is een Europees programma waarbij middelen voorzien zijn om vanuit plaatselijke initiatieven het
platteland te versterken.
10
Europese middelen die specifiek worden ingezet voor gebiedsgerichte werking.
11
Een Vlaams instrument waarmee omgevingsinrichting kan gebeuren.
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-

De rioleringsproblematiek
Het pensioen van de statutaire personeelsleden
Verdere afbouw van dividenden van (energie) intercommunales

Ondanks deze uitdagingen willen wij een dubbel doel realiseren:
-

Het onder controle houden van de schuld tot maximaal het niveau van 2013 tegen 2024.
Het verlagen van de belastingen:
o Personenbelasting (van 8% naar 7,5%) na het afbetalen van de MARO lening.
o Het afronden van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 1007,56 naar
1000).
o Het verlagen van de algemene belasting op gezinnen en bedrijven voor
alleenstaanden en vrijstellen van bijberoepen met lage inkomsten.

9. Verkeer en mobiliteit
Prioriteit is veilig verkeer in de gemeente. De snelheid van de wagens is het grootste probleem op
dat vlak. We zetten extra in op sensibilisering, maar ook op extra controles via vaste en mobiele
flitseenheden.
De verbetering van de fietspaden is ook een belangrijk aandachtspunt. De aanleg van gescheiden
fietspaden in de Wevelgemstraat en Roeselarestraat blijft op de agenda. Dit zijn dossiers waar het
Fietsfonds in tussen komt.
Het nieuwe fietspad van Rollegem-Kapelle naar Sint-Eloois-Winkel wordt geëvalueerd en eventueel
gekopieerd voor de verbinding tussen Sint-Eloois-Winkel en Lendelede.
Er wordt overwogen om mobiele fietsstallingen ter beschikking te stellen voor evenementen in de
gemeente. We voorzien ook meer fietsstallingen in de omgeving van de openbare gebouwen en in de
centra van de gemeenten. Daardoor willen we het gebruik van de fiets aanmoedigen.
Het gebruik van elektrische vervoersmiddelen wordt gepromoot.
Er wordt verder geïnvesteerd in het project “Met Belgerinkel naar de Winkel” of zijn opvolgers, om
het fietsgebruik te stimuleren.
Het niet plaatselijk zwaar verkeer wordt geweerd uit de centra van de gemeente. Daarvoor wordt
gewerkt met een mobiele trajectcontrole, in samenspraak met de politiezone en de andere
gemeentes uit de zone.
Stapsgewijs verhogen we het belang van fiets en voetganger in het publiek domein.
We participeren in proefprojecten i.v.m. autodelen.
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10.

Inspraak

De adviesraden worden vernieuwd en krijgen hun rol verder toebedeeld. Zowel het traditionele
middenveld als burgerinitiatieven zijn voor ons gesprekspartners.
Wij nemen de mening van mensen op info- en inspraakvergaderingen au serieux.

11.

Ruimtelijk beleid

Ledegem wil haar eigen accenten leggen in een ambitieus, ruimtelijk beleid. Het landelijk karakter
van de gemeente met haar 3 dorpen willen we bewaren voor de komende generaties. We willen de
uitdagingen voor de toekomst samen met de bevolking aanpakken. De principes van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen willen we implementeren en vormgeven. Dit willen we doen door het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om te vormen naar een beleidsplan ruimte voor de gemeente
Ledegem
We zorgen voor een verdere afstemming van de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen
in de gemeente. Daarbij wordt blijvend rekening gehouden met de gebiedsspecificiteit.
We organiseren een sterke en deskundige Dienst Omgeving in de gemeente. Een dienst die in staat
is de beleidskeuzes, die vertolkt zijn in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en
stedenbouwkundige verordeningen, op performante en duidelijke wijze over te brengen naar
architecten, burgers en ondernemers. Een dienst die het college van burgemeester en schepenen
ook kan ondersteunen in het updaten van het ruimtelijk beleid en milieubeleid en een grondige
kennis heeft van de evolutie van de wetgeving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening van de
hogere beleidsniveaus. Externe expertise kan ingehuurd worden of gedeeld worden met andere
gemeenten, maar het hart van het ruimtelijk beleid moet kloppen in het gemeentehuis van Ledegem.
Ledegem wil bij de top behoren wanneer het gaat over GIS-toepassingen en digitale communicatie.
Er zal steeds aandacht zijn voor mensen die niet in het digitaal verhaal mee zijn. Zij worden indien
nodig, bijgestaan door de gemeentelijke diensten.
Op vlak van wonen en werken zorgen we voor een zuinig ruimtegebruik, maar benutten we wel de
ontwikkelingskansen die ons worden toebedeeld vanuit de hogere beleidsniveaus, zowel wat betreft
de uitbreiding van kmo-zone als wat betreft de uitbreiding van woongebied.

12.

Lokale economie en kmo

Lokale ondernemers worden beschouwd als partners van de gemeente. De gemeente moet zich
engageren om op deskundige wijze de ondernemers bij te staan op vlak van vergunningen en
communicatie met de lokale gemeenschap.
Controle op vergunningen en vergunningsvoorwaarden vanuit de gemeente gebeurt in functie van
de veiligheid en gezondheid van de omgeving. Dergelijke controles gebeuren met een duidelijk
afsprakenkader vanuit de vergunningen of gemeen overleg met de mensen uit de omgeving.
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Lokale handelaars willen we ruimte geven en ondersteunen. Er wordt gezocht om tegemoet te
komen aan de parkeerbehoefte in de nabijheid van handelszaken.
We helpen handelaars om de commerciële schade bij openbare werken te beperken. We weten dat
dit niet eenvoudig is.
We brengen de jeugd bij de ondernemer door de ondersteuning van schoolbezoeken aan kmobedrijven, maar ook door ondersteuning van de techniekacademie in de gemeente.
De wekelijkse markt in Ledegem is een aanvulling op het assortiment dat wordt aangeboden door de
eigen handelszaken.
We zoeken naar manieren om starters extra te ondersteunen.

13.

Energie en klimaat

De uitdagingen op vlak van energie en klimaat zijn bijzonder groot. Als gemeente moeten wij vooral
meewerken aan sensibilisering van de inwoners en hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie.
Alle belangrijke, gemeentelijke gebouwen beschikken over een Energie Prestatie Certificaat.
Ondertussen werd, in samenwerking met de ESCO12 diensten van Infrax, op de 10 grootste
gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd. De installaties zijn afgestemd op het verbruik.
In de toekomst willen we werk maken van samenwerkingsprojecten zonnedelen. Er moet
onderzocht worden welke de rol kan zijn van het gemeentelijk patrimonium, zoals kerkgebouwen,
om plaats te bieden voor dergelijke projecten. Wij staan open voor burgerinitiatieven en
ondersteunen ze. Er wordt gezocht naar samenwerking met ondernemers, land- en tuinbouwers om
beschikbare dakoppervlakte in te zetten voor zonnedelen.
Het energieloket wordt verder uitgebouwd om de mensen ten dienste te zijn bij hun persoonlijke
energiesituatie. We sensibiliseren door mensen te helpen inschatten wat het energieverlies is van
hun woning door bijvoorbeeld infrarood metingen.
Water staat hoog op onze agenda. Ledegem is een voorloper wanneer het gaat over zuinig
watergebruik. We werken dit verder uit.

14.

Milieu en natuur

Het gebruik van pesticiden is reeds sedert 2015 stopgezet in de gemeente. We zorgen voor het goed
en kwalitatief onderhoud van bermen en openbare ruimten. De ecologische waarde van deze
ruimten wordt extra benut.

12

ESCO staat voor Energie Service Compagny. Dit is een systeem waarbij een derde partner energie
investeringen uitvoert die op termijn terugbetaald worden door de gerealiseerde besparing.
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Aanpak van zwerfvuil wordt een nog belangrijker prioriteit, het inzetten van onbemande camera’s
wordt verder uitgerold. Overtreders worden aangepakt met GAS sancties13.
INFRAX installeerde een laadpaal voor elektrische wagens aan het gemeentehuis. De gemeente
koopt een elektrisch aangedreven wagen aan voor gebruik door het personeel.
Het natuurgebied van de Kezelbergroute wordt verder opgewaardeerd en uitgebreid in samenspraak
met de provincie.
De provincie heeft een stuk grond aangekocht in de oksel van de Kezelbergroute en de Heulebeek.
We willen onderzoeken of de inrichting daarvan ruimte kan bieden voor specifieke vormen van
kleinschalige verblijfsrecreatie.
We stimuleren de provincie om de verbinding tussen de kerk van Ledegem en het centrum van
Dadizele te realiseren.
Binnen het stad-land-schap regio Roeselare14 en het landinrichtingsproject
Roeselare/Moorslede/Ledegem wordt gezocht naar recreatieve meerwaarden in harmonie met de
zittende ruimtegebruikers.

15.

Sociale cohesie en leefomgeving

Het verenigingsleven is de sterkste binding tussen mensen. De gemeente wil blijven inzetten op het
ondersteunen en respecteren van de verenigingen en hun initiatieven. Verbondenheid is belangrijk
om vereenzaming te voorkomen. Wij blijven inzetten op het ondersteunen van buurtfeesten. Maar
ook andere buurtinitiatieven willen we ondersteunen. Zo worden vragen naar specifieke rustplekken,
of ontmoetingsplaatsjes positief benaderd. Onze 3 dorpen hebben elk op zich een bijzondere
samenhorigheid. De gemeente kan enkel stimulansen geven om deze te bevorderen. Er wordt
gekeken in welke mate (nieuwe) gemeentelijke communicatiekanalen daarbij kunnen helpen.
Het netwerk van kleine speelpleintjes wordt verder goed bekeken en waar mogelijk uitgebreid.
Initiatieven ten behoeve van het goede doel worden door de gemeente verder ondersteund met
gratis logistiek. Een dergelijk gemeenschappelijk doel kan ook een belangrijke bijdrage leveren tot
het versterken van het sociaal weefsel.

16.

Senioren

Voor het dagverzorgingscentrum voorziet de gemeente in een tussenkomst van het vervoer. Het
bedrag kan terug wat worden opgetrokken.

13

Gemeentelijke administratieve sancties die kunnen worden opgelegd bij inbreuken op het algemeen
politiereglement.
14
Het stad-land-schap regio Roeselare is een samenwerking tussen 8 gemeenten uit de regio, waarbij vooral
samengewerkt wordt rond omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed.
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Voor de senioren moeten aangepaste woongelegenheden beschikbaar zijn. Het project op SintHubrechtsplein biedt daarvoor een bijzondere kans in de deelgemeente Sint-Eloois-Winkel. De
opportuniteit van een locatie voor een rusthuis in deze deelgemeente wordt verder overlegd met
alle actoren.

17.

Gelijke kansen, mensen met een beperking

We zorgen voor toegankelijke gebouwen en dienstverlening voor mensen met een handicap. De
gemeente engageert zich mee voor het ter beschikking stellen van het Capellehof voor het
dagcentrum vzw ’t Ferm. Deze terbeschikkingstelling zal gebeuren tegen een correcte
huurvergoeding. Vzw ’t Ferm zal dagopvang organiseren voor personen met een handicap. Met
Mariënstede wordt gezorgd voor de invulling van een winkeltje.
Bij de sociale woningbouw in de gemeente moet voldoende aandacht zijn voor toegankelijkheid
voor mensen met een beperking.
Via het convenant met Inter, laten we ons adviseren om de toegankelijkheid verder te verbeteren bij
nieuwbouw en aanpassing van gemeentelijke gebouwen.
We streven er naar om de website te laten voldoen aan de normen van “anysurfer”, zodat minstens
de basisinformatie beschikbaar is voor mensen met een audiovisuele beperking.
De aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een handicap wordt permanent
gemonitord. Individuele aanvragen worden behandeld conform de federale regelgeving. Eventuele
misbruiken bij parkeren worden streng gecontroleerd en gehandhaafd door de lokale politie.
Waar nodig worden de trottoirbanden voorzien met specifieke stukken waardoor het oprijden voor
mensen met een rolstoel vergemakkelijkt wordt.
De G-sport krijgt verdere ondersteuning, in samenwerking met de sportclubs. Wij staan open voor en
stimuleren nieuwe initiatieven.
We maken verder werk van het inzetten van maatwerkbedrijven voor een deel van het onderhoud
van het openbaar groen.
Bij aanwervingen in de gemeente krijgen ook mensen met een beperking een eerlijke kans. Ook al
betekent dit dat de werkpost enigszins moet worden aangepast. We treden verder op als stageplaats
om de integratie van mensen met een beperking te helpen verbeteren.

18.

Feestelijkheden

We stimuleren verder de organisatie van buurtfeesten. We evalueren het reglement waarbij 100
euro subsidie gegeven wordt, in functie van de grootte van de feesten en infrastructuurbehoefte.
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Er wordt overwogen om tijdens de zomerperiode avondactiviteiten te stimuleren in horecazaken.
Hierbij kan gedacht worden aan een toelage voor het betalen van een muziekgroep of band.
Bij het organiseren van activiteiten op de openbare weg wordt extra aandacht besteed aan de
communicatie met de omwoners en handelszaken, heel zeker wanneer de activiteit het volledig
afsluiten van een straat of een deel van een straat vereist.

19.

Vrije tijd

Verenigingen blijven de centrale spil in de vrijetijdsbeleving in Ledegem. Er wordt gezocht naar
vereenvoudiging voor de verenigingen bij aanvraag van evenementen door verdere digitalisering en
het meer toegankelijk maken van de digitaal beschikbare informatie. Ook hier blijft het de bedoeling
om aanvragen, die niet digitaal kunnen gebeuren, te behandelen via rechtstreeks contact aan de
balie.

20.

Cultuur

De goede relatie tussen gemeente en verenigingen wordt bestendigd en aangescherpt. Vanuit de
gemeente wordt zeer respectvol omgegaan met de verenigingen en de bestuursleden.
De ingeslagen weg voor het extra ondersteunen voor podiumkunsten wordt verdergezet.

21.

Sport

Ook hier vertrekken we vanuit het initiatief van de verenigingen die we verder ondersteunen. De
sportdienst is een onderdeel van de Dienst Vrije Tijd en stelt zich ter beschikking van de sportclubs.
Na het succesvol aanleggen van een kunstgrasveld op de terreinen van Olympic Ledegem wordt er
ook een kunstgrasveld aangelegd op de terreinen van Winkel Sport.
Aankoop van sportmateriaal voor zaal-en andere sporten wordt bestendigd in overleg met de
sportraad.
Er wordt goed geluisterd naar de noden van de vele sportclubs en waar mogelijk ondersteund.

22.

Jeugd

Bijzondere aandacht gaat uit naar de infrastructuur voor de jeugdhuizen. Eventuele opportuniteiten
moeten goed in de gaten worden gehouden.
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De speelpleinwerkingen krijgen een belangrijke plaats. De gemeente zorgt voor de nodige
infrastructuur.
Na de heropfrissing van het speelplein in Ledegem volgt een verfrissing van het speelplein in SintEloois-Winkel. Met inspraak van een werkgroep wordt een plan opgemaakt.
Er wordt gezocht naar de optimale plaatsing van het omnisportveld in Ledegem.
Er is bijzondere aandacht voor kleinschalig en laagdynamische speelruimtes. Zo wordt afgesproken
met de WVI om in de Amberlaan een zone te voorzien als speelruimte voor de kinderen.
De tienerwerking blijft een belangrijk speerpunt, ook na het uitstappen van Menen uit de
tienerwerking Maksimum. Er wordt gezocht om met verschillende partners samen te werken met als
doel een degelijk en betaalbaar aanbod te hebben voor de tieners in de gemeente.
We zorgen verder voor een stille ruimte voor de studerende jeugd.

23.

Toerisme en recreatie

Er wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een netwerk trage wegen. Daarbij is vooral de
toegankelijkheid van de trage wegen een belangrijke prioriteit.
De herdenkingen van WOI laten hun sporen na in de gemeente, deze willen we verder koesteren en
gebruiken als educatieve troeven voor de jeugd.
Verdere samenwerking met toerisme Leiestreek waarbij ook verblijfsrecreatie ondersteund kan
worden. Een brochure ter ondersteuning van privé-initiatieven (zoals bed and breakfasts) is één van
de mogelijkheden.

24.

Onderwijs

De samenwerking met de scholen in de gemeente loopt zeer goed. Het thema verkeersveiligheid is
sterk uitgediept. Er moet gezocht worden om binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving een
diepere samenwerking te organiseren op vlak van sociale dienstverlening.
Voor het kunstonderwijs wil de gemeente verder instaan. Er wordt gekeken in welke mate de
verweving tussen het dagonderwijs en de opleidingen muziek, woord en dans een meerwaarde kan
betekenen voor de brede vorming van de leerlingen en toeleiding tot de harmonieën en fanfare in de
gemeente.
De techniekacademie wordt verder uitgebouwd. De relatie tussen bedrijfsleven en opleiding van de
kinderen vinden we zeer belangrijk. De interesse in techniek willen we aanwakkeren van jongs af
aan.
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25.

Digitalisering

De samenwerking met Infra-X-net en Infra-GIS15 vormen een solide basis voor de ICT-infrastructuur in
de gemeente. Ledegem wil digitaal performant zijn en opportuniteiten op vlak van smart city’s
ontwikkelen.
Het digitaal loket wordt uitgebouwd, zonder in te boeten aan dienstverlening voor mensen die niet
digitaal overweg kunnen.

26.

Bibliotheek en Communicatie

De bibliotheek evolueert naar een kenniscentrum. Ontsluiting en terbeschikkingstelling van
informatie wordt de hoofdtaak. Er wordt gezocht naar een nauwere samenwerking tussen
bibliotheek en dienst communicatie van de gemeente. De bibliotheek wordt verder uitgebouwd tot
een open organisatie die graag samenwerkt met andere actoren in de gemeente.
Uitwisseling van werken en kennis tussen bibliotheken is zeer belangrijk. De goede samenwerking op
niveau van BROERE16 (of MIDWEST) wordt verder uitgebouwd.
Het maandelijks gemeentelijk infomagazine evolueert verder mee als belangrijke informatiedrager
naar de bevolking.
De samenwerking tussen communicatiedienst en bibliotheek moet kansen aanboren om mensen
rechtstreeks te bereiken.
De nieuwe communicatietechnieken en sociale media worden maximaal benut.
Netwerkcommunicatie, die mensen snel kan bereiken, zoals het BIN via B-Alert17 worden onderzocht
als tool.
De gemeente blijft ook verder inzetten op directe communicatie naar de inwoners via info- en
inspraakvergaderingen.

27.

Verbroederingen

Nieuwe initiatieven worden afgetoetst op hun meerwaarde.
De mogelijkheden om te participeren in Europese projecten wordt opengehouden.

15

Zowel Infra-GIS als Infra-X-net zijn gemeenschappelijke digitale platformen die tegen betaling aangeboden
worden door Infrax voor geografisch informatiesystemen (GIS) en databeveiliging
16
Broere is de huidige samenwerking van de bibliotheken van de gemeenten uit de regio Roeselare.
17
B-Alert is een federaal platform waarop de gemeente kan intekenen voor verwittiging van mensen via GSM.
Dit werkt zowel naar mensen die zich gratis hebben ingeschreven als naar alle GSM bezitters in geval van
communicatie bij een ramp.
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28.

Dierenwelzijn

Er komt een schepen bevoegd voor dierenwelzijn.
We ondersteunen het dierenasiel Grensstreek en onderzoeken in welke mate een
gemeenschappelijk initiatief kan genomen worden op niveau van MIDWEST om de infrastructuur van
dierenasielen te verbeteren.
We zetten verder in op een correct zwerfkattenbeleid.

29.

Noord-zuid

We zetten in op sensibilisering. De noord-zuidraad is de draaischijf voor het gemeentelijk noord-zuid
beleid. Projectmatige financiering voor projecten met Ledegemse (mede)initiatiefnemers, die de
lokale bevolking in het zuiden ten goede komen, wordt verdergezet. Het sensibiliserend luik dat
gepaard gaat met deze subsidie maakt de cirkel rond.
Het infomagazine, de website, het Facebook- en Twitter-account van de gemeente worden actief
ingezet in de communicatie naar de burgers i.v.m. het noord-zuid beleid.

30.

Wonen

Ledegem heeft het sociaal objectief bereikt. Dit betekent dat er volgens de berekening een
voldoende aanbod is aan sociale woningen. Bij de aanleg van verkavelingen blijven we in overleg met
de sociale bouwmaatschappijen (Mandel en Mandelbeek) onderzoeken of er gesubsidieerde, sociale
woningbouw mogelijk is.
De nieuwe stedenbouwkundige verordening biedt garanties op woningkwaliteit en het in de hand
houden van appartementisering. Kleine grondgebonden kavels lijken het best in de markt te liggen
en genieten de voorkeur vanuit het beleid.
In de centra van de gemeente wordt gezocht om kwalitatieve verdichting te realiseren. Een goed
voorbeeld daarvan is de nieuwe verkaveling Peereboomstraat.
De intergemeentelijke samenwerking met de HRI18 wordt verdergezet. We schenken bijzondere
aandacht aan het bestrijden van leegstand en verwaarlozing. We verbeteren de coördinatie tussen
politie en huisvestingsdienst.
Het premiesysteem ter verbetering van de woonkwaliteit en levenslang wonen wordt permanent
geëvalueerd. We zetten verder in op goede communicatie naar de inwoners.
Wat het energieloket is voor energie moet de woonwinkel zijn voor wonen. Namelijk een
aanspreekpunt voor alle vragen i.v.m. wonen en woonpremies, zowel voor huurders als voor
verhuurders.

18

HRI of huisvestingsdienst regio Izegem is een samenwerkingsverband op vlak van wonen tussen gemeenten
uit de regio Izegem.
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31.

Sociale zaken en OCMW

We verhogen de tussenkomst in het vervoer van mensen naar het dagverzorgingscentrum in de
gemeente.
We stimuleren de inzet van vrijwilligers in de brede zorg, via het LEONAH project. We helpen
vrijwilligers en zorgen ervoor dat zij zich gerespecteerd voelen. We motiveren mensen om zich te
engageren als vrijwilliger. Het GOT (gemeentelijk overleg thuiszorg)19 wordt verder uitgebouwd.
De verdere waardering en ondersteuning van mantelzorgers blijft voor onze gemeente zeer
belangrijk. Ledegem is gekenmerkt door een groot aantal vrijwilligers. Deze worden gemotiveerd en
ingezet via het LEONAH project (Ledegems Ondersteunend Netwerk voor Aanvullende Hulp). In het
dienstencentrum de Kring en WZC Rustenhove zijn zeer veel vrijwilligers actief. Zo wordt het vervoer
van en naar de 2 dagcentra in zeer grote mate met vrijwillige begeleiders ingevuld.
Er is eveneens aandacht voor dementievriendelijkheid. Er wordt onderzocht in welke mate Ledegem
kan inspelen op de sociale inclusie voor mensen met dementie, als “dementievriendelijke
gemeente”.
De goeie samenwerking met het WZC Rustenhove en het dienstencentrum de Kring willen wij
versterken. We blijven voor het dienstencentrum de Kring instaan voor medefinanciering van een
personeelslid. Hetzij via projectmatige samenwerking, hetzij vanuit de algemene middelen van het
OCMW/sociale dienst.
We evalueren de mantelzorgpremie, in relatie met Vlaamse thuiszorgpremies.
Er wordt ingezet op armoedebestrijding. Detectie via een uitgebouwd netwerk is één zaak, hulp
bieden een andere. De belangrijkste armoededrijvers zijn: ziekte, werkloosheid, drugs. De gemeente
wil via het OCMW/sociale dienst mensen helpen. De eerste ambitie is de weg zoeken om structureel
uit de armoede te raken. Het nieuw op te richten Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) zal een
belangrijke schakel worden om dit aan te sturen. Het wordt dus zeer belangrijk daar deskundige
mensen in af te vaardigen, teneinde mee oplossingen te helpen zoeken voor mensen in de
problemen.
We verbeteren de coördinatie tussen wijkpolitie, dienst bevolking en sociale dienst door de verdere
uitbouw van het LIVC (Lokale Integrale Veiligheidscel). Eerste bedoeling is te detecteren of er geen
ontsporingen/radicaliseringen zijn. Maar tevens wordt toegezien op mogelijke misbruiken van
uitkeringen (bijvoorbeeld via domiciliefraude).
Energie- en waterarmoede staan hoog op de agenda. Het zijn bovendien 2 parameters die een
belangrijke indicatie vormen voor een ruimere problematiek. Via het LAC20 wordt dit goed opgevolgd.

19
20

Gemeentelijk overleg thuiszorg is het samenkomen van alle actoren van zorg rond een specifieke patiënt.
Lokale adviescommissie die achterstallige betalers probeert te helpen.
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Het OCMW wordt omgevormd tot een uitgebreide sociale dienst van de gemeente.
We zetten in op het aan het werk helpen van mensen. Activering is voor ons een prioriteit, we
schakelen ons daarvoor in in het nieuwe beleid van de Vlaamse overheid met wijkwerken. We helpen
mensen op weg door via vrijwilligerswerk toeleiding te voorzien naar de arbeidsmarkt. De sociale
dienst werkt daarvoor intensief samen met de VDAB. Voor mensen met een leefloon wordt een
specifiek aanbod uitgewerkt.
We promoten onze dienstverlening in het welzijnsloket om mensen te helpen bij de administratieve
afhandeling bij het overlijden van een naaste.
Op vlak van asiel en migratie voeren we onze opdracht, die wordt toegewezen door de federale
overheid, loyaal uit. We begeleiden de mensen extra via vrijwilligerswerk en zetten bijzonder in op
de kennis van de Nederlandse taal.
Vluchtelingen, asielzoekers toegewezen aan de gemeente moeten maximaal geïntegreerd worden.
Het initiatief van huiswerkklasjes (HUKLAKIN)21 moet verder ondersteund worden. Het is prioritair
dat mensen de Nederlandse taal leren en machtig worden.
De gemeente ondersteunt private kinderopvang initiatieven. In overleg met de onthaalouders wordt
voorzien in opleiding. Voor de noodzakelijke attesten van brandweer staat de gemeente in voor de
coördinatie en betaling.
Het huis van het kind creëert een laagdrempelige dienst voor jonge ouders. Van daaruit worden de
geboortepremies uitbetaald, maar wordt ook eventueel doorverwezen naar andere dienstverlening.

32.

Tewerkstelling

In Ledegem is de werkloosheid zeer laag. Het aantal zelfstandige ondernemers is hoog. We werken
verder aan de activering van mensen zonder werk en doen extra inspanningen om vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.
We ondersteunen de initiatieven voor begeleiding bedrijven in moeilijkheden, zowel voor land- en
tuinbouw (Boeren op een kruispunt) als voor andere zelfstandigen (Dyzo).
We nemen deel aan intergemeentelijke initiatieven op vlak van sociale tewerkstelling en wijkwerken.

21

Een initiatief vanuit het OCMW waarbij vrijwilligers anderstalige kindjes helpen bij het maken van hun
huiswerk.
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