Bestuursovereenkomst
CD&V / N-VA 2013-2018

Gemeente Putte

30/01/2013

Wij stellen u met dit document het bestuursakkoord voor van CD&V/N-VA voor de periode 2013 -2018.
Dit akkoord vormt de leidraad voor de verdere ontwikkeling van ons beleid. Een beleid dat wij willen
uitbouwen in dialoog en overleg met het gemeentepersoneel, adviesraden en bevolking.
De belangrijkste pijler is het voeren van een correct financieel beleid met beheersing van de uitgaven en de
schulden. Daarenboven wensen wij in de mate van het mogelijke voor de verschillende domeinen een
lange termijnvisie te ontwikkelen.
Intergemeentelijke en regionale samenwerking zal een bijkomende noodzakelijke optie zijn om als
individuele gemeente de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.
Communicatie en informatie met onze inwoners, vinden wij cruciaal om onze zienswijze en beleidsvoering
te toetsen.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de burgemeester of de bevoegde schepen.
Met dank voor uw interesse.
Namens burgemeester en schepenen,
Burgemeester Chris De Veuster (CD&V)
Algemeen beleid
Burgerlijke stand
Communicatie
Gelijke kansen
Brandweer en politie
1e Schepen Jeroen De Cuyper (N-VA)
Lokale economie
Sport
Leefmilieu

2e Schepen Chris Bosmans (CD&V)
Cultuur en toerisme
Landbouw
Financiën
Senioren
Ontwikkelingssamenwerking

3e Schepen Bart Lambrechts (CD&V)
Openbare werken
Wonen en huisvesting
Patrimonium
ICT

4e Schepen Mieke Fransen (CD&V)
Kind en jeugd
Onderwijs
Evenementen
Uitleendienst

5e Schepen Peter De Vooght (N-VA)
Ruimtelijke ordening
Stedenbouw
Mobiliteit

6e Schepen Bert Rousseau (N-VA)
Sociale zaken
Armoedebeleid
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Ruimtelijke ordening
Putte is een landelijke gemeente en dit accent willen wij behouden. Wij kiezen voor een duurzaam
omspringen met onze ruimte en de ontwikkeling van een langetermijnvisie.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Burgers informeren en betrekken van bij de aanvang bij de ontwikkeling van RUP’s.
 Een visie ontwikkelen voor elke kern, met een gezond evenwicht tussen de verschillende
ruimtegebruikers.
 Zorgen dat er in onze gemeente kwaliteitsvol en duurzaam kan gewoond worden, door toepassing van
stedenbouwkundige reglementen (zoals min. oppervlakte appartement, aantal parkings per
woongelegenheid, aantal bouwlagen, groen, …).
 Actualiseren van het gemeentelijk structuurplan.
 Behouden van ruimte voor duurzame landbouw, natuur en bos.
 Het handhaven van duidelijke stedenbouwkundige regels en een correcte en tijdige behandeling van
stedenbouwkundige aanvragen.
 Een antwoord zoeken op de problematiek van de zonevreemde bedrijven.
Wonen
Iedereen heeft recht op betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste huisvesting. Het volgende decennium
worden wij geconfronteerd met een toenemende vergrijzing en een stijging van om en bij de 20% van het
aantal kleine gezinnen (1 of 2 personen) en het aantal jonge gezinnen. Elke groep heeft zijn specifieke
behoeften naar huisvesting toe.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Sociaal objectief behalen wat betreft huur- en koopwoningen en sociale kavels.
 Onderzoeken van de mogelijkheden van sociale woningbouw, senioren en andersvaliden.
 Samen met externe partners de mogelijkheid onderzoeken naar ontwikkeling van woonzorgzones met
een zo groot mogelijke verscheidenheid aan voorzieningen.
 Streven naar een optimale dienstverlening en dossierbegeleiding bij bouwaanvragen, subsidies,
duurzaam bouwen….
 Evalueren van bestaande samenwerkingsverbanden en eventueel verder uitbouwen.
 Inzetten op kwaliteitsvol wonen.
 Toepassen van het grond- en pandendecreet: voltooien van het register van leegstand, en de verkrotting
waar nodig aanpakken.
Mobiliteit
Vlot en veilig verkeer is belangrijk voor elke deelnemer. Door de stijging van het aantal inwoners in de
kernen wordt de druk op de openbare ruimte en de verkeersdoorstroming verhoogd. De grote uitdaging is
de veiligheid, leefbaarheid en vlotte doorstroming in onze gemeente te garanderen.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Evalueren en bijsturen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
 Versterken van de regionale samenwerking om vrachtvervoer en sluikverkeer bovengemeentelijk te
beheersen.
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 Overleggen met het Vlaams gewest en lokale maatregelen treffen in verband met de doortrekking van
de R6 en het regionale mobiliteitsvraagstuk.
 Aandacht hebben voor de oversteekbaarheid van de N15 en een veilige doortocht in onze gemeente.
 Verhogen van de veiligheid door aangepaste weginfrastructuur, duidelijke reglementen en voldoende
controle op de naleving ervan.
 Sensibiliseren naar verkeersveiligheid en ondersteuning bieden bij verkeers(her)opvoeding.
 (Her)aanleg van veilige voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen, toegankelijk voor iedereen.
 Finaliseren van het project “trage wegen”.
 Evalueren van de parkeermogelijkheden in alle kernen en opmaak van een parkeerplan.
 Evalueren van de verschillende poorteffecten in onze gemeente en de inrichting van de kernen.
 Ondersteunen van het openbaar en alternatief vervoer (overleg De Lijn, mindermobielen, buzzypass).
Openbare werken
Bij de aanleg en het onderhoud van het wegennet is de gemeente niet de enige speler. Voor de subsidiëring
van riolering stelt de Vlaamse Milieumaatschappij de subsidiëringsprogramma’s op; voor fietspaden is dit
de provincie en/of Vlaamse overheid. Het kan bijgevolg soms lang duren vooraleer een project wordt
goedgekeurd. wij willen ook stimuleren om zuinig om te gaan met water: hemelwater bergen in
regenputten, voorraad verzamelbekkens gebruiken als grijs water (toiletten, was …). Ook hier nemen wij als
beheerder van gebouwen het voortouw.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Zorgen voor een maximale subsidiëring van onze projecten.
 Blijven investeren in herstelling van wegen, fietspaden en voetpaden met toepassing van duurzame
oplossingen.
 Voor enkele wegen die dringend aan vernieuwing toe zijn een dossier opstarten in overleg met
nutsmaatschappijen.
 Starten met de herinrichting van de dorpskern Putte centrum.
 Bij de toewijzing van werken aan externe aannemers correcte en transparante regels hanteren.
 Bij werken door nutsmaatschappijen en aannemers die werken in onze opdracht uitvoeren, zien wij er
op toe dat deze werken worden uitgevoerd volgens de afspraken. Fiets- en voetpaden en de wegen
dienen zo snel mogelijk in hun oorspronkelijke staat te worden hersteld.
 Afspraken maken met aannemers zodat omwonenden en bedrijven steeds tijdig gewaarschuwd en
geïnformeerd worden van op til zijnde werken.
 Afvalwater dient via een gescheiden riolering afgevoerd te worden. wij willen dit de komende jaren
verder uitwerken.
 De aanleg van retentiebekkens en een goed onderhouden systeem van grachten en beekjes zijn
essentieel. Overleg met de verschillende betrokken partijen is noodzakelijk. Een praktisch grachtenplan
zal opgemaakt worden.
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Veiligheid en openbare orde
Goed wonen, zorgeloos ontspannen, zich onbekommerd verplaatsen …. kan alleen maar als je leefomgeving
veilig is. Veiligheid wordt ervaren als iets vanzelfsprekend. Brandweer, politie en andere hulpdiensten
vervullen dagelijks hun specifieke rol in dit domein. Het is een thema dat permanente aandacht en de
nodige ondersteuning vraagt.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Verslaggeving en informatie uitwisseling door de vertegenwoordigers in de politieraad.
 De wijkagent heeft een duidelijker profiel door meer zichtbaarheid, herkenbaarheid, verhoogde
aanwezigheid en permanentie.
 Organiseren van preventiecampagnes over drugs, alcohol, diefstal, gericht naar specifieke doelgroepen.
 Aanpakken van allerhande overlast door het opstellen van een goed gemeentelijk reglement en
uitvoeren van gerichte controles.
 Uitbouw van een eenvoudig en toegankelijk meldpunt voor allerlei problemen: straten, voetpaden,
verlichting, vandalisme, veiligheid, sluikstorten, luchtvervuiling ….
 Blijvend investeren in brandweer en opleidingen, bewaken van het aandeel van Putte in de nieuwe
brandweerzones en de hervorming.
 Verdere uitwerking van het rampenplan, onder toezicht van de rampencoördinator en in samenspraak
met de brandweer, het gemeentebestuur, de politie en de organisatoren.
 Actief beleid voeren rond veiligheid (brand, inbraak en vandalisme) aangaande lokalen van
verenigingen, scholen en openbare gebouwen.
Lokale economie
De rol van de gemeente is een voorwaardenscheppend beleid te voeren om de werkgelegenheid in de
gemeente te bevorderen. Daarnaast kunnen wij ook via de stimulering en ondersteuning van de sociale
economie een bijdrage leveren aan tewerkstellingskansen voor kansengroepen.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Uitbouw van een aanspreekpunt en wijze van dienstverlening zodat alle info nodig voor de
opstart/uitbouw van een zaak gecentraliseerd wordt.
 Ontwikkeling van de KMO-zone Klein Boom.
 Een oplossing zoeken voor het verspreid parkeren van vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, in overleg
met alle betrokken partijen.
 Ondersteuning van KMO’s en zelfstandigen: parkeerbeleid, bereikbaarheid….
 De lokale ondernemer ondersteunen door op een verantwoorde manier maximaal gebruik te maken van
hun diensten en producten.
 Opstarten van een inspraakorgaan rond lokale economie.
Financieel beleid
Een verantwoord en degelijk bestuur in onze gemeente is ontegensprekelijk verbonden met een optimaal
beheer van gemeenschapsgoederen en -gelden.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Succesvolle implementatie van de beleids- en beheerscyclus.
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Afbouw van de schulden.
Verstandig investeren door investeringen te toetsen op financiële haalbaarheid en noodzakelijkheid.
Een correcte toepassing van de regels van openbare aanbestedingen.
Kostenreductie door beheersing van de werkingskosten.
Streven naar de meest mogelijke efficiëntie in werking en middelen door nauwere samenwerkingen
tussen OCMW en gemeente en met intercommunales.
 Respecteren van het vooropgestelde budget bij uitvoering van een project.
 Maximaal benutten van aangeboden subsidies en toelagen.
Informatie, dienstverlening en communicatie
Een open en duidelijke communicatie is een belangrijke pijler in de beleidsvoering. Centraal staan de
wensen en behoeften van de burger.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Aanpassing van het klantgeleidingssysteem in het gemeentehuis.
 Opstart besprekingen voor aanpassing van de openingsuren en bereikbaarheid van de diensten.
 Optimalisatie van de bestaande informatiekanalen.
 Streven naar een optimale dienstverlening naar de burger over de verschillende domeinen heen.
 Inspraak en betrokkenheid van burgers verhogen bij o.a. opstart projecten, adviesraden ….
 Herwerking van de gemeentelijke website.
 Uitbouw van elektronische dienstverlening.
 Gratis internet aanbieden in gemeentelijk openbare ruimtes.
 Toepassing van de regels inzake openbaarheid van bestuur.
Personeel
De kerntaak van een gemeente is dienstverlening. Bijgevolg is het essentieel om te kunnen rekenen op goed
en competent personeel. Het personeel is onze partner in de beleidsvoering.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Uitvoeren van een volwaardig human resource beleid met evaluatiegesprekken, vorming en begeleiding.
 Voeren van een objectief benoemings- en bevorderingsbeleid.
 Zorgen voor een correcte en vlotte dienstverlening staat centraal.
 Interne communicatie faciliteren. Bewaken van een voortdurende dialoog tussen personeel en politici.
Loyauteit, openheid en respect zijn waarden die de basis vormen voor een optimale samenwerking.
Land –en tuinbouw
De land- en tuinbouwsector is een belangrijke ruimtegebruiker. Deze wordt naast de bestaande
groenteteeltbedrijven, vooral gekenmerkt door een steeds groeiende sier- en boomteeltsector.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Inventarisatie opmaken van bestaande bedrijven en beschikbaar landbouwareaal.
 Voor correcte vergunningen en duidelijke informatie hebben landbouwers recht op ondersteuning van
gemeentelijke diensten.
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 Gestructureerd overleg met betrekking tot ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, afvalverwerking,
milieumaatregelen, energievoorziening… met de sector.
 Uitdragen van de troeven van onze gemeente als sierteeltgemeente.
Natuur, milieu en energie
Een gemeente is pas leefbaar als er ruim aandacht besteed wordt aan natuur en milieu. Doordat wij met
velen op een kleine plaats verblijven en bewegen, is afvalbeheer een belangrijk gemeentelijk
aandachtspunt.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Behoud van en respect voor natuurgebieden in Putte met een optimale toegankelijkheid.
 Bewoners aanzetten om bij te dragen tot het aanplanten van groenschermen, hagen, borders ….
 Bij de herinrichting van straten, pleinen en kernen groen voorzien.
 Zorgen voor duurzaam wegbermbeheer.
 Actief aanpakken van sluikstorten.
 Het voorbeeld geven betreffende zuinig energieverbruik.
 Aanzetten tot goed isoleren, gebruik van spaarlampen, bewust omgaan met mobiliteit door informeren
en sensibiliseren.
 Blijvend promoten van de samen aankoop van milieubesparende maatregelen.
 Gaan voor een volledige afbouw van pesticide gebruik binnen de gemeentelijke diensten en aanzetten
tot milieuvriendelijke methodes voor onkruidbestrijding.
 Aandacht voor dierenwelzijn en kordaat optreden bij verwaarlozing.
Sport
Zeer recent werd “beweging” toegevoegd aan de bekende voedseldriehoek. Een mens die veel beweging
heeft, aan sport doet, werkt preventief aan zijn gezondheid. De gemeente neemt initiatieven en geeft
ondersteuning met als doel zoveel mogelijk mensen een leven lang aan te zetten tot gezond sporten.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Ter beschikking stellen van speel- en sportterreinen in elke deelgemeente. De locaties zijn er en mits
kleine aanpassingen en goede afspraken bruikbaar voor een grote groep recreanten.
 Een sportbeleid voeren met een lage drempel. Uitbouw g-sport (andersvaliden).
 Optimaal gebruik en beheer van bestaande sportinfrastructuur. Mits een goede planning en afspraken
kunnen kantines bijvoorbeeld gebruikt worden door andere verenigingen, voor seminaries, feestjes ….
 Creëren van uniformiteit in de bestaande huur- en bruikleenovereenkomsten tussen clubs en
gemeente.
 Evenwichtige samenstelling van de sportraad en opmaak van een evenwichtig sportbeleidsplan.
 Stimuleren van sportmogelijkheden voor niet georganiseerde sporters: joggingpad, wandelpaden … in
alle deelgemeentes.
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Vrijwilligers, jeugd en cultuur
Grenzeloze inzet, passie, enthousiasme kenmerkt menig vrijwilliger. In Putte zijn vele honderden mensen als
vrijwilliger actief. Zij zetten zich dagelijks in voor de medemens, jongeren, dier en natuur. Deze input maakt
het samenleven in onze gemeente krachtiger, meer leefbaar en rijker. Wij waarderen dit ten volle.
Vrijwilligers en verenigingen
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Een omkadering bieden om vrijwilligers, verenigingen en buurten optimaal te ondersteunen en te
stimuleren tot het nemen van initiatieven.
 Hulp bieden bij de promotie van verenigingen en hun activiteiten door aankondigingen op de website en
andere gemeentelijke kanalen.
 Optimalisatie van de dienstverleningen en up-to-date houden van het aanbod van de uitleendienst.
 Blijven investeren in een aanbod van kwaliteitsvolle huisvesting van verenigingen in gemeentelijke
gebouwen.
 Vrijwilligers zijn onze partner in de praktische uitbouw van het gemeentelijk beleid.
Jeugd
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Ondersteuning van jeugdverenigingen in hun streven naar kwalitatieve huisvesting .
 Opwaardering van de polyvalente zaal en opnieuw gebruiken voor fuiven door werk te maken van
veiligheid, reputatie en aanbod.
 Voorzien in voldoende buitenspeelruimte in alle kernen en bij grotere verkavelingen.
 Jongeren, zowel individuele als deze aangesloten bij verenigingen, blijvend stimuleren om deel te
nemen aan vormingsinitiatieven. Dit in samenwerking met overkoepelende organisaties.
 De jeugd- en kindergemeenteraad blijven betrekken bij gemeentelijke initiatieven.
 Brandveiligheid van jeugdlokalen garanderen door controle, ondersteuning, een brandoefening.
 Zorgen dat de vakantiewerking betaalbaar blijft.
Cultuur
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Evaluatie van het gebruik van de polyvalente zaal in het Gemeenschapscentrum Klein Boom door Putse
organisaties. Opmaken van een duidelijk en éénzijdig reglement. Informeren van alle Putse
verenigingen omtrent dit aanbod.
 Meewerken aan de herbestemming van waardevolle cultuurhistorische gebouwen (kerken, hoeves,
unieke burgerwoningen) ten diensten van de bevolking.
 Beheer, bescherming en behoud van cultuurhistorisch patrimonium in samenwerking met eigenaar en
overheidsdiensten.
 Voldoende aandacht besteden aan het gemeentelijk archief.
 Blijvende inzet voor de bib als ontmoetings- en multimediacentrum.
 Via de cultuurraad blijft de cultuurdienst instaan voor ondersteuning van culturele verenigingen.
 Nieuwe initiatieven nemen die leiden tot samenwerking tussen verenigingen, scholen en
gemeentebesturen onderling om cultuurthema’s een ruimer draagvlak te geven.
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Onderwijs en kinderopvang
De rol die wij als gemeente hebben in verband met onderwijs is vooral een ondersteunende rol. Voor
kunstonderwijs hebben wij duidelijk een trekkersrol. Jonge gezinnen hebben dan weer vooral nood aan
kinderopvang. wij kijken er constant op toe dat een goede afstemming op de werkelijke noden van de
gezinnen gegarandeerd blijft.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Veiligheid in en rond de scholen is een topprioriteit. De gemachtigde opzichters blijven behouden.
 Het aanbod dat de gemeente doet op cultureel, sportief, milieu-educatief vlak gebeurt in overleg met de
scholen.
 Blijvende aandacht en zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en degelijke huisvesting voor de kunstacademie.
 Opvoedingsondersteuning van gezinnen is een belangrijk thema. Dit kan door samenwerking met
bevoegde partners zoals welzijnsschakels, de provincie en andere organisaties.
 In overleg met bestaande organisaties, actief meewerken aan het behoud van het aanbod van
onthaalgezinnen.
 Ervoor zorgen dat de onmiddellijke omgeving van de kinderopvangdiensten veilig zijn.
 De voor- en naschoolse kinderopvang is in onze gemeente goed uitgebouwd. wij zien erop toe dat de
kwaliteit behouden blijft.
 Rekening houden met de toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen.
 Erop toezien dat er in elke beleidsdomein aandacht is voor jonge gezinnen.
 Zorgen dat onthaalouders en begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang de kans krijgen om deel
te nemen aan vormingsinitiatieven die betrekking hebben op hun functie.
 Actief overleg met de scholen.
Erfgoed en toerisme
Een aantal ‘dorpsgezichten’ in onze gemeente zijn getuige van een ver verleden en vormen de ziel van ons
dorp. Toeristische trekpleisters zoals Beerzelberg, natuurgebieden en hoeves maken dat Putte op toeristisch
vlak heel wat potentieel heeft.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Maximaal behoud van het historisch erfgoed. Kerkhoven zijn een link naar ons verleden.
 Initiatieven omtrent de instandhouding van jaarmarkten ondersteunen.
 Op vlak van erfgoed en toerisme heeft de gemeente Putte voor de zachte toerist heel wat te bieden.
Rond figuren als Alice Nahon en Jozef Weyns; plekjes zoals de Ixenheuvel, Beerzelberg en ter
Speelbergen; landbouwactiviteiten, boomkwekerijen, sierteeltbedrijven, een paardenmelkerij, kan heel
wat verteld en getoond worden.
 Zoeken naar een nieuwe bestemming voor het oude gemeentehuis, zowel in Putte als in Beerzel.
 Ondersteuning van de promotie van streekproducten.
 Uitbouw van een meer prominent aanwezige toeristische infostand in de inkom van ons gemeentehuis.
 Informatiebordjes aan bezienswaardigheden aanbrengen en onderhouden.
 Trage wegen, fietsknooppuntennetwerk, nieuwe wandelingen langs Putse siertelers voldoende
aandacht schenken.
 Voldoende recreatie voorzien voor burgers en toeristen.
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Senioren
Een overwogen beleidsplan voor senioren opmaken geeft een visie op lange termijn voor deze steeds groter
wordende bevolkingsgroep.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Voor de actieve senioren samen met de seniorenadviesraad en bestaande verenigingen een aanbod in
activiteiten voorzien.
 Voor zorgbehoevende senioren ondersteuning bieden aan externe partners in de oprichting van een
dagverzorgingscentrum, aan de bestaande thuiszorgdiensten, de mantelzorgers, zorgcontinuüm ….
 Om vereenzaming tegen te gaan is het belangrijk dat mensen mekaar ontmoeten. De
middenveldorganisaties die actief zijn op dit terrein, willen wij ondersteunen en aanvullen waar nodig.
 Inventariseren en duidelijk communiceren rond de verschillende initiatieven (zorg, ontspanning,
vorming …) die binnen de gemeente aangeboden worden door externen.
 Senioren
de
weg
tonen
naar
gemeentelijke
initiatieven
zoals
dienstencentrum,
ontspanningsnamiddagen, sociale maatregelen ….
Welzijn en armoede
Ook in landelijk gebied leven vele mensen onder de armoedegrens. Vaak houdt men dit verborgen voor de
buitenwereld. Armoedebeleid is grens- en domeinoverschrijdend. Het welzijns- en armoedebeleid krijgt
gestalte in het sociaal beleidsplan. Dit plan willen wij goed opvolgen en regelmatig evalueren. Het dient
tevens als ‘armoedebarometer’. Minstens één maal per jaar dient dit als leidraad voor bespreking.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Financiële begeleiding door het OCMW. Het leefloon is een instrument om mensen tijdelijk een
minimuminkomen te verzekeren. Budgetbegeleiding en –beheersing zijn instrumenten om tot lange
termijn resultaten te komen. Bij elke beslissing zal een langetermijnvisie vooropgesteld worden om
cliënten doeltreffend uit de problemen te helpen.
 Inzake huisvesting hulp aanbieden naar kostenbesparing: aanvraag huursubsidies, energiescan, samenaankoop van energie.
 Begeleiding naar de arbeidsmarkt is de meest aangewezen manier om verantwoordelijkheid op te
nemen naar de samenleving toe. Een goede databank en samenwerking met de VDAB is nodig.
 Ondersteunen van de sociale economie.
 Het PWA-systeem op gemeentelijk vlak blijven ondersteunen.
 Opsporen en bestrijden van sociale fraude.
 Samenwerkingsinitiatieven met naburige gemeenten bekijken, zeker als een schaalgrootte dit vereist.
 Extra aandacht geven naar kwetsbare gezinnen, alleenstaanden met kinderen en gezinnen in armoede.
Ze leven dikwijls geïsoleerd in onze gemeente. Detectie van kinderarmoede is hier een prioriteit.
 Elke dienst moet alert zijn voor armoede, niet alleen de OCMW-diensten.
 Vluchtelingen die in Putte in lokale opvanginitiatieven verblijven zijn kwetsbaar. Tijdens de
asielprocedure zijn ze onze gasten met bepaalde rechten en plichten. wij kunnen hen eventueel
inschakelen in het vrijwilligerswerk.
 Alle veldwerkers die thuis zijn in sociale zaken van de gemeente verenigen in de welzijnsraad. Deze raad
is een belangrijk advies- en overlegorgaan.
 Particulieren, verenigingen en organisaties die zich het lot van inwoners die het moeilijk hebben
aantrekken, ten volle steunen.
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Ontwikkelingssamenwerking
Werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving, vertalen binnen het gemeentelijk beleid.
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 De Wereldwinkel is een belangrijke schakel in eerlijke productie en handel. De gemeente neemt de
filosofie van deze organisatie op het vlak van ‘fair trade’ over. Het is goed dat zoveel als mogelijk fair
trade producten worden aangekocht. Bijv. aankoop personeelskledij in het kader van het project
‘schone kleren’. Wij wensen een ‘fair trade’ gemeente te worden en tonen hier de voorbeeldfunctie.
 Opmaak van een programma voor ontwikkelingssamenwerking in samenspraak met geëngageerde
burgers.
 Stimuleren van kennismakings- en samenwerkingsprojecten met andere culturen.
 Ontwikkelingsinitiatieven van verenigingen of individuele burgers stimuleren om een draagvlak rond
deze thematiek te creëren.
Gelijke kansenbeleid
We willen een belangrijke actor zijn in het bevorderen van gelijke kansen in onze gemeente
Acties die wij als gemeentebestuur willen ondernemen:
 Zorgen dat burgers bij ons terecht kunnen met vragen rond toegankelijkheid in de ruime betekenis van
het woord
 Ervoor zorgen dat alle inwoners van onze gemeente, hoe verscheiden ook, zich gelijk behandeld voelen,
ongeacht hun afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, handicap, seksuele geaardheid... met respect voor wie
hij of zij is.
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