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Beste Laakdallers,
Graag stellen we jullie hierbij de belangrijkste speerpunten van een ambitieus meerjarenplan voor.
Een plan op maat van alle Laakdallers.
De voorbije jaren zetten we reeds heel wat krijtlijnen uit en realiseerden we projecten die de
toekomst van onze gemeente mee vorm geven. Hier werken we verder aan en streven naar nog
meer innovatie, duurzaamheid, netheid en verkeersveiligheid.
De beste ambassadeurs voor onze gemeente, dat zijn we zelf, allemaal samen! Laten we ons
verbinden tot één warme gemeenschap en de toekomst van onze gemeente samen vastpakken.
We zijn benieuwd naar jullie suggesties en ideeën om van Laakdal een nog mooiere gemeente te
maken.
Doen jullie mee?
Jullie burgemeester Tine Gielis
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de financiën van onze gemeente te optimaliseren
en ons te wapenen voor de toekomst. De uitdagingen zijn dan ook enorm groot met o.a. de stijging
van de pensioenkosten, de gevolgen van de tax-shift en de vergrijzing, het duurzaam ontwikkelen,…
én natuurlijk ook de ambitie om te blijven investeren in Laakdal!
Investeren is immers niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente, maar is vooral
de motor van de gemeentelijke dynamiek, ontwikkeling en vooruitgang!
Het nieuwe meerjarenplan bewaart het evenwicht tussen ambitie en financiële gezondheid zonder
de factuur door te schuiven naar de volgende generatie. Het eigen financiële kader is strenger dan
opgelegd door de Vlaamse overheid. Binnen dit kader zullen we deze legislatuur fors investeren in
gebouwen, wegenis, riolering, fiets- en voetpaden en kwaliteitsvolle dienstverlening.
Schepen van Financiën Jurgen Mensch

Meerjarenplan 2020-2025

Divers activiteitenaanbod

Al deze speerpunten zijn gelinkt aan één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(‘sustainable development goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties.

Eén verbonden, solidaire
gemeenschap
we creëren het Laakdallergevoel:
•peter en meter voor nieuwe inwoners
•organisatie boomplantdag voor pasgeborenen
en onthaaldag voor nieuwe inwoners
•huldiging burgers op vlak van cultuur, sport,
duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking,
jeugd, …
inspraak in het beleid door participatie
waardering vrijwilligers, stimulering
vrijwilligerswerking en organisatiebreed
vrijwilligersbeleid
sensibilisering rond internationale solidariteit d.m.v.
activiteiten en lezingen

Werken in eigen streek
en lokale handel
werken aan duurzame ruimte om te
ondernemen en lokale kernen te versterken
ondersteuning van lokaal ondernemerschap en
opmaak strategisch commercieel plan

Groene gemeente waar
natuur, landbouw en
bedrijvigheid samen gaan
bevordering biodiversiteit, bescherming en
uitbreiding waardevolle natuur, sanering van de
Laak
inzet voor het welzijn van dieren, diervriendelijk
zwerfkattenbeleid, aanleg van
hondenlosloopweides

Lokaal geïntegreerd
gezinsbeleid
organisatie kwaliteitsvolle en laagdrempelige
opvang zoals buitenschoolse kinderopvang en
peuterspeelpunt
ondersteuning kwetsbare gezinnen
•onderzoek naar vrijetijdspas, UitPas

Moderne kwaliteitsvolle
dienstverlening
streven naar goed geïnformeerde burgers via
gerichte, interactieve communicatie
•communicatie in het kader van incidenten,
wegenwerken en andere hinder
•promotie diensten en activiteiten
•informatie via magazine Laakdal Leeft, website,
digitale infoborden, Be-Alert

Betaalbaar en
kwaliteitsvol wonen
zorgen voor een propere gemeente met
initiatieven tegen zwerfvuil of sluikstort en
organisatie metingen van luchtkwaliteit op
knelpuntlocaties om de luchtkwaliteit te
verbeteren
zorgen voor voldoende sociaal woonaanbod i.s.m.
diverse partners
optimalisatie ruimtegebruik; opmaak gemeentelijk
ruimtelijk beleidsplan

Duurzame mobiliteit
Preventief
gezondheidsbeleid
en geïntegreerde
gezondheidszorg
acties rond welzijn en gezondheid in het kader
van ‘Gezonde Gemeente Laakdal’

stimulatie duurzame verplaatsingen bij inwoners,
gemeentepersoneel en bedrijven
aanleg fietspaden om burgers te stimuleren meer
te fietsen
•aandringen op de aanleg van een nieuw fietspad
langs Averboodse Baan
•onderzoek naar de aanleg van een fietssnelweg
door Laakdal

Sterk verenigingsleven
financiële steun en investering in infrastructuur
voor verenigingen
•de bouw van een polyvalente zaal ter hoogte
van GBS Eindhout
•vorming van visie omtrent herbestemming
toneelzaal Vinea
•realisatie van polyvalente zaal in Vorst Meerlaar
tegen 2023
ondersteuning van verenigingen met raad en
daad en waardering voor hun bijdrage aan de
gemeenschap
•organisatie vormingen voor verenigingen
•organisatie Dank-je-wel Dag voor verenigingen

Financiën duurzaam in
evenwicht
optimale behering van onze centen
evenwicht tussen ambitie en financiële
gezondheid

Klimaatneutrale,
energieonafhankelijke
gemeente
reductie van de CO²-uitstoot van 40% t.o.v. 2011
(Kempen 2030) tegen 2030
opmaak klimaatactieplan

Goed onderhouden
openbaar domein
zorgen voor een goed onderhouden openbaar
domein
uitwerking voetpadenplan
aanleg begraafplaats Eindhout
aanleg doortocht door Eindhout
Kapelle- en Pastorijstraat verkeersveiliger maken
voorbereiding herinrichting en doortocht Diestse
Baan – Averboodse Baan

streven naar een bruisende gemeente en
organisatie van activiteiten zoals openluchtfilms,
Vejelse metten, buitenspeeldag, gemeentelijk
seniorenfeest, speelpleinwerking, sport – en
vrijetijdskampen
organisatie van één jaarlijks zomerfeest per
deelgemeente
onderzoek van de behoefte en mogelijke locatie
van een skatepark en jeugdhuis
ondersteuning en stimulatie van Laakdalse
verenigingen om hun vrijetijdsaanbod te
verruimen en aanbod van evenementenloket
voor organisatoren van evenementen
ondersteuning en stimulatie van toeristische en
recreatieve beleving in Laakdal

Ondersteuning
Laakdalse scholen
gelijke onderwijskansen voor alle kinderen

Toegankelijke sociale
hulp- en dienstverlening
aanbod van efficiënte en effectieve
basisdienstverlening voor kwetsbare burgers
•Aanbod financiële steun op basis van sociaal
onderzoek
•onderzoek naar huisvesting voor kwetsbare
groepen en aanbod noodwoningen
•aanbod juridische – en budgethulpverlening
streven naar maatschappelijke integratie van alle
Laakdallers
•organisatie van diverse projecten in de strijd
tegen kinderarmoede
•onderzoek naar implementatie van sociaal tarief
voor vrijetijdsactiviteiten
•opstart vervoersdienst met een busje dankzij
Europese subsidies
•stimulatie G-sport en sport voor senioren
zorgzame buurten creëren en voorzien van
antennepunt van het Lokaal Dienstencentrum in
elke deeldorp
verhoging zelfredzaamheid van ouderen en
kwetsbaren
•uitreiking mantelzorgpremie
•aanbod warme maaltijden in het Lokaal
Dienstencentrum en Het Eepos

Veilig en leefbaar Laakdal

Iedereen telt

We blijven investeren in een ruime waaier aan sociale diensten
en maatschappelijke voorzieningen voor iedere Laakdaller
ongeacht zijn leeftijd. Zo voeren we de strijd op tegen
kinderarmoede. Schepen van Welzijn Raf Moons: “Ik ben ervan
overtuigd dat alle kinderen de kans verdienen om samen te
spelen en zichzelf te ontplooien. Daarom organiseren we
toegankelijke ontmoetingsmomenten zoals Peuterspeelpunt
en betaalbare kinderopvang. We begeleiden kwetsbare
kinderen tevens extra in het onderwijs.”
Ook mantelzorgers krijgen voortaan een
extra duwtje in de rug. Een mantelzorger
omringt een hulpbehoevend familielid,
vriend, kennis of buur met veel warmte,
liefde en zorg. Als waardering voor hun
inzet en engagement, reiken we voortaan
Raf Moons
een mantelzorgpremie uit.
Bevoegd voor: Welzijn, Gezin, Personeel &
Kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

Burgemeester Tine Gielis: “Onze gemeente is een thuis voor
meer dan 16000 unieke inwoners. Laten we ons verbinden tot
één warme gemeenschap en laat ons samen de toekomst van
onze gemeente vastpakken.”
We houden het investeringsritme van de voorbije jaren aan en
blijven Laakdal vernieuwen en versterken. We voeren de projecten
uit die reeds voorbereid zijn maar investeren ook in nieuwe, kleine
en grote projecten in elke deelgemeente. Zo bouwen we een
nieuwe turnzaal langs de gemeentelijke basisschool in Eindhout.
Deze zal tegelijkertijd dienst doen als polyvalente zaal voor de
verenigingen. De judoclub en de buitenschoolse kinderopvang
zullen zich daar ook vestigen. Daarnaast focussen
we ons natuurlijk op de algemene taken: het
onderhoud van het wegennetwerk, fiets- en
voetpaden, parkjes, pleintjes en gemeentelijk
patrimonium. We streven naar meer veiligheid
en gaan de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort.
Tine Gielis

Bevoegd voor: Veiligheid & Algemeen beleid,
Openbaar domein, Burgerlijke stand, Onderwijs

Bruisende gemeente

We streven naar een bruisend vrijetijdsaanbod dat iedereen in
beweging zet. Het huidige kwalitatieve activiteitenaanbod wordt
uitgebreid met bijvoorbeeld een zomerfeest per deelgemeente.
Schepen van Cultuur, Toerisme en Festiviteiten Gerda Broeckx:
“Ik ben enorm fier op de diverse verenigingen in onze gemeente.
Zij vormen stuk voor stuk een meerwaarde voor gans Laakdal.
Daarom willen we hen blijvend ondersteunen door het aanreiken
van financiële impulsen en het zorgen voor veilige accommodatie.”
Daarnaast zullen we ook inwoners die geen lid
zijn van een vereniging activiteiten aanbieden.
Zo starten we deze legislatuur met de bouw
van een polyvalente zaal in Vorst-Meerlaar die
gebruikt kan worden voor tal van activiteiten,
culturele voorstellingen of eetfestijnen.
Gerda Broeckx

Bevoegd voor: Cultuur, Toerisme, Festiviteiten,
Landbouw, Senioren & Begraafplaatsen

Basisvoorziening voor iedereen

Lokale handel speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van een gemeente. Het is dan ook essentieel
dat er in alle deeldorpen een aanbod aan basisvoorziening
is. “Daarom willen wij een beleid voor de lokale detailhandel
waarbij er proactief kan worden gewerkt en waarbij er
mogelijkheden voor langetermijnplanning worden gecreëerd”,
aldus Jurgen Mensch, schepen van Ondernemen. “Bijkomend
willen we met een strategisch commercieel plan en de
afbakening van kernwinkelgebieden een
houvast hebben bij het vergunningsbeleid
en een duidelijke visie voor het nemen
van ondersteunende maatregelen.” Het is
evident dat de lokale middenstandsraad
betrokken wordt bij de opmaak hiervan.
Jurgen Mensch

Bevoegd voor: Ondernemen, Communicatie, ICT,
Financiën, Gezondheid

Leefbare kernen zijn het kloppend hart van onze samenleving.
Maar naast verblijfskwaliteit is ook mobiliteit een essentieel
aandachtspunt in een dorpskern. “Het verhogen van de
verkeersveiligheid blijft dan ook een prioritaire doelstelling”,
vertelt schepen van Mobiliteit Frank Sels. “Door de aankoop
van een fietsregistratiesysteem dat via een chip bijhoudt
hoeveel kilometers er gefietst of gewandeld wordt (en dit te
belonen), willen wij iedereen stimuleren om zich duurzaam
te verplaatsen. Ook bij de heraanleg van o.a. de Kapelle- en
Pastorijstraat en de Averboodse Baan inVeerle en de doortocht
in Eindhout zal de kaart van de zwakke weggebruiker worden
getrokken!” Fietsen en wandelen moet niet alleen comfortabel
maar vooral veilig zijn. Daarom zetten wij in op meer en beter
onderhouden voet- en fietspaden. Maar mobiliteit is een
basisrecht voor iedereen, ook voor de autoen vrachtwagenbestuurders. “Natuurlijk
verdient ons wegennet nauwe aandacht.
Door een regelmatig onderhoud van de
gemeentewegen maken we onze straten
aangenamer en veiliger”, belooft Frank.
Frank Sels

Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening & Patrimonium,
Mobiliteit, Jeugd en Wijkwerking

Prolaakdal denkt aan het milieu en de toekomst!
Daarom is deze publicatie op 100% gerecycleerd papier gedrukt.

Klimaatvriendelijk

Maar liefst 40% minder CO2 -uitstoot realiseren door minder
energie te verbruiken en sterk in te zetten op hernieuwbare
energie en klimaatadaptie. Dat is het engagement dat het
gemeentebestuur recent is aangegaan bij het ondertekenen van
het streekproject Kempen2030 . “Het wordt steeds duidelijker
dat de organisatie van de energievoorziening anders moet”,
legt schepen van Milieu Benny Smets uit. “De noodzakelijke
vermindering van onze CO2-uitstoot blijft dan ook essentieel
om de klimaatverandering tegen te gaan. We maken daarom
een klimaatactieplan op en volgen de CO2-reductie via de
broeikasgasinventaris op.” Maar om een groene gemeente te
blijven, is er nog meer werk aan de winkel. “Bomen zijn belangrijk!
Daarom dragen wij niet alleen zorg voor onze bossen en natuur,
wij gaan ze ook uitbreiden zodat wij de
biodiversiteit kunnen bevorderen. Verder willen
wij ook aandringen op een snelle sanering
van de Grote Laak. En tenslotte stimuleren wij
natuurlijk alle duurzame verplaatsingen met de
fiets, te voet of met het openbaar vervoer!”,
besluit Benny.

Benny Smets

Bevoegd voor: Klimaat, Dierenwelzijn,
Sport, Internationale samenwerking

V.U.: Stein Voet, Berthoutstraat 22/4, 2430 Laakdal

Duurzame mobiliteit

