De nieuwe bestuursploeg van Open VLD, sp.a en N-VA stelt haar beleidsplan voor onder het
motto: “samen werken aan Gistel, een stad om fier op te zijn. Het nieuw bestuur kiest voor
duurzame antwoorden op de uitdagingen waar onze stad voor staat op het vlak van bestuur,
financiën, wonen, werken, vrije tijd en sociaal beleid.
Het bestuursakkoord bestaat uit 242 punten en zal zowel in Gistel als de deelgemeenten worden
voorgesteld door het bestuur.

BESTUUR
BURGERPARTICIPATIE
1

we betrekken de Gistelnaar actief bij de beleidsbeslissingen en de uitvoering ervan; in die optiek
wordt het beleidsplan afgetoetst met de inwoners via enquête en/of infosessies

2

we onderzoeken de mogelijkheid om via wijkraden in Gistel en dorpsraden in Moere,
Snaaskerke, en Zevekote de burgerparticipatie te verhogen

3

we onderzoeken hoe een percentage van het meerjarenbudget 2020-2025 kan bestemd worden
als burgerbudget

4

de werking tijdens de vorige legislatuur van de bestaande adviesraden wordt geëvalueerd (in dit
kader willen we o.m. de digitale verwerking en raadpleging van verslagen via het COBRAplatform accurater maken)

5

we onderzoeken de oprichting van een “overkoepelende” raad, bestaande uit
vertegenwoordigers van verschillende raden en interne medewerkers rond bepaalde projecten

6

in ons lokaal beleid proberen we zoveel als mogelijk de link te leggen met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

7

we heten nieuwe bewoners opnieuw welkom op een ontvangstmoment

INTERNE WERKING en PERSONEEL
8

de studie van BDO is een “leidraad” voor een nieuw organogram en de reorganisatie van de
diensten als gevolg van de integratie GEMEENTE en OCMW

9

prioritair bij deze reorganisatie is de dienst omgeving en openbare werken

10

de lokalenproblematiek die gepaard gaat met deze reorganisatie wordt gebaseerd op een
indeling van de diensten op basis van de criteria MENS / RUIMTE / LOGISTIEK (in dit verband
wordt een nieuwe locatie voor de huisvesting van de wijkpolitie bestudeerd in overleg met de
politiezone Kouter)

11

we werken een hedendaags personeels- en HR-beleid uit en richten hiervoor een interne
adviesraad op (o.a. door een heroriëntering van “teamspirit”)
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COMMUNICATIE
12

doorlichting en optimalisatie van huidige communicatiekanalen (Gistelzine, website, facebook,
stadsapp …)

13

beslissingen met impact op de Gistelnaar en zijn omgeving gebeuren steeds in overleg met de
Gistelnaar

14

we communiceren pro-actief met de bevolking op een systematische, correcte, evenwichtige,
tijdige en verstaanbare wijze (vb. wegeniswerken, omleidingen als gevolg van activiteiten, …)

15

voor de burger relevante documenten en informatie worden online ter beschikking gesteld (zo
bv. wordt de pagina op gistel.be voor wegenwerken herwerkt naar het voorbeeld van de
gemeente Malle)

16

de werking van het e-loket wordt geëvalueerd en - zo nodig – bijgestuurd

17

we zorgen ervoor dat gebruikers van gemeentelijke gebouwen de beschikbaarheid van lokalen
(evenementenhal, CC’s, …) on-line kunnen raadplegen

18

kennis ten gevolge van opleidingen wordt gedeeld binnen de organisatie.

19

elke loketfunctie neemt ook de rol op van signaalfunctie

20

we voorzien de contacten van de burger met de technische dienst “op afspraak”. Bij het maken
van de afspraak worden door de burger gevraagde inlichtingen zoveel als mogelijk telefonisch
gegeven. Indien de burger toch een afspraak wil, worden “inlichtingen” aan het loket verstrekt.
Andere contacten die privacy vereisen (zoals inzage van plannen, vergunningen en advies inzake
aanvragen omgevingsvergunning) worden afzonderlijk met de betrokken ambtenaar
afgesproken.

DIGITAAL - IT
21

we onderzoeken het aanbieden van WiFi op openbare plaatsen (EU-subsidies beschikbaar tot
2020), zoals de Markt, omgeving Zomerloos en jeugddorp, park Sophoras

22

de financiële haalbaarheid van het gebruik van digitale infoborden (ter vervanging van de
manuele infoborden) wordt onderzocht

23

we ondersteunen mensen zonder digitale vaardigheden zodat de digitale kloof niet dieper wordt
(forum is bibliotheek)

ARCHIEF
24

n.a.v. de verhuis van onze diensten wordt aan elke dienst een grondige archivering van de
dossiers gevraagd

25

de burgemeester overlegt met de communicatie-ambtenaar hoe de archivering nu en in de
toekomst moet gebeuren

26

de productiviteit op de werkvloer en de dienstverlening aan de bevolking zijn gediend met een
nette en ordelijke werkomgeving. Daarom wordt de archivering op de werkvloer gerealiseerd
met toepassing van de principes van 5S.
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TOEGANKELIJKHEID
27

bij de realisatie van nieuwe projecten (wegen, gebouwen, …) nemen we steeds de beginselen van
toegankelijkheid ter harte

28

we maken bestaande voetpaden (geen lage verkeersborden, verlichtingspalen of bomen in
midden van voetpad) en gebouwen (Zomerloos, bibliotheek, CC Gistel, …) toegankelijker

29

bij de reorganisatie van de diensten herbekijken we ook de openingsuren; zo mogelijk stemmen
we openingsuren op elkaar af (bv. AC en politie)

30

we maken openbare gebouwen (bibliotheek, Zomerloos, CC Gistel, …) toegankelijker via
automatische deuropeners

PERSBELEID
31

Er worden in het schepencollege geen vaste persmomenten meer gehouden. Op de wekelijkse
agenda van het schepencollege zal een rubriek “PERS” bijgevoegd worden na de “brieven” en
“uitnodigingen”. Hier kan dan telkens worden besproken welke dossiers of gebeurtenissen aan
de pers (telefonisch of via persbericht) worden meegedeeld door de burgemeester.

32

De burgemeester kan beslissen om dringende gebeurtenissen eerder te communiceren na
verwittiging van de coalitiepartners
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FINANCIËN
BELASTINGEN
33

we staan voor een duurzaam gezond financieel beleid en een aanvaardbare, faire fiscaliteit met
een beheersbare schuld

34

het aanhouden van voldoende reserves uit de exploitatie (AFM-marge) om de oplopende
exploitatiekosten en dalende exploitatieontvangsten op te vangen en de investeringsambitie te
realiseren (in die context lijkt een werkkapitaal van €2.000.000 aangewezen)

35

de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen worden onder de loep genomen o.b.v
volgende criteria (kosten/baten, transparantie, eerlijkheid, doeltreffendheid, sturend effect, …)

36

de subsidiereglementen worden geëvalueerd in het kader van het doel en de werking van de
gesubsidieerde organisaties en personen

37

bij een hervorming van de belastingontvangsten mag de globale belastingdruk per inwoner niet
stijgen

38

we houden een kerntakendebat (wat doen we en wat doen we niet meer?) waarbij we ook het
personeel betrekken m.h.o. een vermindering van de uitgaven

39

we onderzoeken mogelijke efficiëntiewinsten als gevolg van de integratie gemeente en OCMW

PERSONEELSKOSTEN
40

aanwervingen gebeuren enkel nog op contractuele basis

41

de personeelskosten moeten beheersbaar blijven

EXPLOITATIE en INVESTERINGEN
42

de financiële ruimte tijdens de legislatuur uit eigen middelen en leningen wordt geplafonneerd
op €7.500.000 (excl. de ingeschreven leningen t.b.v. €2.500.000 in de budgetten 2019 en 2020)

43

uitvoering van de besliste en gebudgetteerde projecten Snaaskerke, Brugse Baan, Moerestraat
en Beekstraat, Heyvaertlaan, verkeersdrempels Vaartstraat, omgeving Zomerloos, Ghistelehof en
jeugdsite, Meerlaanmolen en kerk Zevekote)

44

we onderzoeken de financiële en toeristische impact op lange termijn van de restauratie
Meerlaanmolen

45

we onderzoeken bij elke investering ook de gevolgen voor het exploitatiebudget

46

de ontwikkeling van het Park Sophoras staat in het teken van “VRIJE TIJD”, rekening houdend met
de parkeerproblematiek SCHOOLOMGEVING/BIB/PARK; we onderzoeken een nieuwe
maatschappelijk gedragen invulling (KIOSK/CC/…)

47

we maken binnen de beschikbare investeringsmiddelen een lijst op van nieuwe (nog niet
gebudgetteerde) projecten

48

we leggen in functie van de beschikbare investeringsmiddelen een jaarlijks budget vast voor
landelijke wegen, baangrachten, voetpaden, IT-materieel, materieel wegendienst, REGinvesteringen

49

we voorzien een jaarlijks globaal investeringsritme voor de 4 kerkfabrieken

50

we voorzien in het exploitatiebudget een ruim jaarbudget voor het onderhoud van ons
patrimonium

51

we volgen de geplande investeringen van de politiezone DE KOUTER nauwgezet op.
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WONEN
RUIMTELIJKE ORDENING
52

we passen de nieuwe Vlaamse inzichten inzake ruimtelijke ordening toe, gericht op de vrijwaring
van de open ruimte en een verhoging van het ruimtelijk rendement in de kernen; in dit kader
proberen we om de huidige lopende procedure m.b.t. de herziening van het GRS om te buigen
tot een ruimtelijk beleidsplan Gistel

53

geen nieuwe grootschalige bouwprojecten in open ruimte; verdichting van woonkernen via
hoogbouw (verhogen bouwlagen centrum) maar steeds met oog voor de hiermee mogelijks
gepaard gaande problemen inzake mobiliteit en leefbaarheid in relatie tot de gradatie van
hoogbouw

54

naast een verticale verdichting in het centrum van Gistel besteden we ook aandacht aan
horizontale verdichting (opsplitsing van bestaande grote bouwpercelen mogelijk maken door
soepeler bouwvoorschriften)

55

evaluatie van de bestaande bouwvoorschriften m.h.o. een eenvoudiger en transparanter
toepassing voor bouwheer en architect

56

we onderzoeken of de omgevingsvergunning voor kleine werken (zonder architect) ook nog op
papier (i.p.v. digitaal) kan worden ingediend

57

we stimuleren WOONWEL om de lopende sociale bouwprojecten af te werken vooraleer een
nieuw sociaal beleidsconvenant wordt onderschreven

58

we motiveren WOONWEL om in het sociaal woonbeleid een goede mix te voorzien van sociale
koopwoningen, sociale huurwoningen en sociale bouwgronden (desgevallend in samenwerking
met de WVI)

59

we ondersteunen verder de werking van JOGI

60

we evalueren de werking van WOONPUNT in overleg met de andere gemeenten van het
werkgebied m.h.o. een betere ondersteuning van de gemeentelijke technische dienst

61

inzake bouwmisdrijven focussen we op die misdrijven die het algemeen belang schaden

62

we treden streng op tegen verkrotting (daarom willen we een sluitend reglement opstellen
[reglementen van andere gemeenten kunnen hierbij helpen] om “tekenen van verwaarlozing”
onweerlegbaar als verkrotting te bestempelen)

63

we voeren een actief beleid om oude en verlaten gebouwen opnieuw een zinvolle bestemming
te geven (vb. oud klooster en jeugdpaviljoen in Zevekote)

DIERENWELZIJN
64

we onderzoeken een geschikte locatie (bv. omgeving Groene 62, …) voor een hondenloopweide

65

we stellen de dierenstickers ter beschikking (brand)

66

we bestrijden overlast door zwerfkatten op het openbaar domein (allerhande attributen op de
begraafplaats Warande zoals drink-, eet- en slaapbakjes worden selectief verwijderd)

67

we werken een beleidskader voor verwaarloosde dieren uit in samenwerking met vrijwilligers

68

we promoten het chippen en steriliseren van katten

69

we plaatsen langs trajecten waar veel mensen met honden wandelen (vb. Groene 62,
wandelpaden doorheen wijken, hondenloopweide, …) afvalzuilen, uitsluitend geschikt voor de
opvang van hondenzakjes
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MILIEU
70

de scheiding van de riolering op privaat domein: we maken de gemeentelijke subsidies voor de
ontkoppeling op privaat terrein gelijk aan de Infrax-subsidie (i.k.v. evaluatie andere
subsidiereglementen)

71

we onderzoeken om afsluitbare groencontainers in wijken te plaatsen onder beheer van
wijkbewoners en in samenwerking met de kringloopkrachten en voeren bladkorven opnieuw in

72

een gestructureerd beleid voor het bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten (programma Vlaamse
Mooimakers); in dit verband maken we ook een vuilnisbakkenplan op (cfr. Mechelen)

73

we ontwikkelen een beleidsprogramma in samenwerking met IVOO (de gemeenten zullen een
keuze moeten maken inzake het communicatiebeleid: ofwel decentraal door elke gemeente bij
voorkeur op het containerpark ofwel centraal via IVOO mits grotere personeelscapaciteit) om het
restafval per inwoner op het door OVAM opgelegd streefcijfer te brengen

74

we zorgen ervoor dat zowel de grijze als de blauwe zakken voldoende stevig zijn

75

de perscontainer op het containerpark wordt afgesloten om misbruik te voorkomen

76

we onderzoeken hoe asbest het best kan worden ingezameld

77

glasbollen waar sluikstorten en overlast een probleem zijn worden vervangen door
ondergrondse glasbollen (bv. Heyvaertlaan, Dorpskern Snaaskerke, Eigen Haard, …)

78

we onderzoeken de mogelijkheid om in het centrum tegen betaling (bv. €0,20) kleine fracties
restafval te kunnen deponeren in een centrale verzonken restafvalcontainer (parking
Heyvaertlaan, parking Post, Markt, …)

79

de gemeente heeft een voorbeeldfunctie inzake energiebesparing en hernieuwbare energie; we
voorzien een jaarlijks REG-budget voor openbare gebouwen (zonnepanelen, groendaken, …)

80

inzake energiebesparing streven we een betere opvolging van het energieverbruik in onze
openbare gebouwen na (sommige gebouwen - zoals keet containerpark - beschikken nog over
heel oude elektrische verwarmingstoestellen) en onderzoeken we de implementatie van LED(straat)verlichting

81

we onderzoeken hoe we het principe “de vervuiler betaalt” het best in de praktijk kunnen
brengen (afvalstromen, kosten/baten afvalverwerking, tariefstructuur containerpark - grote
versus kleine fracties -, forfaitaire milieubelasting, …)

82

we zijn pro windmolens (ook kleinschalige projecten op bv. landbouwbedrijven) die ingepland
worden op voldoende afstand van woningen

83

we conserveren en beschermen onze private en openbare natuurparken en kasteeldomeinen

84

we blijven de vrijwillige kringloopkrachten en scholen verder ondersteunen in hun milieu- en
veiligheidseducatie

85

we onderzoeken de haalbaarheid voor een huis-aan-huis-ophaling van GFT-afval

86

we organiseren opnieuw de bebloemingswedstrijd als verbindende activiteit tussen burgers en
onderzoeken een geschikte plaats voor een jaarlijkse aanplanting van een geboortebos

87

we stemmen het aanbod aan volkstuintjes af op de vraag. Nieuwe sites worden in overleg met
de stuurgroep bepaald.
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OPENBARE WERKEN en OPENBAAR DOMEIN
88

er is een betere organisatie en structuur nodig inzake het onderhoud en kleine herstellingen van
ons openbaar domein

89

we zetten in op onderhoudsarme materialen voor wegen en groenzones

90

we zetten onze werklieden in de eerste plaats in voor het onderhoud en de kleine herstellingen
in de gemeente; grote werken worden uitgegeven

91

betere controle op uitvoering openbare werken en betere coördinatie van de werken door
nutsmaatschappijen (dit kadert in de opdracht van de projectcoördinator)

92

jaarlijks budget voor renovatie van wegen en voetpaden (de voetpaden van BA Ronsewijk
worden prioritair heraangelegd)

93

de locatie van sommige verkeersplateau's (Boomgaardstr bv.) wordt herbekeken en
verkeersremmers worden in sluipwegen geplaatst

94

de centrumstraten worden regelmatig geveegd met behulp van een wendbare zuigmachine (er
wordt ook verder gewerkt via het ESF-project (tot eind 2019); de wegen buiten het centrum
worden in een veegplan opgenomen)

95

de tweede (defecte) zitmaaier wordt hersteld en full-time benut (evt. op de begraafplaats
Warande)

96

bomen worden hoger opgesnoeid en grote snoeiwerken worden uitbesteed

97

een meer gestructureerd beleid inzake het maaien van de wegbermen (onveilige plaatsen
worden eerder gemaaid); alle wegbermen moeten gemaaid zijn tegen 1 juli

98

meer controle op overhangende takken of struiken op privaat domein (via GAS-reglement)

99

pesticidenvrij onderhoud: plan opmaken voor heetwaterunit samen met veegmachine, verder
werken met jobcoach Wout en zijn mannen.

100

onderzoek of het opportuun is (te verwachten last met bewoners omgeving en nieuw
flatgebouw) en financieel haalbaar om de site van de gemeentewerkplaatsen te verlaten
(onderzoek stedenbouwkundige mogelijkheden en eventuele problemen met ondergrondse
kabels) en een nieuwe site (Konijnenbos of GRUP Koolaerd) in gebruik te nemen

101

we onderzoeken de mogelijkheid om opnieuw een vaste onderhoudsman te plaatsen in de
deelgemeenten; voor dit onderhoud doen we ook beroep op gemeenschapswerkers,
alternatieve werkstraffen, …

102

we onderzoeken (personeel, financieel) de mogelijkheid om het winters strooiplan te wijzigen in
die zin dat ook in woonwijken wordt gestrooid; in elk geval moeten de belangrijkste fietspaden
(Vaartstraat, Oostendebaan, Provincieweg, Nieuwpoortse Steenweg, Kanaalstraat, verhard deel
van de Groene 62) steeds sneeuwvrij worden gemaakt

103

we maken het sanitair gebouw op de markt weer open (8 u – 18 u) voor publiek na de nodige
herstellingen en mits goed onderhoud (nu enkel op maandagmorgen open); camerabewaking
wordt onderzocht

104

op basis van de bestaande inventaris maken we een programma op voor het onderhoud en het
reinigen van baangrachten

105

we overleggen met de Middenkustpolder om slib op de oevers nabij woonwijken na slibruiming
geen dagen of weken te laten liggen
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106

de bestemming van de kerken voor andere activiteiten dan de eredienst ligt vast in het kerkenbeleidsplan; in samenspraak met de inwoners en de kerkfabrieken bekijken we de opties op
middellange termijn; momenteel wordt voorrang gegeven aan de herbestemming van de
omgeving (begraafplaatsen) rond de kerk

107

we grijpen opportuniteiten aan om het web aan fiets- en wandelverbindingen tussen wijken
verder uit te breiden.

108

we bekijken de mogelijkheden i.v.m. de missing fietslink (ten Noorden, via Doornhoek en A18)
met Oudenburg.

BEGRAAFPLAATSEN
109

we onderhouden de begraafplaats Warande d.m.v. externe en interne dienstverlening (de
defecte grasmaaier wordt hersteld en hoofdzakelijk gebruikt op de begraafplaats) ; we maken de
begraafplaats opnieuw toegankelijk via de Warandestraat tijdens het weekend

110

we bespreken met de bewoners de herbestemming van verwaarloosde graven in de
deelgemeenten (op basis van de stand van zaken m.b.t. de verlaten graven en de digitalisering
van begraafplaatsen in de deelgemeenten en rekening houdend met de resultaten van het
erfgoedonderzoek); de grafzerken van definitief verlaten graven worden zo vlug mogelijk
verwijderd (zo geven we een signaal dat het ernst is met het gevoerd beleid inzake de
herbestemming van deze begraafplaatsen)

WERKLIEDENPLOEG
111

de werkliedenploeg moet geleid worden door 1 coördinator, die het werkprogramma vastlegt en
de uitvoering controleert in nauw overleg met de bevoegde schepen; de werkman in de
Zomerloos wordt ingeschakeld in ook opdrachten op andere plaatsen dan de Zomerloos

112

we streven naar een minimumbezetting op vrijdagnamiddag van de werklieden (die dan vrij zijn
op een andere halve dag); ook het verlof moet beter worden opgevolgd zodat er altijd een
voldoende bezetting van de dienst is

113

het huidig systeem van de meldingsfiches mist de mogelijkheid tot afdoende opvolging en
controle (we onderzoeken hoe dit beter kan gestructureerd worden)

114

de aanleg van een stock van courant materiaal en een adequaat stockbeheer moeten
voorkomen dat tijd verloren wordt

115

bij winterweer wordt binnenwerk voorzien (zoals schilderen van zitbanken, onderhoud en
herstellingen in openbare gebouwen)

116

we voorzien tijdige vervanging van personen die op pensioen gaan of ziek worden en die cruciale
taken uitvoeren

117

we voorzien een dubbele bezetting op grasmachine, veegmachine, enz.

118

het onderhoud en delven van de baangrachten wordt niet in eigen beheer gedaan
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MOBILITEIT
119

we herwerken het mobiliteitsplan mede op basis van de nieuwe beleidslijnen inzake
basisbereikbaarheid (Moere & Zevekote) en het knooppuntenconcept (samen met de partners
van de vervoerregio Oostende)

120

we pakken problematische kruispunten aan, Nieuwpoortse Steenweg/Nederheirweg,
Brittenlaan/Tempelhofstraat, Steenovenstraat/Oostendebaan (langs gewestwegen gebeurt dit in
overleg met AWV)

121

we voorzien voldoende uitwijkstroken langs landelijke wegen; de tractorsluis langs de
Mosselstraat wordt verwijderd

122

we onderzoeken samen met de Provincie om de Groene 62 te verlichten (LED-verlichting?),
minstens in (de doortochten) van Gistel en Snaaskerke

123

we onderzoeken samen met de Provincie om de Groene 62 (subsidies van Provincie en Vlaams
Gewest) in te richten als fietssnelweg naast recreatief fietspad ; indien geen inrichting als
fietssnelweg mogelijk is (wegens de vele kruispunten met landelijke wegen) vragen we een
maximale verharding en verlichting

124

we onderzoeken de ondertunneling van de Torhoutsebaan voor fietsverkeer t.h.v. Moerestraat
of Mosselstraat met Vlaamse subsidie

125

we subsidiëren opnieuw de buzzy-pass

126

we zoeken naar oplossingen voor de overlast van langdurig geparkeerde vrachtwagens (o.a.
langs de Oostendebaan en in Konijnenbos) via een systeem van “bewonersparkeren”

127

aan de burgemeester van Oostende wordt gevraagd om de politie van Oostende verscherpt
toezicht te laten doen op het regime van “plaatselijk verkeer” in Het Schorre vanaf
Oostende/Stene richting Gistel

128

we sluiten geen gemeentelijke wegen voor doorgaand verkeer permanent af voor het
autoverkeer

129

we voeren een actief beleid om verplaatsingen per fiets sneller, comfortabeler en veiliger te
maken (vb. verbindingspaden door wijken, Groene 62 comfortabeler maken door verlichting en
verharding, fietsstraten, fietsstallingen, …)

130

we voeren een performant systeem in voor de controle van het foutparkeren in de blauwe zone

131

we voeren gesprekken met de Provincie om op het Stationsplein van Snaaskerke aanvullende
parkeerplaatsen in te richten

132

We werken aan een beteugeling van snelheid in wijken (geen zone 30 in wijken met doorgaand
verkeer) en invalswegen.

VEILIGHEID
133

de onderbezetting van onze wijkpolitie is dramatisch; we blijven aandringen bij de korpschef van
de zone om de vooropgestelde bezetting van 9 wijkinspecteurs te respecteren

134

de bouw van het zonaal politiehuis en de geplande uitbreiding van de personeelsformatie
worden nauwgezet opgevolgd

135

we werken mee aan een zonaal GAS-reglement maar wachten niet af om zelf stappen te
ondernemen

136

we volgen de drugsproblematiek in onze gemeente goed op
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137

we voeren een subsidie in voor de beveiliging van de woning tegen inbraak (i.k.v. evaluatie
subsidiereglementen) en promoten de installatie van een rookdetector in de woning

138

we gebruiken slimme camera’s in combinatie met slimme LED-verlichting, in de strijd tegen
sluikstorten en kleine criminaliteit (vandalisme) (provinciaal project)

139

we vragen aan de hulpverleningszone een studie van de retributiereglementen voor
brandweerinterventies m.h.o. gelijke vergoedingen in West-Vlaanderen

140

we voeren, in overleg met de hulpverleningszone, een actief beleid om brandweervrijwilligers te
rekruteren in Gistel

141

in overleg met de politiezone Kouter, dringen we aan op meer onaangekondigde
alcoholcontroles en (in overleg met AWV) op trajectcontrole langs de Brugse Baan; in de
doortocht van Zevekote opteren we voor een (regelmatig gecontroleerde) zone 50 gecombineerd
met een zone 30 ter hoogte van de schoolomgeving

142

we onderzoeken de financiële impact en de technische mogelijkheden inzake het al dan niet
doven van de openbare verlichting in wijken en woonkernen; we onderzoeken ook een
gefaseerde vervanging van de huidige openbare verlichting door LED-verlichting

143

we zorgen voor meer controle op de tonnagebeperking langs het Nieuwland (Moerdijk – Brugse
Baan)
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WERKEN
HANDEL
144

de werking van de economische raad wordt geëvalueerd; we overwegen de opsplitsing van
lokale economie en grote ondernemingen; de vraag of een centrummanager nodig is als brug
tussen lokale handel en beleid wordt onderzocht; ook de deelgemeenten vergeten we niet te
betrekken

145

monitoring van leegstaande panden en deze kenbaar maken; we onderzoeken tijdelijke
invullingen zoals ruimte voor starters, tentoonstellingsruimte, pop-ups, ...

146

we willen een winkelcentrum dat uitnodigt om te winkelen (kerstversiering, winterterrassen,
activiteiten, herschilderen van lijnen, onderhoudsvriendelijke boomspiegels, stadsmeubilair
onderhouden, blijvende groene beplanting, ontrading zwaar doorgaand verkeer, …)

147

afgelegen bedrijven willen we uniform bewegwijzeren

148

het stadsbestuur koopt zoveel als mogelijk lokaal; ook bij aanbestedingen streven we ernaar om
plaatselijke ondernemers een eerlijke kans te geven

149

promotie van de maandag- en vrijdagmarkt als sociaal gebeuren; we onderzoeken hoe we onze
markt aantrekkelijker kunnen maken voor zowel de marktkramer als de marktganger

150

we onderzoeken welke evenementen en acties we kunnen ondersteunen (logistiek en/of
financieel) die bijdragen aan een ondersteuning van de lokale handel (Dolle Dagen, kerstmarkt,
seizoensgebonden acties, focus op nationale en internationale actiedagen (Valentijn, carnaval,
Halloween, …)

NOORD-ZUID
151

de 11.11.11-actie, in samenwerking met de jeugdverenigingen, wordt verdergezet en we leggen
ook lokale accenten in de fair-trade-handel (korte keten)

INDUSTRIE
152

samen met WVI wordt de voortgang van volgende dossiers benaarstigd:
-

bedrijventerrein Konijnenbos herbestemmen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

-

KMO-Zone Oostendebaan ontwikkelen en daarbij rekening houden met verkeerssituatie
Koolaerdstraat / Abdijstraat / Oostendebaan (rond punt?)

153

we geven uitbreidingskansen aan historisch gegroeide bedrijven aan de rand van het
woongebied

154

we onderzoeken camerabewaking van de industriezone Konijnenbos – Rochesterlaan in overleg
en door de aldaar gevestigde bedrijven

155

we overleggen regelmatig met VOKA

LANDBOUW
156

we bestendigen de werking van de landbouwraad en de rol van de milieuambtenaar als
secretaris en communicator met de landbouwsector

157

we overleggen met de landbouwsector om respect af te dwingen voor onze landelijke wegen

158

in het kader van de actie “modder op de weg” overwegen we niet alleen bewegwijzering maar
ook de tijdelijke afsluiting van wegen
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159

we ontwikkelen een beleid om zwerfvuil langs landbouwwegen te bestrijden; de communicatie
gebeurt “centraal” via de website en de facebookpagina van de gemeente

160

we voeren de door de gemeenteraad goedgekeurde prioritaire acties in het
landbouwontwikkelingsplan uit

161

behoud van de inzameling van landbouwplastiek op het inzamelpunt “gemeentelijke werkplaats”

162

we promoten de “korte keten” (vooral via de boerenmarkt en de lokale horeca)

163

bestaande landbouwbedrijven in agrarisch gebied moeten voldoende uitbreidingsmogelijkheden
krijgen; anderzijds moeten de voorwaarden inzake de landschappelijke inkleding van
bedrijfsgebouwen nauwgezet worden nageleefd (opname in de omgevingsvergunning van een
door de Provincie gesubsidieerd landschapsplan en betaling van een waarborg voor de
uitvoering)

164

voorrang wordt gegeven aan een goed onderhoud van de bestaande “trage wegen” doorheen
het landbouwgebied vooraleer nieuwe “trage wegen” aan te leggen, tenzij het gaat over korte
functionele verbindingen tussen bestaande trage wegen binnen het door de Provincie
goedgekeurd programma (Snaaskerke)

165

we zijn pro “kleinschalige” windmolens die energie kunnen opwekken voor één of meerdere
landbouwbedrijven

WERKGELEGENHEID (in samenhang met het sociaal beleid, zie p. 17)
166

inzetten op de activering van mensen met leefloon (jonger dan 25); communicatiekanaal
opzetten tussen VOKA en gemeente om werkplaatsen voor deze leefloners te zoeken

167

voorrang voor Gistelnaars bij de aanwerving van ongeschoolde arbeiders voor zover het gaat om
vervangingscontracten (contracten van onbepaalde duur worden verplicht aangeboden via
examenregeling)

168

onderzoek of dringende opdrachten voor een welbepaalde taak of duur ook via
interimcontracten kunnen worden toevertrouwd
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VRIJE TIJD
ALGEMEEN
169

we zetten in op een betere bekendmaking bij burgers en verenigingen van het centraal digitaal
vrijwilligerspunt (www.vrijwilligerswerk.be)

170

we richten een digitaal vrijetijdsloket op (cultuur, bibliotheek, sport, toerisme) binnen het huidig
digitaal aanbod

SPORT
171

we evalueren het functioneren van de sportdienst

172

we voeren een actief sportbeleid, gericht op het aanzetten van Gistelnaars om meer aan sport te
doen met blijvende aandacht voor de jeugdwerking van de sportverenigingen

173

we willen een middelgroot sportevenement naar Gistel halen waarbij we als stad samenwerken
met onze sportverenigingen (zoals bv. een boksgala of een kampioenschap in een minder
bekende discipline: hondensport, boogschieten, …), waarbij steeds de financiële impact
belangrijk is

174

de subsidies voor sportverenigingen worden geëvalueerd (i.k.v. andere subsidiereglementen)

175

we overwegen de aankoop van promotiematerieel, zoals een opblaasbare boog of zuilen met
logo van stad Gistel, die op evenementen kunnen geplaatst worden (Dolle Dagen, markt, derby
voetbalwedstrijd, wielerwedstrijd, agro beurs, opening nieuwe zaak...)

176

het voetbalplein langs de Sportstraat is van minder goede kwaliteit; we onderzoeken (kosten
investering en onderhoud) ofwel de aanleg van een plein in kunstgras ofwel de vernieuwing van
het huidig plein; daarnaast wordt ook onderzocht hoe een voldoende watervoorziening kan
georganiseerd worden voor de besproeiing van de pleinen in Gistel

177

de inrichting van een skatepark en een combi-sportkooi voor de niet georganiseerde sporter in
de omgeving van de jeugdsite worden onderzocht, rekening houdend met de bewoning in die
omgeving (lawaaihinder)

178

onderzoek naar de toekomst van het gemeentelijk zwembad; eerst wordt in overleg met de
buurgemeenten gezocht naar een oplossing in intercommunaal verband en mogelijke subsidies
bij de oprichting van een nieuw intergemeentelijk zwembad; indien dit niet lukt moet een
oplossing gezocht worden via de relatief dichtbij gelegen nieuwe zwembaden in Oostende en
Middelkerke (een subsidiëring van Gistelse zwemmers kan hierbij overwogen worden)

179

we organiseren een ‘Dag van de Sport’; op die dag kunnen inwoners nieuwe sporten ontdekken

180

we willen de verkiezing van de sportlaureaten heropwaarderen (tweejaarlijks evenement waarop
alle Gistelse burgers kunnen aanwezig zijn)

181

de renovatie van de kleedkamers in de sporthal (tweede fase Zomerloos) is niet prioritair; het is
echter wel belangrijk dat de bestaande infrastructuur optimaal onderhouden wordt en
herstellingen vlug worden uitgevoerd; de beslissing in het zwembaddossier op middellange
termijn biedt mogelijks opportuniteiten om de sport- en cultuuraccomodatie uit te breiden

182

we voorzien een defibrillator nabij de culturele centra (aan de buitenzijde) of een andere
geschikte plaats in de deelgemeenten

183

we onderzoeken een geschikt traject (ofwel nabij de jeugdsite ofwel langs de Gistelse rand en
doorheen de wijken) voor een Finse looppiste en een MTB-parcours
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184

we evalueren, in overleg met de seniorenadviesraad, het gebruik van de bewegingstuin bij het
OCMW; bij een ondermaats gebruik worden deze toestellen langs de Groene 62 geplaatst om
een groter doelpubliek te bereiken

185

we onderzoeken het maaien van de voetbalpleinen d.m.v. een robotmaaier

CULTUUR
186

we willen de toegankelijkheid van de Zomerloos verbeteren (zie supra)

187

we onderzoeken om de cultuurzaal en de foyer van de Zomerloos comfortabeler (o.a. verbeteren
temperatuurregeling) aan te kleden; we onderzoeken om ofwel in deze zaal ook een kleinere zaal
te bouwen ofwel een multifunctionele kleine zaal op een andere locatie in Gistel te bouwen.

188

activiteiten met bovenlokale uitstraling willen we (ook financieel) ondersteunen mits de stad
voldoende inspraak en controle behoudt

189

we subsidiëren via de cultuurraad opnieuw straatanimatie tijdens de Dolle Dagen

190

opwaarderen van de culturele centra in onze deelgemeenten (o.a. vernieuwing CC Snaaskerke,
uitbreiding keuken CC Moere en overdekking koer, verbetering akoestiek CC Gistel)

191

opzetten van een project kunst in de stad/park i.s.m. lokale kunstenaars (onderzoek om aankoop
kunst te laten financieren door externe partners)

JEUGD
192

we streven naar een goede samenwerking tussen de jeugddienst en de jeugdraad; we evalueren
de werking van de jeugdraad (ook qua samenstelling)

193

we geven voorrang aan een goed onderhoud van de bestaande speelpleinen i.p.v. nog nieuwe
speelpleinen aan te leggen

194

we besteden bijzondere aandacht aan de samenwerking van de jeugdverenigingen inzake het
medegebruik van de gemeenschappelijke delen van de jeugdsite

195

we geven mogelijkheden aan studenten om te studeren in openbare gebouwen

196

we evalueren de speelpleinwerking (o.a. gebruik van het jeugdhuis tijdens de speelpleinwerking)
en de organisatie van sportkampen

197

we voeren een activerend beleid om de toegankelijkheid van de jeugdhuizen te verbreden

198

we onderzoeken de invoering van taxicheques om fuivende studenten tussen 16 en 25 jaar thuis
te brengen (cfr. Middelkerke)

199

we maken een analyse van de veiligheid tijdens fuiven (vb. identiteitscontrole, afgebakende zone
voor de ingang, het verbruik van sterke drank)

200

we onderzoeken de mogelijkheid van een (gesubsidieerde) gemeenschappelijke kinderopvang
van 0 tot 3-jarigen door zelfstandige opvangouders in een door de stad gehuurd gebouw, dat
ingericht en onderverhuurd wordt

201

IGS om kinderopvang te vinden

202

in het kader van een optimale werking van de BKO en het speelplein willen we de accommodatie
van de Zonnebloem, het speelplein De Speeldernis en het jeugddorp maximaal benutten
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ONDERWIJS
203

we blijven de werking van onze Snaaskerkse gemeenteschool verder ondersteunen maar vragen
aan de schooldirectie aandacht voor:
-

een rationeel gebruik van het busvervoer binnen de toegekende uurregeling van de
buschauffeur (met een minimum aan overuren)

-

het onder controle houden van het contingent Tivoli-uren

204

we willen de kleinschaligheid van onze school, zowel op het vlak van ruimte (uitbreiding van
klassen is zo goed als onmogelijk) als op het vlak van leerlingenaantal (het huidig
leerlingenaantal is zowat het maximaal haalbare) behouden; de voorrang van kwaliteit op
kwantiteit is belangrijk

205

we laten de ondergrond van de speelkoer evalueren door de ouderraad

206

we ondersteunen verder het muziekonderwijs en de techniek-academie

207

we onderzoeken in welke mate acties kunnen gevoerd worden die alle onderwijsnetten ten
goede komen (bv. fruit op school, ter beschikking stellen van strooizout tijdens de winter, …)

208

in overleg met de scholen onderzoeken we het spijbelgedrag van leerlingen en het druggebruik
(met eventuele controles)

TOERISME
209

we zoeken een vaste locatie (bij voorkeur Zomerloos) als toeristisch infopunt; in dit verband
onderzoeken we ook de financiële haalbaarheid van een digitale toeristische kiosk

210

we willen alle toeristische info (zowel officiële info als commerciële info) verzamelen en digitaal
bereikbaar maken via de gemeentelijke website

211

we geven de nodige ruchtbaarheid aan het nieuwe kampeerwagenterrein dat voor de zomer
2019 geopend wordt met de medewerking van Gistelse eigenaars van een kampeerwagen

212

naast een betere promotie van toeristische “trekpleisters” (Godelieveabdij, Godelieveprocessie,
Oostmolen en museum, wielermuseum) willen we bijzondere aandacht besteden aan het
fietstoerisme (uitstippelen van fietsroutes in samenwerking met vooral Middelkerke, historische
en culturele aandachtspunten langs de fietsroutes, Groene 62 als centrale as met vertakkingen
naar de toeristische “highlights” en horeca)

213

samen met de Provincie onderzoeken we om de Groene 62 te verbreden, te verlichten en te
verharden zodat zowel een functioneel (school- en woon-werkverkeer) als een recreatief gebruik
mogelijk zijn voor fietsers en wandelaars (we onderzoeken in dit verband ook de haalbaarheid
van Vlaamse en Europese subsidies)

214

we onderzoeken de financiële en toeristische impact van de restauratie van de Meerlaenmolen

215

de villa Sophoras in het openbaar park op de hoek van de Bruidstraat en Ellestraat wordt niet
gerenoveerd omwille van de hoge kostprijs en het ontbreken van een bestemming binnen de
huidige inrichting; we onderzoeken een nieuwe maatschappelijk gedragen invulling

216

we evalueren de werking van de stads-app (zeker in het licht van de jaarlijkse kost) en
onderzoeken de opportuniteiten van MIJN GISTEL

217

we ondersteunen verder de activiteiten van erfgoedkring Gestella
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EUROPA
218

we zetten de verbroederingsactiviteiten met Aulendiebach en Wierre-Effroy verder

BIBLIOTHEEK
219

in een algemeen onderzoek van de toegankelijkheid van openbare gebouwen wordt ook de
bibliotheek opgenomen

220

we willen van de bibliotheek een kenniscentrum maken waarbij ook nieuwe technieken niet
mogen ontbreken; in dit kader intensiveren we de samenwerking met het OCMW om de digitale
know how van kansarmen te verbeteren

221

we onderzoeken of boeken ook digitaal (voor een beperkte periode) kunnen worden opgeladen
op private e-readers van ontleners

222

we zoeken en oplossing voor het groeiend tekort aan parkeerplaatsen in de omgeving van de
bibliotheek
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SOCIAAL BELEID
SENIOREN
223

de SAR blijft onze belangrijkste gesprekspartner inzake het seniorenbeleid; via de SAR zoeken we
ook actief naar vrijwilligers bij senioren

224

we onderzoeken de oprichting van een welzijnsraad of toegankelijkheidsraad

225

in samenwerking met de bibliotheek worden workshops voor senioren ingericht (gebruik sociale
media, opfrissen verkeersregels, gebruik elektrische fiets, …)

226

het programma van de seniorenverenigingen wordt opgenomen in de vrijetijdskrant (de SAR
wordt hieromtrent reeds ingelicht voor de lente-editie van Gistelzine)

227

we laten de SAR een voortrekkersrol vervullen bij de plaatsing van voldoende rustbanken langs
wandelpaden (in dit kader wordt onderzocht of ook overbodige banken van de begraafplaats
Warande kunnen worden hergebruikt); we onderzoeken de aankoop van banken door
particulieren (cfr project Staden)

228

we onderzoeken, in overleg met vrijwilligers, om het dienstencentrum langer open te houden
zodat het een ontmoetingsplaats voor senioren van ook buiten het dienstencentrum kan
worden.

SOCIAAL HUIS EN ZORG
229

we zetten prioritair in op het terugdringen van (kans)armoede en eenzaamheid; hiervoor
overleggen we met de sociale werkers teneinde een proactief beleid te voeren.

230

de dienstverlening die door anderen beter of minstens even goed kan gedaan worden, tegen
een lagere of zelfde prijs, moet worden doorverwezen; het OCMW moet niet alle sociale
dienstverlening zelf willen doen (zo willen we onderzoeken welke activiteiten in het
dienstencentrum nog moeten worden aangeboden); we houden wel de kwaliteit in het oog van
de dienstverlening en zijn waakzaam voor sociale dumping

231

we bestrijden elke vorm van misbruik van sociale toelagen

232

we ondersteunen het zelfstandig blijven wonen, onder andere door de herinvoering van de
thuiszorgpremie

233

de inburgering van vreemdelingen moedigen we aan door het aanleren van de Nederlandse taal
omdat dit vaak ook belangrijk is bij het vinden van werk

234

we hebben aandacht voor kwetsbare groepen in alle beleidsdomeinen

235

we onderzoeken de organisatie van buddy-werking, een zorgkruispunt en een thuiszorgnetwerk
binnen de huidige personeelsbezetting

236

we promoten het derdebetalerssyteem bij onze lokale artsen

237

de evolutie van de werking van de eerstelijnszone Houtland & Polder wordt van nabij gevolgd

238

we onderzoeken de inrichting van 2 doorgangswoningen en 1 combiwoning (LOI-opvang en
doorgangswoning) in de Bruidstraat 11

239

de serviceflats in de Bruidstraat 9 worden verder goed en planmatig onderhouden
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SOCIALE TEWERKSTELLING
240

gezien het ESF-project eindigt in november 2019, zullen we op andere manieren de attitudeproblematiek van bepaalde steuntrekkers aanpakken

241

we volgen verschillende pistes (ESF, wijkwerking, VDAB, vrijwillig gemeenschapswerk) om
mensen zonder werk te begeleiden naar de reguliere of sociale arbeidsmarkt

242

in het kader van de sociale tewerkstelling en de vermindering van het restafvalcijfer ijveren we
voor de oprichting van een kringloopwinkel op Gistels grondgebied en verlenen hiervoor een
opstartsubsidie

Aldus overeengekomen in drie exemplaren te Gistel, op 2 april 2019.
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