
FINANCIEN – PARTICIPATIE – KWALITEITSVOLLE LEEFBARE STAD 

Wat charmeert? Wat is krachtig? Tips aan bestuur voor een goede afloop? 
Opwaardering markt tot het middelpunt van de stad Verkeer aanzienlijk verminderen (verdwijnpaal?), éénrichtingsverkeer 

Uniformiteit van terrassen op de markt Garanderen dat men voldoende ruimte heeft voor passage van buggy’s en 
rolstoelen langs de terrassen (cfr. Bovenrij en Kerkstraat) 

Het WZC Sint-Anna blijft publiek Garanderen van toegankelijkheid via busverbindingen en goede 
vervoersdiensten van OCMW 

Veel camera’s op straat tegen criminaliteit Voldoende garanderen van individuele privacy van burgers 

Aanpak Grote Markt Concreter! 

Niet privatiseren van WZC  belangrijk dat openbare sector actorrol blijft 
behouden 

Goed communiceren met iedereen 

Groene stadsboulevard - Betrekken van de scholen 
- Parkeerplaatsen? 
- Grondige planning van de werken 
- Communicatie 
- Veel ruimte voor fietsers 

 Adviesraden en gemeenteraad betrekken voor je beslist bv. dossier Le 
Paige 

Groene as Olympiadelaan – jachthaven - Parkings behouden of ondergronds gaan 
- Snelheid controleren! Veiligheid voor fietsers/voetgangers 
- Fietspaden en voetpaden verbeteren 

Meer politie, wijkagenten - De burger kent hun wijkagent niet 
- Strengere handhaving van de orden: beboeten van overdreven 

snelheid en overlast café’s 
- Onze zorg blijft echter in plaats van parkeervrije markt en aanleg 

groene as: waar kan men nog parkeren!!!! Eerst dat probleem 
aanpakken alvorens markt parkeervrij te maken 

Minder geluidsproducerende evenementen en spreiding ervan over de 3 
deelgemeenten 

Echt waar maken (want door parkeervrije markt, misschien meer 
evenementen en zo toch meer overlast) 

Financieel gezond blijven  daarbinnen zorgen dat de speerpunten 
gerealiseerd worden 

Daadwerkelijk uitvoeren, geen holle beloftes 



Extra aandacht voor Morkhoven en Noorderwijk Meer open communiceren 

Inzetten participatie  cocreatie  Gratis parking behouden  doordacht beleid (bv. aan station, motiveren 
treingebruik) 

Geo-energie  

Participatieambtenaar Voor alle doelgroepen 

Autoluw Markt  circulatieplan of splitsen 

Burgerparticipatie Alle mensen deelnemen; ook de kwetsbare groepen 

Groen 
Toegangswegen en veiligheid 
Woonzorgcentrum niet geprivatiseerd 
Verkeersveiligheid 
Cultuur in de randgemeenten 

- Selectie maken 
- Open communicatie 
- Paaltjes zetten/verkeersstroom sturen 
- Bereikbaarheid bestuursleden 

Meer groen-parken met beleving: Poederkot en Greesbos zijn mooie 
voorstellen 

Benadrukken lokaal erfgoed 

Camera’s lokale inspectie Toch extra letten op handhaving en controle 

Groen as Belgiëlaan – Jachthaven Zorg voor voldoende parkeerplaatsen als markt parkeervrij wordt. 
Ondergrondse parking? Behoud van gratis parkeerplaatsen 

Openstellen van Poederbospark In goed overleg doen 

Groene stadsboulevard Terug kanaal graven 

Ontmoeting/gezelligheid Kleine oases van rust met groen en zitplaatsen 

 

  



VERKEERSVEILIGHEID – BRUISENDE STAD - ONDERNEMERS 

Wat charmeert? Wat is krachtig? Tips aan bestuur voor een goede afloop? 
Opfrissing Begijnhofpark Begaanbaarheid wegen 

Aaneengesloten open ruimtes, nu te veel compartimentering 

Opwaardering van de winkelstraat Huurprijzen aanpassen – structurele leegstand verminderen door 
omzetten naar bewoning: boven de winkels en ketens in de binnenstad 
stimuleren om mensen te stimuleren 

Nieuw mobiliteitsplan Dit betekent niet leegstand van 3 jaar! 

Lopende projecten opnieuw opgenomen  Netepark en kunstencampus enz Tentoonstellingsruimte voorzien! 

Evenementen spreiden over meerdere locaties (niet enkel Grote Markt)  

Streekproductenmarkt  

‘Zandpand’-idee is oké Is wat ongelukkig gebracht, het kom niet over, het spreek niet aan 

Leegstand aanpakken is oké - ‘Ketens’ (H&M enz) kunnen volk aantrekken 
- Horeca niet verplichten aan verhuurders! 
- Horeca op Grote Markt is oké, maar wat doen dan al die banken, 

interim- en vastgoedkantoren daar?!?!? 
- Ook winkels op de Grote Markt, zorgen voor mix bv. beenhouwer, 

viswinkel, traiteur, fruit en groenten 
- Café’s spreiden over centrumgebied 
- Overlast beperken door doorgang en terrassen vrij houden  

o Terrassen beperken de doorgang voor gehandicapten en 
voetgangers bv. in Bovenrij 

o Terrassen op het midden van de markt plaatsen misschien 
- Zondagsmarktje op de Grote Markt 

Ondernemers en verenigingen steunen  

STOP-principe doortrekken 
Stadsfeestzaal 
Netepark uitspelen 

- Handelen naar STOP-principe  publieke ruimte zo inrichten 
- Toeristentoren + gebied errond meer gebruiken/uitbouwen 
- Ook ’s nachts winkelstraat  

o Verlichting 
o Woning 

- Meer nadruk op ambachten 



- Zichtbaarheid/communicatie rond beleid 
- Fietsstraten goed doordacht inplannen 

STOP-principe Toekomstige fietsen (Speed pedelec) rekening mee houden 

Starterscentrum Zandpand  

Leegstandtax Liefst achterpoortjes sluiten om te ontwijken 

 Fairtrade voor de feesten moet blijven bij de uitbesteding, mee opnemen 
 Internationale samenwerking 

Zandpand, prima idee 
Verkeersarm centrum 
Aandacht voor de kleine zelfstandige 
Belasting op leegstand omhoog 

- Verkeersvrije schoolomgeving 
- Verkeersopvoeding!!! Einde schooltijd 
- Leegstaande panden gebruiken voor tijdelijke activiteiten 

 Afkortingen toelichten! 

Kasseien Korte pijn 

Verkeersveiligheid Goed bereikbare plaatsen voor autodelen, cambio 

Nieuwe stadsfeestzaal Aandacht voor bewoners rond de evenementenhal 

Structurele aanpak Hoelang duurt het eer iets gerealiseerd en verbeterd wordt? 
Ad hoc handelen is nodig om bepaalde knelpunten op te lossen bv. op de 
Ring in Noorderwijk  er kan iets gedaan worden met beperkte middelen 

Nieuwe stadsfeestzaal, Netepark, Kunstencampus Mooie plannen, maar hoedt u voor te dure studiebureaus. Kosten tijd en 
vooral geld voordat er concreet iets gebeurt. Eigen gezond verstand en 
inzicht ook gebruiken. 

Subsidies voor verenigingen verhogen - Bij aanvraag subsidies: uniform platform, sofwarematig kiezen 
voor alle verenigingen 

- Niet eenmalige subsidies, ook indexeren 

Fietsveiligheid voor iedereen Waarom in fietsstraat kiezen voor formule met de meeste 
parkeerplaatsen? Niet logisch vb. St.-Jobsstraat 

 Politietoezicht Hezewijk – Ring voor controle 5,5 ton 

 Autoverbod: Servaas Daemsstraat richting Lavendelweg  sluipverkeer 

 

  



ZORGSTAD & MODERNE DIENSTVERLENIG 

Wat charmeert? Wat is krachtig? Tips aan bestuur voor een goede afloop? 
Eén loketfunctie GBO Toegang verlenen tot Kruispuntbank voor beëdigde werknemers, 

beroepsgeheim is heel belangrijk 

Betrokkenheid voor een warme samenleving  imago wordt zo versterkt Bij citymarketing ook aandacht voor zorgzaam karakter bv. stad Geel 

 Niet verlagen van de belastingen… maar ook niet verhogen? 

Sociale woonprojecten verderzetten  

AED verder ondersteunen  

Kortverblijf WZC uitbreiden  

Klantgericht vergunningsloket Uitvoerbaar? 

Tegengaan van kinderarmoede Verenigingen waar armen het woord nemen beter betrekken 

Seniorenflats prima - Dit bevordert het sociale leven van de ouderen, ze kunnen zo nog 
naar de markt/winkel/apotheker 

- Kan dit niet in school Francesco, Bovenrij? 
- Leegstand centrum  tip: seniorenflats op gelijkvloerse 

appartementen: dan is het pand bewoond en leegstand aangepakt 

Onderhoud begraafplaats Meer toegankelijk maken voor ouderen: 
- Mooie egale wandelpaden 
- Banken erlangs 
- Leuning 
- Eventueel liftje 

Parkeerplaats voor zorgverleners Waar op de Grote Markt kan de zorgverlener parkeren als deze parkeervrij 
wordt? 

 Voetpaden aanpassen voor rolstoelpatiënten/rollators 

 Ouderen zo lang mogelijk thuis verzorgen  faciliteiten voorzien 

 Zebrapaden op Grote Markt 

Directe en juiste doorverwijzing naar de instanties 
Basiszorg = betaalbaar houden 
Uitbouw thuiszorg 
Serviceflats in het centrum 
Parkeerkaart of sticker voor zorgverleners 

- Betere communicatie van top to bottom 
o Over beleidsplannen 
o Stand van zaken van de projecten 

- WZC die niet in het centrum zijn beter verbinden met centrum  
pendelbussen? 



- Administratie opleiden in hun nieuwe rol 

Armoedetoets 
Dienstencentrum met zorgloket 
Automatische rechtentoekenning 

Budgetten voldoende 

Kinderarmoede - Graag het geheel gezin in’t oog houden 
- Blijven inzetten op sociale huisvesting 
- Go-project (Mechelen) 

Ruim aanbod aan zorg 
Algemene verzorging voor het ziekenhuis behouden 
Inzetten op sociale huisvesting/geen ghetto 
BIN 
Inzetten op psychologische hulp! 

- Ook niet belastingen verhogen 
- Te weinig gecentraliseerde zorg 
- Meer aandacht voor (kinder)armoede 
- Aandacht rekrutering personeel 
- Inzetting op sociale activering van mensen 

Thuiszorg, mensen zo lang mogelijk thuis Mogelijk maken, middelen geven 

AZH, troef en uitdaging Doe eindelijk iets aan de Spoeddienst!!! Al jaren een pijnpunt dat niet 
opgelost geraakt. Niet-mondige burgers moeten even goed geholpen 
worden als de mondige. Screenen volgens de ernst: hoog of laag urgent 

Armoede Beginnen met lege brooddozen te vullen. Goede sensibilisering van de 
scholen. 

Citymarketing - Lokale troeven beter uitspelen, lokale identiteit meer in de verf 
zetten. 

- Toeristische dienst beter en efficiënter bemannen, beter promoten 

Wijkagent Bald en stadskrant met naam en foto van wijkagent 

Serviceflat in centrum 
Sociaal restaurant 

 

 Bergstraat site kOsh 

 


