
Beleidsplan Rijkevorsel 2019-2024 

N-VA en CD&V 

Inleiding 

Een sterk lokaal bestuur 
Rijkevorsel wil een sterk lokaal bestuur zijn, een bestuur met de nodige bevoegdheden om voor onze 
inwoners een goed beleid te voeren. De gemeente is en blijft immers het bestuursniveau dat het 
dichtste bij de burger staat en waar rekening kan gehouden worden met wat er leeft in je wijk en je 
straat.  Zo werken we samen met onze inwoners aan een levende dorpsgemeenschap. 
 
Een gezond Rijkevorsel 
Rijkevorsel wil ook een gezonde gemeente zijn. Zowel op het vlak van bestuur en gemeentelijke 
financiën, maar vooral ook voor onze inwoners. Een gezond Rijkevorsel, met aandacht voor onze 
natuur, aandacht voor onze waterlopen, het kanaal dat zich een weg baant door ons dorp en onze 
landbouw. Zo werken we samen aan een leefbaar Rijkevorsel. 
 
Een warm Rijkevorsel 
In Rijkevorsel vormen we ook samen een warme gemeenschap. Het rijke verenigingsleven verdient 
alle mogelijke ondersteuning, net zoals ons erfgoed zowel op cultuur als bouwkundig en 
natuurkundig vlak. Net zoals het aanzien van ons dorp een belangrijke, gemeenschapsvormende 
functie heeft. Daarom draagt een dorpskern met veel groen en een slimme mobiliteit hier zijn 
steentje aan bij. 
 
Een veilig Rijkevorsel 
Rijkevorsel draagt veiligheid hoog in het vaandel, want zonder veiligheid is er geen vrij gevoel. 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in onze gemeente, en daar willen graag aan 
verder werken. Ook bestuurlijke handhaving op alle vlakken is belangrijk, bijvoorbeeld via het 
systeem van gemeentelijke administratieve sancties. 
 
Een open Rijkevorsel 
Via inwonersparticipatie willen we een open huis zijn voor de inwoners van ons dorp. Met jaarlijkse 
informatievergaderingen, inspraak bij werken in je buurt, duidelijke communicatie en het beperken 
van regeldrift en complexe procedures willen we een doeltreffend bestuur zijn waar zowel bestuur 
als inwoners hun verantwoordelijkheden opneemt. 
 
Een ondernemend Rijkevorsel 
Verantwoordelijkheid nemen, is ook ondernemen. Wij zijn allemaal, elk in zijn eigen vorm, 
ondernemers in hart en nieren. De lokale ondernemer vormt mee de basis van onze welvaart en 
moet alle kansen krijgen. Maar ondernemen is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je immers 
niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te helpen. Wij geloven in zelfvertrouwen 
en in mensen die hun eigen keuzes maken.  
 
Een sociaal Rijkevorsel 
Een sterk sociaal weefsel zorgt ervoor dat iedereen – gezinnen, senioren, personen met een 
beperking, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen – zich thuis voelt in onze gemeente 
Door de succesvolle integratie van het OCMW in de gemeente kunnen we een drempelverlagend en 
horizontaal sociaal beleid voor onze burgers voeren. 



Algemeen bestuur 
 
1. Een beleid voeren dat op lange termijn haalbaar blijft 
In een plattelandsgemeente als Rijkevorsel is het belangrijk om een haalbaar beleid te voeren, dit 
noemen we beleid op maat van Rijkevorsel. Geen overbodige uitgaven, inspraak van de 
gemeenschap, een fijne samenwerking met de vele vrijwilligers en verenigingen. Hierbij zorgen we 
ook voor het op orde houden van de financiën en het beperkt houden van de schuldenlast. Hierbij 
denken we ook na welke taken een lokaal bestuur moet opnemen qua dienstverlening. 
 
2. Het algemeen belang voorop 
Beslissingen nemen we steeds in functie van het algemeen belang van de gemeente en de 
gemeenschap. Niet in functie van persoonlijke belangen. Personeel wordt steeds aangenomen op 
basis van examens met een onafhankelijke jury. 
 
3. Verenigingen of inwoners zelf verantwoordelijkheid  laten nemen 
We bekijken of verenigingen en burgers in bepaalde zaken zelf een verantwoordelijke rol kunnen 
spelen, hierbij hoeft de gemeente louter een regisserende rol op te nemen. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan het onderhoud van de tuinen rond bepaalde appartementsgebouwen of opruimen 
van zwerfvuil. Het ophalen van zwerfvuil door de verenigingen is een goed voorbeeld hoe 
verenigingen verantwoordelijkheid kunnen opnemen, zoals ook het onderling uitwisselen van 
materialen in het weekend.  
 
4.  We zorgen ervoor dat onze reglementen en besluiten correct en duidelijk zijn.  
Heldere reglementen zorgen er voor dat er weinig ruimte voor interpretatie en discussie is achteraf. 
Iedereen weet welke regels gelden, welke je rechten en plichten zijn. Indien mogelijk werken we in 
besluiten met uitvoeringstermijnen, zo weten de inwoners wanneer een besluit uitvoering krijgt.  
 
5.  Het wijkbudget  
Op voorwaarde van een ruime betrokkenheid van de burger zijn we voorstander van het ter 
beschikking stellen van een wijkbudget. Hierbij denken we aan projecten die een positieve bijdrage 
leveren aan je straat of wijk zoals een burenzithoek, een petanquebaan, een bloembak, ....  
Zo geven we onze inwoners de mogelijkheid om binnen een afgebakend kader zelf initiatief en 
verantwoordelijkheid te nemen om een bepaalde problematiek aan te pakken.  
 
6. Een doeltreffende integratie van gemeente en OCMW 

We integreren de werking van de gemeente en het OCMW, zeker voor de ondersteunende diensten. 
Terwijl de vertrouwelijke behandeling van sociale dossiers wordt gewaarborgd, zorgt dit voor een 
geïntegreerd sociaal beleid en een efficiëntere beleidsuitvoering.  
 
7. De bestuurskracht verder verhogen 
We realiseren schaalvoordelen door verder in te zetten op samenwerking met andere gemeenten. 
Dat doen we niet enkel via transparante samenwerkingsverbanden die een voordeel voor de 
gemeenten opleveren, maar ook door deelname aan specifieke samenaankopen en in te tekenen op 
de raamovereenkomsten die de Vlaamse overheid aanbiedt. 
 

 
 



Communicatie & dienstverlening 
 
1. Adviesraden en inspraak van inwoners 
Naast de adviesraden die fungeren als permanent klankbord voor het bestuur, 
focussen we op het tijdelijk samenbrengen van burgers als adviesgroep voor bepaalde materies.  
Een goed voorbeeld hiervan is het jaarlijkse "Rijkevorsel informeert" waarin we naast een informatief 
deel ook werken met thematafels waar het college in dialoog gaat met de inwoners. 
 
2. Informatie- en participatiemomenten 
We blijven inzetten op informatie- en participatiemomenten bij de start van grote projecten en 
wegenwerken. Hierbij geven we onze inwoners tijdig de mogelijkheid om hun advies te geven bij het 
voorontwerp via een eerste vergadering, dit advies zullen we maximaal en indien technisch haalbaar 
opvolgen. Tijdens een tweede vergadering maken we afspraken omtrent de praktische uitvoering.  
 
3. De permanente ideeënbus 
Naast het bestaande papieren en digitaal meldingsformulier voor de inwoners gaan we een stap 
verder en installeren we een permanente ideeënbus waar inwoners en personeelsleden de klok rond 
allerhande suggesties in kunnen deponeren. Op vragen van burgers geven we steeds een antwoord. 
Tevens bekijken we de mogelijkheid tot het organiseren van enquêtes onder de bevolking als een 
direct instrument om burgers om hun mening te vragen.  
 
4. Sociale media inschakelen. 
Via sociale platformen of met bevragingen op digitale media proberen we online ook die inwoners te 
bereiken die zich minder vertegenwoordigd of aangesproken voelen. Digitale media zal evenwel 
steeds naast en tegelijk met de klassieke kanalen gebruikt worden. 
 
5. Blijvend evalueren van communicatiekanalen 
De gemeentelijke website, het informatieblad "2310", de infogids en onze sociale media zullen 
blijvend evalueren en aanpassen aan de tijdsgeest. Daarnaast gebruiken we in onze communicatie 
steeds een duidelijke en verstaanbare taal.  
 
6. Toegang tot de digitale wereld voor iedereen 
Hoewel de technologische evolutie niet stilstaat en de bevolking steeds vaker alles online regelt, 
heeft niet iedereen toegang tot de digitale wereld. We blijven wifi voorzien in onze gemeentelijke 
gebouwen, net als computers met internettoegang in de bibliotheek e opleiding via digidak.  
 
7. Een 2310-app. 
In een tijd waar bijna iedereen over een smartphone beschikt willen we ook mee op de kar springen. 
We lanceren een makkelijk app naar het voorbeeld van FixMyStreet.  Losliggende stoeptegels, 
beschadigd straatmeubilair, een flikkerende straatlamp,… Via onder andere de app kunnen burgers 
problemen in het openbaar domein melden 
 
8. Duidelijk informeren en heldere termijnen.  
We informeren onze burgers duidelijk over de stand van zaken van hun vraag of dossier en 
communiceren heldere termijnen waarbinnen men een volgende stap kan verwachten. Niets wekt 
immers meer ergernis op dan wanneer men over dergelijke zaken in het ongewisse wordt gelaten. 
 
9. De loketwerking optimaliseren  
Tijdens de afgelopen zes jaar werd er geïnvesteerd in een klantbegeleidingssysteem. Op deze manier 
hebben we ervoor gezorgd dat je sneller geholpen bent en meteen bij de juiste dienst terecht komt. 



In de toekomst willen we de loketwerking optimaliseren door een betere indeling van het 
gemeentehuis. Ook bekijken we de mogelijkheid om inwoners op afspraak te helpen. 
 
10. Het één voordeur principe  

Heel wat burgers ervaren het vaak als stigmatiserend als ze zich naar een specifiek gebouw of loket 
moeten begeven dat duidelijk voor een bepaalde (sociale) dienstverlening bestemd is (bijv. het 
OCMW). Daarom zetten we in op het ‘één-voordeur’-principe, waarbij iedereen via dezelfde ingang 

binnengaat en pas nadien gespecialiseerd wordt verder geholpen. 
 
11. Nieuwe projecten, aantrekkelijk en toegankelijk  
Ook de komende zes jaar ontwerpen we nieuwe projecten door een aantrekkelijke vormgeving te 
combineren met praktisch gebruiksgemak voor elke burger. Bepaalde fysieke of mentale 
beperkingen worden immers pas als een echte handicap ervaren wanneer men geconfronteerd 
wordt met onvolkomenheden in de infrastructuur of de omgeving. Hierbij gaat het trouwens niet 
alleen over mensen met een medische aandoening. Ook ouders met kinderwagens kunnen 
bijvoorbeeld hinder ondervinden van te hoge drempels. 
 
12. Een duidelijk jaarrapport 
We stellen in eenvoudige en klare taal een jaarrapport op in de 2310 over wat het bestuur met het 
geld doet, wat de stand van zaken is omtrent geplande wegenwerken of gebouwen. Op deze manier 
willen we transparant zijn over het beleid naar onze inwoners. 
 

Economie 
 
1. Blijvende waardering voor de markten 
De gemeente blijft zorgen voor een kwalitatieve wekelijkse markt. Bijkomend blijven we de jaarlijkse 
boerenmarkt ondersteunen, net zoals mogelijke initiatieven rond kerst-, jaar- of andere markten. 
 
2. Een belasting op leegstaande handelspanden 
We willen de mogelijkheid van een belasting op leegstaande handelspanden in de gemeente 
onderzoeken om leegstand te bestrijden en leegstaande handelspanden opnieuw te activeren. We 
pleiten voor een koppeling van dergelijke leegstandbelasting aan een digitale databank van 
leegstaande handelspanden in de gemeente. Eigenaars registreren hun pand in die databank en 
stemmen in om hun pand tegen een lage huurprijs aan te bieden aan startende ondernemers. In ruil 
krijgen ze één jaar vrijstelling van de leegstandsheffing. 
 
3. Het verhuren van handelspanden voor een korte termijn en pop-up winkels 
Het verhuren van handelspanden voor korte termijn (van maximum 1 jaar) kan eveneens een 
oplossing zijn om leegstand terug te dringen. Ook hier pleiten we voor een positieve 
aanpak. Eigenaars worden aangespoord om hun pand op korte termijn te verhuren en kunnen in ruil 
een vrijstelling van de leegstandsheffing krijgen. Aanvullend kunnen pop-upwinkels het straatbeeld 
tijdelijk opvullen en startende ondernemers een proefruimte bieden om hun concept uit te testen.  
 
4. Een premie voor startende ondernemers 
We willen de mogelijkheid onderzoeken om een premiestelsel uit te werken om financiële prikkels te 
geven aan ondernemers die een eigen zaak willen starten. Met dergelijke starterspremie willen we 
nieuwe ondernemers stimuleren bij de opstart van hun nieuwe zaak 
 
 



5. Fiscale vereenvoudiging onderzoeken 
We willen de mogelijkheid tot fiscale vereenvoudiging van de lokale belastingen op bedrijven en 
middenstandszaken onderzoeken.  
 
6. De gemeentelijke cadeaubon en getrouwheidspas  
Met de gemeentelijke cadeaubon – zowel in papieren als in digitale vorm – stimuleren we inwoners 
en bezoekers om hun aankopen in de gemeente te doen. Bij een lokale aankoop of consumptie 
kunnen ze zo van specifieke voordelen genieten. De cadeaubon is enkel te gebruiken in de 
deelnemende handelszaken die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente.  
Een aantal gemeentelijke premiers zullen we uitkeren in via deze aankoopbons. 
 
7. Een peter of meter voor de startende handelaar  
In overleg met de lokale handelaars, Ondernemend Rijkevorsel en de toekomstige ondernemersraad 
willen we de mogelijkheid bekijken om  peterschapsprojecten opzetten. In een peterschapsproject 
treedt een ervaren handelaar op als peter en mentor van een jonge, startende ondernemer. Op die 
manier wordt de ervaring en kennis van lokale handelaars maximaal benut in het voordeel van de 
handelskern. 
 
8. Een evenwichtig en gespreid aanbod aan parkeervoorzieningen   
Net als de voorbije bestuursperiode blijven we inzetten op een correct en realistisch parkeerbeleid 
met voldoende parkeerplaatsen. De focus blijft op een slimme differentiatie van 
parkeermogelijkheden in functie van wonen, werken en bezoeken. Zo behouden we de huidige zones 
voor lang parkeren, die iets verder van de handelaars liggen en kort parkeren met parkeerschijf in de 
blauwe zones. 
 
9. Grondige voorbereiding door overleg met middenstand en inwoners bij wegenwerken 
 In overleg met inwoners en de lokale middenstand zet de gemeente in op een grondige 
voorbereiding van de werken. Eerst bespreken we het voorontwerp, hierbij houden we maximaal 
rekening met de opmerkingen van de bewoners. De volgende vergadering volgt bij het definitieve 
plan. Tijdens de uitvoering communiceert de gemeente eerlijk en transparant in functie van de 
voortgang.  Daarnaast zet de gemeente in op ondersteuning van haar ondernemers tijdens de 
werken. De gemeente informeert de handelaars via de nieuwsbrief lokale economie tijdig over 
vergoedingen of andere steunmaatregelen zoals bijvoorbeeld de  automatische hinderpremie van de 
Vlaamse overheid. 
 
10. Verder  inzetten op digitalisering en administratieve vereenvoudiging 
Via de verdere ontwikkeling en actualisering van het E-loket worden attesten, documenten en 
formulieren digitaal ter beschikking gesteld op de website of via een beveiligde 
klantenzone met login en paswoord.  De ontwikkeling van dit centraal digitaal loket maakt de 
dienstverlening permanent toegankelijk. 
 
11. Duidelijke bewegwijzering voor bedrijven 
De afgelopen bestuursperiode voerden we de bewegwijzering voor bedrijven in. Via duidelijke 
wegwijzers en adrespaaltjes of totems genoemd willen we de klanten naar de juiste handelaar 
loodsen. Ook de komende legislatuur zetten we hier verder op in. 
 
12. Netwerk momenten voor lokale handelaars en bedrijven 
In samenwerking met Ondernemend Rijkevorsel of andere belangenorganisaties zoals VOKA of 
UNIZO willen we informatiesessies  rond ondernemerschap en netwerkmomenten opzetten voor de 
handelaars en bedrijven. Zo leren ze elkaar kennen en kan nuttige informatie uitgewisseld worden. 
 



13. Een centraal aanspreekpunt voor handelaars en bedrijven 
Via één specifieke ambtenaar willen we werk maken van een goede relatie met lokale ondernemers. 
Deze fungeert als volwaardige relatiebeheerder die elke aanvraag van ondernemingen zorgvuldig en 
vlot opvolgt en waar nuttig verwijst naar interessante steunmaatregelen en deskundig advies geeft. 
Dit alles binnen de wettelijke normen. 
 
14. Lokaal economisch overleg ondersteunen 
Dit kan onder de vorm van een vaste lokale ondernemersraad, maar kan evengoed een ad hoc 
overlegplatform zijn of in samenwerking met de lokale ondernemingsvereniging. In een adviesraad of 
overlegplatform kunnen bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de lokale handel, horeca, 
dienstensector en de bedrijfswereld zetelen . Daarnaast kunnen ook lokale vertegenwoordigers van 
ondernemersorganisaties worden opgenomen. 
 
15. Verhaallijnen en streekproducten als toeristische troef   
Op basis van ons Rijkevorsels cultuurhistorisch erfgoed werken we enkele verhaallijnen uit als 
toeristisch aanbod. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de vaart met o.a. het ontstaan van Sint-Jozef 
en de steenbakkersnijverheid. Daarnaast kan er ook uitgebreid genoten worden van het groene en 
landelijke karakter van onze gemeente, willen we het erfgoed in de verf zetten en de verbinding 
maken van horeca, toerisme en verblijfsrecreatie. Dit alles in overleg en samenwerking met toerisme 
Rijkevorsel. Ook onze streekproducten zijn belangrijk, deze promoten we graag o.a. op de wekelijkse 
markt, de boerenmarkt en op gemeentelijke recepties of als relatiegeschenk.  
 
16. Identiteit versterken   
Via het toeristisch infokantoor willen ook de Rijkevorselse, Vlaamse en Belgische vlag te koop 
aanbieden. Zo werken we identiteitsversterkend voor onze ondernemers en inwoners. Daarnaast 
willen we ook een gemeentelijk geschenkpakket uitwerken. Dit bevat allerlei lokale producten ter 
promotie van Rijkevorsel en de korte ketenverkoop. 

17. Bedrijventerreinen 
We willen verder inzetten op een structurele aanpak van zonevreemde ondernemingen in dialoog 
met elk individueel bedrijf zoals de afgelopen bestuursperiode. De voorbije legislatuur zijn we er 
immers in geslaagd enkele bedrijven te herhuisvesten in de juiste zone.  
Grond is in Vlaanderen een schaars goed. In de eerste plaats moet de gemeente nagaan hoe 
eventuele onbenutte bedrijfsgronden opnieuw kunnen worden ingevuld. We pleiten voor een 
maximale activering van onbenutte bedrijfsgronden. Daarnaast zijn er ook oude bedrijfsterreinen 
langs het kanaal. In samenwerking met de eigenaars, hogere overheid en IOK willen we door 
sanering en reconversie deze terug geschikt maken voor nieuwe bedrijvigheid. 
 
18. Monitoring van leegstand 
De gemeente zet verder in op een actieve monitoring van de leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten op haar grondgebied. Zo willen we toekomstige reconversie mogelijk maken. 
Bij activering kijken we verder dan enkel naar een nieuwe invulling en/of sanering, maar stemmen 
we het ruimtegebruik zoveel mogelijk af op de nabije omgeving.  
 
19. Efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen 
Op eventuele nieuwe en bestaande  bedrijventerreinen zetten we in op efficiënt ruimtegebruik van 
nieuwe bedrijventerreinen met oog voor rationeel water- en energieverbruik. Waar nuttig en 
mogelijk pleiten we voor de aanleg van gemeenschappelijke infrastructuur zoals een parkeerterrein 
voor vrachtwagens. Het streefdoel is vrachtwagens te centraliseren op dergelijke parkeerterreinen.  

 



Financiën 
 
1. Een duidelijk zicht op de gemeentelijke schulden 
We behouden steeds het zicht op de totale omvang en samenstelling van de schuld, en de evolutie 

hiervan op langere termijn. Daarnaast blijft schuldafbouw een belangrijk onderdeel van het beleid. 
 
2. Een strikte controle op het exploitatie budget.  
De exploitatie-uitgaven willen we goed onder controle houden en waar nodig beperken. Een stijging 
koppelen we aan een objectieve en relevante maatstaf. Tijdens het jaar houden we ons aan een 
strikte budgetopvolging waarbij we op regelmatige basis een controle uitvoeren  en de budgetten 
eventueel bijsturen. 
 
3. Kostenbesparende maatregelen 
Net zoals de afgelopen bestuursperiode voeren we enkele gerichte kostenbesparende maatregelen 
door, zoals het gegroepeerd opnieuw aanbesteden van onze verzekeringspolissen en het herbekijken 
van onze energiecontracten. Waar het een meerwaarde biedt, tekenen we in op de raamcontracten 
die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.  We zetten maximaal in op het realiseren van 
kostenbesparende efficiëntiewinsten en synergiën. 
 
4. Nadenken over onze parochiekerken 
Samen met de kerkelijke overheid denken we na over de toekomst van onze parochiekerken en 
leggen we de mogelijke toekomstscenario’s vast. Bij de neven- en/of herbestemming van 
kerkgebouwen spelen we in op lokale, maatschappelijke behoeften en hebben we oog voor de 
cultuurhistorische erfgoedwaarde van de gebouwen. 
 
5. Geen verhoging van de belastingen 
We voeren geen verhogingen door van de personenbelasting en opcentiemen onroerende 
voorheffing. We spreiden de fiscale lasten evenredig over de belastingplichtigen. Zo zorgen we 
ervoor dat het grootste deel van de lasten niet gedragen wordt door slechts één of een zeer beperkte 
groep van inwoners of ondernemingen.  
 
6. Begrijpbare en simpele reglementen 
Belastingen mogen geen specialistenwerk zijn. Daarom trachten we de fiscale regelgeving in 
begrijpelijke taal weer te geven. Indien enige complexiteit niet uit te sluiten valt, dan verduidelijken 
we die reglementen met een informatieve nota. 
 
7. Renteloze leningen voor verenigingen 
Het huidige reglement hulpleningen vormen we om tot renteloze hulpleningen voor verenigingen. 
Op die manier kunnen we onze verenigingen ondersteunen bij de bouw van infrastructuur. 
 
8. Een "subsidieambtenaar" inzetten 
beroep doen op subsidies voor de lokale overheid vereist vaak heel wat administratie. Bovendien zijn 
veel (Europese) subsidieoproepen veelal een ingewikkeld kluwen. Om de kans op het binnenhalen 
van externe subsidies te maximaliseren, zetten we hiervoor een personeelslid in.  

 
9. Bestaande premies en subsidies behouden en evalueren 
Naast subsidies voor verenigingen zijn er ook een aantal subsidies en premies waar onze inwoners 
een beroep op kunnen doen. Denken we maar aan de premies voor zwaluwnesten, ondersteuning 
voor imkers, subsidie voor thuiscomposteren, ondersteuning voor bepaalde doelgroepen binnen 
diftar, geboortepremie en dergelijke meer. Deze willen we behouden en waar nodig evalueren.  



 

Landbouw 
 
1. Vlotte bereikbaarheid  
We zullen inzetten op de vlotte bereikbaarheid door een goede inrichting en goed beheer van de 
landelijke wegen. In het kader van de toekomstige ruilverkaveling zullen heel wat wegen hersteld en 
verbeterd worden. Landbouwwegen voeren we uit in beton waar mogelijk. 
 
2. De ruilverkaveling ondersteuning 
Sinds enige tijd worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een ruilverkaveling 
voor de landbouw in het noordoosten van onze gemeente. Deze willen we, in goed overleg met de 
landbouwers, ondersteunen.  
 
3. Korte-ketenverkoop aanmoedigen 
Promotie en uitbouw van de korte-ketenverkoop van lokale landbouwproducten en het 
hoevetoerisme kunnen dienen als versterking voor de lokale economie en de plaatselijke landbouw. 
Ook de organisatie van de jaarlijkse "boerenmarkt" kan hier toe bijdragen. Ook de mogelijkheid van 
een korte-keten kaart wordt onderzocht. 
 
4. Land en tuinbouwprijs 
We onderzoeken de mogelijkheid om een land- en tuinbouwprijs uit te reiken. Hiermee willen we 
bedrijven ondersteunen die maatregelen nemen omtrent duurzaamheid, energie-efficiënte, 
moderne technieken, e.d.  
 
5. Biodiversiteit 
Via de uitvoering van het bestaande bermbeheersplan en het bijenplan willen de biodiversiteit in 
Rijkevorsel ondersteunen en vergroten. Ook zullen we land- en tuinbouwers aanmoedigen om VLIF-
steun aan te vragen  ter ondersteuning van niet-productieve investeringen ter verhoging van 
biodiversiteit.  
 
6. Ondernemersloket en seizoenarbeiders 
In het bestaande ondernemersloket nemen we ook land- en tuinbouw op, zij zijn immers ook 
ondernemers. Het ondernemersloket kan de ondernemers verder doorwijzen naar de juiste diensten. 
Via deze weg zullen we ook de procedure voor de inschrijving van seizoenarbeiders vereenvoudigen. 
 

Milieu en natuur 
 
1. Verderzetten van Kempen 2020 en instappen in Kempen 2030 
Verder blijven inzetten op energie- en klimaatbeleid om de vooropgestelde doelstellingen te 
bereiken. 
 
2. Zwerfvuil bestrijden 
De strijd tegen zwerfvuil blijven we aangaan. Zo blijven we inzetten op zwerfvuil ophalen door 
verenigingen tegen een beperkte vergoeding en door vrijwilligers. Daarnaast willen we ook inwoners  
en verenigingen vragen om mee te helpen aan het onderhoud van gemeenschappelijke groenzones, 
of een perkje. Naast de ophaalrondes door de verenigingen willen we ook de inzet van vrijwilligers 
die zwerfvuil opruimen organiseren. Daarnaast organiseren we preventiecampagnes tegen zwerfvuil 
met alle actoren en bekijken we de mogelijkheid tot het plaatsen van blikvangers naast fietspaden. 



3. Blijven inzetten op het verminderen van afval  
Dat het diftar systeem, de vervuiler betaald, met de gescheiden ophaling van restafval en gft werkt is 
de laatste jaren duidelijk bewezen. De ophaling van pmd en het containerpark waar allerlei fracties 
kunnen aangebracht worden. Daarnaast is er de gratis papierophaling. Ook thuiscomposteren draag 
bij aan het terugbrengen van je afvalproductie.  
 

4. Voldoende groen in onze gemeente  
We zorgen voor voldoende groen in de dorpskernen en daarbuiten. We denken hierbij aan 
aangepaste bomen in straten en dorpskernen, maar ook de uitbreiding van het geboortebos, de 
toegankelijkheid van het gemeentebos, bermen en plantsoenen. Dit met, zoveel als mogelijk, 
streekeigen en bijvriendelijk plantmateriaal. Een aangepast maaibeheer door ons bermbeheersplan 
en de verder inzet op het bijenplan komen de biodiversiteit ten goede. Zo krijgen meer planten en 
dieren een kans.  
 
5. Energiebehoeften in kaart brengen  
Als gemeente geven we het voorbeeld door het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen op 
te  volgen en waar mogelijk te verminderen, het plaatsen van zonnepanelen en het aanschaffen van 
elektrische fietsen, elektrische auto's en vrachtwagens op aardgas. Dieptegeothermie blijft onze 
aandacht hebben. 
 
6. Aandacht voor duurzaamheid binnen het gemeentebestuur  
Bestekken voor gemeenteopdrachten schrijven, waar mogelijk, gerecycleerde materialen en 
secundaire grondstoffen voor. De gemeente stimuleert de kringloopeconomie onder meer door extra 
garantievoorwaarden of onderhoud van de aangekochte goederen op te nemen in haar bestekken. 
De gemeente monitort haar interne afvalproductie en sorteert zoals het hoort.  

7. Ondersteunen van samen aankoop  
De gemeente onderzoekt voor haar burgers de mogelijkheid tot samenaankoop van duurzame of 
herbruikbare materialen, dakisolatie, individuele afvalwaterbehandeling enzovoort. Tevens bekijken 
we ondersteuning op vlak van het laten ophalen van asbestgolfplaten en voor sanering van buiten 
gebruik gestelde stookolietanks. Dit doen we bij voorkeur samen met de IOK. 

8. Inzetten op ledverlichting  
We stellen samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op en zetten in op dimbare, 
tijdgestuurde en intelligente LED-verlichting. We maken een investeringsplan op om deze 
omschakeling te maken op 10 jaar tijd. Onze gemeente doet ook steeds een oproep om deel te 
nemen aan Earth Hour (het Uur der Aarde), om één uur zoveel mogelijk lichten te doven.  
 
9.  Hemelwater maximaal herbruiken - riolering 
Regenwater moet in eerste instantie vastgehouden (en hergebruikt) worden, in tweede instantie  
geïnfiltreerd, en pas in laatste instantie vertraagd afgevoerd worden. Hiervoor werken we een 
hemelwaterplan uit om te zien hoe we het water kunnen verwerken. Bij nieuwe verkavelingen en 
grote bouwprojecten moeten waterinfiltratiebekkens, wadi’s en speelzones met infiltratie al in het 
ontwerp geïntegreerd worden.  
 
10. Blijven inzetten op uitbreiden rioleringsgraad  
We blijven investeren in het vernieuwen van de riolering en de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel en de afkoppeling van rechtstreekse lozing in waterlopen. Voor afgelegen woningen 
biedt een individuele behandeling van afvalwater in sommige gevallen een goed alternatief. In 
Rijkevorsel willen we dit telkens uitvoeren in combinatie met wegenwerken en subsidies waar 
mogelijk. 



11. De gemeente geeft het goede voorbeeld  
We onderzoeken waar regenwater binnen het openbaar domein kan worden geïnfiltreerd, in 
combinatie met bomen en openbaar groen. Gemeentelijke gebouwen voorzien we van een installatie 
voor hergebruik van regenwater of – waar mogelijk – van een groendak. We voorzien structureel in 
voldoende plaats voor waterlopen en maken ruimte voor de natuurlijke zomer- en winterbedding en 
het herwaarderen van grachten. Dit in samenspraak met de beheerder van de waterlopen en de  
bescherming van de beekvalleien door de opvolging van het ruilverkavelingsplan. 
 
12. Voldoende aandacht voor groene ruimte  
In publieke en private ontwikkelingen moet voldoende aandacht zijn voor groene ruimte eventueel in 
combinatie met een speelplein. Zo versterken natuurverweving en groene ‘corridors’ de 
versnipperde natuur. Zowel op project- als op gemeenteniveau voorzien we groene wiggen,  
‘landschapsvingers’ – waarin trage verbindingen en doorsteken voor voetgangers en fietsers 
geïntegreerd worden. Waar verharding nodig is, moeten infiltratiemogelijkheden worden voorzien. 
Voorbeelden van zulke infiltratiemogelijkheden zijn o.a. waterdoorlatende bestrating van parkings. 
 
13. Een strikte handhaving  
We voeren een strikt handhavingsbeleid. De tijd van illegaal bouwen in bos of natuurgebied is 
definitief voorbij. De vergunningsvoorwaarden worden van nabij opgevolgd tijdens de bouwfase, 
eventueel met intergemeentelijke samenwerking.  
 
14. Inwoners aanmoedigen  
We zetten subsidies in voor meer biodiversiteit, bijvoorbeeld voor zwaluwnesten, bio-ecologische 
bouwmaterialen en imkers. Daarnaast blijven we meewerken aan "behaag onze Kempen". We 
moedigen onze inwoners ook aan om actief te participeren in onze natuur door sensibilisering en 
educatie. We zetten acties en infomomenten op om de burger kennis te laten maken met lokale 
natuurgebieden en andere milieu- en natuurgerelateerde zaken. Via de 2310, website, een 
wandelkaart met de trage wegen, en samenwerking met toerisme Rijkevorsel voor fiets- en 
wandelroutes proberen we onze inwoners te mobiliseren voor de Rijkevorselse natuur.  
 
15.  Invoeren van een plastic beheersplan 
We bekijken de mogelijkheid om het plastic gebruik beter te beheersen. Bijvoorbeeld door 
herbruikbare bekers op evenementen en gebruik van duurzame materialen in gemeentelijke 
gebouwen. 

16. De milieuraad integreren we in de GECORO. 
De gemeente betrekt deskundige en onafhankelijke adviseurs in de GECORO waar zowel de dossiers 
van ruimtelijke ordening als die van milieu zullen besproken worden, zodat deze raad een 
meerwaarde kan bieden. 

 

Mobiliteit 
 
1. Blijven werken aan een veilig verkeer voor iedereen - SAVE & ZERO label 
Ook deze bestuursperiode zetten we ons in voor een veilig verkeer in Rijkevorsel. Door inzet van 
toestellen die het verkeer tellen willen we te weten komen hoe druk het is op verschillende locaties. 
Hieraan willen we maatregelen koppelen zoals snelheidsremmers, zoals b.v. Veldstraat en 
Prinsenpad. Bij aanleg van nieuwe straten voorzien we steeds wegversmallingen om de snelheid af te 
remmen. Ook zetten we in op nieuwe en vernieuwde voetpaden eventueel  gecombineerde met een 
fietspad. We bekijken een verbod voor vrachtverkeer in een aantal straten.  



 
 
De voorbije bestuursperiode behaalde de gemeente Rijkevorsel het SAVE label (samen actief voor 
een veilig verkeer) uitgereikt door het OVK (ouder van verongelukte kinderen) Een volgende stap die 
we met Rijkevorsel willen zetten is het behalen van het ZERO label van provincie Antwerpen. Dit is 
een aanvulling het uitgebreide SAVE-charter dat vooral focust op inspanningen op het vlak van 
verkeersveiligheid.  
 
2. Een duidelijk en leesbaar openbaar domein 
Wij pleiten voor een duidelijk leesbaar openbaar domein voor de weggebruiker. Dit wil zeggen dat 
verkeersborden voldoende groot moeten zijn en ondersteund moeten worden door infrastructurele 
maatregelen. Concreet denken we bijvoorbeeld aan het verduidelijken van de zone 30 in de wijk 
Kleine Markweg en omgeving. Zo krijgen we een wegbeeld en een inrichting die uitnodigt 
tot aangepast rijgedrag. Straatmeubilair, groeninrichting, aangepaste wegverharding of kleuren 
worden gebruikt voor oplossingen op maat. 
 
3. Een duidelijke plaats voor de fiets in het verkeer 
Rijkevorsel heeft een uitgebreid fietspaden-netwerk naar de omliggende gemeenten, daarnaast 
hebben we ook een snelle fietsverbinding langs het kanaal. Bij aanleg van de ruilverkaveling in 
landbouwgebied willen we van deze kans gebruik maken om een fietspad naar Wortel te realiseren. 
We vernieuwen ook het fietspad langs de Vlimmersebaan. In het centrum van Rijkevorsel voorzien 
we samen met AWV bredere suggestiestroken. Daarnaast blijven we waar nodig werken met 
gecombineerde voet- en fietspaden en denken we aan enkele fietssuggestiestroken op druk bereden 
landelijke wegen.  
 
4. Sensibiliseringsacties voor fietsen en wandelen 
 We voeren sensibiliseringsacties over school-woon-winkel-werkverkeer met de fiets en te voet. 
Hierbij denken we aan het systeem dat o.a. Bonheiden succesvol toepast. Kinderen die dagelijks de 
fiets naar school nemen krijgen als beloning kermisjetons. Een chip in het voorwiel en scanners aan 
de fietsenrekken op school houden de gegevens van de fietsers bij. Ook het realiseren van veilige 
fiets- en voetverbindingen willen we systematisch opnemen in ontwikkelingsprojecten. 
Infrastructuur zoals fietsbeugels, oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn eveneens 
aandachtspunten. Ook blijven we inzetten op verkeersopvoeding zodat onze kinderen veilig leren 
fietsen. Ook het invoeren van fietsstraten is een mogelijkheid die onderzocht moet worden, net als 
een schoolrouteplan. 
 
5. Het trage wegen netwerk verder uitbouwen en nieuwe voetpaden 
Maar ook de trage wegen worden verder opgewaardeerd, ze vormen immers veilige wandel- en 
fietsrouters doorheen ons dorp. De trage wegen in het landelijke gebied zijn de volgende stap. Ook 
het opmaken van een wandelkaart gebaseerd op de vele trage wegen is een mogelijkheid. Daarnaast 
willen we ook een aantal voetpaden vernieuwen en bekijken we de mogelijkheid de oversteekplaats 
aan Smeel en Kruispad veiliger te maken.  
 
6. Gemeentepersoneel op de fiets 
We blijven inzetten op een stimulerend fietsbeleid voor de eigen werknemers van de gemeente. Ook 
het aanschaffen van extra (elektrische) dienstfietsen voor kleine verplaatsingen willen we bekijken. 
 
7. De voordelen van emissievrije voertuigen bekend maken 
We communiceren over de voordelen van emissievrije voertuigen (elektrisch en waterstof) en 
onderstrepen het belang ervan voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Tevens willen we als gemeente 
het voorbeeld geven met het gebruik van elektriciteit en aardgas als aandrijving voor de voertuigen. 
Ook de mogelijkheid van autodelen in het gemeentelijke wagenpark willen we bekijken.  



8. Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen 
We besteden voldoende aandacht aan mensen met een verminderde mobiliteit. Goede voetpaden, 
verlaagde oversteekplaatsen, zitbanken, toegankelijke gemeente gebouwen, voldoende 
parkeerplaatsen voor mindervaliden en dergelijke meer.  
 
9. Een correct handhavingsbeleid 
Ook handhaving is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid. In Rijkevorsel hanteren we een 
correct en duidelijkheid snelheidsbeleid met drie zones 30 - 50 -70. Gelukkig kent Rijkevorsel 
algemeen gezien weinig snelheidsovertredingen, maar controles op gevoelige plaatsen blijven nodig. 
Net als de controle op het foutief gebruik van de mindervalide parkeerplaatsen en fout parkeren in 
het algemeen via de GAS (gemeentelijke administratieve sancties) regelgeving.  
 
10. Verdere stappen zetten naar de realisatie van een omleidingsweg 
We blijven als gemeente, samen met de provincie, stappen zetten naar de realisatie van de 
westelijke omleidingsweg. We voeren ook de druk op bij de hogere overheid en AWV. Daarnaast 
voeren we de maatregelen uit om vrachtverkeer komende uit richting Merksplas/Beerse te 
beperken. Zoals een tonnagebeperking van +3.5T op Vlimmersebaan en een vrachtwagensluis op 
Beersebaan i.h.k.v. de nieuwe brug in Beerse . 
 

11. Een beter openbaar vervoer  
In de loop van 2019 start de nieuwe vervoersregio. In deze regionale samenwerking, voor Rijkevorsel, 
met de gemeenten rondom Turnhout zal de regie voor een beter openbaar vervoer meer in handen 
van de gemeenten komen te liggen. Naast de kernnetten van De Lijn zal de vervoersregio 
onderzoeken wat de meest efficiënte oplossing is voor de bestaande lokale vervoersvraag – dit zowel 
qua comfort, wachttijden als kostprijs voor de gebruiker en de gemeente.   
 
12. Blijvend inzetten op een correct parkeerbeleid 
In onze gemeente blijven we werken met een gedifferentieerd parkeerbeleid in functie van een 
optimale toegankelijkheid. Zo behouden we het parkeren voor de langere termijn op verschillende 
plaatsen maar voorzien we ook in kort parkeren vlakbij winkels zodat onze middenstand bereikbaar 
blijft. Bij wegenwerken organiseren we telkens een parkeerbehoefte-meting. Zo behouden we 
voldoende parkeergelegenheid. Ook een parkeerplaats voor vrachtwagens willen we voorzien.  
 

 
Openbare werken 
 
1. Goed onderhoud van de gemeentelijke gebouwen 
We beheren het gemeentelijk patrimonium als een goede huisvader zodat nog vele generaties 
Rijkevorselnaars gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. Het gemeentehuis zal in de nabije 
toekomst verdere renovatiewerken moeten ondergaan. Hierbij denken we aan een nieuwe 
verwarming en betere kantoren voor personeel. Voor de verschillende monumenten en kapellen 
maken we beheersplannen op.  
 
2. Nieuwe serviceflats op campus Prinsenhof en opmaken toekomstvisies 
Op de campus Prinsenhof voorzien we een elf nieuwe serviceflats. Daarnaast moeten we ook de 
toekomst van het woonzorgcentrum onder loep nemen zodat dit aan alle normen blijft voldoen om 
onze senioren een kwalitatieve oude dag te bezorgen. Hiervoor maken we een masterplan met 
toekomstvisie. Ook voorzien we een masterplan en toekomstvisie voor de sport- en recreatiezone en 
de bouw van een cultureel centrum/podiumzaal bij de oude pastorij. 



 
3. inzetten op kwalitatieve gemeentelijke wegen, voet- en fietspaden 
De volgende zes jaar zullen een aantal wegen onderhouden en heraangelegd worden. Dit zullen we 
doen in maximale synergie met rioleringswerken en subsidies.  Bij de start van de bestuursperiode 
wordt er i.s.m. de technische dienst een concreet plan opgemaakt van de uit te voeren werken. 
Tevens investeren we in betere fiets- en voetpaden. 
 
4. concrete werken 
De volgende zes jaar willen we de volgende werken uitvoeren, waar mogelijk met subsidies en 
synergie met nutmaatschappijen.  
 
Wegenis- en rioleringswerken: Oude Goorstraat met Opstal, Bergsken met Molenstraat, 
Vonderstraat inclusief enkele voetpaden, het eerste deel van de Beersebaan, de Hoeveweg, 
Vlimmersebaan inclusief vernieuwde fietspaden, Stevennekes inclusief een oplossing voor de 
vermaledijde varkensruggen, Mielandweg met Meerblok, Vrouwkensblok en Helhoek, 
Zwartvenstraat met Scherpengeertstraat en Poelberg. 
 
Andere wegenwerken:  heraanleg Verbindingsstraat, heraanleg klinkergedeelte Veldstraat en 
eventueel een beperkte verbreding kant Parre, andere onderhoudswerken waar nodig. 
 
Fiets- en voetpaden: vernieuwing van de voetpaden in Banmolenweg, Rozenstraat en 
Hoogstraatsesteenweg (inclusief parking en fietspad). Voetpaden op het kerkhof centrum, voetpaden 
bij de speelpleinen wijk Varenvelden, voetpad Looiweg,  voorbereidingen voor een fietspad naar 
Wortel, vernieuwing fietspad Vlimmersebaan. 
 
Gebouwen: correct onderhoud, renovatie gemeentehuis, dienstencentrum, serviceflats, kerk St.-
Jozef, beperkte opfrissing WZC, Molenstraat 40, sanitair blok school, kapel Sas. 
 
Parkeren: vernieuwing parking kerkhof centrum, Hoogstraatsesteenweg en oud werkhuis, aanleg 
parking Helhoekweg (nabij wzc). 
 
Andere: werken ruilverkaveling, grondverwevingen bij wegenwerken, aankoop gronden 
recreatiezone, wagenparking gemeente. 

 
Onderwijs 
 
1. Blijvend inzetten op het multifunctionele gebruik van de school 
We blijven de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal te benutten. Daarom willen we 
het schoolgebouw openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties, bijvoorbeeld voor 
sporten en speelpleinwerking. Ook het verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs blijven er 
terecht kunnen. 
 
 2. Blijvend inzetten op schoolcheques voor gezinnen in financiële moeilijkheden 
 Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of 
een attest leefloon van het OCMW bezitten, krijgen in de loop van september onderwijscheques 
toegestuurd per post. Met deze cheques kunnen de ouders de facturen van de lagere school betalen. 
We bekijken hoe we deze kunnen optimaliseren in samenwerking met de schooldirecties. Daarnaast 
willen we ook de communicatie rond alle sociale maatregelen beter bekendmaken. 
 



 3. Een actief taalbeleid Nederlands 

In nauw overleg met de directie van de gemeenteschool zetten we in op het wegwerken en/of 
voorkomen van de taalachterstand Nederlands bij kinderen en volwassenen uit een andere 
gemeenschap door projecten te organiseren zowel binnen als buiten de school en kinderopvang. 
Daarnaast denken we aan een praatpunt of lessen Nederlands door vrijwilligers. Dit alles met 
aandacht voor onze Vlaamse identiteit en geschiedenis in het lessenpakket. 
 
 4. Een verkeersveilige schoolomgeving 

In samenwerking met de lokale politie en alle scholen werken we actief mee aan een verkeersveilige 

schoolomgeving (bijvoorbeeld schoolfietsroutes). We betrekken ook ouderraden, de dienst mobiliteit 
en de technische dienst. Ook het invoeren van fietsstraten in de schoolomgeving onderzoeken we.  
 
5. Schoolkinderen veilig op de fiets 
We hebben de gezonde ambitie om het fietsgebruik van de schoolgaande jeugd te verhogen. Hierbij 
denken we aan het systeem dat o.a. Bonheiden succesvol toepast. Kinderen die dagelijks de fiets 
naar school nemen krijgen als beloning kermisjetons. Een chip in het voorwiel en scanners aan de 
fietsenrekken op school houden de gegevens van de fietsers bij.  
Ook blijven we inzetten op verkeersopvoeding zodat onze kinderen veilig leren fietsen.  
 
6. Huiswerkbegeleiding voor kinderen 
In de kinderopvang onderzoeken we de mogelijkheid tot het organiseren van huiswerkbegeleiding, 
hiervoor bekijken we de mogelijkheid om oud-leerkrachten of een leerkracht zorgbegeleiding in te 
zetten. Ook willen we binnen een bredere gezinsbegeleiding bij de kinderen thuis 
huiswerkbegeleiding organiseren, zodat iedereen mee kan. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld  
instituten voor lerarenopleiding of het rode kruis aanspreken. Maar ook de zorg in de school zelf 
krijgt onze volle aandacht. 
 
7. Iedereen naar de kleuterschool 
We spreken ouders aan op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen regelmatig naar de 
kleuterschool te sturen. Hiervoor werken we samen met Kind & Gezin en met brugfiguren in de  
kinderopvang die ouders van kinderen sensibiliseren. Kleuterparticipatie kan immers helpen om 
school- en taalachterstand bij jonge kinderen tijdig op te lossen. 
 
8. Volwassenen- en kunstenonderwijs ondersteunen 
We zetten ons met de gemeente mee in voor een goed aanbod voor volwassenenopleiding zodat zij 
hun talenten kunnen ontdekken. Nog een sleutel om volwaardig toegang te krijgen tot de 
maatschappij is de kennis van digitale toepassingen. We blijven daarom de Digidak werking 
ondersteunen, dit draagt immers bij tot de digitalisering van alle inwoners. 
Daarnaast behouden we de ondersteuning van de Academie voor Muziek & Woord. Het is immers 
belangrijk dat de Rijkevorselse schoolkinderen ook in het kunstenonderwijs terecht kunnen. 
 
9. Sporten na school 
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat geldt ook voor de Rijkevorselse schoolkinderen. Zo is 
er de sport-na-schoolwerking, de scholenveldloop en bekijken we de mogelijkheid van een dag van 
de sportclubs voor de schoolkinderen. 
 
 10. Schepen van onderwijs als centraal aanspreekpunt 
 Een schepen van onderwijs is het centraal aanspreekpunt van de onderwijsinstellingen op het 
grondgebied. De schepen faciliteert het netoverschrijdend overleg dat geregeld met de directies van 
alle scholen plaatsvindt. Daarnaast blijven we de school- en ouderraad ondersteunen. 
 
 



11. Een goede huisvader voor de gemeenteschool 
Op vlak van infrastructuur hebben we ‘als goede huisvader’ een belangrijke opdracht.  Onze eigen 
infrastructuur monitoren we op proactieve wijze. We dienen tijdig dossiers in bij Agion 
en voorzien ook de nodige, eigen budgetten. Daarnaast moeten we ook investeren in toegankelijke 
gebouwen en ICT. 
 
12. Stageplaatsen in het gemeentehuis 
Net zoals de afgelopen bestuursperiode biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid aan studenten 
om stage te lopen binnen de gemeentelijke diensten, dit in samenspraak met de betrokken dienst. 

 

Personeel 
 
1. Personeel als uithangbord voor de gemeente 
Als eerste aanspreekpunt voor onze inwoners en ondernemers is de administratie de belichaming 
van het lokale bestuur. Door dagdagelijks in het straatbeeld aanwezig te zijn, vormen onze 
personeelsleden het uithangbord van de gemeente. Onze medewerkers zijn de ambassadeurs zijn 
van een goed draaiend gemeentelijk bedrijf en haar waarden, normen en kwaliteit gezamenlijk 
uitdragen.  
 
2. Mandatarissen en personeel vullen elkaar aan 
In beginsel is het aan de verkozenen om het gemeentelijk beleid te bepalen en aan de administratie 
om dat beleid voor te bereiden en uit te voeren. Dat wil echter niet zeggen dat er niet gezocht kan 
worden naar synergiën. We staan voor een bestuurlijk beleid waarbij mandatarissen en 
personeelsleden elkaar aanvullen en als complementaire entiteiten het beleid vormgeven. Beide zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals een tandem. We staan voor een gemeente waar we als 
bestuursgemeenschap – beleidsmakers en administratie – samen aan bouwen, in een klimaat van 
wederzijds vertrouwen en respect. 
 
3. Objectieve aanwervingscriteria voor nieuw personeel 
Net zoals de afgelopen bestuursperiode blijven we objectieve criteria hanteren voor nieuwe 
aanwervingen, waarbij we kandidaten effectief evalueren op hun kennis en kunde. We werken met 
een objectieve jury met externen of met een extern bureau. 
 

4. Een motiverend beloningsbeleid  
Via degelijke en vlotte plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken stimuleren we goed werk 
en geven we een passend gevolg aan slechte prestaties. Daarbij maken we gebruik van een neutraal 
evaluatiekader, waarbij de lat voor iedereen met hetzelfde functieprofiel even hoog ligt. 
 

5. Doelgerichte vormingen doorheen de loopbaan 
Via doelgerichte vormingen doorheen de hele loopbaan versterken en verdiepen we de expertise en 
werkattitude van onze personeelsleden. Zo houden we de kwaliteit van onze medewerkers hoog en 
zorgen we ervoor dat de gemeente met haar tijd mee evolueert. Het personeel is immers het kapitaal 
van een gemeente. 
 

6. Integratie van de ondersteunende diensten 

In het kader van de samensmelting van gemeente en OCMW integreren we de ondersteunende 
diensten van de verschillende lokale entiteiten tot één performante dienst. Naast het verhogen van 
de efficiëntie, realiseren we op die manier ook bij de administratie een geïntegreerde bedrijfscultuur 
over de gemeentelijke organisaties heen. 
 



7. Gemeentepersoneel op de fiets  
We blijven inzetten op een stimulerend fietsbeleid voor de eigen werknemers van de gemeente. Ook 
het aanschaffen van extra dienstfietsen voor kleine verplaatsingen willen we bekijken.  

 

Sociale zaken 
 
Gezin & gezondheid 

 
 1. Verder inzetten op een lokaal loket kinderopvang 
Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang, behouden we een "lokaal loket 
kinderopvang" waar ouders terecht kunnen om een overzicht te krijgen van de opvangmogelijkheden 
in de gemeente. Dit loket kan ondergebracht worden in het Huis van het Kind of het Sociaal Huis, 
maar kan evenzeer een digitaal loket zijn of via een bekendmaking van het aanbod in de infogids. 
 
2. Onthaalouders en kind&gezin ondersteunen 
We ondersteunen de onthaalouders o.a. door een tussenkomst in het diftar systeem. Ook kind & 
gezin geniet onze steun. De nieuwe lokalen boven de Leo Pleysier Bibliotheek zijn hiervoor een 
duidelijk signaal. 
 
 3. Blijvend inzetten op een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang 
We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Met personeel dat zich 
dagelijks met hart en ziel inzet en de vernieuwde "kinderclub" in het centrum en volledig nieuwe 
"kinderclub" in Sint-Jozef zijn we klaar voor de toekomst. Ook de succesvolle vakantiewerkingen 
"Grabbelpas" en "Kiekeboe" blijven we ondersteunen. De gemeente promoot actief het gebruik van 
het Nederlands in de kinderopvang. Anderstalige kinderen zijn op jonge leeftijd immers het 
makkelijkst vatbaar voor het aanleren van een taal. 
 
4. Het peuterspeelpunt blijven ondersteunen 
We willen voorkomen dat wie voor kinderen zorgt, zich afzondert en niet meer actief deelneemt aan 
het gemeenschapsleven. Sociale contacten zijn immers niet alleen voor (groot-)ouders belangrijk – zij 
kunnen bijpraten en ervaringen uitwisselen – maar ook voor de kinderen vormen ze een leerschool. 
Het recent opgerichte peuterspeelpunt draagt hier toe bij. 
 
5. Het huis van het kind verder bekendmaken 
Sinds enige tijd heeft Rijkevorsel ook een huis van het kind. Hier kan je terecht voor alle vragen 
omtrent opvoedingsondersteuning. De komende bestuursperiode willen we dit verder uitbouwen en 
bekendmaken. 
 
6. Een gezinsbeleid voor iedereen 
In Rijkevorsel hebben we al sinds jaren een geboortepremie. Deze willen we uitbreiden en ook 
voorzien voor pleegkinderen. De premie keren we uit in aankoopbons zo kan je deze besteden bij de 
lokale handelaars. We hebben ook aandacht voor de veranderende gezinsrealiteit. Voor gescheiden 
ouders waar het kind niet gedomicilieerd is, voorzien we in een register voor co-ouderschap waardoor 
kinderen die regelmatig verblijven in de gemeente toch kunnen genieten van dezelfde rechten.  
 
 
 
 
 



7. Een gezondheidsbeleid voor iedereen 
We maken gebruik van de beschikbare expertise door de eerstelijnszorgers in de gemeente in kaart te 
brengen en te betrekken bij het uitwerken van het lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast blijven we 
ook samenwerken met de "LOGO", het regionaal gezondheidsoverleg. Die is het ideale platform voor 
samenwerking tussen zorgverstrekkers. Via de gemeentelijke website geven we informatie omtrent 
het aanbod aan lokale zorgverstrekkers en wachtdiensten. Tevens ondersteunen we het 
preventiebeleid van de Vlaamse overheid met o.a. de mammobiel, bloeddonatie, ... 
 
8. Sensibiliseren rond orgaandonatie 
De gemeente sensibiliseert rond de registratie als orgaandonor. De gids ‘Orgaandonatie: leidraad voor 
steden, gemeenten en lokale diensten’ vormt hierbij een handig hulpmiddel voor lokale besturen. 
 
9. Rijkevorsel, een hartveilige gemeente 
Sinds begin 2016 zijn er vijf AED-toestellen aanwezig op het grondgebied van Rijkevorsel. We blijven 
inzetten op opleidingen georganiseerd voor inwoners, verenigingen en gemeentepersoneel om 
kennis te maken met de AED’s en te leren hoe we ze moeten gebruiken. 
 
10. Het promoten van gezonde voeding en de korte keten 
Gezonde voeding promoten we in de kinderopvang, scholen, ons woonzorgcentrum en via het 
OCMW, bij voorkeur met producten uit de korte keten. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze 
diensten een voorbeeld geven op vlak van gezonde levensstijl, door de promotie van o.a. "bewegen 
op het werk". 
 
11. Rijkevorsel laten bewegen 
In groep en onder deskundige begeleiding stoppen met roken of starten met bewegen zorgt niet alleen 
voor extra motivatie, maar het groepsgevoel versterkt ook het sociale weefsel in onze gemeenten 
alle acties en activiteiten van verenigingen hieromtrent brengen we samen op een website. Het 
project "bewegen op verwijzing" blijven we ondersteunen en is een mooi voorbeeld.  
 
12. Rijkevorsel, een inclusieve gemeente 
We erkennen de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder discussie ook 
kortingstarieven kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen. We willen ook inzetten op 
een prikkelarme kermisnamiddag, de luide muziek gaat uit en te felle lichten worden gedimd. Zo 
kunnen mensen met autisme en epilepsie ook genieten van de kermis.  
In onze openbare gebouwen zetten we in op toegankelijkheid voor iedereen, met o.a. automatische 
deuren en waar nodig een lift. In onze bibliotheek blijft een aanbod voor blinden of 
slechtziende personen, zoals luisterboeken op DVD en boeken met grootletterschrift. 
Ook de mindermobielecentrale en rolmobiel van het OCMW blijven we aanbieden. 

 
Seniorenbeleid 

 
1. Vrijwilligerswerk bekend maken 
We informeren Senioren informeren de mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen binnen de 
gemeente. Dit kan o.a. via de vrijwilligersdatabank die de gemeente reeds aanbiedt. 
 
2. Een ouderenbehoefte onderzoek 
Via een ouderenbehoeftenonderzoek bevraagt de gemeente ouderen over welk aanbod zij 
wensen en wat hen eventueel tegenhoudt om te participeren. Indien er lacunes zijn in het recreatief 
aanbod, kan de gemeente, in samenwerking met lokale organisaties, activiteiten organiseren om 
deze op te vullen. 



 
3. Informeren omtrent sport- en cultuuractiviteiten 
Bestaande activiteiten op o.a. sportief en cultureel vlak voor senioren willen we beter bekendmaken. 
Hierbij hoort bijvoorbeeld de elektrische duo-fiets die je via het OCMW kan uitlenen en het 
seniorenfeest dat de gemeente jaarlijkse inricht. 
 
4. Aandacht voor vereenzaming 
Via een meldingspunt bij de sociale dienst, kunnen professionele hulpverleners maar ook 
buurtbewoners en mantelzorgers die aanvoelen of vaststellen dat iemand eenzaam is, dit melden. 
Naast de bestaande oppasdienst voor senioren met o.a. huisbezoeken zijn ook telefooncirkels of een 

vrijwillige gezelschapsdienst goede instrumenten om vereenzaming tegen te gaan. 
 
5. Communicatie voor senioren 
Via de deelgroep "derde leeftijd" binnen de cultuurraad wordt ook de stem van de senioren gehoord 
in Rijkevorsel. Via de Rijkevorselse infogids, de 2310 en de website trachten we de relevante 
informatie, inclusief zaken die niet tot de bevoegdheden van de gemeente behoren maar toch 
interessant zijn, voor senioren bekend te maken. . 
 
6. Een transparant en toegankelijk zorgaanbod 
We zorgen voor een transparant en toegankelijk zorgaanbod in de gemeente. Hiermee geven we 
inwoners de kans om zo lang mogelijk thuis te wonen, maar voorzien we ook residentiële opvang 
indien nodig. Daarnaast is er ook een mindermobielencentrale en het advies door onze 
maatschappelijk werkers. De mogelijkheid tot dagopvang willen we onderzoeken in samenwerking 
met reeds bestaande aanbieders.   
 
7. Woonzorgcentrum en 11 nieuwe serviceflats 
Voldoende residentiële zorg in de buurt realiseren we door ons woonzorgcentrum in te bedden in ons 
sociaal weefsel met aandacht voor bereikbaarheid, de mogelijkheid tot spontane sociale contacten 
en participatie aan het gemeenschapsleven en door een voorrangsbeleid op wachtlijsten voor wie 
een band heeft met de gemeente. Daarnaast is de uitbreiding van de serviceflats met 11 extra 
assistentiewoningen voorzien. Hiermee komt het totale aanbod op 56.  
 
8. Een leeftijdsvriendelijke omgeving 
We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving. Dit door o.a. nieuwe zitbanken te voorzien op 
verschillende plaatsen in onze gemeente. Tevens werden heel wat fysieke drempels weggewerkt 
zodat fietsers en rolstoelgebruikers makkelijker het voet,- fietspad of straat  kunnen oprijden. 
 
9. Blijvende ondersteuning voor mantelzorg 
De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en 
geholpen worden. Een mantelzorgtoelage kan hiervoor een belangrijke ondersteuning zijn. 
De bestaande premies voor thuisverzorging van bejaarden en voor personen met een beperking 
blijven we dan ook ondersteunen. 

 
 
 
 
 
 



Sociaal beleid 

 
1. Voordelen ook voor mensen met een laag inkomen 
Er zijn nogal wat mensen met een laag inkomen, maar die niet terecht kunnen bij het OCMW. 
Daarom kennen we gemeentelijke voordelen niet alleen toe louter op basis van statuut, maar houden 
we ook rekening met het inkomen. Deze voordelen kunnen ook getrapt toegekend worden. Dit 
betekent bijvoorbeeld een hoger voordeel voor de allerlaagste inkomens en een beperkter voordeel 
voor de mensen in het inkomenssegment daar net boven. Daarnaast trachten we rechten 
automatisch toe te kennen. 
 
2. Participatie voor kansengroepen 
De gemeente stimuleert ook in de toekomst in overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen de 
participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de gemeente. Ook willen we de 
mogelijkheid rond huiswerkbegeleiding aan huis bij kansengroepen onderzoeken of integreren in de 
kinderclub. Ook de schoolcheques zijn een nuttig instrument om mensen die het financieel moeilijker 
hebben te ondersteunen. Ook het arktos project blijven we ondersteunen. 
 
3. Omgaan met voedseloverschotten 
 We willen onderzoeken hoe we aan de slag kunnen gaan met kwaliteitsvolle voedseloverschotten in 
onze gemeente, Hierbij kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een koppeling met een sociale 
kruidenier, de lokale supermarkten en eventueel landbouwers in het kader van de korte keten. 
 
4. Het sociaal beleid duidelijk communiceren 
 De administratieve weg naar sociale dienstverlening wordt zo veel mogelijk vereenvoudigd. In de 
communicatie naar de klant toe wordt archaïsch of onnodig technisch taalgebruik zoveel mogelijk 
vermeden. De informatieverstrekking gebeurt zoveel mogelijk op proactieve wijze.  
 
5. Verborgen armoede opsporen 
 Gemeente en OCMW voeren een proactief beleid om verborgen armoede te identificeren. Het 
brengen van huisbezoeken is belangrijk bij het opsporen en aanpakken van armoede en sociale 
problemen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Huisbezoeken kunnen echter ook een middel 
zijn om fraude of wantoestanden te achterhalen. Deze informatie moet op een wettelijke manier 
benut kunnen worden. 
 
6. Rechten en plichten voor werkzoekenden 
Tegenover het recht om een uitkering te ontvangen staat de plicht van de betrokken werkzoekenden 
om een positief gevolg te geven aan een passende jobaanbieding of een aanbod om een opleiding te 
volgen. Hiertegenover plaatsen we het engagement om werkzoekenden vanaf de start van hun 
werkloosheid een intensieve begeleiding, toeleiding, opleiding of tijdelijke werkervaring aan te bieden, 
met als finaliteit een succesvolle doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit.  
 
7. Toeleiding naar de arbeidsmarkt voor leefloners 
In het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (GPMI) engageert de leeflooncliënt zich 
tot bepaalde acties zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst, drugsbegeleiding, taalcursus Nederlands 
om dichter tot de arbeidsmarkt te komen.  
 
8. Een preventieve schuldenaanpak 
We hanteren een preventieve aanpak om schuldproblematiek te voorkomen. Zo werken we bv. 
actief aan de financiële geletterdheid van jongeren en cliënten van het OCMW. 
 



Veiligheid 
 
1. Inzetten op diefstalpreventie 
Diefstalpreventie is een belangrijk onderdeel van de lokale politie. Voorkomen is immers beter dan 
genezen. Via techno-preventief advies geeft de politie tips aan de inwoners, dit kan op vraag of via 
informatieavonden. Tevens organiseren we acties in het kader van de ‘1 dag niet’-campagne van de 
federale overheid. Daarnaast willen we ook sensibiliseren door op de website en/of sociale media 
algemene richtlijnen en aanbevelingen op te nemen.  
 
2. Fietsdiefstallen voorkomen 
We willen mogelijkheden onderzoeken tot een betere voorkoming van fietsdiefstallen. 
Bijvoorbeeld door (betere) camerabewaking, verlichting en betere mogelijkheden om de fiets 
slotvast achter te laten.  
 
3. Inzetten op drugspreventie 
We moeten volop inzetten op preventie. De lokale politie heeft de mogelijkheid om educatieve en/of 

sensibiliseringsacties op te zetten voor jong en oud en  tevens hun omgeving begeleiden. Ook via 
preventie op de scholen naar ouders en leerlingen blijft belangrijk. 
 
4. Inzetten op wijkgerichte politiezorg 
De wijkinspecteur is voor de inwoners het aanspreekpunt bij uitstek. Bij hem/haar kunnen ze terecht 
met hun vragen of ergernissen over de (veiligheids-)problemen die ze ervaren. De politie moet in 
iedere wijk van de gemeente aanwezig zijn. De gemeente en de politie streven ernaar dat iedere 
burger zijn wijkinspecteur kent. Met het nieuwe politiekantoor in het Doelenpad willen we o.a. de 
zichtbaarheid vergroten. 
 
5. Blijvend inzetten op Buurtinformatienetwerken (BIN) 
De politie en gemeente blijven de (bestaande) Buurtinformatienetwerken (BIN) ondersteunen en 
rekening houden met de ervaringen en verzuchtingen van de leden van het BIN. Daarnaast bestaat 
ook de mogelijkheid dat de politie en verantwoordelijken van het BIN jaarlijks een informatieavond 
organiseren voor alle inwoners van de gemeente.  
 
6. Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) inzetten waar nodig 
 Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) heeft in de praktijk zijn nut al 
bewezen, op voorwaarde dat de sanctie met gezond verstand wordt toegepast en er geen absurde 
regels worden opgelegd. GAS maken het mogelijk om strafbare feiten die niet tot de prioriteiten van 
het parket behoren toch te bestraffen.  
 
7. Financiële terugkoppeling naar de gemeenteraad 
De financiële terugkoppeling naar de gemeenteraad is belangrijk in het kader van de transparantie. 
Hoewel de zoneraad (brandweer) en politieraad (politie) de bevoegdheid heeft om jaarlijks de 
begroting van de zone op te maken, kan ze de gemeentelijke inkomsten (dotaties) niet innen zonder 
voorafgaande goedkeuring door de respectievelijke gemeenteraden.  
 
8.  Vrijwilligers stimuleren en ondersteunen bij de brandweer 
We maken de inwoners warm om vrijwilliger te worden in de brandweerpost van de gemeente. De 
gemeente kan en wil hier een brugfunctie vervullen door actief promotie te voeren en de burgers in 
contact te brengen. 
 
 



9. Moderne materialen voor politie en brandweer 
Zowel voor brandweer als politie voorzien we de mogelijkheid te werken met moderne en 
kwalitatieve oplossingen en materialen. De afgelopen bestuursperiode werden in onze gemeente 
verschillende veiligheidscamera's voorzien, zowel op vaste plaatsen als mobiele toestellen die ingezet 
kunnen worden bij grote evenementen, dit ter verhoging van de veiligheid. Voor de brandweer 
kwam er o.a. een nieuwe ladderwagen. 

 

Vrije tijd 
 
1. Het verenigingsleven blijven ondersteunen 
Omdat onze verenigingen in het Rijkevorselse gemeenschapsleven een belangrijke plaats bekleden 
zullen we hen dan ook volop blijven ondersteunen. O.a. door middel van een doordacht en 
welvaartsvast subsidiereglement, ondersteuning door de vrijetijdsdiensten en door het uitlenen van 
materialen zoals stoelen, geluidsinstallatie.  
Ook het aanbieden van kwaliteitsvolle infrastructuur zoals het gerenoveerde klooster, het 
gemeenschapscentrum in Sint-Jozef, De Valk en de oude pastorij, enz. aan een democratische prijs 
horen daarbij. Daarnaast geven we de verenigingen een plaats op de gemeentelijke infoborden en de 
mogelijkheid hun activiteit te laten vermelden in de agenda van "Uit in Rijkevorsel" in de  "2310" en 
de website. We blijven verenigingen stimuleren om hun maatschappelijke rol op te nemen. 
Bijvoorbeeld door een extra toelage voor gevormde begeleiders, duurzame renovatie van lokalen, 
recycleerbare bekers op fuiven, ophalen van zwerfvuil door verenigingen financieel te belonen, enz. 
 
2. Renteloze leningen voor verenigingen 
Het bestaande reglement voor hulpleningen vervangen we door renteloze leningen aan 
verenigingen. Op die manier kunnen we onze verenigingen beter ondersteunen bij de bouw van 
infrastructuur. 

 
3. De adviesraad als netwerk 
Via de verschillende adviesraden houden we het contact met het verenigingsleven en behouden we 
transparantie over doelstellingen en budgetten. We erkennen de netwerk-, advies- en inspraakfunctie 

van adviesraden en gaan met hen in dialoog over ‘vrije tijd’ in de gemeente. Hun adviezen zien we 
steeds als waardevol. 
 
4. Erkenning van losse structuren 
 We erkennen het toenemende belang van losse, tijdelijke structuren. We evolueren mee met deze 
trend. Ook met hen gaan we in dialoog. Denk maar aan projecten zoals De Vaart Verjaart of een 
zomerbar.  
 
5. "Eerste hulp" bij initiatieven 
Op de nieuwe website van de gemeente voorzagen we een pagina die "Eerste Hulp" bij initiatieven 
geeft met tips, informatie, stappenplannen etc. om een buurtfeest of evenement te organiseren. Zo 
stimuleren we bewoners om iets te doen voor de buurt. Zo blijven we ruimte geven aan initiatieven 
ten bate van de gemeenschap. 
 
6. Participatiebeleid voor zij die het wat minder hebben 
We begeleiden kwetsbare groepen naar het reguliere netwerk van organisaties in onze samenleving. 
Zo hebben we oog voor de betaalbaarheid van participatie. We verlaagden de afgelopen 
bestuursperiode de financiële drempels voor zij die daar het meest nood aan hebben via het 



gemeentelijk participatiebeleid (voor jeugdkampen, lidgeld, uitrusting, e.d.) .  Via partners als b.v. de 
scholen, De Schakel en Arktos zorgen we ervoor dat dit aanbod begrijpbaar en gekend is. 
 
 7. Beweging, sport en spel, in open ruimte 
We zorgen ervoor dat de publieke ruimte meer aanzet tot beweging. We houden hiermee rekening bij 
de (tijdelijke) inrichting van het publieke domein, bijvoorbeeld door speelstraten, speelbossen, 
hinkelspelletjes, speeltuigen, rustbanken of fitnesstoestellen voor senioren op de campus Prinsenhof. 
We proberen verloren ruimte te recupereren om meer publieke beweegvriendelijke (of open) ruimte 
te creëren. Een braakliggend terrein kan een ideaal tijdelijk speel-grasveld zijn. In nieuwe 
verkavelingen moet de verkavelaar verplicht een speelpleintje voorzien. 
 
8. Verdere uitbouw recreatiezone Sonsheide. 
We blijven inzetten op de uitbouw van de sport- en recreatiezone Sonsheide. Dit via het aankopen 
van gronden, het huisvesten van verenigingen, de mogelijkheid tot een kunstgrasveld, het 
vernieuwen van de sporthal. Hiervoor maken we een gedragen masterplan op. 
 

Sport 
 
1. Kwaliteitsvolle infrastructuur - naar een nieuwe sporthal 
Daarnaast blijven we investeren in een goede sportinfrastructuur zoals een gemeentelijk sportveld, 
het skatepark en sporthal De Valk waar we samen met de gebruikers de bouw van een nieuwe 
sporthal onderzoeken en de aanleg van sportvelden. We streven ernaar gronden te verwerven in de 
sport- en recreatiezone. 
 
2. Een visie op het sport- en recreatiegebeuren 
We ontwikkelen een coherente visie over het lokale sport- en recreatiegebeuren.  
Een goed plan voor de recreatiezones is maatwerk en is dus afgestemd op de noden van de 
gemeente en haar inwoners.  
 
3. Sport voor allen 
Een sterk sportbeleid laat niemand achter. Daarom zetten we iedereen aan tot levenslang sporten 
en bewegen. We hebben aandacht voor zowel de geëngageerde sporters, de niet-sporter de G-
sporters als de sportkansarmen en dit binnen alle leeftijdsgroepen.  
 
4. Sport en beweging op het werk 
We moedigen initiatieven aan rond sport op het werk. We denken daarbij in de eerste plaats aan het 
gemeentepersoneel. De fietsvergoeding en dienstfiets zijn hierbij goede instrumenten, net als de 
actie "bewegen op het werk". We bekijken of we ook de lokale bedrijven hierin kunnen stimuleren.   
 
5. Rijkevorsel beweegt 
Met "Rijkevorsel beweegt"  willen we werken rond gezonde voeding en een iets actievere 
levensstijl. Om de actie duurzaam te maken wordt samengewerkt met zoveel mogelijk verenigingen 
uit de gemeente. Alle acties en initiatieven willen we samenbrengen op een website. 
 

6. Samenwerken met de omliggende gemeenten 
Ons sportinfrastructuurbeleid is doordacht en planmatig. We werken daarom samen met de 
omliggende gemeenten voor die sporten (zoals b.v. een bmx-parcours, … ) die niet in elke gemeente 
een eigen infrastructuur behoeven. Concreet doen we dit o.a. door de toelage voor het 
buitengemeentelijk zwembadgebruik. 
 
 



Cultuur 
 
1. Kwaliteitsvolle infrastructuur  
We blijven investeren in een goede infrastructuur voor de verenigingen.  Het idee van een 
cultuurcentrum in Rijkevorsel leeft al een tijdje. We willen in deze bestuursperiode deze vraag 
onderzoeken en een masterplan opmaken. 
 
2. De nieuwe bibliotheek als kennis- en informatiecentrum 
Bibliotheken evolueren naar ontmoetingsplaatsen en kennis- en informatiecentra waar iedereen kan 
binnenlopen. De bibliotheek is een ontmoetingsplaats om te studeren, te lezen, te debatteren, 
cursussen te volgen, tentoonstellingen te bezichtigen... We maken van de bibliotheek een actieve 

partner wat betreft leesbevordering, (cultuur) informatieverspreiding en cultuurparticipatie. 
 
3. Kunst in de openbare ruimte 
Wij vinden kunst in de openbare ruimte een belangrijk deel van een lokaal laagdrempelig 
kunstenbeleid. We willen dit invullen op verschillende manieren. Zoals de mogelijkheid te exposeren 
in de gemeentelijke gebouwen, een tentoonstelling in te richten, of te werken rond de week van de 
amateurkunsten.  
 
4. Een partnerschap met De Singer  
De Singer is reeds een aantal jaren een vaste waarde in het Rijkevorselse en Vlaamse culturele 
landschap. Zij bieden een ruime programmatie aan voor ieder wat wils. Als gemeente willen we hen 
ook ondersteunen en werken aan een partnerschap. 
 
5. Aandacht voor erfgoed 
Naast de culturele component besteden we nu ook meer aandacht aan archeologisch onderzoek en 
bouwkundig erfgoed. Hierbij willen we de eigenaars ondersteunen en adviseren omtrent het behoud 
van hun bouwkundig erfgoed. Daarnaast hebben we ook aandacht voor het gemeentelijk erfgoed 
zoals de molen, de verschillende kapelletjes en ander religieus erfgoed zoals de kapel van Achtel met 
z'n kapelberg, de trage wegen en de vele tradities binnen Rijkevorsel. Via de erfgoeddag en open 
monumentendag willen we dit het erfgoed bekend maken en ontsluiten. Tevens denken we actief 
mee na over de mogelijke nevenbestemming voor de Sint-Jozefkerk. De samenwerking en 
ondersteuning van de Heemkundige Kring en het Heemkundig museum willen we de volgende 
bestuursperiode verder optimaliseren.  
 
6. Aandacht voor de Vlaamse feestdag en vlag 
Deze bestuursperiode werken we aan de opwaardering en hernieuwing van de Vlaamse feestdag in 
Rijkevorsel, dit kan in samenwerking met de huidige initiatieven rond 11 juli. Deze samenwerking kan 
bijvoorbeeld bestaan uit sponsoring voor muziekgroepen. We vinden dat meer dan enkel bij de 
officiële feestdagen gevlagd mag worden, de Vlaamse leeuw is immers het officiële symbool van 
Vlaanderen. Hiervoor werden de afgelopen legislatuur aan de gemeentelijke gebouwen 
vlaggenmasten voorzien.  
 

Jeugd 

 
1. Kwaliteitsvolle infrastructuur  
De gemeente heeft blijvend oog voor de veiligheid van, en, de verenigingslokalen. Hierover houden 
we informatie- en sensibiliseringsacties en blijven subsidies voorzien.  We ondersteunen de Chiro 
Rijkevorsel naar hun zoektocht voor nieuwe huisvesting. 
 



2. In Rijkevorsel wordt goe gespeeld 
Tijdens de voorbije bestuursperiode werd er sterk geïnvesteerd in nieuwe en vernieuwde 
speelpleintjes in onze gemeente, we blijven inzetten op het onderhoud en vernieuwing. Ook denken 
we na hoe we op plaatsen verder van de centra een speelpleintje kunnen voorzien. In nieuwe 
verkavelingen moet steeds een speelplein worden aangelegd. Tevens denken we na over een 
speelweefselkaart waarbij we alle speelplekken en de routes er naar toe in kaart brengen. 
 
3. Kwaliteitsvolle speelpleinwerking blijvend ondersteunen  
Reeds jaren kent Rijkevorsel een kwaliteitsvolle speelpleinwerking. Tijdens de korte schoolvakanties 
organiseren we tal van activiteiten in het kader van Grabbelpas, en in de zomervakantie blijft 
speelpleinwerking Kiekeboe paraat. Deze werking is in Rijkevorselse een evidentie. 
 
4. De gemeente als partner 
De gemeente wil eerder als partner worden bekeken dan als ‘regelende instantie’. Een maximale 

bewegingsvrijheid gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf is de basis van de 

samenwerking. 

5. Veilig feesten 
We willen dat er in Rijkevorsel goed en veilig gefeest kan worden. Dit doen we door o.a. in 
samenwerking met de jeugdraad te zorgen voor alcoholbandjes en sensibilisering. Tevens blijven we 
er voor ijveren dat iedereen op een veilige en gemakkelijke manier ‘feestbestemmingen’ kan 
bereiken door het inleggen van feestbussen met oudjaar.  

 

Ruimtelijke ordening & wonen 
 
1. De open ruimte slim vrijwaren met het woonomgevingsplan en richtlijnenboek 
Als we rekening willen houden met die maatschappelijke tendensen, is het noodzakelijk om het 
beleid inzake ruimtelijke ordening de goede richting uit te sturen. We zetten verder in op een 
duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte 

vrijwaart.  Het woonomgevingsplan in combinatie met richtlijnenboek voorziet in een verfijning van 

de woonbestemmingen volgens het gewestplan en formuleren we een duidelijke ruimtelijke visie op 
de gemeente.  
Met dit plan willen een duurzaam woonbeleid voeren dat anticipeert op de huidige en toekomstige 

uitdagingen. We werken o.a. aan kernversterking en verdichting met de nadruk op behoud van eigen 

karakter, het structureel beschermen van de open ruimte. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op 
maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen. 
We leggen dit alles vast in een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) en richtlijnenboek bouwprofielen en 
verordeningen. 
 
2. Verstandig verdichten  
Het is belangrijk voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. Door een 
halt toe te roepen aan de verharding en meer plaats te voorzien voor groen en water in ons dorp 
moeten we in de toekomst beter gewapend zijn tegen de gevolgen van extreme 
weersomstandigheden. Door een goed evenwicht tussen bebouwing en kwalitatieve publieke ruimte 
blijft Rijkevorsel leefbaar en aangenaam om in te wonen. Met respect voor de bestaande woningen 
en met aandacht voor speelpleinen en bijkomend groen kunnen we binnen-gebieden ontwikkelen. 
Verdichting is meer dan het bouwen van hoge appartementsgebouwen. Verdichting moet altijd 
maatwerk zijn, op maat van Rijkevorsel en de bebouwde omgeving.  
 



3. We zetten in op de (her-) ontwikkeling van verlaten sites 
We zetten de komende jaren in op de ontwikkeling van de site Het Sas te Sint-Jozef met een zestigtal 
duurzame woningen, voldoende parking, ruimte voor horeca of een winkel en een mooi park voor de 
hele buurt. Ook de herontwikkeling van verlaten bedrijfssites aan het kanaal behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
4. Blijven inzetten op trage wegen 
Nieuwe projecten koppelen we zoveel mogelijk aan het netwerk van de trage wegen. Zo verbinden we 
de buurt via voetwegen en fietspaden.  
 

5. Een activeringsbeleid voor leegstaande handelspanden  
We voeren een activeringsbeleid voor leegstaande handelspanden. Zo willen we onze dorpskernen 

versterken. De inkomsten die de gemeente haalt uit een eventuele heffing investeren we opnieuw in 
ondersteuning van startende handelaars. Leegstaande bedrijfspanden en winkels kunnen tijdelijk een 
alternatieve invulling krijgen om de leefbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pop-up 
winkels.  
 
6.  Een duidelijke ruimtelijke visie 
 We hebben een duidelijke ruimtelijke visie waar we ontwikkelingen willen stimuleren en waar we de 
open ruimte en bossen willen beschermen. Om die doelstellingen te realiseren, stellen we de nodige 
RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) en verordeningen op. We communiceren hierover met de 
bevolking en zorgen voor draagvlak. Hierbij denken we aan het vrijwaren en beschermen van de kern 
van Achtel of toeristische trekplijsters in onze gemeente. Bouwen in overstromingsgevoelige zones 
zullen we in de toekomst niet meer toelaten.  
 
7. Maximaal vrijwaren van de open ruimte 
 We vrijwaren de open ruimte en richten ze in als een plek waar landbouw, natuur en recreatie elkaar 
vinden. Het behoud van de open ruimte wordt ook op lange termijn verzekerd door het te 
verankeren in de gemeentelijke beleidsdocumenten.  
 
8. Een actief grondbeleid voor de landbouwzones 
 In strategische landbouwzones voeren we een actief grondbeleid, zodat het landbouwgebruik niet in 
het gedrang komt door allerlei nieuwe ontwikkelingen. Grootschalige industriële veestallen moet 
men voorzien van groenbuffers en de nodige luchtzuivering, dit om het open landbouwlandschap te 
vrijwaren en om geurhinder te beperken.  
 
9. Duurzame verharding en onderhoud in openbare ruimte  
We zoeken alternatieven voor verharding in de openbare ruimte (groene kerkhoven, parkeerterreinen, 
bermen, …). De nieuwe parking die recent werd aangelegd aan de sport en recreatiezone Sonsheide 
is hiervan een voorbeeld. Ook op het kerkhof in Rijkevorsel-centrum werd reeds op deze manier 
gewerkt. Zo kan het water maximaal doordringen in de grond. Daarnaast willen we onze kerkhoven 
aantrekkelijk houden zodat deze ook als trage weg en park gebruikt kunnen worden. Tevens wordt er 
volop met pesticide-vrije alternatieven gewerkt om onkruid aan te pakken.   

 
10. Een geïntegreerde ruimtelijke visie  
Leefmilieu, mobiliteit en de economische leefbaarheid van een gemeente moeten deel uitmaken van 
de ruimtelijke langetermijnvisie van onze gemeente. Ook elk groter project wordt integraal 
beoordeeld op het vlak van bereikbaarheid, kwalitatieve groenruimte, toegankelijkheid voor traag 
verkeer en leefbaarheid van de buurt. We kiezen voor een optimaal en zuinig ruimtegebruik.  
Nieuwe ontwikkelingen (bijv. smart cities) worden actief onderzocht en indien mogelijk ingevoerd op 
maat van Rijkevorsel. 
 



11. Voorwaarden bij grote bouwprojecten  
Grote projecten met een belangrijke ruimtelijke impact worden vooraf grondig getoetst aan hun 

leefbaarheid en aan de draagkracht van de omgeving. Bij grotere bouwprojecten leggen we in de 
bouwvergunning voorwaarden op. Zo moet de ontwikkelaar instaan voor voldoende groen, 
waterbuffering, een speelplein, voetgangers- en fietsdoorsteken en eventueel elektrische laadpalen. 
Daardoor krijgt de omgeving niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de nieuwe ontwikkeling.  
 
12. Een concreet fiets- en trage wegenbeleid  
Het realiseren van veilige fiets- en voetverbindingen willen we systematisch opnemen in 
ontwikkelingsprojecten. Infrastructuur zoals fietsbeugels, oplaadpunten voor elektrische fietsen en 
het stimuleren van verkeer per fiets in eigen dorp zijn aandachtspunten.  
We geven speciale aandacht aan de veilige en autoluwe inrichting van schoolomgevingen, door 
bijvoorbeeld het realiseren van fietsstraten. 
 
13. Verdere stappen zetten naar de realisatie van een omleidingsweg  
In 2012 werd de provinciale mobiliteitsstudie afgerond. Om het centrum in de toekomst leefbaar te 
houden zal er gewerkt worden met een westelijke omleidingsweg rond Rijkevorsel. Er moet een 
nieuw milieueffectenrapport opgemaakt en de provincie zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken 
waar o.a. het juiste tracé in zal vastgelegd worden in 2019.  
Samen met de hogere overheid werken we samen aan de verdere realisatie.  
 
14. Ondersteuning van de GECORO  
De gemeente betrekt deskundige en onafhankelijke adviseurs in de GECORO, gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening, zodat deze raad een meerwaarde kan bieden aan het lokale 
ruimtelijk beleid. De milieuraad integreren we in de GECORO. 
 
15. Handhaving, een belangrijk instrument bij een gedragen ruimtelijk beleid.  
Een belangrijk onderdeel van een gedragen ruimtelijk beleid is een rechtvaardige handhaving en een  
goede communicatie. Geen heksenjacht, maar op een objectieve en transparante manier moet men  
prioriteiten stellen en bouwmisdrijven ook effectief van in het begin aanpakken. Hiervoor hebben we 
een intergemeentelijk samenwerkingsakkoord aangegaan met IOK voor het aanstellen van zowel een 
intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening als een intergemeentelijke stedenbouwkundige 
inspecteur die voor Rijkevorsel mogen optreden.  
 
16. Woonbeleid: Levenslang kwaliteitsvol wonen voor iedereen  
Het lokale woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en private) woningaanbod in de 
gemeente voldoende divers is. Zorg en steun moeten terechtkomen bij de mensen die er het meeste 
nood aan hebben. Iedereen moet een gelijke toegang kunnen krijgen tot een menswaardig bestaan. 
Toch zijn aan deze rechten ook plichten verbonden. Op woningniveau kiezen we, waar mogelijk, voor 
de ondersteuning van aanpasbaar en flexibel bouwen. Dat basiskenmerk maakt dat een woning zich 
kan aanpassen aan haar bewoners en niet omgekeerd. In de directe omgeving zetten we verder in op 
het wegnemen van drempels, een aangepaste openbare ruimte en een nabije dienstverlening. 
Comfort, toegankelijkheid en veiligheid maken levenslang wonen mogelijk.   

 
17. Een gepast woningaanbod  
Voor alleenstaanden, ouderen, eenoudergezinnen, starters, … zorgen we dat het aanbod aan 
aangepaste en bescheiden woningen of éénslaapkamerappartementen voldoende divers is. Hiervoor 
werken we samen met de sociale woningbouwmaatschappijen De Ark en De Noorderkempen, maar 
ook het OCMW of sociaal huis kan hierin een beperkte rol spelen. Op de campus Prinsenhof voorzien 
we elf nieuwe assistentiewoningen.  
 



18. Promotie van sociale leningen, premies en renovaties  
We promoten de beschikbare soorten sociale leningen, de diverse premies en 
begeleidingsmogelijkheden bij kandidaat-huurders, -bouwers en mensen die willen renoveren. In dit 
kader ondersteunen en promoten we ook de diverse vormen van groepsaankopen.  
 
19. Advies omtrent wonen, bouwen of verbouwen  
We bieden woonadvies en sensibiliseren de bevolking over wonen. Via de dienst omgeving kunnen 
de inwoners advies krijgen woonsubsidies, (ver)bouwen, energiesnoeiers, inschrijvingen, private 
huur, leegstand en verkrotting. Tevens informeert de dienst toekomstige kopers over de mogelijke 
overstromingsrisico's en erfgoedwaarde aangaande hun bouwgrond of pand.  
 
20. Verstandig verdichten  
Met kleinschalige inbreidingsprojecten creëren we op een efficiënte en zuinige manier bijkomende 
woonruimte. De bestaande dorpscentra kunnen bedachtzaam worden verdicht op centrale vrije 
kavels of binnengebieden.  
 
21. Investeren in een eigen woning 
We willen blijven inzetten op koopwoningen en kavels. Investeren in een eigen woning blijft de 
verstandigste verzekering voor de toekomst. 

22. Sociale woningen naargelang de draagkracht van de gemeente.  
Rijkevorsel telt heel wat sociale woningen, we zitten ver boven de norm die door Vlaanderen wordt 
opgelegd. Samen met de sociale bouwmaatschappij evalueren we het bestaande aanbod aan sociale 
woningen en stellen samen een renovatieplanning op, zodat de sociale woningen ook op  
lange termijn van goede kwaliteit blijven. Tevens geven we voorrang aan sociale huurders die al een 
binding met de gemeente hebben. We controleren de naleving van het lokaal toewijzingsreglement 
voor sociale huisvesting. 
 
23. Toekomstige projecten in de sociale kavel- en woningbouw  
De wijk Molenakkers worden uitgebreid met een aantal sociale huur- en koopwoningen. Tevens 
komen er ook enkele sociale bouwkavels beschikbaar. Ook langs de Dijkbeemd zullen er op 
middellange termijn nog enkele sociale huurwoningen bij komen 
 
24. Een kwaliteitsvol woonzorgcentrum  
Ons gemeentelijk woonzorgcentrum Prinsenhof bestaat ondertussen twintig jaar. We blijven verder 
inzetten op een kwaliteitsvol aanbod dat idealiter zelfbedruipend is. Ook renovatie van de gebouwen 
heeft onze aandacht. Hiervoor maken we een masterplan op. 
 
25. Toegankelijkheid voor allen  
Bij de inrichting van de openbare ruimte voeren we een toegankelijkheidstoets in, zodat ouderen, 
mensen met een beperkte mobiliteit en gezinnen met kinderen zich vlot kunnen verplaatsen. 
Hiervoor werken we samen met de bewoners, senioren of organisaties voor mensen met een 

beperking. Bij grotere bouwprojecten in het centrum vragen we dat minimaal 1/3 de van de 
woongelegenheden worden ingericht als aanpasbare of aangepaste woning.  

 
 
 
 
 

 


