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Hierbij het algemeen politiek programma voor de ambtstermijn 2013-2018. De strategische 
doelstellingen die de meerderheid, na de verkiezingen van 14 oktober 2012, de komende zes 
jaar wil verder zetten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
prioritaire maatregelen staan vermeld in vette letters. Een verlenging van deze werken zal 
gebeuren in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur, ten einde een strategisch 
transversaal gemeentelijk programma voor te stellen (PST). Het PST is een werkwijze voor 
het lokaal bestuur. Het betreft een strategisch document dat de gemeenten helpt hun beleid 
beter te plannen door de ontwikkeling van een cultuur op het gebied van planning en 
evaluatie. Niettegenstaande de gemeenten nog niet verplicht onderworpen zijn aan de 
invoering van een dergelijk PST, is er de gezamenlijke wil van de lokale verkozen 
ambtenaren en de verantwoordelijken van de administraties om alles in het werk  te stellen dit 
beslissingsmiddel, zonder uitstel, in te voeren. 

 

Een ander transversaal middel, in ontwikkeling, zal de gemeentelijke beheerders helpen bij 
hun werkzaamheden. Het Agenda 21 lokaal (A21L) is een gemeentelijk actieplan ten 
voordele van de duurzame ontwikkeling. De Gemeente verbindt zich om op te treden 
volgens een evoluerend plan met inbegrip van de sociale, economische en milieu waarden.  
A21L is eerst en vooral een middel om de betrokkenheid van de burgers te ontwikkelen, de 
bevolking te informeren en te sensibiliseren, debatten en gedachtenuitwisselingen te 
organiseren en toekomstgericht bijzondere aandacht te besteden aan de toekomstige 
generaties.  

 

Op het vlak van beleid, wenst de burgemeester en zijn bestuur het democratisch debat te 
bevorderen door optimale voorwaarden ter ontplooiing ervan te creëren. De meerderheid 
verbindt zich ertoe een jaarlijkse kalender van de vergaderingen van de gemeenteraad op te 
stellen, van de Raad voor sociale acties en van de Gemeenteraad van de gemeentelijke regie 
Nautisport. Om de verbondenheid met de Edingense burgers te bevorderen, zullen sommige 
zittingen van de Gemeenteraad gehouden worden in de dorpen Marcq en Lettelingen.  Een 
leescomité, open voor de oppositiepartijen, zal de uitgifteregels bepalen van het 
Gemeentelijk Bulletin en zal garant staan voor zijn naleving. Net als de oudsten die betrokken 
zijn bij de Consultatieve Raad, zal een democratisch debat ingevoerd worden voor jongeren, 
in het bijzonder de kandidaten jonger dan 30 jaar die op de kiezerslijsten staan van de 
partijen van de meerderheid en de oppositie. De deelname van de burger zal sterk worden 
ondersteund en aangemoedigd. 

 

Tot slot, kondigen de economische omstandigheden de komende jaren zich eerder somber 
aan, de strategieën van het karig beheer van de publieke financiën zal worden verder gezet 
en versterkt. Een directiecomité van hogere functionarissen (samengesteld uit secretarissen 
en ontvangers) zal betrokken worden bij de zoektocht naar alle mogelijke synergiën tussen 
gemeentebesturen (Stad, OCMW en Nautisport) ten einde de solidariteit te versterken en op 
schaal besparingen te verwezenlijken. 

 

Voor de meerderheid ECOLO, MR, PS, 

 

Olivier SAINT-AMAND 

Burgemeester



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11..   VVOO OO RR   EEEE NN   AAAANN TT RR EE KK KK EE LLIIJJ KK EE  SS TT AADD   
 
ONTWIKKELING VAN HET STADSCENTRUM  

Om de aantrekkingskracht en branding te herwinnen, heeft onze stad nood aan een bindend 
project, een stadsproject dat een aantrekkelijke renovatie van de openbare ruimtes en zijn 
gebouwen integreert, een revitalisering van de lokale winkels en een mobilisatie van de 
Edingenaren rond een feestelijke sfeer. De ontwikkeling van onze stad moet gesteund 
worden door een buitengewoon visitekaartje, het Gemeentelijk Park. Het beheer van de 
mobiliteit zal een belangrijk instrument zijn binnen dit project.  

 

1.1. Het verbeteren van het straatbeeld van de verschillende plaatsen (Grote Markt, 
Oude Markt, …) om ze gebruiksvriendelijker te maken, esthetischer en veiliger te 
maken voor de zwakke weggebruiker. Het verminderen van autoruimtes ten 
voordele van de bruikbaarheid. Aanleggen van terrassen voor de HORECA. De 
commerciële attractiviteit versterken in het stadscentrum door verbeteringen en 
kwaliteitsvol straatmeubilair aan te brengen. 

 
1.2. Verdere uitvoering van het Gemeentelijke mobiliteitsplan. De snelheid van het verkeer 

beperken bij het doorrijden van de stad (Montgomerystraat, Brusselstraat, …) onder 
meer door de breedte van de wegen te verminderen. Overwegen een deel van het 
transitverkeer te verleggen naar de Sint Kristoffelvest. De toegang van voertuigen 
vergemakkelijken tot aan de winkels in het stadscentrum. De leveringszones uitbreiden 
in de nabijheid van de winkels. 

 
1.3. Het aanbod aan parkeerplaatsen verhogen in het stadscentrum door parkings aan te 

leggen met een bijkomende capaciteit van 200 wagens (aan het Kleine Park, langs de 
Dodane en in de nabijheid van het Administratief Centrum). Alle voorziene 
parkeerruimtes voor middellange of lange termijn parkeren aanduiden en de bezoekers 
in de richting van deze parkings leiden. De dialoog over alle mogelijke pistes (en 
alternatieven) met de NMBS hervatten om zo snel mogelijk de beloofde parkeerplaatsen 
aan te leggen in de nabijheid van het station. 

 
1.4. De bewegwijzering en informatie versterken (gemeentelijke multimedia aanplakborden, 

gekleurde banners, hoogwaardige en duurzame lichtbaken, ...) om de winkels en 
verenigingen, opmerkelijke sites en lokale evenementen meer in het daglicht te 
plaatsen. De stadingangen bijzonder verzorgen, onder meer de ronde punten (rotondes) 
door het plaatsen van kunstwerken die moeten toelaten de sterke punten van Edingen 
te identificeren en te onderstrepen. 

 
1.5. Kleine goed verlichte groene zones voorzien van banken en affichage, 

vermenigvuldigen. Het vriendelijke karakter van het Kleine Park versterken door meer 
bepaald de parking af te scheiden van de voetgangerszone en te kiezen voor een 
grondbedekking van goede kwaliteit. De verbetering van de eindejaarverlichting in de 
entiteit verder zetten. Aanleggen van een rechtstreekse toegang van het Kleine Park 
naar de Brusselstraat (aankoop en transformatie van een huis). 

 

1.6. De evenementen in de Stad en het Park (beurzen, tentoonstellingen) vermeerderen, en 
zullen zorgen voor meer animatie.  
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Zich richten op activiteiten die het verband maken tussen het patrimonium en de 
commerciële activiteiten en die de synergie met het Park en de lokale handel 
bevorderen ( onder andere de HORECA).  

 

 
LANDBOUW  EN  PLATTELANDSONTWIKKELING  

Het stadscentrum is niet de enige ontwikkelingspool. De dorpen hebben eveneens recht op 
de aandacht van de overheden, niet alleen omdat zij de vestigingsplaats zijn van een intense 
landbouwactiviteit, maar ook omdat zij geïnvesteerde levensplaatsen zijn door een aanzienlijk 
deel van de bewoners van onze stad die wensen verschillende diensten nodig in het 
dagelijkse leven, terug te vinden (zoals een kruidenier en apotheek, een kribbe en een 
school, sport of cultuur). 

 

1.7. Doe mee met het opzetten van een programma tot plattelandsontwikkeling 
(P.C.D.R.), in samenwerking met Lokaal Agenda 21. Projecten ontwikkelen met het 
oog op het behoud en de verbetering van de landelijke dorpen uit de entiteit. 
Stimuleer de lokale dynamiek door de bewoners te mobiliseren en 
burgerparticipatie te ontwikkelen. Een landelijke en duurzame plattelands 
strategie ontwikkelen, rekening houdend met het stedelijke, economische, milieu 
en de cultuur en de landbouwmaatstaven in onze dorpen. 

 
1.8. Zorgen voor de aanleg en de versterking van de snelheidsignaletiek in de dorpsstraten 

van Marcq en Lettelingen waar de veiligheid onvoldoende is. 
 

  
1.9. De uitwisseling en tolerantie versterken en zorgen voor meer veiligheid in de 

dorpscentra. De Plaats van Lettelingen renoveren om de oversteek van het dorp aan te 
duiden, de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en het naast elkaar bestaan van 
de verschillende functies van deze plaats te ondersteunen (zoals winkels, HORECA, 
parking, kermis, school, sportzaal, bibliotheek, …).  

 
1.10. De plaats van Labliau tot aan de kerk opnieuw aanleggen om het oversteekpunt van het 

dorp te onderlijnen en de snelheid van de voertuigen te beperken. 
 
1.11. De oprichting van buurtwinkels aanmoedigen in de dorpen en de mogelijkheid tot 

invoering van markten overwegen. Bevorderen en versterken van de lokale productie in 
het kader van de Slow Food ontwikkeling en respect hebben voor de identiteit van onze 
gemeenschap. De producten afkomstig van de biologische landbouw bevorderen. 

 
1.12. De boeren ondersteunen om hun landbouwactiviteiten in onze dorpen te behouden door 

het waarderen van de landbouwproductie en de lokale gerechten. Bijeenkomsten 
organiseren tussen de bewoners, landbouwers en de verwerkers van 
landbouwproducten uit een zelfde streek om elkaar beter te leren kennen en synergiën 
aan te moedigen. De lokale producten laten kennen. 

 
1.13. De verlichtingen en eindejaarsdecoratie in de dorpen uitbreiden. 
 
 
ECONOMISCHE  ONTWIKKELING 

De stad moet nauwe relaties onderhouden met alle economische spelers die de ontwikkeling 
ondersteunen. Iedereen moet de specifieke rol van de andere partner respecteren, de 
overheidsinstanties en de privé investeerders hebben een gedeelde verantwoordeli jkheid in 
de economische ontwikkeling van onze gemeente. De rol van de intercommunale IDETA zal 
in dat verband moeten versterkt en uitgeklaard worden. 

 

1.14. Op minder beperkende manier en in overleg met alle betrokken partijen de 
voorschriften van de economische activiteitenzone Qualitis heroverwegen. De 
sterke punten van onze stad in het daglicht plaatsen om investeerders aan te 
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trekken met een opwaardering op het vlak van werkgelegenheid en een 
heropleving van de lokale socio-commerciële activiteiten. Waken over een betere 
communicatie tussen IDETA, de gemeentelijke overheden, de bewoners en de 
potentiële investeerders tijdens de implementering van hun project.  

 
1.15. Bijeenkomsten aanmoedigen tussen de socio-economische spelers om nieuwe ideeën 

en strategieën te verspreiden bij de KMO’s en om de nieuwe projectdragers te steunen. 
Een jaarlijkse ronde tafel organiseren met de handelaars en hun vertegenwoordigers.  

 
 

1.16. Stimuleringsmaatregelen toepassen en de nodige materiële steun voorzien voor de 
renovaties van ongebruikte winkels en hun activiteit herop te bouwen. Om te strijden 
tegen leegstaande panden en ongebruikte verdiepingen in het stadscentrum moeten er 
bijstandsmaatregelen ingevoerd worden. 

 
1.17. Op basis van de elementen geleverd door de socio- economische studie, zoeken naar 

nieuwe handelsmerken om het aanbod te diversifiëren en de bestaande aanbiedingen te 
vervolledigen om klanten aan te trekken in een breder handelsgebied. 

 
 
TOERISTISCHE  ONTWIKKELING  EN  HET  PARK 

Het Park van Edingen is een bijzonder visitekaartje. Het erfgoed versterkt niet alleen de 
identiteit van de stad maar wekt bovendien aandacht en nieuwsgierigheid. Dank zij dit 
patrimonium en infrastructuren moet het park een groots publiek kunnen ontvangen, van 
families tot bedrijven, van sporters tot eendagstoeristen. Onvoldoende in het daglicht 
geplaatst, moeten de aandachtspunten versterkt worden dank zij de ontwikkeling van 
verschillende samenwerkingen met lokale of private partners. 

 

1.18. De toeristische activiteit moet uitgebreid worden om de opbrengsten van het Park 
te verhogen. Een onafhankelijke structuur oprichten met meer flexibiliteit om de 
zaken te stimuleren en partnerschappen met lokale en privé belanghebbenden aan 
te moedigen. 

 
1.19. Relevante doelgroepen identificeren: families, groepen, zakelijk toerisme, sporters, tuin 

en natuurliefhebbers, ... De toeristische attractiviteit van het Park bevorderen door een 
doelgerichte en vakkundige communicatie dat zich tot elk publiek richt. Specifieke 
activiteiten ontwikkelen voor elke groep (recreatieve ruimtes voor de families, 
toeristische route uitstippelen voor de groepen, seminaries of andere mogelijke 
bedrijfsactiviteiten voorzien, aanleggen van visvijvers, …). Beroep doen op de nieuwe 
mobile multimedia technieken om het park en het lokaal patrimonium te ontdekken.. 

 
1.20. Ontwikkelen van een meerjarig onderhoud en investeringsplan om de belanghebbenden 

en subsidiërende overheden te mobiliseren. 
 
1.21. De samenwerking met lokale partners versterken (Toeristische dienst, Cultureel 

Centrum, Centrum voor milieu opleiding, …) om een aantal activiteiten en 
evenementenprogramma op te stellen. Steunen op de bevoegdheden van de 
toeristische en natuur gidsen om het lokaal patrimonium te promoten.  De Edingenaren 
mobiliseren en ze betrekken bij de uitwerking en realisatie van nieuwe evenementen. 

 
1.22. Het Park promoten als tentoonstellingsplaats en een uitdrukkingsplaats voor 

kunstenaars. 
 
 
PATRIMONIUM 

Middeleeuwse stad doordrongen met een rijke geschiedenis. Edingen beschikt over een 
bijzonder erfgoed. De Stad en het Park weerspiegelen geschiedenis en geven een bijzonder 
karakter aan ons oude hart.  
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Dit patrimonium verdient onze aandacht, niet alleen omwille van het behoud van een 
verleden, maar ook om een hedendaagse identiteit op te bouwen, bekwaam de attractiviteit 
en socio economische dynamiek te versterken. 

 
1.23. Een « lichtplan » ontwikkelen om de verlichting van sommige gebouwen en 

bijzondere sites in de stad en de omliggende dorpen te heroverwegen, terwijl het 
materiaal aangepast wordt aan de nodige vermindering tot elektriciteitsverbruik. 
Met behulp van licht de aandacht vestigen op sommige elementen van ons klein 
lokaal erfgoed (fonteinen,...) en het bijzonder erfgoed van onze gemeente.  

 
1.24. De renovatie van gebouwen in het historische hart van de stad aanmoedigen.  De 

bouwvoorschriften vastleggen in een algemeen plan ter bewaring van de architecturale 
eenheid. 

 
1.25. Het dak van de stallen herstellen. Gebruik maken van de essentiële vernieuwing 

van het dak om 750 m2 ruimte ter beschikking te stellen van lokale verenigingen, 
culturele of toeristische activiteiten in het Park. 

 
1.26. De burgers sensibiliseren en betrekken bij de ontwikkeling van het erfgoed door middel 

van activiteiten zoals «bebloemde gevels » dat een maximum aan lokale partners zal 
mobiliseren.  
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22..   VVOOOORR   EEEENN   VVEEIILLIIGGEE   EENN   VVRRIIEENNDDEELLIIJJKKEE   

SSTTAADD     
 
MOBIL ITE IT  

Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om de gezamenlijke levenssfeer te 
verbeteren. De verzadiging aan voertuigen dat onze samenleving kent, beïnvloedt de 
kwaliteit van ons levenskader en onze gezondheid. Mobiliteit is nochtans een fundamenteel 
recht. Iedereen heeft bijgevolg het recht toegang te hebben tot de diensten, niet alleen door 
het ter beschikking stellen van voldoende parkeerruimtes voor de voertuigen in het 
stadscentrum, maar ook en vooral door de alternatieve en collectieve vervoermiddelen 
aantrekkelijker te maken. 

 
2.1. Het openbaar vervoer (TEC) naar Nautisport, de dorpen Marcq en Lettelingen 

ontwikkelen. De bus terminal gelegen aan de Dodane verplaatsen en de lijnen 
naar Marcq en Nautisport uitbreiden. Een nieuwe veilige opstapplaats aanleggen 
voor de leerlingen aan de Hovestraat.  

 
2.2. De informatie en het comfort aan de bushaltes versterken (overdekte ruimtes) en 

intermodaal vervoer met de fiets voorzien voor sommigen. Een Rapido Bus dienst naar 
Zinnik onderhandelen met de TEC.  

 
2.3. Alternatieven voor eigen vervoer invoeren. Een bedrijf voor « car sharing » aantrekken 

in Edingen (verhuur van voertuigen) en indien nodige parkeerplaatsen aanleggen voor 
deze dienst. De mogelijkheid bestuderen voor een gezamenlijke fietsendienst. Het 
gebruik van de parkings voor car pooling ontwikkelen aan de uitritten van 
autosnelwegen. Naast de al bestaande aan de uitrit 27, een parking aanleggen aan de 
uitrit 25. De signalisatie van en naar deze parkings versterken om hun gebruik aan te 
moedigen. 

 
2.4. Het gebruik van de fiets aanmoedigen. Overdekte fietsstallingen aanleggen. Een veilig 

fietspad aanleggen tussen Lettelingen en Nautisport, die de golf omzeilt in het Park 
vanaf de ingang aan de Brunehaultsteenweg, en een fietspad voorzien naar Nautisport 
dat door het Park loopt vanaf de Begijnhofstraat (ingang in het Park aanleggen). Een 
voor-Ravel aanleggen op eigen site in plaats van de oude spoorweglijn Edingen /Braine-
le-Comte (lijn 123) om een veilige verbinding te voorzien op het gedeelte van het NMBS 
station en de Brusselsesteenweg. De fietsroutes uitstippelen en de burgers informeren. 

 
2.5. Versterking van netwerkvorming van paden voor dagelijkse verplaatsingen en 

wandelroutes. Ze onderhouden. 
 
2.6. Bij alle werkzaamheden, de gebouwen en openbare ruimtes aanpassen om de fysieke 

en sociale toegankelijkheid te vergemakkelijken voor personen met beperkte mobiliteit 
(PMR). Luisteren en de bezorgdheid van mensen met een handicap, blinde of 
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slechtziende personen integreren, maar ook deze van ouderen, ouders met een 
kinderwagen of elk ander persoon met beperkte mobiliteit. 

 
VERKEERSVEIL IGHEID  

Honderden mensen sterven elk jaar in ons land of hebben blijvende letsels naar aanleiding 
van een verkeersongeval. Voor de slachtoffers en de families is dit een onhoudbare situatie. 
Op de schaal van onze stad, moet alles in het werk gesteld worden om de risico’s op 
ongevallen te verminderen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de zwakke 
weggebruikers, onder meer door de snelheid van de auto’s te verminderen. 

 
2.7. Waar de behoeften liggen moet het wegennetwerk verbeterd worden om de 

snelheid van de voertuigen te verminderen en moet de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers versterkt worden (verkeersdrempels, dorpels, bloemcontainers, 
veiligheidseilanden, veiligheid barrieres, markeringen en verlichtingen van de 
oversteekplaatsen voor voetgangers, ...). De bevolen maatregelen door het 
Gemeentelijke Mobiliteitsplan implementeren op het gebied van 
verkeersveiligheid (zone 30, …).  Bijzondere aandacht besteden in de nabijheid 
van scholen, openbare gelegenheden, waar veelal jongeren komen. 

 
2.8. Op de meest kritieke zones signalisatieborden met de toegelaten snelheid of 

preventieve mobiele radars plaatsen, om op die manier de veiligheid te verhogen en 
ongevallen te voorkomen. 

 
2.9. Vrachtwagenverkeer beperken in overeenstemming met de bepalingen voorzien in het 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan. 
 
VEILIGHEID EN HULPDIE NSTEN  

De politiehervorming heeft de kost ten laste van de gemeenten verhoogd zonder daarom te 
beantwoorden aan de verwachtingen van een grotere aanwezigheid van de politie in de 
straten. Om te strijden tegen onveiligheid gaat de prioriteit uit naar een buurtpolitie met een 
luisterend oor voor de behoeften van de burgers. Om de preventie te versterken, zullen de 
complimentariteiten versterkt worden door de vredehandhavers en straatbewakers. 
Betreffende de hulpdiensten, zal de stad in zijn hervormingsproces opteren voor het behoud 
van kwaliteitsvolle diensten aangeboden door de Edingense brandweer. 

 
2.10. Strijden tegen een gevoel van onveiligheid in gevoelige wijken door het 

preventiewerk van de vredehandhavers en straatbewakers te versterken, door een 
betere openbare straatverlichting (onder andere in parkeerplaatsen), door het 
ontwikkelen van nieuwe lokale preventie partnerschappen (PLP) en door nieuwe 
oplossingen en pistes te onderzoeken om gevoelige plaatsen te bewaken in 
samenwerking met de politiediensten. 

 
2.11. Techno preventie sensibiliseringscampagnes verder zetten (voorzorgsmaatregelen en 

technische middelen om inbraken te voorkomen). Informatiesessies organiseren over 
persoonsveiligheid en eigendommen. 

 
2.12. Strijden tegen antisociale gedragingen (nachtlawaai, wild parkeren, illegaal storten van 

afval, …) en tegen vandalisme door uitschrijven van administratieve boetes. 
 
2.13. De politieantenne in meer geschikte gebouwen onderbrengen om slachtoffers en 

aanklagers beter te ontvangen. 
 
2.14. Het behoud van een brandweerkazerne op het grondgebied van onze entiteit 

verdedigen, een ruimere en meer toegankelijke site vinden, buiten de stad, om hem te 
huisvesten. 

 
2.15. De bevolking sensibiliseren over het werk van de brandweer en vrijwilligers motiveren.  

Systematisch aanwervingscampagnes organiseren. 
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2.16. De ter beschikking stelling van een goede uitrusting verder zetten voor prestatiegerichte 
interventies en een optimale dienst te garanderen aan de bevolking. Fondsen krijgen 
om ziekenwagens en andere interventievoertuigen aan te kopen. 

 
 

OPENBARE WERKEN  

De openbare werken vormen en renoveren ons levenskader. Een bron van welzijn en 
voldoening, maar kunnen ook tijdelijk tijdens de tijd van de werken overlast veroorzaken. De 
Stad zal bijzondere zorg besteden aan de informatie naar de bewoners toe en de coördinatie 
van de interventie tijdens de wegenwerken. 

 
2.17. De herstelling van de voetpaden verderzetten. Voldoende brede voetpaden 

aanleggen (de normen van het Waalse Gewest respecteren) om de veiligheid van 
de voetgangers te garanderen, met aangepaste stoepranden voor personen met 
beperkte mobiliteit. Voorrang zal gegeven worden aan de voetpaden met de 
verbindingsas tussen de Dodane en het station, vanaf de Montgomerystraat, 
zonder de passage te vergeten onder de brug van de Viaduktstraat. Doorgangen 
aanleggen voor de voetgangers aan de meest bezochte publieke plaatsen. 

 
2.18. Verbindingspaden aanleggen tussen de dorpen van Marcq en Lettelingen, en naar het 

stadscentrum.  
 
2.19. Een inventaris opmaken van de wegen en openbare verlichting voor een betere 

onderhoudsplanning. De begroting voor het onderhoud van het gemeentelijke 
wegennetwerk verhogen met als doel de levensduur van de grondbekledingen beter te 
behouden en te respecteren. 

 
2.20. De reparatie van het rioleringsnetwerk in samenwerking met de Intercommunale IPALLE 

verder zetten. Met deze partner de redenen identificeren van de aanzienlijke 
vertragingen bij de uitvoering van de talrijke rioleringswerken die het voorwerp hebben 
uitgemaakt van een subsidieovereenkomst. 

 
2.21. Verder strijden tegen overstromingen. Het Gewest onder druk zetten voor het 

aanleggen van een stormbekken voorzien langs de autosnelweg A8. De landbouwers 
sensibiliseren voor de milieumaatregelen om te vechten tegen modderstromen. De 
schoonmaakfrequentie langs wegen verhogen door samenwerkingsverbanden met de 
landbouwers te ontwikkelen. 

 
2.22. De inwoners informeren voor de aanvang van werken. Deze beperking opleggen aan de 

regionale diensten en begunstigde bedrijven (water, gas, telefoon). Internet beter 
gebruiken om informatie aangaande openbare werken beter mee te delen.  Een 
luisterend oor hebben voor de buurtbewoners en beslissingen nemen op het gebied van 
mobiliteit en openbare aanleg in overleg met de betrokken personen.  

 
2.23. In een gecoördineerd kader met de verschillende betrokken bedrijven onze 

ondergrondse infrastructuren herstellen in zake riolering, waterleidingen, gasleidingen 
en elektriciteit. De betrokken werken beter opvolgen en een waarborgsom opleggen om 
herstel van wegen en voetpaden te garanderen na opening. Zorgen voor een goede 
coördinatie van de openbare werken.. 

 
2.24. De technische diensten samenbrengen op een functionele site en gemakkelijk 

toegankelijk. 
 
 
OPENBARE NETHEID  

De uitdaging van de openbare netheid moet in acht genomen worden onder zijn verschillende 
vormen. Eerst en vooral moet de burger bewust gemaakt worden over het respect van het 
milieu, hen een gevoel van fierheid en voldoening bezorgen om te kunnen wonen in een 
vriendelijke en propere gemeente. Anderzijds moeten de onderhoudsdiensten beter 
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georganiseerd worden en moet het gemeentelijk personeel uitgerust worden met goede 
werkmiddelen om deze dagelijkse uitdaging aan te kunnen. 

 
2.25. De aanwezigheid van de ordehandhavers versterken om onheuse gedragingen op 

het gebied van netheid te voorkomen en te bestraffen (storten van afval, 
hondenuitwerpselen, afbraak van de openbare ruimtes, …). 

 
2.26. De organisatoren van evenementen die plaats vinden op de openbare weg voor  hun 

verantwoordelijkheden stellen. Ze bewust maken over netheid en het sorteren van afval. 
Aansporen gewaarborgde bekers te gebruiken tijdens openluchtmanifestaties.   

 
2.27. De passage van arbeiders voorzien tijdens het weekend wanneer activiteiten in de stad 

of in de dorpen worden georganiseerd.  
 
2.28. Bijkomende vuilbakken plaatsen, zakverdelers voor hondenuitwerpselen en stedelijke 

asbakken. 
 
2.29. Sensibiliseringsacties leiden over openbare netheid. De burgers breedschalig 

mobiliseren en ze meer betrekken bij acties zoals « Een propere Stad »’. 
 
 
AFVAL  

De behandeling van afval is kostelijk voor de mensen en de collectiviteit.  Prioritair is de 
productie van afval verminderen ten einde de eindfactuur voor afvalverwerking te beperken. 
Sensibiliseringsacties voor sortering, hergebruik of compostering zullen verder gezet worden. 
Andere technische pistes worden door de Intercommunale IPALLE onderzocht om dit doel te 
bereiken. 

 
2.30. De bewustwording van elkeen vergroten voor afvalsortering en vermindering. 

Doelgerichte campagnes houden tijdens de verdeling van gratis vuilniszakken of 
het plaatsen van selectieve vuilbakken op strategische plaatsen in de stad (in de 
nabijheid van scholen, …). 

 
2.31. De samenwerking met verenigingen die een tweede leven geven aan voorwerpen of ze 

hergebruiken, aansporen (beurzen, vzw Rond-point, vzw Wijkregie of vzw Le Carré).  
 
2.32. De hoeveelheid huishoudafval verminderen. In samenwerking met IPALLE, een 

operator zoeken die in staat is afval op te halen door middel van vuilbakken uitgerust 
met een elektronische chip (vuilbakken uitgerust met een elektronische chip dat het 
gewicht van afval registreert) en/of organisatie voor ophaling van organisch afval. 

 
2.33. Composteringssites oprichten in wijken in samenwerking met de compostagegidsen 

en/of wijkcomités die aan dit project willen meewerken. 
 
2.34. De mogelijkheden onderzoeken om glasbulken en andere containers in te graven uit 

veiligheidsoverwegingen en om de esthetiek en hygiëne te verbeteren in openbare 
ruimtes.  
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33..   VV OO OO RR   EEEE NN  GG RR OO EE NN EE  EENN   DDUU UU RR ZZ AAMM EE   SS TTAADD   
 
M IL IEU  

Naast een historisch patrimonium, beschikt Edingen ook over een natuur patrimonium dat 
moet beschermd, onderhouden en ontwikkeld worden. De grootste uitdaging blijft uiteraard 
de uitputting van de natuurlijke omgeving en de aanzienlijke achteruitgang van de biolog ische 
diversiteit. De talrijke initiatieven genomen onder de vorm van acties en sensibilisering zullen 
worden voortgezet en versterkt. 

 
3.1. Het PCDN (Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan) en de verbonden acties. De lokale 

milieubeheerders ondersteunen en erbij betrekken (landbouwers, bijenhouders, jagers, 
vissers, milieuactivisten, enz.). De Edingenaren betrekken bij de milieubescherming en 
ze sensibiliseren voor concrete beschermingsmaatregelen van hun leefmilieu (tuinen, 
…). Ze in het bijzonder informeren over alternatieve oplossingen voor grond 
besproeiing. 

 
3.2. Het programma met sensibiliseringsacties van het initiatie centrum voor het milieu 

ontwikkelen en zorgen voor middelen om de opdrachten te realiseren. De lokale 
deskundigheid ontwikkelen en de kennis op het gebied van bijenteelt verspreiden. Een 
didactische bijenkorf plaatsen in het Park en de schuilplaatsen en « hotels » voor 
insecten en ook in openbare en private domeinen. Buiten het Maya plan, alle 
beschermingsmaatregelen aannemen om het uitsterven van bijen en andere 
bestuivende insecten, aanvullende culturen te voorkomen.  

 
3.3. Het lokaal Agenda 21 voortzetten, transversaal actieplan ten voordele van duurzame 

ontwikkeling. De verschillende diensten en lokale administraties erbij betrekken, 
vervolgens de bevolking en alle sociale en economische partners van onze stad. 

 
3.4. Het ecologisch netwerk verder zetten langs de rivier rekening houdend met een 

waterbeheer dat natuurlijke behandeling bevordert en overstromingrisico’s in 
woonwijken beperkt.  De schuilplaatsen en beschermde gebieden 
vermenigvuldigen (vochtige gebieden, bossen en open plaatsen) en de 
verbindingsgangen voor genetische uitwisseling van fauna en flora. Helpen bij het 
beheer van het Terneppe reservaat te Labliau en ZIT (Tijdelijke onderdompeling 
zones) om de ontwikkeling van biodiversiteit aan te sporen. 

 
3.5. Onze stad verfraaien door groene zones aan te leggen en de entiteit in de bloemetjes te 

zetten. Het gebruik van pesticiden vervangen door alternatieve oplossingen zoals mulsh 
voor het onderhoud van de gemeentelijke groene zones, thermisch of mechanisch 
onkruid wieden, aanvullende producten gebruiken of gewoon de goede praktische 
gewassen. 

 
3.6. Strijden tegen de verontreiniging van het binnenmilieu in private en publieke gebouwen. 

De burgers informeren over de sluipende gevaren en gespecialiseerde bedrijven 
informeren over de bestrijding van deze verontreiniging van het binnenmilieu.  In de 
verschillende gemeentelijke diensten (administraties, scholen, kribbes…) het gebruik 
van draadloze DECT systemen verwijderen die bijzonder schadelijk zijn.  
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3.7. Gemeenschappelijke tuinprojecten ontwikkelen door het verstrekken van gemeentelijke 
grond. Technische cultuurtechnieken bevorderen met respect voor de natuur en de 
mens. 

 
3.8. In het kader van de uitbating van de steengroeve van Bierghes en de mogelijke 

verlenging,  alert zijn voor de gevolgen van stof en trillingen. De gezondheidsnormen 
die van kracht zijn respecteren om de levenskwaliteit van de bewoners te bewaren, de 
kwaliteit van het milieu, de wegen en andere openbare en private domeinen. 

 
ENERGIE  

De energie uitdaging valt zowel onder het sociaal, economisch en milieu perspectief.  
Investeringen om het energieverbruik te verminderen zijn van cruciaal belang in het kader 
van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Een belangrijk onderdeel van het 
gezinsbudget en de gemeenschap moet alles in het werk worden gesteld om de factuur te 
verminderen, in het bijzonder wanneer de financiële middelen verminderd worden.  

 
3.9. De energieprestatie in de gemeentelijke gebouwen verbeteren. Streven naar 

energie audits en een energie boekhouding invoeren in de gebouwen van de 
gemeente om op die manier informatie over energiestromen te verzamelen.  De 
beste beslissingen nemen om het energieverbruik te verminderen. Voornamelijk 
investeren in warmte isolatie. Daar waar het mogelijk is fotovoltaïsche 
zonnepanelen voorzien. 

 
3.10. De stroom van gloeilampen regelen en dus ook het niveau van de publieke verlichting 

op bepaalde tijden van de nacht om het elektriciteitsverbruik te verminderen. (installatie 
van een “dimming” systeem). 

 
3.11. Tijdens de bouw of renovatie van gebouwen, gebouwen realiseren met een laag 

energieverbruik en het gebruik van duurzame materialen, om de ecologische voetafdruk 
en de energiefactuur te verlagen. Werken voorzien met het oog op energiebesparing in 
de woningen beheerd door het OCMW. 

 
3.12. Het gemeentepersoneel opleiden en sensibiliseren voor een beter energiebeheer in de 

lokalen en gebouwen.  
 
3.13. De mensen aansporen de energieprestaties in hun woning te verbeteren en informatie 

te verstrekken over de mogelijke hulpmiddelen, onder andere van het OCMW. De 
Edingenaren ondersteunen bij hun aanvragen (premies, ecopack, …) door de 
« huisvesting » permanentie te versterken, die door de gemeente georganiseerd wordt 
in aanwezigheid van een energieraadgever en/of een « eco passeur ». 

 
HUISVESTING  

Gezien Edingen een aantrekkelijke gemeente is, gelegen in de nabijheid van Brussel, zijn wij 
niet ontsnapt aan de speculatie van de immobiliënsector. De groei van de woningvoorraad, 
heeft niet toegelaten te beantwoorden aan de diversiteit van de aanvragen. Jongeren en 
gezinnen met lage inkomsten vinden geen huisvesting meer in hun gemeente.  Initiatieven 
moeten genomen worden om te strijden tegen speculaties en iedereen toegang te verlenen 
tot huisvesting.  

 
3.14. Een besturingsregie oprichten om het beheer van woningen en andere 

gemeentelijke gebouwen te optimaliseren. De opdracht zal bestaan in het bouwen, 
kopen, renoveren en goedkope woningen op de markt brengen (te kopen of te 
huren) om immobiliën speculatie te verminderen en in het bijzonder om tegemoet 
te komen aan de behoeften van jonge koppels, ouderen of minder validen in onze 
gemeente. Het bouwprogramma zal onder meer modulaire behuizing voorzien (die 
kunnen aangepast worden aan de evolutie van de gezinnen), "kangoeroe" 
woningen (voor een mix van generaties), « tremplin » huisvesting (ter bevordering 
van de vestiging van jongeren) en moduleerbare woningen. 
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3.15. De sociale mixiteit versterken door de sociale huisvesting te variëren. Bij het afleveren 
van een stedenbouwkundige vergunning, de bouwpromotors er toe verplichten 
middenklasse woningen in hun bouwproject te integreren. 

 
3.16. De eigenaren van verlaten of leegstaande gebouwen bewust maken van het huisvesting 

probleem. De rehabilitatie ervan aanmoedigen of terug op de markt brengen door 
bijvoorbeeld beroep te doen op de Dienst van het Sociale Immobiliën agentschap(AIS). 

 
3.17. Ongezonde woningen identificeren. De gemeentelijke diensten moeten erover waken 

dat de verhuurvergunning voor deze woningen geweigerd wordt.  Het OCMW van haar 
kant moet vermijden een huurwaarborg toe te kennen voor het betrekken van dergelijke 
woningen. 

 
3.18. In het Gemeentelijk stedenbouwkundig reglement (RCU) verplichten dat de onbezette 

verdiepingen boven de winkels in het stadscentrum bevolkt worden. 
 
3.19. Waken over een snellere renovatie van de bestaande sociale woningen met lage huur, 

in samenwerking met sociale en publieke volkshuisvestingen Haute Senne. Het doel 
van 10% sociale woningen trachten te ontwikkelen in het kader van het gemeentelijk 
verankeringsplan voor huisvesting medegefinancierd door het Waalse Gewest. 

 
3.20. De woningbouw aansporen van het type « residentiële diensten » voor senioren.  
 
3.21. Het aantal noodhuisvestingen verhogen voor tijdelijke huisvesting van huishoudens in 

precaire toestand of personen die om redenen van overmacht dakloos zijn (minstens 
twee woningen zouden permanent beschikbaar moeten zijn). Als tijdelijke maatregel, 
een procedure opstellen die moet toelaten om te gaan met noodsituaties.  

 
3.22. De samenwerking tussen de Stad en de huisvesting SLSP Haute Senne (HSL) 

versterken. Om te beantwoorden aan de eisen van de personen op zoek naar een 
sociale woning een wekelijkse huisvesting permanentie invoeren toegankelijk voor 
iedereen met in acht name van de nodige discretie en onthaalvoorwaarden. 

 
3.23. Bij het bouwen of renoveren van sociale woningen, rekening houden met de 

ecologische waarden. Voorkeur geven aan duurzame materialen en de energie 
efficiëntie garanderen. 

 
 
STEDENBOUW EN RUIMTEL IJKE ORDENING  

Stedenbouw en ruimtelijke ordening moeten bekeken worden in functie van de uitdagingen 
die de maatschappij stelt: energie, demografie, landbouw, mobiliteit, overstromingen, … De 
doelstellingen zijn onder andere, een rationeel gebruik van ruimtes en middelen, het behoud 
van de levenskwaliteit en de landschappen, het ontwikkelen van sociale banden. Deze 
doelstellingen verplichten ertoe bijzondere aandacht te besteden aan de inrichting van 
openbare ruimten en gebouwen. 

 
3.24. Terug vorm geven aan het noordelijk gedeelte van de stad door omvorming van 

het oude tramstation (oude zagerij, gemeentelijk depot, oude gieterij) in een 
gemengde activiteitenwijk: huisvesting, parkeergelegenheid, gemeenschappelijk 
uitrustingen (kribbe, …) en zelfstandige activiteiten. De plaatsen in de nabijheid 
van het station verfraaien en aanleggen in samenwerking met de NMBS. 

 
3.25. Het Gemeentelijk stedenbouwkundig reglement herzien en aanpassen aan de evolutie 

van de 20 laatste jaren (technieken, materialen, eco bouw, de beschikbare ruimten 
verminderen, …). Een hedendaagse kwaliteitsvolle architectuur steunen met behoud 
van het bijzondere patrimonium en de renovatie van gevels en oude woningen 
aanmoedigen. 
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3.26. Bij de herziening van de sectorplannen, de oprichting van nieuwe woonwijken op het 
platteland beperken. De verstedelijking afremmen met uitzondering van de wooncellen 
zoals bepaalt in samenwerking met de Waalse Regering.  

 
3.27. De keuze van verschillende drainerende grondbekledingen opleggen in de bouw en 

stedelijke vergunning en de werken voor openbare voorzieningen, om bodemafdekking 
te beperken en te strijden tegen overstromingsgevaar. 

 
3.28. De controle op de uitvoering van de bouwvergunningen versterken door de regelmatige 

aanwezigheid van de gemeentelijke ambtenaren op het moment dat de werf aanvangt 
en tijdens de volledige duur van de werken. 

 
3.29. De ontvangst van het publiek verbeteren op de gemeentelijke dienst urbanisme. De 

procedures en te volgen maatregelen vereenvoudigen. Een gemeentelijk vademecum 
opstellen betreffende de stedelijke formaliteiten. 

 
3.30. De aanwezigheid van een persoon met beperkte mobiliteit voorzien (PMR) op het 

CCATM. 
 
GEZONDHEID EN VOEDING  

Op het gebied van gezondheid, mag de gemeente hoofdzakelijk een preventie en 
promotiepolitiek ontwikkelen met als doel de levensvoorwaarden van de burgers te 
verbeteren, zoals toegang tot kwaliteitsvolle levensmiddelen, een gezonde omgeving, fysieke 
en sportactiviteiten, multidisciplinaire gezondheidsdiensten en sociale buurtdiensten. 

 
3.31. Een schepen van gezondheid aanstellen om de samenwerking te verstevigen 

tussen de lokale gezondheidswerkers en promotiecampagnes in zake gezondheid 
uitgewerkt onder meer door het Gezondheidsobservatorium Henegouwen uit te 
zenden. Dit werk inschrijven in de Sociale Cohesie actieplannen. 

 
3.32. Onderzoekacties versterken in samenwerking met het Regionaal Ziekenhuis (CHR). 
 
3.33. In het kader van het CHR de mogelijke ontwikkeling bestuderen van een geestelijke 

gezondheidsdienst op lokaal niveau en toegankelijk voor een breed publiek.  
 
3.34. De toegang tot gezondheidsinformatie en bestaande diensten vergemakkelijken.  De 

informatie verspreiden via de website van de Stad. Diverse informatiepunten voorzien in 
wachtkamers van medische en paramedische praktijken, op de dienst bevolking van de 
Stad en in de verschillende wijken (op de voorzien plaatsen en/of door personen). 

 
3.35. De bevolking aansporen tot gezonde voedingsgewoonten, het verbruik van lokale en 

verse seizoenproducten aanmoedigen. Het ‘‘Slow Food’’ concept bevorderen in scholen, 
Rusthuizen, Nautisport, ... 

 
OPENBARE MARKTEN  

Door de aankoop van goederen en diensten, zijn publieke overheden een krachtige 
economische motor. In zijn verbruikskeuze, kan de Stad Edingen een ethische, sociale en 
solidaire economie ondersteunen, met meer respect voor mens en milieu. 

 
3.36. Gezonde producten en materialen gebruiken (onderhoud, onderhoud van groene 

zones, schilderen, gerecycleerd papier …) in alle gemeentelijke diensten en 
gebouwen, in het bijzonder in kribbes en scholen. 

 
3.37. Sociale en milieu criteria invoeren in de openbare aanbestedingen en lastenboeken 

voor goederen en diensten georganiseerd door de Stad. De aankoop van 
milieuvriendelijke voertuigen met een goede eco score veralgemenen. In de mate van 
het mogelijke de aankoop van producten afkomstig uit de Duurzame handel bevorderen. 
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44..   VVOO OO RR   EEEE NN   SSOO LL II DD AAII RR EE   SS TTAADD   
 
SOCIALE ACTIE  

De zwakste mensen kunnen niet alleen blijven met hun problemen. Om te strijden tegen 
uitsluiting en de sociale cohesie te versterken, moet de Stad en het OCMW het politiek beleid 
bevorderen dat aan iedereen toegangsvoorwaarden tot welzijn verleent, toelaat autonomie te 
krijgen of te behouden en actief deel te nemen aan het sociaal leven.  Een prioriteit voor onze 
gemeente is het consolideren, weven en verweven van de sociale band, dat een strategische 
aanpak moet zijn op transversale manier voor de verschillende spelers van het Sociale 
Cohesie Plan (PCS). 

 
4.1. De mensen ontmoeten die geen beroep doen op de sociale diensten, uit schrik of 

door onwetendheid. De mensen in nood of de mensen die leven in grote armoede 
informeren over de verschillende mogelijkheden tot hulp of begeleiding. 
Armoedige situaties opsporen in samenwerking met professionelen en de 
verschillende sociale spelers. Synergiën tot stand brengen en de 
complementariteit tussen de Sociale diensten van het OCMW en de Stad 
verstevigen. 

 
4.2. Een sociale opvangdienst formaliseren, in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften. Een groen nummer aanvragen en breedschalig publiceren. 
 
4.3. Alfabetiseringslessen organiseren in samenspraak met een VZW om aan volwassenen 

die het wensen de mogelijkheid te bieden de basis van het lezen, te schrijven en andere 
onderwerpen aan te leren. 

 
4.4. Het aanbod aanhuislevering van maaltijden uitbreiden. Deze dienstverlening bevorderen 

bij mensen in nood dank zij het sociaal werk op het terrein.  Om de sociale band te 
versterken, de mogelijkheid onderzoeken een sociaal restaurant op te richten, een 
cafetaria te openen voor de bejaarden van het rusthuis, gemeenschappelijke tuinen 
aanleggen voor alle generaties. …  

 
4.5. De sociale taxidienst behouden en verder uitbreiden. Het uurrooster verruimen door het 

aanvullende karakter tussen de « Sociale Taxi » en « Allen met de bus » te versterken. 
Bij het aanschaffen van nieuwe voertuigen rekening houden met de nodige 
aanpassingen voor personen met een handicap.  

 
4.6. De lokale solidariteitacties aanmoedigen. Vrijwilligerswerk ontwikkelen ten dienste van 

alleenstaanden, veelal oudere personen, die praktisch geen enkel sociaal contact meer 
hebben. Vrijwilligers richten naar deze groepen in nood en naar de verschillende 
activiteiten die de sociale band versterken. De oprichting van een sociale 
kruidenierswinkel steunen. 

 
4.7. Regelmatig het sociaal telefoonboek uitgegeven, door de gemeentelijke diensten 

bijwerken en de sociale coördinatie ontwikkelen tussen professionelen, organen, 
verenigingen en actieve instellingen op het grondgebied. 
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4.8. Het beleid van het Sociaal Cohesie plan verstevigen. Middelen in het leven roepen dat 
de integratie bevordert, niet alleen op professioneel vlak (voorgestelde opleidingen door 
de Wijkregie ’s en coaching door de dienst Hope maar ook in het kader van reële 
integratie, sociale en culturele emancipatie (A.M.O., …) dat de gelegenheid geeft 
sociale banden terug op te bouwen, vertrouwen te krijgen en autonoom te zijn.   

 
K IND EN GEZIN  

Kinderopvang beantwoordt aan een tweevoudig doel: uit opvoedend oogpunt, bevordert de 
sociale integratie en de socialisatie van de kinderen; uit economisch en sociaal oogpunt, 
vergemakkelijkt voor de ouders – en meer bepaald voor de moeders – de toegang tot de 
arbeidsmarkt. Bestemd voor kinderen van 3 tot 12 jaar, zijn de buitenschoolse 
opvangdiensten betrokken bij dezelfde problemen. 

 
4.9. De opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar verhogen. De uitbreiding van de 

kribbe ‘‘Chez Mélusine’’ beëindigen, de verschillende lokale opvangstructuren 
ondersteunen (kribbes, thuis opvang, …).  

 
4.10. Een deel van de oude polykliniek voorbehouden voor de diensten verbonden met de 

opvang van kleuters (bv. ONE). De mogelijkheid om een kinderdagverblijf op te richten, 
onderzoeken. 

 
4.11. De opvangcapaciteiten en de kwaliteit van de omkadering tijdens de stages en andere 

buitenschoolse activiteiten verhogen. De gezondheidsleer bevorderen, duurzame 
voeding en handelingen met respect voor het milieu. De samenwerking tussen 
verschillende lokale operatoren versterken: sociale diensten van de Stad, OCMW, 
Nautisport, Cultureel Centrum, ONE, enz.  

 
4.12. De internet website en de informatie brochure voor de ouders aangaande 

opvangmogelijkheden en buitenschoolse activiteiten, regelmatig bijwerken. 
 
JEUGD -  JEUGDHULPVERLENING  

De jeugd vraagt rechtmatig aandacht. Om hun projecten te ontwikkelen hebben zij ruimte en 
plaats nodig om bijeenkomsten te organiseren, te feesten of debatten te houden. Bijzondere 
aandacht zal besteed worden aan jongeren in moeilijkheden tijdens hun scholing, met de 
ouders of op de werkplaats. 

 
4.13. Bijeenkomstplaatsen vermenigvuldigen voor jongeren en geleidelijk de 

voorwaarden verenigen voor de oprichting van een jeugdhuis.  
 
4.14. De lokale afdeling voor de hulpdienst in open ruimte ontwikkelen voor preventieve hulp 

aan jongeren in hun leefomgeving (AMO). Een educatief straatteam implementeren om 
jonge mensen te ontmoeten, op hun vragen te antwoorden met betrekking tot onderwijs, 
familierelaties, het zoeken naar werk…  

 
4.15. Een Consultatieve jeugdraad oprichten. 
 
4.16. Speelpleinen en ontspanningsruimten voor jongeren onderhouden en uitbreiden 

(Lettelingen, Klein Park, agoraspace, Marcq,...). 
 
4.17. Partnerschappen vermenigvuldigen met jeugdbewegingen. Ze betrekken bij de 

verschillende burgeractiviteiten, culturele en sportactiviteiten van de Stad. 
 
SENIOREN  

De meeste hulpdiensten aan huis (verzorging, familiale gezinshulp) worden geleverd door 
private operatoren of verenigingen. De rol van de publieke overheden bestaat in de 
inventarisatie van wat er bestaat in Edingen om de behoeften te identificeren en 
tekortkomingen aan te pakken. De Stad moet echter de communicatiekanalen ontwikkelen 
om senioren te informeren op het gebied van voorbestemde activiteiten, de te ondernemen 
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stappen met betrekking tot het pensioen of gelijk welk ander project dat hen nauw aan het 
hart ligt en de hulpdiensten om zo lang mogelijk autonoom te blijven. 

 
4.18. De overlegwerkzaamheden gevoerd in de Open Consultatieve Gemeenteraad voor 

senioren verder zetten en ontwikkelen (CCCA). De verwachtingen en behoeften 
identificeren, sport en culturele activiteiten ontwikkelen om tegemoet te komen 
aan hun aanvraag.  

 
4.19. De behoeften en mogelijkheden onderzoeken om een dagverblijf voor afhankelijke 

personen op te richten (zieken, Alzheimer, …). Op die manier families en helpers 
ontlasten die dagelijks deze personen bijstaan. 

 
4.20. De behoeften en mogelijkheden onderzoeken om een kamer te kunnen reserveren in 

het Rusthuis voor de opvang van palliatieve patiënten, voor gezinnen die hulp nodig 
hebben of een specifieke begeleiding.  

 
4.21. Zorgen voor een specifiek informatieloket voor senioren en/of informatie relaispunten. 

De problemen van sommige senioren opsporen en ze naar de bevoegde diensten 
verwijzen. Bevordering van toegang tot hulp mogelijk maken. 

 
4.22. Een website ontwikkelen voor senioren met regelmatig geactualiseerde informatie. 
 
4.23. Het stemrecht vergemakkelijken door een stembureau te voorzien in het Rusthuis St 

Nicolas of door verplaatsingen naar de stembureaus te organiseren voor de senioren.  
 
 
TEWERKSTELLING  

Als de Stad sommige banen aanbiedt, blijft de voornaamste opdracht in deze materie de 
initiatieven voor opleiding te versterken, socio-professionele integratieprojecten en informatie 
verspreiding voor werkzoekenden en werkgevers. 

 
4.24. Personen bijstaan die moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar een baan, als 

gevolg van een zwak niveau of gebrek aan opleiding, te weinig beroepservaring of door 
een lange periode van inactiviteit. De sociale hulpdienst voor werkzoekenden  
uitbreiden (dienst HOPE). Stages voorstellen die moeten helpen werk te vinden op de 
arbeidsmarkt en partnerschappen versterken met socio professionele bedrijven 
(Wijkregie  Bedrijven voor aangepast werk, …). 

 
4.25. Het opleidingsaanbod uitbreiden, onder andere door de samenwerking met het 

ONEM/FOREM te versterken. Een FOREM permanentie organiseren in Edingen. 
 
4.26. Lokale werkgelegenheid aanmoedigen op het vlak van diensten aan mensen en 

voor het milieu (kleine werkjes binnenhuis of in tuinen). De opdrachten van het 
ALE steunen en een bijkomende VZW oprichten (vb. IDESS, ) dat werk betaald  
aan minder gekwalificeerde personen.  

 
4.27. Partnerschappen ontwikkelen met de omliggende gemeenten om ontmoetingen te 

bevorderen tussen lokale ondernemingen, werkzoekenden en socio professionele 
opleidingscentra. De jongeren sensibiliseren voor het bedrijfsleven. 

 
4.28. De informatiestroom betreffende de arbeidsplaatsen bevorderen. Ze verspreiden via de 

website van de Stad of per mail. Informatiepunten oprichten in plaatsen zoals de 
wijkregie, OCMW, en in andere wijken.. 

 
4.29. De lokale spelers online plaatsen om werkgelegenheid te scheppen. Ondersteuning van 

initiatieven die ondernemerschap stimuleren, verwelkomen en projectdragers 
begeleiden.  
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55..   VVOO OO RR   EEEE NN   DDYY NN AAMM II SS CC HH EE  EE NN   VV RR IIEE NN DDEELL II JJ KKEE   SS TT AADD   
 
SPORT  

De Stad Edingen beschikt over bijzonder goede sportinfrastructuren. Om de installaties te 
beheren en te voldoen aan de steeds groter wordende behoeften van de sporters, zal een 
meerjarig investeringsplan uitgewerkt worden voor het onderhoud, de energie-efficiëntie en 
de ontwikkeling van de lokale sport faciliteiten.  

 
5.1. De energie-efficiëntie van de gebouwen verbeteren, of het ontwikkelen van groene 

energieproducten, ten einde nieuwe middelen vrij te maken en te herinvesteren in 
sport infrastructuren. Het dak, de deuren en ramen van de Omnisportzaal vervangen. 
Het dak van de kleedkamer en het sportzwembad vernieuwen. Fotovoltaïsche panelen 
plaatsen op de daken. Het waterzuiveringsstation van het zwembad uitbreiden en 
regenwater opvangen. 

 
5.2. Nieuwe inkomsten en regionale subsidies mobiliseren voor het onderhoud en voor 

nieuwe sport en onthaal infrastructuren te ontwikkelen: het dak en de kleedkamers van 
de Omnisportzaal, de fitnesszaal, de cafetaria en tenniskleedkamers, een synthetisch 
veld voor de voetbal, hockey en baseball, een atletiek piste, her aanleggen van de 
parking en beveiliging rond Nautisport. 

 
5.3. De verschillende mogelijkheden onderzoeken (partnerschappen of investeringen) voor 

extra ruimten voor binnensport. 
 
5.4. De steun aan clubs verhogen onder andere door het verder zetten van objectieve 

subsidies. Het gebruikscomfort verhogen door reservering toe te laten en toegang te 
verlenen langs elektronische terminals. Een logistieke steun geven aan lokale clubs 
voor de organisatie van sportevenementen. 

 
5.5. Verdere ontwikkeling van partnerschappen, ook met het ADEPS. De onthaalcapaciteit 

verbeteren en een brede waaier aan sportactiviteiten voorstellen aan de scholen. 
Multisport stages verder ontwikkelen. De senioren omringen en aanmoedigen om te 
sporten. Een partnerschap vastleggen met Handisport om minder validen gevoelig te 
maken voor sport. Een sport ‘‘coaching’ voorstellen, aangepaste programma’s en 
aanmoedigingen om de sport te hervatten na een lange stop. 

 
5.6. Aantrekkelijke prijzen behouden. Sportabonnementen invoeren aan voordelige prijzen 

voor de basis sporten (zwemmen, fitness, jogging, …). Voorkeurstarieven voor toegang 
tot sport toestaan aan kwetsbare gezinnen in samenwerking met het OCMW 
(gemeentelijke sportchecks). 

 
5.7. Straatsport aanmoedigen door lichte buurtinfrastructuren op te richten (rollerbaan, 

meubilair voor skaten, agoraspace, …). 
 



 19 

 
CULTUUR  

De beginnende legislatuur zal de toename zien van investeringen ten gunste van de cultuur. 
Het Cultureel Centrum, de bibliotheek, de Muziek en spraakacademie hebben nood aan 
aangepaste lokalen volgens hun specifieke behoeften die nodig zijn om de diversiteit van de 
activiteiten, de kunstenaars en lokale cultuurliefhebbers te verwelkomen. 

 
5.8. Een culturele pool ontwikkelen rond het cultureel centrum, met een culturele zaal 

van middelmatige capaciteit (150 à 200 plaatsen) voor film, theater en andere 
voorstellingen, en andere zalen voor artistieke activiteiten en vergaderingen van 
verenigingen. 

 
5.9. Ruime, moderne, gemeenschappelijke lokalen inrichten of kopen (met een lees en 

internetruimte) voor de definitieve implementering van de bibliotheek. Eveneens de 
mogelijkheid bestuderen voor de integratie van de spelotheek. De bibliotheek van 
Lettelingen behouden en uitbreiden. Synergiën tussen bibliotheek, numerieke openbare 
ruimte aanmoedigen. 

 
5.10. De mogelijkheden onderzoeken voor het creëren van een museumruimte in het kader 

van de toerismeontwikkeling. De waardevolle Edingense wandtapijten en andere 
merkwaardige elementen uit de lokale geschiedenis en het patrimonium in de kijker 
brengen. Het project leiden in samenwerking met de Archeologische Kring. 

 
5.11. De culturele activiteiten zo breed mogelijk verspreiden om te beantwoorden aan de 

voorkeuren en de diversiteit van het publiek. Tweetalige culturele activiteiten ontplooien 
met medewerking van de Nederlandstaligen die in de streek van Edingen wonen. De 
activiteiten verleggen naar de dorpen Marcq en Lettelingen. De culturele activiteiten 
promoten bij minder validen (audio, boeken voor slechtzienden, gebarentaal  ...). 

 
5.12. Interculturele uitwisselingen aanmoedigen met respect voor de cultuurdiversiteit.  

Initiatieven voorstellen en steunen (voorstellingen, debatten, culturele thema avonden) 
die interculturele ontmoetingen aanmoedigen, om te vechten tegen vooroordelen met 
wederzijds begrip.  

 
5.13. Nieuwe symbolische projecten ontwikkelen die lokale verenigingen erbij betrekken en 

mobiliseren. De feestgeest aanmoedigen en het gevoel van fierheid ontwikkelen rond 
het lokaal erfgoed. 

 
5.14. Partnerschappen aanmoedigen en ontwikkelen tussen de culturele centra in de 

omgeving (Cultuur Huis Ath, Cultureel Centrum Silly, …).  
 
5.15. De activiteiten ondersteunen van verenigingen, comités, groeperingen en kringen in 

aantal door logistieke en financiële steun vastgesteld volgens specifieke criteria.  
 
 

ONDERWIJS 

De werken in de gemeenteschool van Marcq zullen optimale materiele voorwaarden toelaten 
om het onderwijs ontwerp voor taalonderdompeling in te voeren. De overheden wensen de 
administratieve autonomie van het onderwijsteam te versterken en ze meer betrekken bij de 
beslissingen die hen aanbelangen. Deze school is een open levensruimte voor zijn omgeving 
en verwelkomt de diversiteit van het publiek. Net als elke school is het de bedoeling de 
ongelijkheid te verminderen en onze wereld rechtvaardiger te maken. In haar maatregelen in 
zake onderwijs zal de Stad de samenwerkingsverbanden stimuleren en de initiatieven 
coördineren van de verschillende scholen op haar grondgebied. 

 
 
5.16. De « schoolprojecten » van de scholen die beheerd worden door de Stad Edingen staan 

ingeschreven om een groots divers publiek te verwelkomen. Het taal 
onderdompelingsproject van onze basisschool is een springplank naar een 
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multiculturele gemeenschap waar wij trachten elkaar te begrijpen en waar onze 
verschillen ons sterk maken. Deze projecten worden regelmatig geëvalueerd en 
bijgewerkt met de schoolpartners. Prioriteit zal gelegd worden op de ongelijkheden en 
de hulp aan kinderen in moeilijkheden door een toegepaste steun toegankelijk voor 
iedereen.  

 
5.17. Leerlingen aansporen met de fiets naar school te rijden: de opleidingen voor het gebruik 

van de fiets verderzetten, een veiligheidsomtrek afbakenen rond de scholen, de fiets 
parkeerplaatsen versterken in en rond de scholen en uitgangen aanleggen voor fietsers.  

 
5.18. Voldoende lokalen ter beschikking stellen van de Muziek en spraakakademie en 

zijn 560 leerlingen van de Edingense Academie. 
 
5.19. Innovatieve educatieve partnerschappen implementeren tussen de scholen (van de 

verschillende aanwezige netwerken binnen de gemeente) en de lokale onderwijs 
partners. Thema gebonden modules voorstellen die tussen alle scholen van de entiteit 
kunnen uitgewisseld worden over gevarieerde onderwerpen zoals burgeronderwijs, 
kunstonderwijs, duurzame ontwikkeling, informatie en communicatie technologieën, 
verslaving, … 

 
5.20. De opening van de scholen bevorderen op de levensmaatschappij.  Ontmoetingen 

organiseren tussen de Edingense verenigingen en de scholen. Culturele, interculturele 
en intergenerationele activiteiten voorstellen aan de leerlingen in de scholen. De 
activiteiten van culturele verenigingen en sportclubs aanmoedigen in de lokalen van de 
school. 

 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

De evolutie van de arbeidsmarkt, de evolutie van het aantal eenoudergezinnen en de vermindering 

van de beschikbaarheid van de grootouders verplichten ons de opvang en de omkadering van onze 

kinderen buiten de schooluren te herdenken. De Stad verbindt zich er toe het ankerpunt van de 

buitenschoolse opvang te versterken en de kwaliteit van de aangeboden diensten aan de families 

te verbeteren.. 

 
5.21. Tijdens de schoolweken, collectieve opvangontwerpen ontwikkelen voor kinderen 

van 3 tot 12 jaar, voor en na de lesuren. Synergiën tot stand brengen tussen de 
scholen en de middelen bundelen om een centraal opvangproject te ontwikkelen. 
De culturele en sportpartners betrekken bij de voorgestelde activiteiten. 

 
5.22. De gemeenschappelijke opvang van de kinderen van 3 tot 12 jaar versterken buiten de 

schoolperiodes (stages, gemeentelijke speelpleinen, …). De dienst buitenschoolse 
opvang zal het activiteitenaanbod georganiseerd tijdens de vakantieperioden en na 
schooltijd coördineren en ruimschoots verspreiden. 

 
5.23. De samenwerkingsverbanden evalueren en initiatieven nemen om het aantal plaatsen 

en ruimten op de huiswerkschool te verhogen. De opvangstructuur voor kinderen met 
leerproblemen behouden en uitbreiden. 

 
5.24. De opvangkwaliteit verbeteren en opleidingen voorstellen aan de personen die instaan 

voor de opvang. 
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66..   VVOO OO RR   EEEE NN   GGOO EE DD   BBEE HHEE EE RRDD EE   BBUU RR GG EE RRSSTT AADD   
 
BESTUUR -  BURGERSCHAP –  PARTICIPATIEVE  DEMOCRATIE  

Door haar actie, moet de stad het democratische karakter van haar interne functionering en 
beslissingsorganen waarborgen. Zij kan ook de burgers erbij betrekken, ze actief laten 
deelnemen aan projecten voor die wijken, en ze toelaten mee te werken rond positieve acties 
nuttig voor de gemeenschap en de sociale band versterken.  

 
6.1. De burgers betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen en ze informeren over 

de actiemogelijkheden en de belemmeringen (onder meer via de wijkcomités). De 
dynamiek van de wijkcomités verstevigen en het uitvoeren van activiteiten door 
hun tussenkomst waarbij de sociale en intergenerationele banden versterkt 
worden. De uitwisseling van lokale diensten, tuinmateriaal, enz.. aanmoedigen. 
Nieuwe partnerschappen tot stand brengen tussen de wijkcomités en de 
gemeentelijke administratie. Voorwaarden scheppen voor de uitvoering van een 
participatieve begroting door groepen bewoners. 

 
6.2. De verwelkoming van nieuwe inwoners verzorgen. Contacten maken met de wijkcomités 

en andere sport en culturele verenigingen actief in onze entiteit.  
 
6.3. De toegang tot de informatica tools ontwikkelen voor iedereen en bijzondere aandacht 

besteden aan senioren. Om de digitale kloof te verkleinen, de acties ontwikkelen van de 
Numerieke Ruimte (EPN) door de samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek te 
verstevigen. De informatie op papier behouden voor de mensen die geen computer 
hebben. 

 
6.4. De activiteiten ondersteunen die worden georganiseerd in het kader van het 

geheugenwerk in samenwerking met vaderlandslievende verenigingen. De jongere 
generatie erin betrekken en de ontmoetingen met de senioren aanmoedigen.  

 
 
ADMINISTRATIE ,  PERSONEEL ,  F INANCIËN E N COMMUNICATIE  

Voor een openbare dienst van hoge kwaliteit, moeten de gastvrijheid, transparantie en 
communicatie bijzonder goed verzorgd worden.. Alles zal in het werk gesteld worden om de 
burgers en de administratie dichter bij elkaar te brengen.  

 
6.5. Synergiën tussen de Stad en het OCMW versterken. De partnerschappen 

vermenigvuldigen tussen Stad, OCMW, Gemeente Regiën en de 
gemeenschappelijke gemeentelijke VZW. Een strategische transversale visie 
ontwikkelen. 

 
6.6. De openingsuren van de gemeentelijke administratie voor het publiek verlengen om ze 

meer te laten beantwoorden aan de verwachtingen en beschikbaarheden van de 
burgers. De uren van het onthaalpunt in de verschillende diensten een dag per week 
verlengen. 
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6.7. Overwegen een bemiddelingsdienst op te richten in partnerschap met andere 
gemeenten of met de regionale bemiddelingsdienst. 

 
6.8. De personeelsaanwerving verder zetten volgens de objectieve procedure in voege sinds 

2000. Een individueel opleidingsprogramma invoeren voor het gemeente personeel.  
Zorgen voor voldoende publiciteit op de websites voor elke vacature in alle afdelingen 
van de diensten van de Stad, het OCMW en Nautisport maar ook in de verenigingen 
afhankelijk van de Stad.. 

 
6.9. De toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen verbeteren voor personen met 

beperkte mobiliteit. Een medewerker opleiden om doven en slechthorenden te 
ontvangen. 

 
6.10. De mogelijkheid onderzoeken om draadloze terminals (WIFI) te plaatsen in sommige 

publieke ruimten van de bevolkingsdienst. 
 

  
6.11. Een streng beheer verder zetten om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers 

te garanderen, en in het bijzonder, aan de meest kwetsbaren. Een redelijke 
schuldenlast handhaven en tegelijkertijd de nodige investeringen te verzekeren.  

 
6.12. Alle mogelijke pistes onderzoeken om subsidies en andere hulp te bekomen afkomstig 

van andere niveaus van de overheid. Een medewerker met dit onderzoek opleiden. 
 
6.13. De bruikbaarheid en de aangeboden diensten op de website van de Stad versterken. De 

inhoud en het on line dienstenaanbod regelmatig bijwerken. 
 
6.14. Op zijn minst een elektronisch bord implementeren in het stadscentrum om informatie te 

verspreiden over de culturele en sportieve evenementen, vacatures en informatie in 
verband met de gemeentelijke administratie. 

 
6.15. De communicatiemiddelen aanpassen aan de burgers. Een gemeentelijke nieuwsbrief 

uitbrengen. Een ruimte voorzien in de nieuwsbrief voor meningsuitingen van de 
oppositiepartijen. 

  
 

 


