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            1. 
 
Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode 2013-2018 hebben CD&V en Open VLD de 
krachtlijnen voor het beleid uitgezet. Deze beleidsverklaring vormt de synthese van de 
programma’s die door de twee partijen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 aan de 
inwoners van Scherpenheuvel-Zichem werden voorgelegd en die door een democratische 
meerderheid van de kiezers (met als resultaat 16 op 27 zetels) werd onderschreven. 
 
 
1. FINANCIEN 
 
In het verleden werd zeer zwaar geïnvesteerd in onze infrastructuur: wegen, riolering, 
fietspaden en gebouwen. Ook werd voor de verbeterde dienstverlening aan de bevolking bij 
de stad heel wat bijkomend personeel aangeworven. Dat was tevens het geval bij het OCMW 
en de politiezone. 
 
Mede door de algemene economische en de financiële toestand komt het investeringsritme in 
de toekomst op een lager peil te liggen, logisch gelet op de inspanningen van de voorbije 
jaren. Binnen de investeringsplanning wordt absolute prioriteit gegeven aan de projecten die  
gesubsidieerd worden door hogere overheden (bv. Aquafin) zodat de financiële inbreng van  
de stad kan ingeperkt worden. De stedelijke diensten gaan in samenspraak met het bestuur 
actief en nog meer gericht op zoek naar subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van de  
gemeentelijke werking. De retributiereglementen die betrekking hebben op de diensten die de  
stad aanbiedt worden onder de loep genomen en geactualiseerd. 
 
Er komt een selectieve wervingsstop zowel op het niveau van de stad, het OCMW als de  
politiezone. Personeel dat uit dienst gaat wordt in principe niet vervangen. Uitzonderingen  
zijn mogelijk op voorwaarde dat nieuwe aanwervingen onvermijdelijk zijn én er op dat  
ogenblik financiële ruimte is. Bovendien wordt waar mogelijk bespaard op de bestaande  
werkingskosten zonder daarbij te raken aan de kern van de dienstverlening. 
 
Het resultaat van het thans lopend voorbereidend proces tot invoering van de nieuwe  
beleids- en beheerscyclus vanaf 2014 zal medebepalend zijn voor de financiële middelen 
die kunnen ingezet worden en het beleid dat uiteindelijk zal gevoerd worden. 
 
 
2. EEN GOEDE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE 
 
Een vlotte, correcte en efficiënte dienstverlening, probleemoplossend gericht is een absolute 
prioriteit. Hiervoor is een goede interne organisatie nodig met een goed gestroomlijnde 
onderlinge communicatie en samenwerking tussen de diensten van stad, OCMW en politie. 
Het bestuur wil een correcte en betrouwbare werkgever zijn voor de eigen personeelsleden 
zowel bij de stad als bij het OCMW en de politie. 
 
Voor een goede dienstverlening is bekwaam personeel een must. Vormingsbehoeften worden 
nog regelmatiger gedetecteerd en beantwoord via gepaste opleidingsprogramma’s. De 
informaticadienst zorgt ervoor dat de hard- en software up to date blijft via gegroepeerde en 
bijgevolg financieel meer voordelige aankopen en dat het personeel op de hoogte blijft van 
nieuwe informaticaontwikkelingen die van belang zijn voor de uitoefening van de job. 



 
     2. 
 
Inwoners moeten nog meer betrokken worden bij het gemeentebeleid. 
Informatievergaderingen en hoorzittingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van ingrijpende 
wegenwerken, waarbij de werken vooraf voldoende breed bekend gemaakt worden zodat 
mensen een actieve inbreng kunnen doen, zijn hiertoe een goed middel. 
Klachten en suggesties van inwoners worden behandeld via een vastgelegde procedure die 
een vlotte registratie en opvolging mogelijk maakt. 
 
Voor het onthaal van nieuwe inwoners is er halfjaarlijks een onthaalmoment (een lekker 
ontbijt op zondag met rondleiding) waarbij de nieuwe inwoners op een aangename en 
ongedwongen manier kunnen kennis maken met het stadsbestuur, met de stadsdiensten en met 
mekaar. De geslaagde inburgeraars worden bij die gelegenheid in de bloemetjes gezet. 
 
De stedelijke website, die de erkenning van het kwaliteitslabel ‘Any Surfer Label’ meekreeg, 
wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig interactief medium. 
Hierdoor krijgen de burgers via het e-loket en het digitaal sociaal loket van het OCMW de 
mogelijkheid om elektronisch documenten op te vragen en in te vullen. 
 
Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om via de website – en natuurlijk ook via een 
papieren document – een aantal gecontroleerde meldingen te doen (o.a. schade aan wegen, 
sluikstorten, enz. …). 
 
Om de bereikbaarheid van de stedelijke diensten nog uit te breiden, en zo ook de 
mogelijkheid aan de burger te bieden om buiten de openingsuren bepaalde administratieve 
zaken te regelen, wordt een optimale digitalisering nagestreefd. 
Hierbij wordt onder andere gedacht aan de communicatie met de diensten via de website, 
de opstart van een bouwaanvraag, inschrijvingen, enz. … . 
 
Het is van belang niet alleen informatie te verspreiden via de nieuwe media  
( internet, e-mail…) maar ook aandacht te hebben voor het informeren van mensen die hier 
niet in mee zijn. In dat opzicht blijven de tweejaarlijkse stadgids en de maandelijkse stadsinfo  
belangrijke informatiemiddelen. 
 
 
3. EEN VEILIGE STAD 
 
Scherpenheuvel-Zichem is een relatief veilige stad. Wat criminaliteit betreft zitten we ver 
onder het arrondissementeel gemiddelde. Voor de woninginbraken kan men van een daling 
spreken in de voorbije tien jaar. Voor de inbraken in handelszaken is er een sterke stijging te 
noteren.  
 
Elke inbraak is er één te veel. De stedelijke inbraakpreventiepremie blijft behouden.  
Voldoende preventieve patrouilles van de politie vooral toegespitst op de handelszaken  
blijven nodig. Samenwerkingsverbanden tussen inwoners/ondernemers enerzijds en  
politie anderzijds kunnen hier een belangrijk hulpmiddel zijn. 
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Wij blijven werken aan een nog meer bereikbare en zichtbare politie. De wijkagent is de 
voornaamste schakel naar contacten toe met de bevolking. De wijkpost van de politie in 
Scherpenheuvel wordt zo georganiseerd dat er nog ‘meer blauw op straat’ komt. De 24 uur 
op 24 permanentie van onze politie via de mobiele interventieploeg blijft belangrijk. 
 
Elke vorm van vandalisme, vervuiling en beschadiging van het openbaar domein, wordt 
kordaat aangepakt. De bestaande GAS- reglementering (Gemeentelijke Administratieve  
Sancties), die voorziet in boetes, wordt ook in de toekomst onverkort toegepast, zonder in  
een lawine aan nieuwe GAS- reglementering te vervallen.  
 
De preventieve inzet van bewakingscamera’s vanuit de politiezone zowel bij grote  
evenementen als voor de bestrijding van misdrijven heeft zijn nut meermaals bewezen en 
wordt bijgevolg verder gezet. Ook de investering in permanente nummerplaatherkenning  
door de politiezone kan in onze ogen sterk bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en 
pakkans. 
 
Het project buurtbemiddeling, een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers, de  
preventiedienst en de wijkpolitie, werpt zijn vruchten af en wordt gecontinueerd. 
 
De preventiedienst ontwikkelt projecten naar actuele veiligheidproblemen toe. De 
drugproblematiek, vooral bij jongeren, krijgt hierbij bijzondere aandacht. 
 
Een goed werkend brandweerkorps is belangrijk voor de veiligheid en het welzijn van alle 
inwoners. Wij zorgen voor een goede operationele werking van het korps en  
investeren in nieuw materieel. 
 
 
4. VERKEER EN MOBILITEIT 
 
Onze stad is de voorbije zes jaar verkeersveiliger geworden. Het aantal verkeersongevallen 
met lichamelijk letsel kent momenteel een historisch laag peil, het laagste cijfer in de voorbije 
15 jaar. Wij moeten verder gaan op deze positieve evolutie en verdere inspanningen leveren 
om tot veiliger verkeerssituaties te komen via o.a. verkeersingrepen (plateaus, 
wegversmallingen) en uitbreiding van de zone 30.  
 
Een te hoge snelheid is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Preventie en 
sensibilisering (waarschuwingsborden) en wegcontroles moeten ervoor zorgen dat men zich 
effectief houdt aan de toegelaten snelheid. 
 
Bij openbare werken blijft de eerste aandacht uitgaan naar onze zwakke weggebruikers nl.  
voetgangers, fietsers, kinderen op weg van en naar school, andersvaliden en 
ouderen. Er wordt verder gewerkt aan de veiligheid van onze schoolomgevingen en 
schoolroutes. De verkeersdagen voor onze scholen worden verder gezet. 
 
 
 
 



 
     4. 
 
De parkeerstudie binnen het mobiliteitsplan wordt op het terrein uitgewerkt. Parkeren blijft  
gratis. Voor het centrum van Scherpenheuvel geldt het principe: kort parkeren (blauwe zone)  
in het centrum en lang parkeren op de randparkings, waar nodig gecombineerd met 
bewonerskaarten. Voor de andere kernen worden eveneens maatregelen op maat uitgevoerd, 
o.a. blauwe zone in het centrum van Zichem. 
 
Aan de stations van Zichem en Testelt zijn nu voldoende parkeerplaatsen en overdekte en 
verlichte fietsenstallingen. Wij waken verder over het behoud  zowel van onze beide stations 
als stopplaatsen als van de goede verbindingen met Brussel. 
 
Wat het aanbod van de bussen van De Lijn betreft, bewaakt en evalueert de stad de goede 
werking van de openbare busdienst, zorgt voor de nodige inspraak en draagt verder  
financieel bij aan de verplaatsingen met belbus en lijnbus (tienrittenkaart) op het 
grondgebied. 
De volgende jaren worden de verkeersroutes voor zwaar vervoer definitief vastgelegd zodat 
onze woonwijken en woonkernen verkeersveiliger kunnen gemaakt worden. Per  
deelgemeente wordt ook bekeken waar vrachtwagens kunnen parkeren. 
 
Voor onze KMO’s en middenstand is het belangrijk dat hun zaak vlot bereikbaar blijft, ook 
bij wegenwerken. De hinder voor klanten en leveranciers moet op ieder ogenblik zo veel als 
mogelijk beperkt worden. 
 
De voorbije jaren werd zeer zwaar geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietspaden en in de 
 uitbouw van een fietsroutenetwerk tussen de woonkernen. Op enkele missing links na is het  
netwerk volledig gerealiseerd. Op die manier krijgen we aansluiting op het Limburgs en  
Antwerps fietsroutenetwerk. Niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook 
voor de toeristische ontsluiting van onze stad vormt dat een belangrijke meerwaarde. 
 
De komende jaren wordt gefocust op de functionele fietsnetwerken. Deze kunnen gerealiseerd  
worden met overheidssubsidies. 
 
 
5. EEN LEEFBARE STAD 
 
Er wordt gezorgd voor een degelijk onderhoud van onze groenvoorzieningen. Naast eigen  
personeel wordt hiervoor verder een beroep gedaan op sociale economie bedrijven  
(bijvoorbeeld De Vlaspit). 
 
Wij blijven investeren in de vernieuwing en het onderhoud van onze infrastructuur. Oudere  
woonwijken en straten worden heringericht en opgefrist. Zij krijgen nieuwe riolering, 
een nieuw wegdek en meer groen. Ook de vernieuwing van voetpaden en het regelmatig 
onderhoud en het degelijk herstellen van de bestaande wegen, fietspaden en voetpaden,  
landbouw- en wandelwegen zijn belangrijke actiepunten. 
 
Recent werd een erosiebestrijdingsplan opgesteld en goedgekeurd met een inventaris van  
knelpunten en te ondernemen acties. Als pilootproject wordt een eerste knelpunt aangepakt ter  
hoogte van de  Rootstraat in Scherpenheuvel. 
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De bebloemingsactie voor particuliere woningen van de milieuraad en de bebloeming van 
 onze dorpscentra krijgen een vervolg.  
 
Rond het sorteren van afval hebben onze inwoners in het verleden heel wat inspanningen 
geleverd met als gevolg dat de restfractie (zwarte huisvuilzak) de voorbije jaren duidelijk is 
afgenomen. Wij moeten verder gaan op de ingeslagen weg en  op de eerste  
plaats sensibiliserend werken door mensen aan te sporen zoveel mogelijk afval te vermijden, 
te recycleren. De diftarisering ( betalen op basis van gewicht) van het containerpark in 
Zichem sluit aan bij deze opties. Volgende te nemen stap is de diftarisering van de 
huisvuilophaling. 
 
Een groot deel van ons tuinafval kan vermeden worden door composteren en  
kringlooptuinieren. De stad stelt een perceel grond ter beschikking waar 
geïnteresseerde inwoners onder begeleiding van ervaren vrijwilligers zich deze technieken 
kunnen eigen maken. Het geheel kan op termijn uitgroeien tot een volwaardige ecologische  
stadstuin. 
 
Sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil worden kordaat aangepakt. Naast preventie en 
sensibilisering is er het repressieve luik: overtreders krijgen de rekening gepresenteerd. 
Een specifieke PWA-ploeg blijft in de weer om rommel op het openbaar domein op te  
ruimen.  
Een ander speerpunt van het milieubeleid vormen de energiebesparende maatregelen. Stad, 
OCMW en politiezone hebben hier op de eerste plaats zelf een voorbeeldfunctie te vervullen.  
Verder moeten we onze inwoners bewust maken van hun energieverbruik en hen informeren 
over de mogelijkheden om dit te verminderen.  
Via het stedelijk woonloket worden inwoners aangezet tot duurzaam, ecologisch en  
energiebewust wonen. Ook kan men hier een goedkope lening bekomen voor  
energiebesparende maatregelen in de woning via het Fonds ter Reductie van de Globale 
Energiekost (FRGE). Stad en OCMW ondersteunen verder de  actie rond energiescans  
via het sociale economieproject ‘energiesnoeiers’ (De Vlaspit). 
 
Het ruimtelijk structuurplan werd geconcretiseerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen  
( RUP’s ), die de volgende jaren hun uitvoering krijgen. Een maximale oplossing en  
rechtszekerheid wordt op die manier bekomen voor onze zonevreemde woningen,  
bedrijven en sport- en recreatieterreinen. Andere doelstellingen die worden  
waar gemaakt in de RUP’s zijn de opwaardering van onze dorpskernen,voldoende betaalbare 
woongelegenheid en ruimte voor het plaatselijk ondernemen o.a. de handelszone langs de  
N10 in Scherpenheuvel en de bedrijvenzone Schuttersveld in Messelbroek.  
Een blijvende evaluatie en bijsturing van het structuurplan is eveneens aan de orde, zeker  
waar het betreft wonen en werken. 
 
Na afronding van de ruimingsacties worden onze begraafplaatsen heringericht tot 
begraafparken met veel groen en ruimte om te wandelen. Het worden aangename 
ontmoetingsplaatsen waar rust en sereniteit overheersen met absoluut behoud van het respect 
voor diegenen die er begraven liggen. Wij voorzien onze kerkhoven ook van een 
sterrenweide, waar op verzoek van de ouders op de weide een sterretje wordt aangebracht als 
blijvende herinnering aan hun overleden kind. 
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6. TOERISME EN LOKALE ECONOMIE  
 
Ondanks het feit dat wij een ‘buitengemeente’ zijn en bijgevolg over weinig ruimte voor 
ondernemen beschikken, moet alles in het werk gesteld worden om bijkomende bedrijven aan 
te trekken. Wij hopen uiteindelijk de gronden aan het “Schuttersveld” te kunnen aansnijden. 
Toerisme is het middel bij uitstek; de belangrijkste troef voor onze stad naar tewerkstelling 
toe. Wij gaan voor duurzaam toerisme: zachte recreatie, aanbieden van wandel- en fietsroutes, 
fietsverhuur… . 
Het gecombineerde aanbod aan historisch patrimonium en erfgoed, recreatief gebeuren en 
natuurbeleving is uniek en moet verder uitgebouwd worden. Dit heeft een positieve invloed 
op het plaatselijk middenstands-, handels- en ondernemersgebeuren. Toerisme en lokale 
economie zijn dan ook onlosmakelijk verbonden. 
 
De aansluiting van ons fietsroutenetwerk op dat van Limburg en Antwerpen brengt nu reeds  
vele bijkomende bezoekers naar onze stad en heeft zo een gunstige invloed op onze horeca 
en handel. Ook het provinciale wandelnetwerk maakt onze stad toegankelijker en beter  
bereikbaar voor toeristen en recreanten. Beide netwerken worden verder geoptimaliseerd. 
 
Het domein de Merode in Averbode, inzonderheid de omgeving van de Weefberg werd 
uitgebouwd tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied voor zachte recreanten zoals  
wandelaars, fietsers, mountainbikers, joggers, ruiters en natuurliefhebbers. Hier gaan we  
verder op de ingeslagen weg. 
 
De volgende jaren gaan we voor vier strategische toeristische projecten: 
 

1. Finalisering van het provinciaal fietsroutenetwerk met de Markt van Zichem als het 
centrale knooppunt op de recreatieve fietsverbinding tussen Averbode en 
Scherpenheuvel. Zo krijgt het recent aangelegde fiets- en wandelpad tussen Markt, 
Maagdentoren en station een voorlopige bewegwijzering; het wordt definitief 
opgenomen in het routenetwerk eens de restauratie van de Maagdentoren een feit is. 

 
2. De Maagdentoren, die momenteel gerestaureerd wordt door de Vlaamse overheid, 

wordt een attractiepool met uitkijktoren op het wandel- en fietsroutenetwerk. De stad 
neemt de toren in erfpacht en zal hem beheren i.s.m. plaatselijke actoren. 

 
3. Het landinrichtingsproject ‘Poort Averbode’, gesubsidieerd vanuit Vlaanderen, staat 

in de steigers met de aanleg van het ‘Abdijplein’ (tussen abdij en lekdreef), de  
heraanleg van de lekdreef ( met behoud van ijskarren op dezelfde plaats), een nieuwe 
parking ‘Uitgeverijplein’ (onderaan de ingang van de vroegere drukkerij), betere 
parkeermogelijkheden en verkeerscirculatie in relatie met het dorp. 

 
4. De opwaardering en toeristische ontsluiting van de basilieksite volgens het 

landschapsbeheersplan en de aanleg van een landschapsparking achter de basiliek 
volgens het goedgekeurde RUP. Dit alles in samenwerking met de kerkfabriek. 
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Ons cultureel en historisch erfgoed draagt bij tot onze eigenheid en identiteit en moet zo veel  
als mogelijk bewaard blijven voor de toekomst. Met de kerkfabrieken (die vaak de beheerders  
zijn) en de heemkundige en erfgoedkringen van onze stad willen wij ook in de toekomst  
blijven samenwerken en overleggen zowel algemeen als naar concrete uitvoeringsdossiers toe.  
 
Om al deze plannen te realiseren is samenwerking met de lokale  middenstand essentieel. We 
willen dan ook een middenstandsraad oprichten, representatief voor de ganse fusie, om in te 
spelen op huidige noden. Deze raad moet bijdragen tot een bruisend handelsleven waar stad 
en ondernemers beiden voordeel uit halen. 
 
 
7. EEN BRUISENDE STAD 
 
Onze verenigingen met hun vele vrijwilligers bieden onze inwoners kansen tot ontmoeting, 
ontspanning en vorming. Het verenigingsleven vormt de unieke  basis van  
verbondenheid  tussen mensen en het verdient dan ook verdere steun vanuit de stad. 
 
De bestaande ondersteuning (o.a. uitleendienst) en subsidiereglementen (werking, 
projectsteun, jeugdsport premie) moeten behouden blijven mits tussentijdse  
evaluatie en bijsturing.  
 
Ook initiatieven van inwoners om mensen op een positieve en zinvolle manier samen te 
brengen ( buurtbarbecue, straatfeest…) om nader kennis met elkaar te maken worden 
aangemoedigd. Het systeem van de buurtcheques blijkt hiertoe een goede formule te zijn. 
Een goede werking van de adviesraden is van cruciaal belang om de visies van alle 
betrokkenen te bundelen en te kanaliseren naar het nemen van gedragen en goed  
onderbouwde beslissingen. De adviesraden worden verder administratief omkaderd en  
ondersteund. Ook de coördinatie tussen de verschillende adviesraden wordt gestimuleerd o.a. 
naar de organisatie van de verenigingenbeurs toe en het opvangen van de vele nieuwe 
inwoners binnen de verenigingen.  
 
GC den egger kent een succesvolle werking. De verdere opvolging van het  
meerjarenplan inzake investeringen en programmering vormt een belangrijk aandachtspunt. 
In samenspraak en overleg met de ons omliggende culturele centra, vooral in Aarschot en  
Diest, moet een positionering bepaald worden naar het geheel van de regio toe. De  
gehanteerde gebruikstarieven worden geëvalueerd, net als die van de andere  
ontmoetingscentra. Zij moeten een financieel haalbare exploitatie mogelijk maken maar ook 
haalbaar en betaalbaar blijven voor onze verenigingen en andere gebruikers.  
 
Den egger wordt verder gepromoot als cultuurcentrum van het Hageland. Bovendien 
heeft den egger alle troeven om een ‘business event center’ te worden. Er worden  
verdere stappen ondernomen om ondernemingen hun events en seminaries hier te laten 
plaats vinden. 
 
Het aanbod rond kinder-, jeugd- en seniorenprogrammatie in den egger kan nog beter en 
gevarieerder in samenwerking met derden- organisaties. Hier wordt een evaluatie gemaakt  
en waar nodig bijgestuurd. 
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De inbreng van onze stad binnen de IGCS (intergemeentelijke culturele samenwerking) wordt 
verder gezet. 
 
Elke deelgemeente moet beschikken over een degelijke vergader- en 
ontmoetingsinfrastructuur voor het verenigingleven,voor samenkomsten en feestjes van  
kleinere groepen. Het centrum aan‘de Hemmekes’ in Zichem staat in de steigers. De opening 
is voorzien eind 2013. 
 
In Schoonderbuken zoeken wij in samenspraak met de verenigingen en inwoners een  
oplossing voor verbeterde ontmoetingsruimte op de site Familieheem-pastorij. 
 
Er is een duidelijke behoefte aan bijkomende ruimte om te sporten zowel binnen als buiten. 
Aan de site sporthal Averbode is er nood aan uitbreiding van voetbal- en recreatieterreinen. 
We zoeken hier een oplossing op de plaats waar nu de grondopslagruimte van de stad is.  
 
Ook de site aan den egger wordt uitbreid via de uitvoering van het RUP sportterreinen. Eerst 
moeten de nodige gronden verworven worden. In volgende fasen kunnen bijkomende 
sportterreinen en gebouwen (o.a. voor  turnclub THOR) voorzien worden. De uitvoering, 
inzonderheid van de nieuwe gebouwen is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de 
stad en van de (financiële) inbreng van andere partners. 
 
 
8. ONZE DOELGROEPEN: JONGEREN, SENIOREN EN PERSONEN MET EEN 

BEPERKING 
 
 
De ondersteuning via onze jeugddienst van de jeugdverenigingen, jeugdclubs en 
jeugdafdelingen van verenigingen wordt verder gezet: bouwfonds, kadervorming, culturele 
animatie, financiële ondersteuning… .  
De recent in voege getreden nieuwe geluidsnormen bij muziekevenementen worden samen 
met de jeugdverantwoordelijken onder de loep genomen naar een vlotte en correcte 
toepassing toe. 
De volgende jaren is het verbeteren, vernieuwen en brandveiliger maken van de lokalen van 
onze jeugdbewegingen een actiepunt. Samen met de verantwoordelijken moet ter plaatse een 
oplossing gezocht worden. 
 
De niet-georganiseerde jongeren blijken niet zo makkelijk bereikbaar te zijn. Voor hen 
moeten zinvolle projecten uitgewerkt worden in samenwerking met jeugdraad en jeugddienst. 
 
In de vakantiewerking weet een gemotiveerde en enthousiaste groep van monitoren telkens 
weer boeiende en plezante activiteiten op poten te zetten voor het jonge volkje met aandacht 
voor kinderen met een beperking. Een initiatief dat zeker verdient verder gezet te worden. 
 
Naar jeugdfuiven toe wordt gezorgd voor voldoende aanbod. De organisatie ervan moet in 
ieder geval  haalbaar en betaalbaar blijven. 
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De aanleg van nieuwe speelruimten in de nabijheid van woonkernen en wijken blijft een 
belangrijk actiepunt. Dit moet gebeuren binnen het opstellen van een nieuw meerjarenplan 
 
Ouders met jonge kinderen zitten soms met vragen of problemen rond bv. de thuissituatie of 
opvoeding van de kinderen. Zij hebben vaak geen mantelzorgers die in de onmiddellijke buurt 
wonen en hebben soms nood aan een gesprek. Regelmatige samenkomsten waar jonge ouders 
elkaar kunnen ontmoeten kunnen hieraan tegemoet komen. Zo leren zij nieuwe mensen 
kennen, wordt ruimte gecreëerd voor herkenning en worden zij ondersteund. Wij denken 
hierbij ook aan de oprichting van een ‘Huis van het kind’, waar men met vragen over 
opvoeding en gezinsaspecten terecht kan. Momenteel bevinden we ons in de fase van 
onderzoek naar deze mogelijkheid. 
 
Als inrichtende macht draagt het bestuur zorg voor het behoud en de goede werking van het 
stedelijk onderwijs. De investeringen aan de schoolinfrastructuur worden gefinaliseerd.   
Door deze aanpak zijn de vestigingen, in het kader van de recent opgelegde capaciteitsbe- 
paling, de volgende jaren gewapend voor wat de huisvesting van de leerlingen betreft. 
 
Ook de digitalisering wordt verder aangepakt, zodoende dat leerlingen bij hun overstap naar 
het middelbaar onderwijs voldoende informaticatechnieken achter de kiezen hebben. 
 
In onze stad zijn er ouders van wie een kind getroffen is door een zeldzame of 
levensbedreigende ziekte. Ze zouden er, samen met anderen, iets willen voor doen, maar 
weten vaak niet goed hoe dit aan te pakken. De stad ontwikkelt en/of ondersteunt initiatieven 
ten voordele van onderzoek naar en bestrijding van dergelijke aandoeningen. Dit kan in 
samenwerking met organisaties die hier al knowhow hebben opgebouwd.  
 
Voor ons zijn alle kinderen even belangrijk ongeacht waar ze school lopen. De  initiatieven 
vanuit de stad ten voordele van alle leerlingen  van alle onderwijsnetten worden verder gezet: 
schoolsportdagen, scholencross, mega- en minikidsfietseling, navorming van leerkrachten 
rond drugpreventie, verkeersdagen, natuurklassen, kennismaking van schoolkinderen met de 
stad (‘het verhaal van mijn stad’), bibliotheekbezoek, schoolvoorstellingen in den egger, 
jongerenboekenbeurs, kunstproject met Academie Beeldende Kunst, bezoek aan het Fort van 
Breendonk. 
 
De stedelijke accommodaties worden verder gratis ter beschikking gesteld voor sportieve 
activiteiten tijdens de schooluren waaronder het schoolzwemmen. 
Ook de stedelijke uitleendienst met o.a. spel- en sportmateriaal, nadarhekken, audiovisueel en 
tentoonstellingsmateriaal  is voor alle scholen gratis. 
 
Bovendien kunnen alle scholen de stedelijke infrastructuur (zalen, vergaderlokalen) aan het 
goedkoopste tarief huren. Ook krijgt iedere school twee maal per jaar een stedelijke zaal naar 
keuze buiten de schooluren gratis ter beschikking voor activiteiten met actieve deelname van 
de kinderen op voorwaarde dat geen inkomgeld wordt gevraagd bv. voor schoolfeest of 
grootouderfeest.  
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Het Forum Onderwijs, een regelmatig overleg tussen stadsbestuur, stedelijk en vrij onderwijs 
over gezamenlijke initiatieven en mogelijke vormen van samenwerking, wordt verder gezet. 
 
Het is ons streven om in samenspraak en overleg met alle scholen van Scherpenheuvel-
Zichem een taalproject uit te werken naar anderstalige schoolkinderen toe. Bij vele 
anderstalige gezinnen wordt tijdens de vakanties thuis geen Nederlands gesproken. Wat in de 
school met veel energie wordt opgebouwd gaat zo vaak verloren. 
 
Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het systeem van door de stad gesubsidieerde 
korte opvang door de oudercomités wordt behouden en geoptimaliseerd om nog beter 
tegemoet te komen aan de sterk stijgende vraag. Een nieuw complex is in aanbouw langs de 
Westelsebaan in Averbode. We stellen in de toekomst alles in het werk om de wachtlijsten zo 
kort mogelijk te houden, liefst volledig weg te werken.  
 
Senioren vormen een bevolkingsgroep die in aantal groeit. De werking van de seniorenraad 
wordt verder ondersteund. Een omvangrijke studie i.v.m. de situatie van senioren in onze stad 
werd uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Op basis daarvan moet een specifiek 
beleidsplan voor de groep van senioren (55-plussers) uitgewerkt worden met aandacht voor 
aspecten als huisvesting, ontspanning, dienstverlening, vorming, tegemoetkomingen…. . 
 
Voortgaande op de succesvolle computerlessen voor senioren werd de voorbije jaren een 
ruimer aanbod voor levenslang leren uitgebouwd. Via het Open Leerpunt werd het bestaande 
cursusaanbod sterk verruimd en werd het totaal pakket van het volwassenenonderwijs beter 
gepromoot bij de bevolking. Deze inspanningen worden verder gezet. 
 
Ook de personen met een beperking vormen een specifieke doelgroep die onze zorg blijft 
wegdragen. De verdere ondersteuning van hun verenigingen ( werkingssubsidie Klim Op, 
subsidies voor vervoer naar gezamenlijke activiteiten…) en de stedelijke toelage voor 
instellingen die inwoners met een beperking opvangen, verzorgen en begeleiden blijven 
belangrijke aandachtspunten. 
Naar toegankelijkheid toe lopen de bestaande acties verder: toegankelijkheid openbare 
gebouwen en openbaar domein, voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap, 
toegankelijkheidsprijs…. 
 
 
9. WERKEN AAN WELZIJN 
 
Het OCMW zorgt voor voldoende thuiszorgdiensten zodat mensen langer in hun eigen huis 
kunnen blijven. Die diensten kunnen eigen OCMW-diensten zijn of een samenwerking met 
private diensten. De mantelzorgpremie, die bestemd is voor diegenen die 
verantwoordelijkheid opnemen in de zorg voor een hulpbehoevend familielid, wordt  
behouden. Wij willen ook andere vormen van ondersteuning en waardering voorzien voor 
mantelzorgers: informatie, vorming, ontmoetingsmomenten en ondersteuning van 
verenigingen die mantelzorgers bijstaan. 
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Met de verschillende woon- en zorgcentra (rusthuizen) wordt een samenwerking opgezet 
zodat mensen, die niet thuis kunnen blijven, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg krijgen. Dit 
kan gaan om de gewone opname in een woon- en zorgcentrum maar ook om andere 
zorgvormen zoals dagopvang, nachtopvang en kortverblijf. 
 
De opstart van de zorgcampus op gronden van het OCMW is ingezet. De VZW Martine Van 
Camp is gestart met de bouw van 16 studio’s voor personen met een niet aangeboren 
hersenletsel en van een dagcentrum voor 25 personen. Voor de toekomst behoren een 
woonzorgcentrum, een kinderdagverblijf, sociale economie initiatieven (waaronder de 
vestiging van het strijkatelier) en zorgflats tot de mogelijkheden. 
 
Het Sociaal Huis op de Markt in Zichem werd uitgebouwd tot het ene loket waar men terecht 
kan voor alle mogelijke informatie,verwijzingen en dienstverlening. Het OCMW neemt 
verder de rol van coördinator op zich om de eigen diensten en die van alle andere organisaties 
die aan dienstverlening doen beter op elkaar af te stemmen. Het OCMW blijft het opnemen 
voor de zwaksten en garandeert een menswaardig inkomen voor elke inwoner, met aandacht 
voor de zelfredzaamheid van de cliënt. 
 
De stad maakt deel uit van het intergemeentelijk woonproject H-Aar-Scherp ( Huisvesting 
Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem), gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de 
provincie. Door de inzet van een lokale coördinator, een woonconsulent en een technisch 
adviseur kan werk gemaakt worden van een volwaardig huisvestingsbeleid.  
Via dit project beschikken wij over een woonloket op het stadhuis. Inwoners kunnen hier 
terecht voor informatie en advies over: premies en fiscale voordelen omtrent (ver)bouwen, 
(ver)kopen en (ver)huren, levenslang en aanpasbaar wonen, kwaliteit en veiligheid van 
woningen; betaalbaar wonen; sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen. 
 
Recent werd een woonbeleidsplan goedgekeurd met duidelijke doelstellingen en een concreet 
actieplan rond dienstverlening (o.a. woonloket), verbetering van het woningpatrimonium  
( o.m. opsporen van leegstand en onbewoonbaarheid), verbeteren van de  huisvestingssituatie 
van prioritaire doelgroepen zoals senioren en zwakke huurders, uitbreiding van het aantal 
betaalbare (huur)woningen. 
 
Wat sociale huisvesting betreft, zijn verschillende projecten op til via een concreet 
actieprogramma: de Stenen Molen in Scherpenheuvel, Miskruisstraat in Schoonderbuken,  
pastorie van Okselaar, de nieuwe verkaveling Wijk de Stad in Zichem, Markt 20 in Zichem.. . 
 
Bovendien werd een reglement sociaal wonen goedgekeurd waarbij de in het decreet grond- 
en pandenbeleid voorziene maximumpercentages inzake sociaal woonaanbod worden 
opgelegd: 40% van het aantal te verwezenlijken woningen en /of kavels voor gronden in 
eigendom van Vlaamse besturen, 20% in het geval het gaat om privé-verkavelingen. 
 
Het verder zetten van het project H-Aar-Scherp is van cruciaal belang voor de verdere 
uitbouw van het woonbeleid in onze stad in de volgende jaren. Wij doen er alles aan opdat dit 
initiatief kan voortgezet worden. 
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Het PWA-Dienstenchequebedrijf (DCB), gevestigd in de Basilieklaan in Scherpenheuvel, 
biedt een gevarieerd aanbod aan diensten aan. Bij het PWA zijn dat huishoudelijke hulp, 
gemachtigde opzichters in de schoolomgeving, poetsen van grafzerken, begeleiding bij de 
buitenschoolse kinderopvang, hulp bij het leerlingenvervoer, stedelijke zwerfvuilactie. 
Het personeelsbestand van het DCB bestaat uit poetsvrouwen werkzaam in de gezinnen en  
strijksters, werkzaam in het strijkatelier. De activiteiten van  het PWA/DCB beantwoorden  
aan verscheidene en reële behoeften. Het is dan ook belangrijk dat de werking kan verder 
gezet worden.  
 
Om werkzoekenden met minder kansen meer mogelijkheden te geven is het belangrijk dat 
stad, OCMW en politiezone verder gebruik maken van een aantal diensten aangeboden door 
sociale economiebedrijven zoals De Vlaspit (bv. poetsen van het wagenpark van de 
politiezone, groenonderhoud en onderhoud verkeerssignalisatie), IGO ( bv. natuur-en 
landschapsploegen) en kringloopcentrum Hageland. Het OCMW gaat ook verder met de 
specifieke tewerkstellingsprogramma’s voor leefloners. 
 
Inzake ontwikkelingssamenwerking werden heel wat belangrijke stappen gezet: oprichting 
van de GROS, behalen van de titel van Fair Trade Gemeente, aankoop van producten uit 
eerlijke handel, financiële ondersteuning van projecten van verenigingen in onze stad die 
actief zijn in de Noord Zuid werking. 
 
Als Fair Trade Gemeente blijven we zoveel mogelijk fair trade en streekproducten gebruiken. 
Nog uitdrukkelijker bevelen wij producten van eerlijke wereldhandel aan bij organisaties 
verbonden met de stad of waarin de stad participeert, in het GC den egger, bij scholen en 
gebruikers van de stedelijke infrastructuur. 
 
Het Noord Zuid thema moet nog dichter bij de burger gebracht worden: actiever 
communiceren over Noord Zuid verhoudingen en eerlijke wereldhandel met een vaste rubriek 
in de stadsinfo en een vaste stek op de stedelijke website. Ook moeten wij inspanningen 
leveren om ontwikkelingssamenwerking beter aansluiting te laten vinden bij het onderwijs. 
Wij maken verder werk van een duurzaam aankoopbeleid. 
 
 


