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1/ Inspraak en Participatie 

Voor N-VA en Open Vld zijn inspraak en participatie van de inwoners belangrijk voor het 

voeren van een beleid met grote draagkracht. We willen onze inwoners maximaal 

betrekken, in het bijzonder bij grote projecten. 

Het betrekken van inwoners zien we zowel projectmatig, als structureel. Zo willen we de 

werking van het inwonerspanel en de jeugdgemeenteraad verder versterken. Daarnaast 

wensen we een platform voor inspraak te installeren. Wij merken dat het systeem van de 

huidige advies- en beheerraden niet altijd even goed werkt en zijn daarom van oordeel dat 

dit aan een modernisering toe is. Samen met de huidige en toekomstige leden van deze 

raden, zullen we dit opnemen, bespreken en uitwerken. 

Inwoners mogen mee bepalen waar onze gemeente haar geld aan uitgeeft. Via het 

uitwerken van een burgerbegroting willen wij aan onze inwoners een budget ter beschikking 

stellen waarmee wij aan prioritaire behoeften voor een bepaalde wijk of doelgroep kunnen 

tegemoetkomen. 

Bij grote projecten zullen wij vanaf stap één inzetten op een grondig participatietraject. Dit 

situeert zich op verschillende vlakken en start met een heldere communicatie over het 

beleid via allerlei gemeentelijke communicatiekanalen, al dan niet digitaal. De website 

www.schildeschittert.be is hier een goede basis voor maar dient nog efficiënter ingezet te 

worden om het beleid zo dicht mogelijk bij de inwoner te brengen.  

Het bestuur van onze gemeente en haar ambtenaren staan ten dienste van de inwoners. 

Ieder probeert hierin naar beste vermogen te werken. Soms zijn er toch zaken die mislopen 

of beter kunnen en hiervoor heeft de gemeente het klachtenmanagement verder 

uitgewerkt. Wij willen het bestaande systeem omvormen naar een klachten- en melding 

management dat met nog meer efficiëntie opgevolgd wordt. Elke vraag of melding van een 

inwoner moet niet enkel beantwoord worden maar ook actief opgevolgd worden met een 

automatische reflex om de inwoner blijvend op de hoogte te houden van de stand van zaken 

van zijn/haar dossier. 

 

2/ Communicatie 

De wijze waarop we kunnen communiceren met elkaar, kent de laatste jaren een enorm 

snelle evolutie. Ook als overheid dienen we in te zetten op moderne 

overheidscommunicatie. We durven onze huidige communicatiemodi in vraag te stellen en 

evalueren permanent of we onze inwoners voldoende bereiken. We willen inzetten op 

nieuwe communicatiemodi zoals bv. werken met een “schilde-app” om een directe 

communicatielijn te creëren tussen gemeente en inwoner. Daarbij kunnen we inzetten op 

(mobiele) digitale communicatiemogelijkheden en het digitaliseren van de gemeenteraad. 

Via onze politiezone zijn wij als gemeente aangesloten op Be-Alert als directe 

communicatielijn tussen gemeente en overheid bij rampen. Belangrijk is om ook onze 

individuele inwoner te stimuleren zich aan te sluiten op dit kanaal. 

http://www.schildeschittert.be/


In al onze communicatie hanteren we het “heerlijk-helder”-principe.  

 

3/ Dienstverlening 

Een efficiënte dienstverlening vraagt om alles onder te brengen onder één dak of op één 

site. Dit vermijdt ook onnodige overheadskosten. 

Een klantgerichte dienstverlening denkt vanuit de inwoner en hanteert een 

probleemoplossende ingesteldheid. Om dit te kunnen realiseren dienen we nog meer te 

investeren in opleiding tot verdere professionalisering van onze ambtenaren. 

Een klantgerichte dienstverlening is naast efficiënt ook laagdrempelig waarbij we aandacht 

willen hebben voor welzijn op het werk en volgende accenten naar voor willen brengen: 

- Snel en correct antwoorden op vragen 

- Goede opvolging 

- Eén gemeenteloket voor dienst en informatie 

- Digitale dienstverlening naast persoonlijk contact 

- Ruimere openingsuren dankzij digitaliseren en werken op afspraak 

- Mobiel loket via dienstverlening aan huis voor minder mobiele inwoners 

- Neutraliteit  

We werken het nieuwe dienstverleningsconcept verder uit, dat moet leiden tot: 

- Verbetering van de dienstverlening 

- Efficiëntieverhoging en rationalisering van de werkingskosten 

- Versterken van dynamiek tussen personeel 

- Verantwoorde investeringen 

- Fasering 

Ook het evenementenloket dient zijn efficiëntie en klantgerichte werking te versterken als 

uniek aanspreekpunt voor initiatiefnemers. 

De werking van onze vrijwilligers omarmen we door een goed uitgebouwd vrijwilligersbeleid 

en een onderbouwde ondersteuning via de vrijwilligerskiosk in onze bibliotheek. 

 

4/ Cultuur 

Het waarderen en in de kijker zetten van ons roerend en onroerend erfgoed is een eerste 

prioriteit. We zetten verder in op Schildehof conform het geïntegreerd beheersplan dat 

momenteel uitgewerkt wordt. We investeren in het onroerend erfgoed en de natuur, met 

een zacht recreatief medegebruik. Op deze wijze leveren we de inspanning om onze 

inwoners terecht fier te maken op het park. 

We wensen onze waardevolle dorpsgezichten in kaart te brengen in samenwerking met het 

IOED, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. 



Een tweede prioriteit is het koesteren van alle culturele parels die onze gemeente rijk is. We 

willen onze amateurkunstenaars en kunstverenigingen meer zichtbaar maken en alle 

initiatieven die in onze gemeente genomen worden, verder blijven ondersteunen. Daarnaast 

willen we het (inter)gemeentelijke cultureel aanbod uitbreiden en de samenwerking met de 

verenigingen versterken. Initiatieven van inwoners die onze gemeente kleur geven, zullen 

we graag ondersteunen. 

Ten derde wacht er een enorme uitdaging voor de verdere ontwikkeling van onze 

belevenisbibliotheek. Door te zoeken naar synergieën met het museum Albert van Dijck 

willen we van de bovenverdieping van het gemeentehuis een ruimte maken waar plaats is 

om zowel de rust van een bibliotheek te vinden als de mogelijkheid om de intellectuele 

honger te stillen naast het ontmoeten en ontspannen en het vinden van antwoorden op 

vragen. Het moet een plek worden waar jong tot oud graag vertoeft. 

Tot slot wensen we gepaste aandacht te besteden aan onze Vlaamse identiteit. Op allerlei 

wijze kan dit geuit worden, niet in het minst op onze Vlaamse Feestdag. 

 

5/ Lokale economie 

We behouden het kernwinkelgebied en zien daarbij het Parkske als een kernversterkend 

element. We schenken blijvend aandacht aan het evenwicht tussen Schilmart en het 

kerngebied en zetten in op een centrummanager als bruggenbouwer tussen handelaars en 

gemeente. 

Het Lodewijk de Vochtplein wordt opgewaardeerd als open ruimte in de dorpskern van ’s-

Gravenwezel.  

Samen met de handelaars en inwoners zoeken we naar een gedragen oplossing voor de 

inrichting van de beide dorpskernen waarbij ook aandacht is voor het voorzien van 

voldoende parking langsheen de deze kernen. We wensen hierbij onze markten en 

kermissen te herwaarderen en te stimuleren tot levendige evenementen. 

We willen de aantrekkingskracht en merknaam van onze gemeente verhogen in 

samenwerking met onze handelaars. Tevens streven we naar een verbeterde synergie tussen 

lokale economie en toerisme. 

 

6/ Financiën 

Wij wensen verder te investeren in onze gemeente zonder de belastingen te verhogen.  

Via intergemeentelijke samenwerkingen trachten we budgetten te optimaliseren. Een 

actueel voorbeeld hiervan is de intergemeentelijke samenwerking die momenteel opgestart 

wordt met betrekking tot het beheren van een intergemeentelijk zwembad. 



Om ons gemeentelijk patrimonium optimaal te laten renderen dient een masterplan 

opgemaakt te worden, gecombineerd met het opstellen van een efficiënt 

patrimoniumbeheer. 

Om niet alleen de financiën van onze gemeente gezond te houden maar ook deze van onze 

inwoner, zullen wij bij elke beslissing met een kostenimpact voor onze inwoner de sociale 

toets doorvoeren. 

 

7/ Gezinnen 

Onze samenleving kent vele gezinsvormen. Wij willen het gevoerde beleid afstemmen op 

alle gezinsvormen. Het verblijfsregister voor co-ouderschap dat nu reeds geactiveerd is in 

onze gemeente is daar een middel voor. 

We zetten verder in op de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor jonge gezinnen via: 

- Toegankelijke kinderopvang die verder gemonitord en geëvalueerd wordt 

- Het verder ondersteunen van de werking van Huis van het Kind 

- Faciliteren van initiatieven zoals een babytheek (het doorgeven van babyspullen) 

- Renoveren of realiseren van nieuwe sport- en speelpleinen in alle wijken alsook het 

realiseren van een skatepark buiten de dorpskern 

- Behoud van de renovatiepremie 

Ook onze ouderen zullen we ondersteunen in hun woonmogelijkheden door de premies 

voor aangepast wonen te verhogen, zodat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.  

Een gezin wordt vaak uitgebreid met een huisdier. Ook daar willen we de nodige aandacht 

aan geven door een meldpunt voor dierenmishandeling in te richten, alsook losloopzones 

voor honden en dergelijke meer. Om dit punt extra visueel te maken willen we de 

bevoegdheid dierenwelzijn expliciet opnemen binnen de bevoegdheden van het 

schepencollege. 

 

8/ Jeugd 

Onze gemeente ligt dichtbij Antwerpen en andere aantrekkelijke uitgangsplaatsen voor onze 

jeugd. Toch vinden we het belangrijk dat zij ook in eigen gemeente voldoende ontspannings- 

en uitgaansmogelijkheden kunnen vinden. 

We onderzoeken waar we een fuif- en evenementenhal kunnen plaatsen.  

Het onderzoeken van de mogelijkheden van de site Schilde-Bergen kan in de toekomst 

belangrijke opportuniteiten bieden voor onze jeugdwerking. 

We bekijken hoe we de jeugdraad nog beter kunnen ondersteunen en tot haar recht laten 

komen. We willen onze jongerenverenigingen verder faciliteren door bv. voor de huur van 

kamp- en feestmateriaal samen met hen een regeling uit te werken.  



We geven aandacht voor het mentaal welzijn van jongeren alsook voor het verantwoord 

uitgaan via initiatieven zoals “Jonas” (jongeren na school). 

Sommige van onze jongeren nemen reeds op jonge leeftijd initiatieven om een kleine 

onderneming op te starten. Hier willen we de nodige aandacht aan geven door een hulppunt 

op te richten voor ondernemende studenten en jonge starters. 

Het installeren van een skatepark is al langer een vraag van onze jeugd. Hiervoor zoeken we een 

geschikte ruimte buiten de dorpskern.  

 

9/ Milieu en duurzaamheid 

We zetten de groene huisstijl verder en optimaliseren het onderhoud van bermen, 

plantsoenen, grachten alsook het lente- en herfstonderhoud in het algemeen (o.a. door het 

evalueren van de service van de bladkorven). 

We inventariseren onze laanbomen en finaliseren het boombeleidsplan eventueel in overleg 

met de omliggende groengemeenten.  

We bekijken de mogelijkheid om te voorzien in natuurbegraafplaatsen. 

We zetten in op een natuurplan dat onze natuur verbindt en versterkt. We investeren in het 

vrijwaren van bos of natuur en streven naar een goede samenwerking met 

natuurverenigingen en vrijwilligers voor het beheer ervan. We onderzoeken tevens de 

mogelijkheid van (beheer)subsidies om de duurzaamheid van het natuurbeheer te 

garanderen. We denken hierbij aan het Picardiëbos, Hof ter Linden en de Zetten maar 

evengoed aan stukken natuur die over de gemeentegrenzen heen natuur of bos terug met 

elkaar kunnen verbinden. Zo kunnen we werken aan een doorlopende groene rand rond 

Antwerpen met de herwaardering van de trage wegen. 

Het getekende burgemeestersconvenant verplicht ons tot een ambitieus energiebeleid om 

de CO2-uitstoot te verminderen. Hierbij zetten we in op: 

- Het uitrollen van openbare ledverlichting met onderzoek van de mogelijkheid van de 

toepassing van slimme verlichting 

- Het evalueren van het huidige uitdoofprincipe, waarbij de mogelijkheid om te 

kunnen zien van lichtpunt tot lichtpunt blijvend wordt gehanteerd 

- Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium (vb via 

crowdfunding) 

- Het stimuleren en informeren van onze inwoners met betrekking tot het reduceren 

van CO2-uitstoot 

Klimaatwijzigingen zijn voelbaar. We hebben aandacht voor een integraal waterbeleid zodat 

periodes van hevige regenval of langdurige droogte minimaal effect hebben op ons 

leefmilieu. 

 



10/ Mobiliteit en verkeersveiligheid 

We merken dat de mobiliteit ook in onze gemeente enorm onder druk komt te staan. De 

mobiliteitsdruk in en rond Antwerpen is voelbaar op onze hoofdstraten, maar ook in de 

woonwijken. Als gemeente moeten we mee streven naar oplossingen om de 

mobiliteitsknoop te ontwarren.   

In de eerste plaats willen we inzetten op veilige schoolomgevingen door het heraanleggen 

ervan op maat van elke school en haar omgeving. Dit houdt in dat we zullen bekijken waar er 

de mogelijkheid is om fietsstraten te implementeren alsook prioritair investeren in 

fietspaden op de schoolroutes. Daarnaast stimuleren we ook het gebruik van fluo-hesjes en 

andere hippe fluo-gadgets en zetten we in op het zoeken van vrijwilligers voor de opdracht 

van gemachtigd opzichter.  

We nemen maatregelen om de doorstroming tijdens de spitsuren te verbeteren.  

Geen tram maar wel de nodige aandacht aan de (her-)aanleg van fietspaden zoals dat van de 

Oelegemsteenweg, St.-Jobsteenweg, Turnhoutsebaan en rond de dorpskernen. We willen 

zorgen voor een vlotte en veilige fietsverbinding richting Wijnegem, station Noorderkempen 

(Brecht) en Antwerpen. Verder creëren we intelligente laad- en loszones zodat vrachtwagens 

de doorstroom niet langer hinderen. 

We stimuleren initiatieven rond co-working-plekken, onderzoeken tangentiële 

busverbindingen (bv. Station Noorderkempen, Klina Brasschaat, buurgemeenten…) en 

bevorderen de deeleconomie (bv. Deelfietsen). 

We investeren verder in laadpalen voor auto en fiets. 

Een gedragen mobiliteitsplan moet er voor zorgen dat onze inwoners veilig naar school 

kunnen, efficiënt naar het werk en zich rustig doorheen het dorp kunnen verplaatsen. Hierbij 

hebben we tevens bijzonder aandacht voor grondig onderhoud – en bijkomende aanleg – 

van voet- en fietspaden. Snelrijders pakken we aan via sensibilisering en sanctionering. 

Sommige wijken die in een bosrijke omgeving liggen vragen om verharding van hun straten. 

In samenwerking met de provincie werken we een oplossing uit. (Kotsbos en Putseheide) 

 

11/ onderwijs 

We behouden onze werking van het gemeentelijk onderwijs en zetten blijvend in op het 

gemeentelijk scholenoverleg. 

We zetten de gezondheidsacties op schoolniveau verder en zetten ook in op een gevarieerd 

cultuuraanbod. 

We versterken de samenwerking met bibliotheek en andere gemeentelijke diensten. 

 

12/ Ontwikkelingssamenwerking 



We behouden de financiële ondersteuning van 0,7% van het gemeentelijk budget en 

ondersteunen de GROS in hun zoektocht naar een Stedenband. Dit mag evenwel niet ten 

koste gaan van het huidige Noord-Zuidbeleid. 

In onze beleid nemen we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) op. 

 

13/ Ruimtelijke ordening 

De komende periode dienen we in te zetten op de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) 

van de dorpskernen, Schildestrand/Grote Beemd, Turnhoutsebaan-Oost en Vogelzang. 

Daarnaast werken we in samenwerking met de provincie en de Groene Zes (Brasschaat, 

Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel) het RUP Woonparkgebieden uit. 

Het RUP Dorpskernen zal uitgewerkt worden rond de volgende pijlers: 

- Kernversterking maar geen verstedelijking (aandacht voor het behoud van het 

dorpskarakter) 

- Gedragen plan dat dorpskernen versterkt met evenwicht tussen meer- en 

éénsgezinswoningen 

- Beschermen van open ruimte 

Om de dossiers rond ruimtelijke ordening goed te kunnen opvolgen en ook tijdig en 

uitgebreid te kunnen voorleggen en bespreken met het hele college, installeren we een 

bouwcollege. Tevens ijveren we voor een efficiënt toezichts- en handhavingsbeleid. 

We behouden het principe van de verkavelingsbeperking (verkavelingsstop) maar stimuleren 

anderzijds het activeren van onbebouwde percelen en leegstaande gebouwen in de 

dorpskernen. 

We voeren een modern woonbeleid via levenslang en aanpasbaar wonen, stimuleren van 

nieuwe woonvormen en energiezuinig wonen als basisprincipe voor een gezond woonbeleid.  

We werken verder aan het realiseren van het bindend sociaal objectief (BSO) 

 

14/ Senioren 

Om in kaart te kunnen brengen waar de behoeften liggen van onze senioren voeren we een 

ouderenbehoefteonderzoek uit. 

We starten een meldingspunt op en stimuleren buurtinitiatieven tegen vereenzaming. We 

streven naar een Buddy-systeem. Samen met vrijwilligers, beroepskrachten, mantelzorgers 

werken we een gezamenlijke visie uit omtrent de aanpak van vereenzaming en sociaal 

isolement. 

Naast dit meldpunt wensen we ook een duidelijk aanspreekpunt of servicelijn te creëren 

ouderen en hun familie terecht kunnen met hun zorgvragen.  



We voorzien om bij gebouwen steeds de algemene toegankelijkheidstoets te hanteren en 

streven naar een seniorenhuis en/of dienstencentrum met restaurantfunctie. 

 

15/ sociale zaken – OCMW 

We werken verder aan de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is het voeren van het kerntakendebat.  

We behouden het label van dementievriendelijke gemeente, ijveren voor een transparant en 

toegankelijk zorgaanbod en zetten in op de ondersteuning van mantelzorgers, gezinshulp en 

thuiszorg. 

We bekijken of we de European Disabilitycard kunnen invoeren. 

We vervullen een actieve rol in gezondheidzorg, waarbij we een voortrekkersrol willen 

opnemen bij Vlaamse Kankercampagnes en inzetten op Schilde Hartveilig. 

Om voldoende residentiële zorg in de buurt te realiseren, bedden we woonzorgcentra in in 

ons sociaal weefsel met aandacht voor bereikbaarheid, de mogelijkheid tot spontane sociale 

contacten en participatie aan het gemeenschapsleven. Betreffende de wachtlijsten zetten 

we de voorrangsregel voorop voor wie een link heeft met onze gemeente. 

We voorzien om bij gebouwen steeds de algemene toegankelijkheidstoets te hanteren. 

 

16/ Sport en beweging 

Het verwezenlijken van de Sporthal Vennebos is één van onze topprioriteiten. Daarnaast 

onderzoeken we de mogelijkheid van een sportaccommodatie in ’s-Gravenwezel en dit in 

samenwerking met een private partner. 

We werken de samenwerking rond het intergemeentelijk zwembad verder uit en investeren 

in buitensportinfrastructuur, in het bijzonder op de site Molenakker en Rozenhoek met het 

oog op het rationaliseren en optimaliseren van het gebruik ervan. Daarnaast faciliteren, 

ondersteunen en stimuleren we andere buitensporten (o.m. Rugby, atletiek, Hockey…) en 

onderhouden we onze sportpunten.  

We zetten in op het aanmoedigen van G-sport en Start-to-move initiatieven. Op deze wijze 

trachten we een lokaal gezondheids- en sportbeleid uit te werken.  

 

17/ Veiligheid 

Een eerste stap in de richting van een veilig gevoel is een goede wijkagent-werking. Het is 

belangrijk dat de wijkagent meer zichtbaar en aanspreekbaar is en daarnaast ook zijn of haar 

aandacht richt op specifieke doelgroepen. Ook in het gemeentehuis dient een direct 

aanspreekpunt te zijn voor wijkgerichte politiezorg. Dit punt moet open staan voor allerlei 



vragen maar ook klachten over bijvoorbeeld overlast. Een melding vraagt ook om een snelle, 

directe en efficiënte handeling.  

We maken gebruik van de ANPR-camera’s voor trajectcontrole en benutten ook andere 

toepassingsmogelijkheden zoals een vrachtwagensluis. Verder zetten we ook in op mobiele 

camera’s die we plaatsen bij hotspots in functie van diefstal, drugdealen, druggebruik… De 

strijd tegen drugs gaan we aan op 4 niveaus: preventie, toezicht/reactie, repressie en nazorg 

met regelmatige feedback tijdens de zonale veiligheidsraad. In het bijzonder wordt van de 

lokale politie verwacht hiervoor 30% van haar recherchecapaciteit te voorzien. 

Om een goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren is een goede samenwerking met 

verschillende partners onontbeerlijk. De principes van BIN en BINZ blijven we ondersteunen. 

We stimuleren onze inwoners voor aansluiting bij Be-Alert. We werken verder met de 

veiligheidspreventiemedewerker op vlak van inbraken, handhaving van GAS-boetes en LIVC. 

Dit laatste laten we op gemeentelijk niveau uitgroeien tot het platform vanwaar de 

strategische en operationele doelstellingen bepaald worden. Niet alleen op vlak van 

veiligheid maar ook voor detectie van armoede, huishoudelijk geweld en dergelijke meer. 

We onderzoeken hoe we de samenwerking met ander politiezones kunnen optimaliseren 

zodat er meer blauw op straat is om aanrijtijden bij dringende oproepen te beperken. We 

onderzoeken eveneens hoe we de dienstverlening van de brandweer kunnen optimaliseren 

en dit met voldoende inspraak van de gemeente. 

We werken verder met de intergemeentelijke noodplanambtenaar en versterken de 

burgemeester in zijn bestuurlijke handhaving in samenwerking met het ARIEC. 

 

18/ ICT 

Een moderne gemeente dient een goedwerkende digitale dienstverlening aan te bieden. De 

digitale werking van de gemeente dient voortdurend up to date gehouden te worden via een 

goed uitgeruste ICT-dienst. 

 

19/ Toerisme 

We bestendigen de dienstverlening met betrekking tot het kantoor van Toerisme 

Voorkempen en breiden de samenwerking tussen Wijnegem, Schilde, Schoten mogelijks uit 

met andere omliggende gemeente.  

We zetten verder in op onderhoud en uitbreiding van onze fiets- en wandelroutes en 

trachten Schilde als bloemengemeente op de kaart te zetten.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


