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DOELSTELLINGENREALISATIE 2019 
Gemeente Wetteren 

 

Strategische Doelstelling: Organisatie 

Een moderne organisatie met oog voor een efficiënte, effectieve en kwalitatieve bedrijfsvoering en 
dienstverlening 

Prioritaire Doelstelling: Prof org uitbouwen effect, effic & kwalit bedrijfsv 

Een professionele organisatie uitbouwen met oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve 
bedrijfsvoering 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 10.436,31 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 

INV 67.194,96 0,00 116.856,61 0,00 50.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde indicator: 

Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

 2016-12-31  In 2016 werd vooral ingezet op digitalisering van de  
diverse lokaties die kunnen worden afgehuurd in 
kader van buurtwerking zoals buurthuizen, feestzaal. 
Verder werd de planning van de sportzalen in het 
sportcentrum gedigitaliiseerd met de uiteindelijke 
bedoeling op het aanbod transparant te maken naar 
de bevolking toe en werd inschrijven voor jeugd en 
sportkampen ook digitaal mogelijk. Voor de 
gemeentelijke diensten werd voorbereiding gestart 
met de opbouw van een centraal magazijn waarvoor 
ook een applicatie werd aangekocht waardoor een 
beter vooraadbeheer mogelijk wordt. Dit zou vanaf 
1 januari 2017 in werking worden gesteld. In kader 
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van de invoering van de omgevingsvergunning 
werden verdere stappen gezet en werden de  
diensten voorbereid op de invoering in februari 
2017.  
Voor BIB en CC NOVA werd een integratietraject 
opgestart die een betere samenwerking tussen beidi 
enititeiten dient te bevorderen en bij te dragen tot 
een versterkt integraal, cultuurbeleid en bij 
uitbreiding een vrije tijdsbeleid.  

 

 2017-06-30 Een professionele 
organisatie uitbouwen 
met oog voor een 
effectieve , efficiënte en 
kwalitatieve  
bedrijfsvoering. 

Er werd hard gewerkt aan diverse 
digitaliseringsprojecten die dienen te worden 
geïmplementeerd;. Hierbij korte synthese 
verschillende acties. Er is een testproject met 
AWINGU opgezet die voor gemeente en OCMW 
toelaat om plaatsonafhankelijk te werken . Hetgeen 
moet toelaten dat  men éénder waar kan inloggen 
en dit met alle mogelijke devices en aan alle nodige 
data kan en ook ICT -dienst automatisch updates van 
programma's kan verrichten.. Hierdoor is er een veel 
betere ontsluiting van alle toepassingen en alle data 
waarover gemeente en OCMW beschikken en kan er 
veel efficiënter worden gewerkt.   Voor de CRM 
werd een eerste testplatform opgesteld voor het 
digitaliseren van de in en uitgaande post en de 
contactendatabank. Dit dient er voor te zorgen dat 
enerzijds niet éénieder meer aparte lijsten bijhoudt 
en anderzijds dat in en uitgaande poststukken veel 
transparanter ter beschikking komen van éénieder.  

 

 2017-12-31  Het testproject met AWINGU werd verder 
uitgewerkt en werd uitgerold. Bij de verhuis in 2018 
zal dit volledig worden uitgerold; Hierdoor is plaats 
onafhankelijk werken mogelijk.Voor CRM werden 
verder stappen gezet en werd hard ingezet op de 
uitrol van de IDPDC die werd gekoppeld met de 
Vlaamse productencatalogus. De 
productencatalogus dient de basis te worden voor 
de werking van het KCC. Er werd ook voorzien dat 
deze zal ontsloten worden naar onze website. Tegen 
de verhuis dient dit ook rond te zijn. Voor 
postregistratie werd scanning van facturen 
doorgevoerd; Vanaf 2018 worden alle facturen 
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digitaal behandeld.  

 

 2018-12-31  Facturen worden ingescand en via optische 
dataherkenning worden data rechtstreeks in de 
boekhouding ingeladen.  De voorbereidingen 
worden getroffen om in 2019 van start te gaan met 
het verwerken van digitale facturen in XML-vorm.  

 

 2019-12-31  Het notuleringssyteem Cobra kreeg een upgrade, 
vooral naar gebruikersgemak en responsiviteit. Er 
kwam ook een intregratie met de Handtekenmap 
Vlaanderen zodat documenten uit Cobra digitaal 
kunnen ondertekend worden. Er werden interne 
opleidingssessies georganiseerd om het gebruik van 
het telewerk-platform Awingu te optimaliseren. Alle 
Multifuncionals werd vervangen. 
 
Sinds april kunnen digitale facturen (XML-formaat) 
verwerkt worden in de boekhouding.  Via de Arco-
toepassing wordt tegelijk een PDF van de factuur 
geproduceerd.  

 

Actieplan ORGDIGITAAL: Doorgedreven digitaal werken 

Doorgedreven digitaal werken 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 45.397,78 0,00 63.067,29 0,00 20.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  ORGDIGITAAL01: Draadloos netwerk (verder) uitbouwen 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 2.999,98 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  De aanbesteding voor het uitbreiden van het 
draadloos WIFI-netwerk werd in 2014 aanbesteed in 
samenwerking met Laarne en Destelbergen. De 
uitrol ervan is voorzien voor 2015.  

  

2015-02-01  Project was gegund. Toestellen zijn geleverd. Uitrol 
en opleiding worden ingepland.  

  

2015-12-31  Sociaal Huis (gedeelte), Rusthuis (1 verdieping), 
Gemeentehuis, Infopunt, De Poort, Bibliotheek zijn 
uitgerold met de nieuwe Aerohive Access Points. 
Beheersplan werd opgemaakt via centrale 
beheerssoftware.  

  

2016-12-31  Sociaal Huis is nu ook volledig voorzien van draadloos 
netwerk. Aanleg van glasvezelverbinding tussen 
sociaal huis en NAC werd gegund aan Eandis.  

  

2017-09-04  Voor het gemeentehuis worden 30 wifi accesspoints 
gekocht.Glasvezelverbinding tussen SH en 
gemeentehuis werd aangelegd net als wachtbuis op 
de rode heuvel.  

  

2017-12-31  De accespunten werden geplaatst. Het volledige WIFI 
netwerk werd gerealiseerd en de belangrijkste 
gebouwen zijn gekoppeld via een eigen 
glasvezelnetwerk ( sociaal huis en rusthuis, 
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gemeentehuis, BIIB/CC NOVA en stadhuis). Voor de 
Peperstraat werd gekozen om in een straalverbinding 
te voorzien. Deze zal vanaf lente 2018 operationeel 
worden gemaakt. Door al deze maatregelen verbetert 
de onafhankelijkheid van operatoren, vermindert de 
kostprijs van gebruik externe netwerken en verhoogt 
de performantie. Dit beidt ook een antwoord op de 
uitdagingen van het disaster recovery plan.  
 
Bovendien werd geïnvesteerd in nieuwe telefonie die 
over datacable gaat ( VoIP)  

  

2018-08-31  De Voice Over Internet Protocol (VOIP) is nu 
geïnstalleerd over 13 sites, 369 telefoontoestellen 
zijn hierop gekoppeld. Explorecontracten voor 
routers in magazijn, sociaal huis en infopunt werden 
ontbonden. Tijdelijke bib aan de Gentsesteenweg 
werd ook voorzien van wifi.  

  

2018-12-31  In CC Nova werd het (publiek) WiFi netwerk uitgerold 
in de schouwburg. Tussen het LDC en CC Nova werd 
een glasvezelverbinding aangelegd waardoor Het 
Explore contract met Proximus kon opgezegd 
worden. Er werd een glasvezelverbinding aangelegd 
tussen WZC Schelderust en Scheldezicht ifv 
toegangscontrole.  

  

2019-12-31  In de kleuterschool, kinderdagverblijf en 
binnenzwembad werd door de eigen diensten 
publieke wifi uitgerold. Wetteren wint via de 
Europese Commissie een voucher twv 15.000€ voor 
de uitrol van publieke WiFi. Er wordt gekozen voor de 
Markt, Cordonnier, het openluchtzwembad en 
evenementenplein aan nieuwe sporthal als outdoor-
locaties en de beide sporthallen als indoor locaties. 
De indienststelling zal tegen juni 2020 zijn. Op 
29/08/2019 stapt Wetteren in het FluviusNet verhaal. 
Er wordt een redundante glasvezelkring gemaakt 
tussen de hoofdsite gemeentehuis met verbindingen 
naar hoofdbib, oud gemeentehuis, Nova, LDC, 
Cordonnier, zwembad-sporthal het wzc en zo via 
sociaal huis terug naar gemeentehuis.Het magazijn 
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blijft via straalverbinding verbonden.  

  

   ORGDIGITAAL04: Nieuw personeelsbeheersysteem 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Er werd zwaar ingezet op het implementeren van 
een nieuw personeelsbeheersysteem en dit zowel 
voor OCMW en gemeente dat werd gekoppeld aan 
een loonmotor en een identiek prikklokkensysteem. 
Hiermee verdwenen ineens vier methoden van 
tijdsregistratie en werd het aantal IT toepassingen 
gereduceerd tot één. In 2014 vond het opzetten en 
testen van het systeem plaats dat begin januari 2015 
live zou gaan.  

  

2015-12-31  De volledige loonverwerking en tijdsregistratie werd 
integraal uitgerold. Sinds 06/2015 verloopt ook de 
verwerking van de elektronische maaltijdcheques via 
het geïntegreerd systeem, sinds 12/2015 ook de 
fietsvergoeding. De praktische uitwerking van de 
loonadministratie had wel te kampen met 
verschillende kinderziektes. In 2016 wordt voorzien 
om dit uitgeklaard te hebben.  

  

2016-12-31  De structurele problemen van het HR-
softwaresysteem bleven aanslepen in 2016. Er 
worden structurele oplossingen beloofd in 2017 door 
de leverancier.  

  

2017-09-28  Ter voorbereiding van een nieuwe prijsvraag werden 
door Schaubroeck en SD-works demo's gegeven van 
de modules loonadministratie en opmaak 
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personeelsbudget.  Er is ook een bezoek gepland aan 
stad Gent waar de SD-works modules sinds 1 april 
2017 operationeel zijn.  

  

2017-12-31  Er werd uiteindelijk beslist om niet over te gaan tot 
aankoop van nieuw personeelsbeheerssysteem 
omdat momenteel op de markt er geen volwaardig 
alternatief bestaat en dit in overleg met alle 
medewerkers van dienst HR. Het contract zal worden 
verlengd tot eind 2019.  

  

2018-12-31  De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dileoz 
is in behandeling bij dienst aankoop en contracten. 
Naar de toekomst toe (2020) zal door dienst aankoop  
en contracten bekeken worden of er alternatieven 
zijn.  

  

  ORGDIGITAAL05: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (incl het nieuwe werken) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 45.397,78 0,00 60.067,31 0,00 20.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Er werd diverse hardware vervangen volgens de life-
cyclus. Verder werd er specifieke geïnvesteerd in 
aankoop hard- en software voor de digitale 
bouwaanvraag waarvoor Wetteren optrad als 
pilootgemeente (extra grote schermen, extra pc’s). 
Hiervoor werd een subsidie van 10.000 € bekomen 
van Vlaanderen. Voor het personeelsbeheersysteem 
werd geïnvesteerd in extra servers.  
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2015-12-31  - oude Windows XP pc's vervangen 
- conform inventaris oude pc's vervangen 
- laptops en desktop pc's aangekocht voor nieuwe 
medewerkers en/of nieuwe functies en/of stagiairs 
op te vangen 
- gebudgetteerde HW aankopen gerealiseerd  

  

2016-12-31  Vrijwel alle Windows XP pc’s zijn vervangen, 
aankopen van desktop en laptops verliepen volgens 
budgetplan. 
Windows10 werd geïnstalleerd , Topdesk werd 
aangekocht als tool voor de helpdesk. 
 

  

2017-09-04  Vrijwel alle pc's draaien onder Windows10. De 
volledige hernieuwing van het serverpark werd 
aanbesteed en in de voorbije maanden werd de 
installatie reeds opgestart. de serverruimte in het 
gemeentehuis werd aanbesteed en eind augustus 
werden de serverraks en koeling geïnstalleerd . in 
september worden de netwerkkabels afgepatched.  
PC's die hun life cyclus hebben doorlopen  worden 
systematisch vervangen en een 
vervangingsprocedure werd uitgewerkt.  Voor 
vervanging wordt maximaal beroep gedaan op 
raamcontracten.  
Om plaatsonafhankelijk te werken werd een POC 
opgestart met Awingu hetgeen het beheer van 
programma's moet vergemakkelijken.  

  

2017-12-31  Vrijwel alle pc's draaien onder Windows10. De 
volledige hernieuwing van het serverpark werd 
aanbesteed en in de voorbije maanden werd de 
installatie reeds opgestart. de serverruimte in het 
gemeentehuis werd aanbesteed en eind augustus 
werden de serverraks en koeling geïnstalleerd . iIn 
september worden de netwerkkabels afgepatched. 
Alle kabels werden getest en er werden problemen 
vastgesteld met een 60-tal kabels.  Aan de aannemer 
werd opdracht gegeven om die allemaal te 
vervangen.  
PC's die hun life cyclus hebben doorlopen  worden 
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systematisch vervangen en een 
vervangingsprocedure werd uitgewerkt. Er werd 
geïnvesteerd in de aankoop van een 30 tal PC's en 
surfaces.  Voor vervanging wordt maximaal beroep 
gedaan op raamcontracten. ( Vlaamse, Stad brugge, 
provincie)  
Er werd gekozen om te werken met schermen ivp 
beamers omwille van betere kwaliteit. Deze werd net 
als geluidsinstallatie voor het gemeentehuis 
aanbesteed en deze zullen begin 2018 worden 
geplaatst. We willen ook werken met Clickshare.   
Om plaatsonafhankelijk te werken werd een POC 
opgestart met Awingu hetgeen het beheer van 
programma's moet vergemakkelijken.  

  

2018-08-31  Awingu werd aangeschaft om medewerkers 
telewerken toe te laten, vrijwel alle gemeentelijke 
toepassingen zijn nu op een beveiligde manier 
consulteerbaar van buiten ons netwerk. 75 simultane 
gebruikers zijn toegelaten. Raadsleden kunnen nu 
ook het https://portaal.wetteren.be/#/login 
gebruiken om alerlei verslagen en documenten te 
raadplegen op eigen toestellen. De telewerkers zijn 
allemaal voorzien van laptop. De audio en video-
installatie in de Eik, de Ceder en de vergaderzalen zijn 
volledig operationeel alsook de stemsoftware. De 
overeenkomst voor de ontwikkeling van een 
evenementenloket werd in onderling overleg 
ontbonden, de reeds gepresteerde werkuren werden 
vergoed (3630€).Een nieuwe marktverkenning werd 
opgestart.  

  

2018-12-31  Awingu als telewerk-oplossing werd ondertussen 
door 253 unieke gebruikers getest, en goed 
bevonden.De raadsleden krgen bij aanvang van de 
nieuwe legislatuur de mogelijkheid om een laptop of 
tablet van de gemeente te ontlenen.16 raadsleden 
opteerden voor een laptop, 5 voor een tablet en 4 
verkozen hun eigen toestel. 
De firma Merkator kwam met de toepassing Eagle als 
beste uit de aanbestedingsprcedure voor de aanschaf 
van een Evenementenloket.  
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2019-12-31  Er werd besloten om dagdagelijkse hard- en software 
aankopen niet langer via investeringsbudget aan te 
kopen. We hebben in totaal 379 Office licenties in 
gebruik waarvan 10 Office 365 A3 voor 
onderwijsmedewerkers, 118 Office 365 E1, 197 Office 
365 E3 en 54 Office 365 F3. 346 pc’s/laptops  en 43 
servers zijn beveiligd met F-secure end-point-
security. 117 mobiele toestellen 
(smartphones/tablets) zijn opgenomen in de Mobile 
device management oplossing Airwatch. We 
gebruiken nu ook PDQ-Inventory en PDQ-Deploy als 
managementtool voor ons pc-park.  

  

 Actieplan ORGEFFICIENT: Efficiënt, effectief en kwalitatief werken 

Efficiënt, effectief en kwalitatief werken 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 10.436,31 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 

INV 21.797,18 0,00 53.789,32 0,00 30.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  ORGEFFICIENT01: Een mid-office als schakel tussen front- en back-office (CRM, 
klachtenbeheersysteem, centrale adressenlijsten) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 21.797,18 0,00 53.789,32 0,00 30.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Er werden geen acties ondernomen. De 
marktbevraging wordt voor 2015 in het vooruitzicht 
geteld.  

  

2015-12-31  Project is lopende. De gemeentesecretaris heeft hier 
de leidende taken op zich genomen. De RFI fase is 
afgerond. Plaatsbezoeken zijn gedaan. Momenteel is 
er een RFQ ikv Microsoft CRM via het CCSP platform 
(V-ICT-OR). 
De RFI fase is afgerond. Plaatsbezoeken zijn gedaan. 
Momenteel is er een RFQ ikv Microsoft CRM via het 
CCSP platform (V-ICT-OR).  

  

2016-12-31  Net-IT is leverancier van Microsoft Dynamics en werd 
aangesteld voor de begeleiding van de opdracht. Eind 
2016 werd de bestelbon opgemaakt voor 5 
gebruikers type Dynamics 365 Enterprise en 25 
gebruikers Dynamics 365 for team members.  

  

2017-09-04  Testfase van postregistratie (in- en uitgaande post ) 
en van contactendatabank werd opgestart. Er werd 
een probleem met de scanners vastgesteld die een 
software update zullen krijgen vooraleer we verder 
kunnen gaan . De koppeling CRM met CRAB-VKBO en 
Bevolking ( CEVI lokaal)  noodzakelijk voor de 
realisatie van de contactendatabank zit in de 
eindfase. Go life voor dit eerste deel is voorzien eind 
september.  

  

2017-12-31  Voor CRM werden verder stappen gezet en werd 
hard ingezet op de uitrol van de IDPDC die werd 
gekoppeld met de Vlaamse productencatalogus. De 
productencatalogus dient de basis te worden voor de 
werking van het KCC. Er werd ook voorzien dat deze 
zal ontsloten worden naar onze website. Tegen de 
verhuis dient dit ook rond te zijn. Voor postregistratie 
werd scanning van facturen doorgevoerd. Vanaf 2018 
worden alle facturen digitaal behandeld.de scanning 
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van de post werd getest doch er waren nog aantal 
problemen met de scanners die een update moeste 
krijgen en uitgerust met intelligente software. Deze 
zullen in de loop van 2018 worden uitgewerkt en 
opgelost. Er werden opleidingen voorzien om 
adressenlijsten op te maken ( marketinglijsten)  

  

2018-08-31  De postregistratie binnen CRM werd voor de dienst 
infrastructuur en het departement Vrije Tijd als piloot 
uitgerold. Een evaluatie volgt eind sept 2018. De 
LIVE-koppeling tussen de productencatalogus uit 
CRM en de nieuwe gemeentelijke website werkt. De 
dienst ICT is samen met NET-IT bezig om het reeds 
uitgetekend proces van klachten en meldigen binnen 
CRM te gaan beheren, in Q4 2018 zal dit operationeel 
zijn. Er werd een module besteld om via de website 
klachten te laten ingeven door burgers, deze klachten 
komen rechtstreeks binnen in CRM.  

  

2018-12-31  de postregistratie via crm dmv scanning en de 
implementatie van het klachtenbeheerssyteem werd 
door de nieuwe algemeen directeur on-hold gezet in 
afwachting van een bezoek aan de gemeente Aalter 
om daar de implementatie van CRM live te bekijken  

  

2019-12-31  Postregistratie  gebeurt weer via access-toepassing. 
Gescande van inkomende facturen worden naar 
boekhoudpakket gestuurd met Optical character 
recognition en semi-automatisch verwerkt in 
boekhoudpakket. Klachtenbehandelingssyteem is nog 
steeds verouderd en een potentieel gevaar naar 
veiligheid toe. Op 22/10/2019 ging een delegatie 
langs bij Aalter, waar we leerden dat zij in het  LB365 
zijn gestapt voor midoffice. Wetteren treedt op 
26/02/2019 toe tot de aankoopcentrale van V-ICT-OR 
voor aankoop office365-licenties. De uitrol naar de 
gebruikers wordt stapsgewijs aangepakt en er zijn 
opleidingen voor medewerkers. Awingu blijft het 
succesproduct voor onze telewerkers en 
mandatarissen.  
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  ORGEFFICIENT02: Uitwerken resultaten procesanalyse. Processen en werkstromen uitwerken, 
standaarden bepalen door werkprocessen per dienst te herbekijken ifv productiviteit en klantgerichte 
dossieropvolging 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 10.436,31 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Er werd iemand aangeduid binnen de gemeente die 
processen en werkstromen zou gaan beschrijven. 
Het personeelslid heeft in 2014 vormingen gevolgd. 
Er werd daarnaast geïnvesteerd in een beschrijvings- 
en proces managementtool van Sensus. Er werd een 
eerste testcase uitgewerkt op aantal processen van 
het secretariaat.  

  

2015-12-31  Er werd vorig jaar reeds geïnvesteerd in een 
beschrijvings- en proces managementtool van Sensus 
(budget: zie KLANTDIGDSTV01).  
In februari 2015 werd een iconenset aangekocht. Dit 
maakt het visueel makkelijker voor de leden van de 
proceswerkgroep om de flow efficiënt te helpen uit 
te schrijven. 
De processen zijn sinds maart 2015 raadpleegbaar via 
het intranet, voor alle werknemers van de 
organisatie.  
Op regelmatige basis volgde overleg tussen de 
procesmanager en de dienst burgerzaken. Er werden 
20 klantgerichte werkprocessen beschreven.  
In oktober 2015 werd het proces "Aanvraag 
evenement" opgestart, met het oog op de aankoop 
van nieuwe software voor de dienst Evenementen. 
Hoofdproces is beschreven, een aantal deelprocessen 
moeten nog worden afgewerkt.  
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2016-12-31  De managementtool Sensus is geïmplementeerd en 
voldoet aan de verwachtingen. Binnen de gemeente 
is een extra licentie in gebruik genomen.  

  

2017-08-31  In 2017 is er niet verder gewerkt aan het uitschrijven 
van de generieke processen in Sensus. Er werden wel 
specifiekeprocessen uitgewerkt in het kader van het 
opzetten van het evenementenloket en de CRM ( oa; 
postregistratie, klachten en meldingenbeheer). Zo is 
het proces van de postregistratie (fysieke post) 
volledig uitgewerkt en opgenomen in CRM. Een test is 
gepland in het najaar. Het proces van de meldingen is 
ook uitgewerkt en opgenomen in CRM. Voor het 
evenementenloket is een testversie klaar. Het 
opzetten van de CRM is lopende (inhoudelijk en 
technisch). Het loket is nog niet testklaar, het 
aanvraagformulier moet eerst volledig in het systeem 
worden ingevoerd.  

  

2017-12-31  In 2017 is er niet verder gewerkt aan het uitschrijven 
van de generieke processen in Sensus. Er werden wel 
specifieke processen uitgewerkt in het kader van het 
opzetten van het evenementenloket en de CRM ( oa; 
postregistratie, klachten en meldingenbeheer). Zo is 
het proces van de postregistratie (fysieke post) 
volledig uitgewerkt en opgenomen in CRM. Het 
proces van de meldingen en klachten is ook 
uitgewerkt en opgenomen in CRM. Het loket voor de 
post is testklaar. De loketten voor meldingen en 
klachten moet nog verder ontwikkeld worden in 
CRM.  

  

2018-09-17  In 2018 werd er niet  verder gewerkt aan het 
uitschrijven van de processen muv het proces van de 
omgevingsvergunning.  

  

2018-12-31  In 2018 werd niet verder gewerkt aan het uitschrijven 
van processen.  

  

2019-12-31  Het uitschrijven van processen kwam sporadisch aan 
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bod bij het uitwerken van de productencatalogus. 
Aan deze doelstelling is niet gestructureerd 
verdergewerkt.  

  

   ORGEFFICIENT03: Een informatiebeheersysteem in samenwerking met archiefdienst 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  In samenwerking met de archiefdienst werd een 
methodologie uitgewerkt om documenten te gaan 
bewaren in een sharepoint omgeving. Eenzelfde 
manier van naamgeving van documenten werd 
vastgelegd. De milieudienst is opgetreden als piloot 
dienst in kader van archivering van documenten. 
Nadien is dit gevolgd door andere diensten als de 
preventiedienst,…  

  

2016-12-31 actieplan digitaal 
archiefbeheer 

Voor heel wat diensten werd een mappenstructuur 
uitgebouwd. Na het uitrollen van de CRM en de 
studie naar de mogelijkheden van Sharepoint zullen 
de actuele documenten worden overgezet om een 
optimaal digitaal documentbeheer te kunnen doen 
ingang vinden in het nieuwe AC. Er werd ook al bij 
zoveel mogelijk diensten geprobeerd een eenvormige 
digitale naamgeving van documenten te 
introduceren.  

  

2017-06-30 actieplan digitaal 
archiefbeheer 

Voor alle diensten die gaan verhuizen naar het 
gemeentehuis werd een mappenstructuur opgesteld.  

  

2017-12-31 actieplan digitaal 
archiefbeheer 

Voor de meeste diensten werd de mappenstructuur 
opgemaakt en voorlegd aan Möbius. De 
informatiebeheerder die in 2018 zal worden 
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aangesteld zal de implementatie van deze structuren 
op zich nemen en met zijn kennis ook de definitieve 
vorm geven aan deze mappenstructuren. Hij zal de 
diensten begeleiden bij de definitieve uitwerking.  

  

2018-08-31  Informatiebeheerder Laurien Van Assche werd recent 
aangesteld. Zij gaat de mappenstructueren die wij 
reeds opstelden verder uitwerken en implementeren 
en een informatiebeheersplan opstellen. Het feit dat 
digitaal archief steeds meer impact krijgt op de 
organisatie, heeft de aanwerving van een 
informatiebeheerder noodzakelijk gemaakt.  

  

   ORGEFFICIENT04: Uitwerken van lange termijn personeelsplan gekoppeld aan activiteiten en 
prestaties 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  In 2015 werd het eerste gedeelte van het 
personeelsplan en organogram gefinaliseerd. Voor 
de vrijetijdsdiensten werd een nieuw organogram 
opgesteld dat langzaam aan zal worden 
geïmplementeerd en dit afhankelijk van de 
behoeften. Het jaar 2016 wordt in deze een zeer 
belangrijk jaar . Voor het departement 
stadsontwikkeling werden ook reeds belangrijke 
stappen gezet die in 2016 zullen worden 
gefinaliseerd in een nieuw organogram. Op die 
manier bestaat voor het grootste deel van de 
organisatie een uitgewerkte toekomstvisie . 
Voordien (2014) bestond dit al voor HR en de 
financiële dienst. De overige diensten zullen 
naderhand worden aangepakt.  

  



 

17 
 

2016-12-31  In 2016 werd het tweede grote luik van het 
organogram (na vrije tijdsdiensten) voorgelegd aan 
de gemeenteraad en hierbij goedgekeurd. ( het 
betreft ongeveer de helft van de functies) Het betreft 
het organogram voor het departement 
stadsontwikkeling. Daarnaast werd ook het 
organogram voor de eengemaakte aankoopdienst 
goedgekeurd. Er werd een start gemaakt met de 
invulling van dit organogram van stadsontwikkeling. ( 
bv extra stedenbouwkundig ambtenaar)  

  

2017-06-30  Er werd in het MAT gewerkt aan het derde grote luik 
van het organogram zijnde het organogram van 
departement interne zaken . Doel is dit naar de 
gemeenteraad van oktober te brengen. Dit zou het 
sluitstuk moeten vormen van het volledige 
organogram waarin de komende jaren mee wordt 
gewerkt en die ons toelaat het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen.  

  

2017-12-31 Gerealiseerd Het nieuwe organogram werd op de gemeenteraad 
van oktober goedgekeurd.. Dit zou het sluitstuk 
moeten vormen van het volledige organogram waarin 
de komende jaren mee wordt gewerkt en die ons 
toelaat het hoofd te bieden aan toekomstige 
uitdagingen. 
Hiermee is de actie gerealiseerd. Rest nu om dit in te 
vullen door de realisatie van een aantal 
aanwervingen.  

  

2019-12-31  TE VERWIJDEREN  

  

   ORGEFFICIENT05: Beginselen van activity based costing invoeren in de werking 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Nog geen start genomen. Met de eengemaakte 
financiële dienst en met het nieuwe programma van 
stockbeheer dat eind 2015 werd aangekocht, hebben 
we de mogelijkheid om hier werk van te gaan maken 
(budget ICT). Men zal veel makkelijker 
werkingsmiddelen aan activiteiten kunnen koppelen.  

  

2016-12-31  Gezien vertraging bij invoering van programma 
stocbeheer.( pas in werking eind 2016 )werd nog 
geen aanvang genomen. Er wordt prioriteit gegeven 
om eerst andere financiële processen te verbeteren.  
(zie intern risicobeheer).  

  

2017-06-30 lopende Gezien vertraging bij invoering van programma 
stockbeheer.( pas in werking eind 2016 )werd 
hiermee nog geen aanvang genomen. Er wordt 
prioriteit gegeven om eerst de afhandeling van de 
financiële processen te verbeteren.  (zie intern 
risicobeheer). In het najaar 2017 zal voor dit laatste  
een eerste stap worden gezet. Digitale validatie van 
facturen is voorzien om in werking te treden begin 
2018.  

  

2017-12-31  Er wordt prioriteit aan gegeven om eerst de 
afhandeling van de financiële processen te 
verbeteren (zie intern risicobeheer). Hiervoor werd 
aan de financiële dienst en de aankoopdienst 
gevraagd om een ontwerpnota op te maken. Deze 
werd in november en december besproken op het 
MAT en dient in januari 2018 te worden gefinaliseerd. 
Het legt vast hoe we na samengaan van OCMW en 
gemeente zullen werken. Digitale validatie van 
facturen is voorzien om in werking te treden begin 
2018. Hierdoor dient de kans op verloren gaan van 
facturen aanzienlijk te worden beperkt.  

  

2018-09-17  Digitale verwerking van facturen is operationeel (wel 
nog een paar kinderziekten en groeipijnen). Draft 
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interne controle overheidsopdrachten is klaar, maar 
invoering moet ingekaderd worden in ruimere 
context (bijv. samenhang met budgethouderschap 
(ingevoerd in OCMW, niet in gemeente).  

  

2018-12-31  De voorbereiding om digitale facturen (XML-vorm) te 
verwerken werd opgestart.  Er zal hiervoor beroep 
gedaan worden op de software van ofwel Arco, ofwel 
Peppol.  

  

2019-12-31  Sinds april kunnen digitale facturen (XML-formaat) 
ingelezen worden in de boekhouding.  Via de Arco-
toepassing wordt een PDF van de factuur 
geproduceerd.  

  

   ORGEFFICIENT06: Driejaarlijks maken van een CAF oefening 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Er werd een inleiding geven in het MAT over opzet 
van deze kwaliteitsoefening. Actieperiode 2014-
2019.  

  

2016-12-31  Er werden geen acties in 2016 ondernomen door de 
veelvuldige te realiseren projecten gekoppeld aan 
nieuw stadskantioor, integratietraject BIB - CC NOVA 
,.... hetgeen opzich allemaal reeds 
organisatieverbetertrajecten zijn.. 
 
Gezien zeer druk jaar 2016 en eerste helft 2017 lijkt 
ons best hiermee aan te vangen nadat verhuis naar 
nieuwe stadskantoor vorm heeft gekregen.  
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2017-06-30 lopend Vanaf september zal CAF een vast onderdeel vormen 
van de agenda van het MAT. In de nieuwe agenda 
structuur wordt grote aandacht aan 
kwaliteitsverbetering besteed. Door de verhuis wordt 
al veel aandacht besteed aan kwalitatieve verbetering 
van de dienstverlening en de interne werking.  

  

2017-12-31  De agenda van het MAT wordt opgemaakt volgens 
CAF-model verbeterpunten worden via dit model 
georganiseerd. Er wordt extra aandacht besteed aan 
diverse verbeteringen en met diverse opmerkingen 
van medewerkers die worden meegenomen in het 
nieuwe dienstverleningsconcept en deze zullen bij de 
verhuis geïmplementeerd worden.  

  

2018-12-31  In juni 2018 werd met een 100 tal personeelsleden 
een oefening in organisatiebeheersing gehouden . 
Hiervan werd een rapport opgemaakt. Op basis van 
dit rappor dient een actieplan te worden uitgewerkt 
om verbeteringsinitiatieven te lanceren.  

  

2019-12-31  Niet behandeld in 2019.  

  

   ORGEFFICIENT07: Uitwerken intern risicobeheer 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2016-12-31  Bij de technische dienst werd de nodige software 
voor stockbeheer die eind 2015 werd aangekocht  
geîmplementeerd. Dit werd in 2016 
geïmplementeerd (eind december operationeel). 
Voor de opmaak van procesbeschrijvingen werd een 
bijkomend personeeslid gevorm en tevens zal ook 
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het OCMW van ditzelfde instrument gebruik maken.  
De procesbeschrijvingen worden verder opgemaakt ( 
proces evenementen, processen van dienst bevlking 
en burgerlijke stand,...). er werden stappen gezet om 
risico's in financiêle processen te verkleinen doordat 
wordt voorzien in aankoop kassamodule die in 2017 
zal worden ingevoerd en er werd een studie 
uitgevoerd om de facturen ook digitaal te scannen 
en verwerken.  

  

2017-09-24  De module digitale verwerking van inkomende 
facturen wordt momenteel geïmplementeerd.  Dit 
betekent dat de locatie/toestand van elke factuur 
instantaan kan nagegaan worden en dat verlies van 
facturen vanaf de inscanning uitgesloten is. 
 
Op vlak van interne controle wordt vooreerst gewerkt 
op niveau van de overheidsopdrachten.  Een draft 
met de nieuwe procedure wordt besproken op het 
MATvan november 2017.  Het is een vrij complexe 
materie omdat ze verstrengeld is met verschillende 
andere processen.  Idealiter wordt de nieuwe 
werkwijze voorgelegd aan de raad van december 
2017 en operationeel vanaf 1 januari 2018.  

  

2017-12-31  Het ontwerp voor de nieuwe procedure 
overheidsopdrachten biedt meer autonomie en 
flexibiliteit voor kleinere opdrachten tot € 1.000, excl. 
btw.  Er zal wel steekproefgewijs controle 
uitgeoefend worden.  Voor de opdrachten boven de € 
1.000, excl. btw, zal er een hoger niveau van 
monitoring en opvolging zijn. 
 
Het ontwerp wordt begin 2018 voorgelegd aan het 
MAT.  Idealiter wordt de procedure ook gekoppeld 
aan de invoering van een systeem van 
budgethouderschap.  

  

2018-08-31  Werd nog verder gewerkt aan de procedure tot 
februari doch is door verhuis wat in stilstand geraakt.  
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2019-12-31  Voorafgaande nota's ivm budgethouderschap werden 
opgemaakt en besproken in het MAT.  

  

 Actieplan ORGCOMPETENT: verhogen competenties vd medewerkers vd gemeent dienst 

Het verhogen van de competenties van de medewerkers van de gemeentelijke diensten 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde indicator: 

Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info  

 2015-12-31  Door de personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de implementatie van het HR-
systeem is hier nog geen werk van gemaakt. Dit 
hangt ook nauw samen met het actiepunt over de 
hervorming van de evaluaties (zie uitleg hierboven). 
In kader van aanwervingen wordt echter wel veel 
meer aandacht gegeven aan competenties.  

 

 2016-12-31  Er wordt blijvende aandacht gegeven aan 
vormingen. Zo zijn er sprecifieke vormingstrajecten 
in kader van de invoering van bovenlokale 
aanpassingen als de invoering van de 
omgevingsvergunningen, algemene opleiding bij 
Paulo als administratief medewerker, 
opfrissingscursus EHBO, wijzigingen inzake 
regelementering bevolking en burgerlijke stand. 
Voor de BIB medewerkers worden vormingen 
aangeboden ( collectievorming,..). De medewerkers 
van de technische dienst krijgen steeds opleidingen 
wanneer met nieuwe machines dient te worden 
gewerkt, zoals strooien met GPS, opleiding voor 
vrachtwagenchauffeur . Voor het nieuwe 
departementshoofd vrije tijd werd een 
vormingstraject inzake leiding geven voorzien. Voor 
GIS-medewerker wordt specifiek 
bijscholingsprogramma ( GEO-ICT : postgraduaat) 
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voorzien in kader van hoger onderwijs. Er werden 3 
adjunct-preventieadviseurs gevormd. Het MAT 
volgde opleiding dilemmatraining. Voor HR diverse 
opleiingen sociaal recht,.. . In het totaal werden er 
ongeveer 250 opleidingen gevolgd van één of 
meerdere dagen.  

 

 2017-06-30 lopende Er wordt blijvende aandacht aan vormingen gegeven 
zo zijn er specifieke vormingstrajecten lopende  in 
het kader van de invoering van bovenlokale 
aanpassingen zoals de invoering van de 
omgevingsvergunning, algemene opleiding bij Paulo 
als administratief medewerker, opfrissingscursus 
EHBO, wijzigingen inzake reglementering bevolking 
en burgerlijke stand. Voor de BIB medewerkers 
worden vormingen aangeboden 
(collectievorming,..), en in het kader van de verhuis 
naar het nieuw gemeentehuis lopen diverse 
vormingstrajecten.   
Bedoeling is ook om te starten met de opmaak van 
jaarlijkse vormingsplannen .  

 

 2018-12-31  Er blijft aandacht gegeven worden aan vormingen, 
zowel voor nieuwe medewerkers als voor 
medewerkers die al langer in dienst zijn: 
Opfrissingscursus EHBO werd georganiseerd. Dit zal 
voor de ganse organisatie herbekeken worden zodat 
dit maximaal kan aangewend worden. Medewerkers 
van dienst bevolking en burgerzaken volgen 
wijzigingen inzake nieuwe reglementering. Digitale 
marketing, assertiviteit via positieve communicatie, 
inspiratiedagen werden gevolgd door medewerkers 
van vrije tijd, bib. Met de komst van de algemeen 
directeur zal er getracht worden om nog meer in te 
zetten op de competenties van de medewerkers.  

 

 2019-12-31  Aan deze doelstelling is in 2019 niet structureel 
verdergebouwd.  

 

Gekoppelde acties: 
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   ORGCOMPETENT01: Uitwerken van een nieuwe onthaal- en integratiebeleid 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Dit werd gerealiseerd en geïmplementeerd in 2014.  

  

2015-12-31  De vernieuwde, geïntegreerde aanpak van het 
onthaal- en integratiebeleid werd in de loop van 2015 
geïmplementeerd. Op basis van de feedback van 
betrokken nieuwe medewerkers werd de procedure 
nog verder geoptimaliseerd.  

  

2016-12-31  Het onthaalbeleid wordt continu verder 
geoptimaliseerd. Er wordt nu ook gekeken naar de 
effectieve opvolging door de resp. leidinggevende: 
organisatie van gesprekken voor vastleggen 
doelstellingen en opvolging van 
functionerengesprekken wordt voortaan continu 
opgevolgd.  

  

2017-07-31  Er werd gewerkt aan een handleiding voor de 
leidinggevende. Dit zit in een ontwerpfase.  

  

2017-12-31  Door de verhuis werd dit een on hold geplaatst. Dit 
werd wel uitgetest bij nieuwe leidinggevende.  

  

2018-12-31  Dit dient nog opgestart te worden.  

  

   ORGCOMPETENT02: Uitwerken van een geïntegreerd evaluatiebeleid, dit implementeren en 
opvolgen 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Door het vertrek van een personeelslid in HR, het 
langdurig uitvallen van een ander personeelslid en 
de grote problemen bij de implementatie van het 
nieuwe HR-systeem is dit  project op de lange baan 
geschoven. Des te meer daar het  nieuw voorstel van 
decreet van geïntegreerd lokaal bestuur en het 
nieuwe voorstel van decreet dat de minimale 
bepalingen van RPR die lokale besturen moeten 
voorzien zal pas in 2016 of 2017 van kracht worden 
en hierin zijn heel wat wijzigingen voorzien met 
onder andere compleet andere uitgangspunten 
inzake evaluatie. Meer duidelijkheid hierover is 
welkom. Er werden wel reeds nieuwe 
evaluatieformulieren opgemaakt.  

  

2016-12-31  Er werden aantal vereenvoudigde instrumenten 
(evaluatieformulieren , formulieren voor 
functioneringsgesprekken) opgemaakt voor de 
evaluaties. Dit om de bestaande al te zware 
evaluatieformulieren te vergemakelijken en proces te 
vereenvoudigen. Door wijziging van de decreet inzake 
rechtspositieregeling die eind 2016 van kracht wordt 
voorziet in de mogelijkheid om dit aan te passen. De 
invoering werd afgewacht vooraleer eventueel in 
grondige aanpassingen te voorzien.  

  

2017-06-30 lopende Er wordt grondig toegezien dat iedere nieuwe 
medewerker een planningsgesprek heeft en dat er 
regelmatig functioneringsgesprekken met deze 
medewerkers worden gehouden. Aan 
leidinggevenden is duidelijk gemaakt dat wanneer 
zaken niet lopen zoals hoort er regelmatig 
functioneringsgesprekken dienen te worden 
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gehouden.  Door de wijziging van het decreet inzake 
rechtspositieregeling dat eind 2016 van kracht werd 
bestaat de mogelijkheid om dit aan te passen. De 
invoering werd afgewacht vooraleer eventueel in 
grondige aanpassingen te voorzien. In kader van de 
betere interne werking wordt de aanpassing 
meegenomen als verbeterpunt naar aanleidng van de 
personeelstevredenheidsenquête en zal het MAT zich 
hierover buigen. Dit is een priortair actiepunt.  

  

2017-12-31  Door de verhuis en verandering van 
dienstverleningsconcept en afwezigheid diensthoofd 
HR is de aanpassingen van het systeem noiet 
doorgevoerd; Er worden echter regelmatig en in de 
meeste diensten functioneringsgesprekken gehouden 
en evaluatiegesprekken.  

  

2018-12-31  Door het vertrek van het diensthoofd HR is dit nog 
niet opgestart. Bij de start van nieuwe medewerkers 
wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt 
en wordt de medewerker op regelmatige tijdstippen 
geëvalueerd. Er is ook aandacht voor de 
medewerkers die reeds langer in dienst zijn, hier kan 
jaarlijks tijd voor gemaakt worden.  

  

2019-12-31  Hier is in 2019 niet verder op gefocust.  

  

   ORGCOMPETENT03: Uitwerken van een LT vormingsvisie, deze implementeren en opvolgen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Door personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de implementatie van het 
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geïntegreerd HR-systeem werd dit doorgeschoven 
naar 2016.  

  

2016-12-31  Door aanslepende personeelsproblematiek binnen 
HR/problemen met de implementatie van het 
geïntegreerd HR-systeem werd beleid/langetermijn 
visie nog niet uitgewerkt. 
Wel werd reeds werk gemaakt van enkele quick wins 
qua opvolging en beheer: continue monitoring 
vormingsaanvragen en daaruitvoortvloeiend beter 
budget beheer, verplichte en recurrente opleidingen 
werden in kaart gebracht onder vorm van een 
vervaldagboek, vb. trainingen in kader van welzijn 
(EHBO, vertrouwenspersoon, adjunct-preventie, ...) 
en technische vormingen (rijbewijzen, VCA,...).  

  

2017-07-31  Opmaak voor jaarlijks vormingsplan voorzien in 
tweede helft 2017 (zie ook ORGCOMPETENT).  

  

2017-12-31  Het vormingstraject moet ge(her)coördineerd 
worden ifv de integratie van het Sociaal Huis.  
Daarnaast gebeurt er een inventarisatie van alle 
vormingsnoden/-wensen en een oplijsting van 
nieuwe reglementering en/of projecten die 
bijkomende vorming noodzakelijk maken.   Dit wordt 
opgenomen in het MAT in 2018.. Binnen het 
departement vrije tijd werden reeds alle 
vormingsnoden geïnventariseerd.  

  

2018-12-31  Dit zal nog opgenomen worden.  

  

   ORGCOMPETENT04: Aanpassen en optimaliseren van het competentiewoordenboek en uitwerken en 
optimaliseren van de functiebeschrijvingen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Door de personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de  implementatie van het HRIS -
systeem is hier nog geen werk van gemaakt. Dit 
hangt ook nauw samen met het actiepunt over de  
hervorming van de evaluaties (zie uitleg hierboven). 
In kader van aanwervingen wordt echter wel veel 
meer aandacht gegeven aan competenties.  

  

2016-12-31  Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven 
medewerkers worden één na één herbekeken en 
aangepast aan de nieuwe behoeften van de functie. 
Dit zorgt ervoor dat reeds een groot deel van de 
functiebeschrijvingen werd aangepast en dat er 
sprake is van een gestadige actualisering van de 
functiebeschrijvingen. Er werd gestart met de 
opmaak van alle  functiebeschrijvingen van de 
geïntegreerde dienst BIB - CCNOVA . Hierbij werd een 
nieuw model van competenties en een 
competentiewoordenboek gebruikt.  

  

2017-12-31  Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven 
medewerkers worden één na één herbekeken en 
aangepast aan de nieuwe behoeften van de functie. 
Dit zorgt ervoor dat reeds een groot deel van de 
functiebeschrijvingen werd aangepast en dat er 
sprake is van een gestadige actualisering van de 
functiebeschrijvingen. De opmaak van alle  
functiebeschrijvingen van de geïntegreerde dienst BIB 
- CCNOVA werden afgewerkt en gecommuniceerd 
aan de medewerkers. Hierbij werd een nieuw model 
van competenties en een competentiewoordenboek 
gebruikt. Dit is een continu proces.  

  

2018-12-31  Dit proces loopt nog steeds verder.  

  

2019-12-31  Deze actie zal opgenomen worden samen met de 
invoer van het nieuwe organogram.  
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   ORGCOMPETENT05: Professionaliseren van de selectieinstrumenten 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Door personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de  implementatie van het 
geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven 
naar 2016.  

  

2016-12-31 Gerealiseerd Er wordt op een gestructureerde manier gewerkt bij 
het vastleggen van de resp. procedure bij 
werving&selectie. Via checklist worden de 
verschillende stappen in het proces van een 
vergelijkende aanwervingsprocedure gemonitord. 
Door middel van een vast scenario bij mondelinge 
interviews wordt de gelijke behandeling van elke 
kandidaat gegarandeerd.  

  

2017-09-24  Er is een interne werkverdeling en doublureregeling 
voor de taken ivm werving & selectie uitgewerkt.  De 
procedure is bijgewerkt n.a.v. opmerkingen en 
verbetervoorstellen  

  

2018-12-31  Door het vertrek van diensthoofd HR is er momenteel 
geen doublure. Van zoda de functie is ingevuld, zal dit 
terug opgenomen worden.  

  

 Actieplan ORGINTERNCOM: Optimaliseren van de interne communicatie 

Optimaliseren van de interne communicatie 
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Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   ORGINTERNCOM02: Uitbouw van instrumenten voor interne communicatie (Intranet, 
personeelsnieuwsbrief) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Intranet is opgestart en wordt verder uitgebouwd.  

  

2017-08-31 Gerealiseerd De personeelsnieuwsbrief en het Intranet zijn 
opgestart en worden verder onderhouden.  

  

2019-12-31  TE VERWIJDEREN  

  

 Actieplan ORGGEMOCMW: Verder inzetten op overkoep DV vr gemeente & ocmw 

Verder inzetten op overkoepelende dienstverlening voor gemeente en ocmw 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   ORGGEMOCMW02: Het archiefbeheer binnen gemeente en ocmw stroomlijnen en centraliseren 
onder één dienst in kader van gerichte ondersteuning (later ook voor de politiezone) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 
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 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Ad hoc samenwerking. Er worden aanzetten gegeven 
tot beter integreren van de werking.  

  

2015-12-31  De fusie van de archieven (gemeente, ocmw, 
brandweer voor de zone en politie voor de zone) zal 
pas kunnen worden gerealiseerd na de integratie 
gemeente-ocmw en de vaststelling van een nieuwe 
huisvesting voor een centraal archief.  

  

2016-12-31  De fusie van de archieven (gemeente, ocmw en 
brandweer voor de zone) zal pas kunnen worden 
gerealiseerd na de integratie gemeente-ocmw en de 
vaststelling van een nieuwe huisvesting voor een 
centraal archief. Het archief van de politie dat nog 
aanwezig was is verhuisd naar het gemeentearchief.  

  

2017-06-30 fusie archieven De fusie van de archieven (gemeente, OCMW en 
brandweer) zal een aanvang kunnen nemen vanaf het 
moment dat de archiefdienst eindelijk uitbreiding kan 
nemen en centraal kan gaan archiveren. Vanaf 
midden december zullen in het stadhuis heel wat 
ruimtes worden ingericht als depots en ruimtes voor 
verwerking/leeszaalbezoekers en de vele vrijwilligers.  

  

2017-12-31 fusie archieven Na de succesvolle archiefverhuis van het dynamische 
archief naar de Rode Heuvel, kan de archiefdienst nu 
eindelijk komen tot een fusie van alle archieven. De 
archieven van de brandweer, de teken- en 
muziekacademie + de kleuterschool zullen tegen 
september 2018 allen gecentraliseerd zijn in het oude 
gemeentehuis. Dankzij de overname van de 
compactus van het Middelheimmuseum is de 
centralisatie nog vlotter kunnen verlopen dan 
gehoopt. Vanaf 1 juni beginnen we ook met de 



 

32 
 

ontsluiting van het OCMW-archief.  

  

2018-12-31  De fusie van de archieven loopt gestadig verder. Het 
brandweerarchief werd al voor de helft verhuisd en 
ook het archief van de jeugddienst werd volledig 
verhuisd zodat dit gebouw nu volledig leeg is. De 
centralisatie loopt verder. Dankzij de ruimtes in de 
Kerkstraat is het voor het eerst in de geschiedenis 
mogelijk om een centralisatie uit te werken wat heel 
wat voordelen oplevert.  

  

   ORGGEMOCMW03: Uitbouw van een centrale financiële dienst 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2016-12-31 Gerealiseerd Dit werd volledig gerealiseerd in de loop van 2016  
mede door aanwerving van een aantal nieuwe 
medewerkers en de creatie van een nieuwe 
structuur. Heierbij werd ook voorzien dat 
afwezigheden kunnen worden opgevangen.  

  

2019-12-31  TE VERWIJDEREN  

  

   ORGGEMOCMW05: Uitbouw van een centrale dienst aankoop en contractbeheer 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 
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Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Weinig vooruitgang tot op heden in de zin dat er nog 
geen formele structuur werd uitgebouwd.. Bij het 
aankoopbeleid  wordt er meer en meer met 
kaderovereenkomsten gewerkt ( Farys, 
Jobpunt,.Aquafin,...) en men neemt het AGB en 
OCMW hierin mee.. Meer en meer neemt 
gemeentelijke aankoopdienst ook de rol op als 
aankoopdienst voor AGB en OCMW en ook voor de 
lokale politie. In 2016 moet dit verder worden 
uitgebouwd en concreet gemaakt met 
beheersovereenkomst tussen de betrokken 
besturen.  

  

2016-12-31  Werd start genomen met de aanpassing van het 
organiogram ( gemeenteraadsbeslissing)  en met de 
opmaak en het afsluiten van een 
beheersovereenkomst.(gemeenteraads en OCMW-
raadsbeslissing). Na indiensttreding van de nieuwe 
aankoper die voorzien is voor 2017 zal 6 maanden 
nadien de dienst zowel voor OCMW, gemeente als 
AGB fungeren en ook de politiezone "op vraag 
assisteren".  

  

2017-06-30 lopende actie Er werd een bijkomende medewerker aangetrokken 
in april 2017, die zich inwerkt in de werking van de 
dienst en een actieplan werd uitgewerkt ter 
verbetering van de werking van de dienst.  Dit 
actieplan zal vanaf tweede jaarhelft worden 
geïmplementeerd. Conform de 
beheersovereenkomst zal na 6 maanden ( november) 
de dienst ook de rol van aankoopdienst opnemen 
voor het OCMW .  

  

2017-12-31  Er werd een aanvang genomen met het uitwerken 
van een actieplan. Conform de beheersovereenkomst 
zal na 6 maanden ( november) de dienst ook de rol 
van aankoopdienst opnemen voor het OCMW. Er 
werd aangevangen met de onderstening van het 
OCMW bij aankoopdossiers. De basis van de werking 
van de dienst is succesvol gerealiseerd in de komende 
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jaren zal dit verder worden gefinaliseerd en 
verbeterd.  

  

2018-08-31 Gerealiseerd De aankoopdienst werkt volop voor beide besturen 
en voor het AGB.  
 

  

2019-12-31  TE VERWIJDEREN  

  

 Actieplan ORGDIVERSIT: Ontwikkel divbeleid personeel  weerspieg maatsch groep 

Door het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid zodat het personeel zoveel mogelijk een 
weerspiegeling vormt van alle maatschappelijke groepen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   ORGDIVERSIT01: Vacatures en selectieprocedures neutraal maken/Vacatures van de gemeente en 
het OCMW worden bekend gemaakt bij een zo breed mogelijk publiek en bij verenigingen  van 
etnisch-culturele minderheden ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, geaardheid of handicap. 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Overzicht van verspreidingskanalen 

Info: Overzicht van verspreidingskanalen 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 5 verspreidingskanalen Actie behaald. Vacatures worden via verschillende 
kanalen worden verspreid: VDAB, RegioJobs, de 
website van de gemeente Wetteren, de website van 
het Sociaal Huis, de VZW Wetterse Moskee. Via deze 
verschillende kanalen wil de gemeente en het 
OCMW om een zo divers mogelijk publiek bereiken.  
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2015-01-31  Gedeeltelijk bereikt. Vacatures worden verspreid via 
VDAB, RegioJobs, de website van de gemeente 
Wetteren, de website van het Sociaal Huis.  

  

2016-12-31 Gerealiseerd Vacatures worden via verschillende kanalen 
verspreid. Voor het bereiken van etnisch-culturele 
minderheden mag ook beroep gedaan worden op 
vzw Moskee & TNGW - multiculturele 
vrouwenbeweging uit Wetteren.  

  

   ORGDIVERSIT03: De gemeente ontwikkelt een actieve communicatiestrategie waardoor de 
openstaande vacatures beter bekend geraken bij ECM 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Overzicht van de acties in functie van de bekendmaking vacatures bij ECM 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Door de problemen met de  implementatie van het 
geïntegreerd HR -systeem en het feit dat de module 
werving & selectie nog niet werd uitgerold binnen dit 
systeem werd deze doelstelling verschoven naar 
2016. (In 2016 werd het gamma aan gebruikte 
publicatiekanalen voor vacatures al gevoelig 
uitgebreid)  

  

2016-12-31 Gerealiseerd In onderling overleg, worden alle vacatures 
gecommuniceerd aan de integratieambtenaar die op 
haar beurt zorgt voor de verspreiding en 
bekendmaking via haar netwerk.  

  

2018-12-31  Dit verloopt nog steeds op dezelfde manier.  

  

   ORGDIVERSIT05: Het lokaal bestuur biedt aan haar personeel vormingen aan over diversiteit en 
stimuleert de deelname eraan 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Overzicht vormingen, deelnemers en evaluatie door deelnemers 

Info: Overzicht vormingen, deelnemers en evaluatie door deelnemers 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-10-27 55 deelnemers 
 
Zie: 
- deelnemerslijst 
- 1 lijst e-mail adressen 
deelnemers 'Duidelijke 
Taal' 

Actie behaald. In totaal namen 55 personeelsleden 
van de gemeente deel aan de vorming ‘Duidelijke 
Taal’: 34 personeelsleden namen deel aan de 
vorming ‘Duidelijk Gesproken Taal’ en 21 
personeelsleden namen deel aan de vorming 
‘Duidelijk Geschreven Taal’. Sommige 
personeelsleden namen deel aan beide vormingen.  
De vorming bereikte personeelsdiensten van 
verschillende gemeentelijke diensten en 
voorzieningen. 
Het onderdeel ‘Duidelijk Gesproken Taal’ werd 
gevolgd door personeelsleden van dienst Onthaal 
(3),  de Themabalie (3), en Burgerzaken (9), de 
gemeentelijke Bibliotheek (8), de sporthal (3) en het 
zwembad (2), de academie (4), het cultuurcentrum 
NOVA (1) en dienst toerisme (1). 
Het onderdeel ‘Duidelijk Geschreven Taal’ werd 
gevolgd door personeelsleden van dienst Bevolking 
(1), Burgerzaken (1), het Secretariaat (4), de 
Personeelsdienst (1), Financiën (1), Ruimtelijke 
Ordening (1), Milieu (1), Lokale Economie/ Wonen 
(1), Mobiliteit (1), de gemeentelijke Bibliotheek (1), 
de Academie (2), het Cultuurcentrum (1), de 
Communicatiedienst (2), de Jeugddienst (1), de 
Sporthal (1) , het zwembad (1) en dienst Toerisme 
(1).  
 

  

2014-11-08 4 vormingsmomenten 
'Duidelijke taal' 
 
Zie: 
- overzicht data 
- projectfiche vorming 

Actie behaald. In het kader van het taalbeleid werden 
door de gemeente 4 vormingsmomenten ‘Duidelijke 
Taal’ georganiseerd door het Huis van het Nederlands 
in samenwerking met de Integratiedienst. Deze 
vorming werd aangeboden aan medewerkers van de 
gemeente die in contact komen met de bevolking.  
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- nota aan het MAT 
- artikel P@per 

De vorming ‘Duidelijke Taal’ biedt ondersteuning bij 
het communiceren in het Nederlands met 
anderstaligen en laaggeletterden. De vorming reikt 
tips aan en werkt met voorbeelden die aansluiten bij 
de praktijk van de deelnemers. De vorming bestaat 
uit 2 delen : verbale communicatie (‘Duidelijk 
Gesproken Taal’) en schriftelijke communicatie 
(‘Duidelijk Geschreven Taal’), waarbij elk deel een 
half dagdeel in beslag neemt.  
De vorming ‘Duidelijk Gesproken Taal’ tweemaal 
georganiseerd, namelijk op maandagvoormiddag 
27/10/2014 en op maandagnamiddag 27/10/2014. 
De vorming ‘Duidelijk Geschreven Taal’ werd 
eveneens tweemaal georganiseerd, namelijk op 
woensdagvoormiddag 15/10/2014 en 
maandagnamiddag 20/10/2014.  
 

  

2016-12-31 7 deelnemers aan 
verschillende vormingen 

Actie behaald. 
Dyslexie welkom in de bib -> bibliotheek personeel 
Racisme en discriminatie -> onthaalmedewerkers 
gemeentehuis 
Inspiratiedag Senioren -> sportpromotoren 
Racisme en discriminatie -> burgerzaken en onthaal 
gemeentehuis 
Diversiteit in bibliotheek -> bibliotheekpersoneel 
 

  

2017-12-31  In het kader van de verhuis naar het nieuw 
gemeentehuis, kregen de onthaalmedewerkers een 
opleiding 'Racisme & discriminatie'. 
 
Op 23/05/2017 : sessie 'Hallo, dit is discriminatie' 
georganiseerd door de VVSG. 
 
16/09/2017 : vormingssessie 'Is dit nu Islam? 
Interreligieuze dialoog'  georganiseerd door 
Vormingsplus Waas & Dender.  

  

2018-12-31  In het kader van de verhuis naar het nieuwe 
gemeentehuis, werd door de preventieadviseur in feb 
2018 een toelichting gegeven omtrent 
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agressieprotocol. Masterclass communicatiestrategie 
werd gevolgd in mei 2018. Nieuwe medewerker 
volgde studiedag en opleiding 
vreemdelingenwetgeving in mei/juni 2018.  

  

2019-12-31  In het kader van ‘lokale tolkenpool Wetteren’ werd 
een infosessie georganiseerd voor professionelen en 
burgers. De infosessie behandelde het thema 
deontologie en werd gegeven door Agentschap 
Integratie & Inburgering.  

  

Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  In het najaar 2015 werd het gemeentepersoneel 
geïnformeerd over radicalisering. Sertan Içten van 
politiezone Wetteren Laarne Wichelen vulde dit in 
aan de hand van 2 verschillende infosessies 
(afhankelijk van de doelgroep): één over radicalisme 
en één over actuele fenomenen, duiding en detectie. 
Op 29/04/2015 gaf de integratieambtenaar een 
korte infosessie over taalstimulering bij anderstalige 
kinderen aan de stagiaires van De Katrol Wetteren 
(CAW), ter voorbereiding van het taalkamp dat in de 
maand 08/2015 werd georganiseerd.  

  

2016-12-31  Verschillende vormingen aangeboden aan 
verschillende diensten: in totaal 7 deelnames aan 
verschillende opleidingen. 
Dyslexie welkom in de bib -> bibliotheek personeel 
Racisme en discriminatie -> onthaalmedewerkers 
gemeentehuis 
Inspiratiedag Senioren -> sportpromotoren 
Diversiteit in bibliotheek -> bibliotheekpersoneel 
 

  

2017-12-31  13/06/2017 en 14/06/2017 werd voor het personeel 
van het Sociaal Huis Wetteren alsook externe 
partners een vorming over cultuursensitieve zorg 
gegeven.  
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2018-12-31  Ook in 2018 werd er al vorming aangeboden voor 
Daisy online, studiedagen voor culturele activiteiten 
van jongeren, communicatiekliniek en 
communicatiestrategie.  

  

   ORGDIVERSIT06: Het personeel van het lokaal bestuur wordt bevraagd betreffende discriminatie en 
tolerantie op de eigen werkvloer 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Bevraging, result bevraging, analyse&ovz mogelijke actieptn 

Info: Bevraging, resultaten bevraging, analyse & overzicht mogelijke actiepunten 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 0 Zie vorige indicator  

  

2015-12-31 0 Door personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de  implementatie van het 
geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven 
naar 2016.  

  

2016-12-31 0 Actie behaald. in kader van tevredenheidsenquête 
werd personeel integraal bevraagd. Resultaten ivm 
discriminatie en grensoverschrijdend gedrag worden 
opgenomen in uite te werken agressieprotocol in 
2017.  

  

2018-12-31 0 Er is een blijvende aandacht betreffende 
discriminatie en tolerantie op de eigen werkvloer.  

  

 Actieplan ORGWELWERK: Constante verbetering van het welzijn van de werknemers 

Constante verbetering van het welzijn van de werknemers 
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Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   ORGWELWERK01: Psychosociale belasting door uitwerken van een agressieprotocol en procedure 
voorzien per locatie 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Een agressieprotocol werd uitgewerkt in 2014. De 
procedures per locatie zullen worden uitgewerkt in 
2015 en 2016.  

  

2016-12-31  Door de afwezigheid van de preventieadviseur werd 
dit niet behandeld. Na de aanwerving van de 
preventieadviseur bij begin van 2017 zal dit opnieuw 
worden opgenomen en volledig verder uitgewerkt.  

  

2017-09-05 Herwerking van het 
agressieprotocol voor 
gemeente. 

Er is een literatuurstudie uitgevoerd door de interne 
dienst preventie (bronnen: Kluwer, toezicht welzijn 
op het werk.be, resultaten van 
tevredenheidsenquête Provikmo). Bedoeld om het 
dienstoverschrijdende deel van het bestaande 
protocol te evalueren + gevaren en maatregelen op 
te sporen. Categorieën van gevaren, risico's en 
mogelijke maatregelen worden op dit moment nog 
ingedeeld volgens de 4A (arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsverhoudingen). Daarna zal per dienst moeten 
worden geïdentificeerd per dienst wat de 
voornaamste risico's zijn, alsook welke maatregelen 
realistisch en werkbaar zijn om te implementeren. 
Consultatie van ten minste 1 medewerker per dienst 
is nodig. 
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2017-12-31 Gerealiseerd De studie werd gefinaliseerd en er werd aanvang 
gemaakt met uitwerken van het agressieprotokol dat 
begin 2018 zal worden gefinaliseerd. Hiervoor werd 
een werkgroep met het OCMW opgericht. Bij de 
verhuis zullen de medewerkers een eerste 
kennismaking krijgen.  

  

2018-12-31 Implementatie van 
agressieprotocol, Rode 
Heuvel 

De documentatie van het agressieprotocol is 
integraal beschikbaar via intranet: 
- Beleidsnota beheersing van psychosociale risico's 
(het ruime kader), 
- Risicobeheersing integrale aanpak van geweld, 
- Agressie interventie en nazorg protocol. 
 
Gedragscode (preventief en verwachtingen burger-
medewerker) + hoe te handelen als 
medewerker/leidinggevende werden 
gecommuniceerd bij infosessies tijdens de verhuis. 
Een samenvattende presentatie is beschikbaar. 
Er zijn verkennende gesprekken met aanbieders van 
opleiding. Doelpubliek: prioritair Rode Heuvel. 
 
 

  

2019-12-31  Permanentieregeling voor balieplein Rode Heuvel is 
ingevoerd en wordt opgevolgd.  

  

   ORGWELWERK02: Een personeelstevredenheidsenquête 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 
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2015-12-31  Door personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de  implementatie van het 
geïntegreerd HR-systeem werd dit doorgeschoven 
naar 2016. (In 2016 werd reeds een piloot gestart op 
de technische, organisatie-brede rolout voorzien 
eind 2016-begin 2017).  

  

2016-12-31 Gerealiseerd In kader van collectief verzoek werd enquête 
georganiseerd tussen 11/11/2016 en 24/12/2016. 
Resulten en opvolging worden besproken en 
behandeld in 2017  

  

2017-09-24  De heer Van Der Elst van Provikmo heeft de 
resultaten van de tevredenheidsenquête toegelicht 
op het CBS en op een gezamenlijke gemeente- en 
OCMW-raadscommissie.  In het kader hiervan wordt 
een coachingtraject opgestart voor het MAT en een 
apart traject voor de TD en de HR.  

  

2017-12-31  Er werd tengevolge van de tevredenheidsenquête 
een verbetertraject uitgerold voor het  MAT, dienst 
cultuur ( BIB-CC NOVA) en een begeleiding voor de 
secretaris. In 2018 zullen er specifieke  trajecten 
komen voor dienst infrastructuur en HR.  

  

2018-12-31  In navolging van de tevredenheidsenquete werd er 
een apart traject voorzien voor technische dienst 
(voorjaar 2018) en dienst HR (juni 2018).  

  

   ORGWELWERK03: Uitwerken van een gezinsvriendelijk beleid 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 
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Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Door personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de  implementatie van het 
geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven 
naar 2016.  

  

2016-12-31  Door personeelsproblematiek binnen HR en de 
problemen met de  implementatie van het 
geïntegreerd HR-systeem werd dit niet opgenomen.  

  

2017-06-30  Wordt meegenomen in aanpassing RPR, welke 
gepland staat in tweede helft 2017.  

  

2017-12-30  Door recente wijziging in bovenlokale wetgeving 
dient grote delen van de RPR hierover te worden 
aangepast . Dit werd opgestarten zal in 2018 worden 
afgerond.  

  

2018-12-31  De regeling rond omstandigheidsverlof werd reeds 
aangepast (uitgebreid naar nieuw samengestelde 
gezinnen) in de rechtspositieregeling.  

  

 Actieplan ORGAGBIVA: Oprichting AGB/IVA/... 

Oprichting AGB/IVA/… voor aankoop, bouw en renovatie van eigen patrimonium na 
optimalisatiestudie 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

 Prioritaire Doelstelling: Burgerger, klantvr dv vr digitalisering en toegankelijkheid 

Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klemtoon op digitalisering en 
toegankelijkheid 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 1.201,08 0,00 6.802,29 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan KLANT DIGDST: Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen 

Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   KLANTDIGDSTV02: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Sinds 2014 is dit actief voor de IBO's.  
Er zijn gesprekken geweest met de verschillende 
diensten en er is al een doorgedreven samenwerking 
tussen ocmw en gemeente.  

  

2015-12-31  Inschrijven voor activiteiten via Antigone 
webapplicatie. Testen voltooid, in productie in Q2 
2016  

  

2016-12-31 Gerealiseerd Is volledig verwezenlijkt. Antigone werd vervangen 
Facilitator (reservatiemodule voor zalen in sporthal 
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en De Poort); Xio in samenwerking met Fdem 
vervangt de LCP-module voor de reservaties in de 
IBO's.  

  

   KLANTDIGDSTV01:  

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-05-20 Opleiding: Modelleren 
van processen bij Syntra 
Midden-Vlaanderen 

Actie behaald: De eendaagse  opleiding leerde de 
basisprincipes van het opmaken van bestaande 
werkproces  

  

2014-09-18 Opstart overleg + 2 
vervolgoverleg. 

Actie behaald: De processen van de dienst 
Burgerzaken worden als eerste uitgeschreven. 
Opstartoverleg met het diensthoofd. Op 24/11 + 1/12 
opvolgvergaderingen waarbij de medewerkers 
worden betrokken.  

  

2014-10-21 1 Informatiemoment Actie behaald: Alle diensthoofden werden 
geïnformeerd over het doel en de inhoud van het 
procesbeheer binnen de organisatie, met het oog op 
het uitschrijven van de processen per dienst/team op 
een later tijdstip.  

  

2014-12-31  Er werd een softwaretool aangekocht om de 
geanalyseerde processen in uit te schrijven.  

  

2015-12-31  Hier kan verwezen worden naar de actie 
ORGEFFICIENT02.  

  

2019-12-31  TE VERWIJDEREN  
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 Actieplan KLANTTOEGANG: Fysieke dienstverlening toegankelijker maken 

Fysieke dienstverlening toegankelijker maken 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 1.201,08 0,00 4.433,35 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  KLANTTOEGANG01: Implementeren van een onthaalbalie en themabalies 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 1.201,08 0,00 4.433,35 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Het voorbereidend studiewerk werd uitgevoerd. Eind 
2014 werd de onthaalbalie volledig in gebruik 
genomen en geïmplementeerd.  

  

2015-12-31  De onthaalbalies werden in voorjaar 2015 
geïmplementeerd. het aantal balies werd grondig 
afgebouwd. De kennisoverdracht en werking 
verbetert gestadig, afhankelijk van balie tot balie.  
Een evaluatie wordt in 2016 gepland. Het gevoel bij 
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de klant (burger) is vrij positief. Dit is echter nog niet 
tastbaar gemaakt via een enquête. De tevredenheid 
bij de medewerkers is onderscheiden en negatieve 
reacties zijn veelal gelegen aan de 
arbeidsomstandigheden. Deze zullen in het nieuwe 
AC verbeteren.  

  

2016-12-31 Gerealiseerd Concept en uitrol werden intern geëvalueerd door de 
betrokken medewerkers. Met de opmerkingen van 
de medewerkers wordt rekening gehouden wanneer 
dit concept aangepast  in 2017 in het nieuw 
stadskantoor verder zal worden uitgerold.  

  

2017-12-31  Dit concept zal aangepast geïmplementeerd worden 
in het nieuw gemeentehuis en vervult een centrale 
rol in het nieuwe dienstverleningsconcept. Er zal ook 
een ticketzuil met tickketingssysteem 
geïmplementeerd worden en een afsprakensysteem. 
Door deze begeleidingssystemen kan dit ten volle 
worden uitgewerkt en renderen.  

  

2018-08-31  Met de opening van het gemeentehuis op 5/2/2018 
werd het concept volledig uitgerold.  Er dienen hier 
en daar nog bijsturingen te worden verricht.  

  

2019-12-31  TE VERWIJDEREN  

  

   KLANTTOEGANG02: Opmaken van een productencatalogus 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  2014: Alle producten van de diensten binnen het 
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gemeentehuis werden ingevoerd, geuniformiseerd 
en gebruiksvriendelijk gemaakt. De 
productencatalogus wordt intern gebruikt.  
2014-2019: Verder aanvullen, extern publiceren en 
up-to-date houden productencatalogus.  

  

2015-12-31  In 2015 werd de productencatalogus verder 
aangevuld en bijgewerkt. 121 van de 275 producten 
die reeds opgenomen zijn (i.e. van diensten binnen 
het gemeentehuis) werden in de loop van het jaar 
bijgewerkt.  

  

2016-12-31  De productencatalogus werd verder aangevuld en 
onderhouden. Producten van de diensten van buiten 
het gemeentehuis werden stelselmatig toegevoegd. 
Er wordt gewerkt aan een meer gebruiksvriendelijke 
versie.  

  

2017-08-31  In het kader van Let’s Move It! wordt gekozen om te 
werken met de interbestuurlijke productencatalogus 
(IPDC). Er werden meer dan 400 producten in de IPDC 
geselecteerd en deze zijn opgeladen in de CRM. 
Er werden ook linken gelegd tussen de IPDC en onze 
bestaande catalogus.  
 

  

2017-12-31  In het kader van Let’s Move It! werd gekozen om te 
werken met de interbestuurlijke productencatalogus 
(IPDC). Er werden meer dan 400 producten in de IPDC 
geselecteerd en deze zijn opgeladen in de CRM. 
Verder hebben alle diensten deze fiches verrijkt met 
de informatie die van toepassing is voor de gemeente 
Wetteren. Hiervoor werden opleidingen 
georganiseerd zodat de medewerkers deze 
informatie konden invoeren in CRM.  

  

2018-08-31  De productencatalogus werd in CRM gekoppeld aan 
de Interbestuurlijke productencatalogus. De diensten 
controleren de producten en vullen ze verder aan 
met lokale informatie. er werd een koppeling gelegd 
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naar de nieuwe website (in opbouw), waardoor deze 
informatie automatisch ontsloten kan worden naar 
het publiek.  

  

2018-09-17  De productencatalogus bestaat ondertussen. In 2018 
werken de diensten verder aan het invullen van de 
kennisfiches. Een aantal van deze fiches zullen 
worden doorgestuurd om de nieuwe gemeentelijke 
website te voeden. Bovendien worden in de 
kennisfiches linken gelegd naar de afsprakenmodule.  

  

2018-12-31  De productcatalogus is klaar voor ontsluiting via de 
website in februari 2019, en dient intern als 
kennisdatabank.  

  

2019-12-31  De productencatalogus is ontsloten naar de 
buitenwereld via de website. Alle externe producten 
zijn te raadplegen op de website www.wetteren.be, 
met een centraal onderhoud in CRM, en waar 
relevant een directe link naar de online aanvragen en 
afsprakenmodule.  

  

 Actieplan KLANTINFO: inform gemeent aangelegenh need-to-know & want-to-know 

De Wetteraar correct en tijdig informeren over gemeentelijke aangelegenheden op basis van need-
to-know en want-to-know 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 2.368,94 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 
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  KLANTINFO01: Verder uitbouwen van digitale kanalen (sociale media, website uitbouwen tot 
volwaardig onderdeel van de dienstverlening 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 2.368,94 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Nieuwe website aangepast aan de huidige 
standaarden en met oog op gebruiksgemak en 
interactie met de 'klant'. Aanmaak nieuwe website 
voor OCMW is gestart in eigen beheer. Werkgroep 
werkt een voorstel uit ism ICT.  
Start aanmaak nieuwe gemeentelijke website is 
voorzien in 2016.  

  

2015-12-31  Sociale media zijn verder uitgebouwd tot deel van de 
dienstverlening. In 2015 steeg het aantal gebruikers 
die de Facebookpagina Beleef Wetteren ‘liken’ van 
1784 naar 2128. 
De Facebookpagina Sport- en Recreatiedomein De 
Warande werd opgestart in 2015 en kende eind 2015 
al 1468 pagina-vind-ik-leuks. Ook werd de 
Facebookpagina voor Kunstacademie 
(Muziek&Woord) opnieuw aangemaakt. Deze telde 
aan het eind van 2015 215 volgers. Daarnaast werden  
pagina’s van buitenstaanders mee onder het eigen 
beheer gebracht. In 2015 centraliseerde de dienst 
Communicatie het beheer over de gemeentelijke 
Facebookpagina’s, en is backup bij het beheren van 
de pagina’s van cc Nova, De Warande  en de 
Kunstacademie.  
Dienst Communicatie maakte op 5 februari 2013 een 
twitteraccount aan. In 2015 werden 289 tweets 
geplaatst. Het aantal volgers steeg van 804 naar 
1082. 
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Er werden 18 digitale nieuwsbrieven verstuurd, 
telkens aan zo'n 900 abonnees.  

  

2016-12-31  Sociale media zijn een belangrijk deel van de 
communicatie geworden. Er werd een bestek 
opgemaakt voor de vernieuwing van de website, met 
een meer uitgebreid digitaal loket. Uitvoering 
hiervoor is voorzien in 2017.  

  

2017-08-31  Sociale media maken een vast en populair deel uit 
van de communicatiemix.  
De uitbouw van een nieuwe website is toegewezen, 
en de leverancier is gestart.  

  

2017-12-31  De structuur van de geïntegreerde website voor 
gemeente, AGB en OCMW is uitgeschreven, om te 
worden geïmplementeerd in 2018.  

  

2018-08-31  Sociale media blijven een erg belangrijk onderdeel 
van de dienstverlening. met onder meer de 
Facebookpagina Weg van Wetteren. Er wordt steeds 
meer in directe communicatie gegaan met de burgers 
via deze sociale media. Dit is belangrijk naar 
dienstverlening, om voeling te houden met wat er 
leeft en naar informatieverspreiding.  
De uitgewerkte structuur voor de geïntegreerde 
website is geconcretiseerd. De verdere invulling 
gebeurt deels via de productcatalogus/kennisfiches, 
deels via nieuw te maken content. De deelwebsites 
van Weg van Wetteren en Speelplein Wesp werden 
afgewerkt en gelanceerd in het voorjaar.  

  

2018-12-31  Sociale media: verderzetten van de bestaande 
aandacht en webcare.  
De laatste aanpassingen gebeuren nog voordat de 
gemeenschappelijke website van gemeente en 
OCMW gelanceerd kan worden, met integratie van de 
productencatalogus en de afsprakenmodule.  
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2019-12-31  Begin 2019 ging de nieuwe, eengemaakte website 
voor gemeente en OCMW online. Deze ontsluit het 
volledige productenaanbod, en maakt online 
afspraken en aanvragen op een eenvoudige manier 
mogelijk.  
 

  

   KLANTINFO02: Opmaak van een communicatieplan : uitbouwen van een proactieve en 
gestructureerde communicatie, centraal beheer van de communicatie met duidelijke decentrale 
verantwoordelijkheden 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Eerste versie van het communicatieplan met 
bijhorende afsprakennota's werd uitgewerkt. 
Verdere uitwerking: 2016.  

  

2015-01-31  Communicatie wordt continu bijgestuurd en centrale 
en decentrale verantwoordelijkheden worden 
geleidelijk aan verduidelijkt.  

  

2016-12-31  De formele opmaak van een communicatieplan is niet 
gebeurd in 2016. Noodzakelijke voorwaarde hiervoor 
is o.a. een uitgewerkt en volledig organogram.  

  

2017-08-31  Omwille van personeelsproblemen is hier niet aan 
gewerkt in de eerste helft van 2017. De focus ligt op 
de dagelijkse werking en de verhuisplannen.  

  

2017-12-31  In de tweede helft van 2017 werd niet verdergewerkt 
aan het formele uitschrijven van het 
communicatieplan. Voorzien in 2018  
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2018-08-31  Er werd een structuur uitgewerkt om binnen de 
diensten communicatie-ervaringen uit te wisselen. Zo 
werden de interne 'vormgevers', medewerkers aan 
de website en beheerders van sociale media 
samengebracht, en siwwelen zij kennis en ervaringen 
uit bij periodiek overleg.  
Binnen de dienst worden continu structuren verder 
uitgewerkt om de communicatie te blijven 
professionaliseren.  

  

2018-12-31  Geen structurele verdere evolutie in dit dossier in de 
tweede jaarhelft.  

  

2019-12-31  In 2019 is gewerkt aan de kennisdeling en 
samenwerking tussen gemeente- en OCMW-
diensten. De communicatie is geleidenlijk aan meer 
centraal ondersteund, echte rnog niet op een formele 
wijze.  

  

   KLANTINFO03: Het onthaal van nieuwkomers door het lokaal bestur wordt bijgestuurd in functie van 
toegankelijkheid en participatie van anderstaligen en ECM te vergroten 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Inhoud brochures m verspreidingskanalen &evaluaties dr deeln 

Info: Inhoud brochures met verspreidingskanalen en evaluaties door deelnemers 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-04-01 1 Flyer 'Op Stap' Actie behaald. De flyer ‘Op Stap in Wetteren’ geeft 
meer informatie over de sociale wandeling die 
georganiseerd wordt voor Wetteraars, met focus op 
nieuwkomers, die de gemeente beter willen leren 
kennen. De flyer geeft de datum, het tijdstip van 
aanvang en het einde van de wandeling aan.  
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2016-12-31  Gedeeltelijk gerealiseerd. In het najaar 2016 werd 
een intergemeentelijke werkgroep opgestart om een 
onthaalbrochure/pakket te ontwikkelen voor nieuwe 
inwoners van vreemde herkomst. Op 12/10 vond een 
eerste verkennend overleg plaats. Op 22/11 kwam de 
werkgroep voor een tweede maal samen om uit te 
denken hoe de/het onthaalbrochure/pakket vorm 
dient te krijgen. We streven ernaar om dezelfde 
vormgeving erop na te houden binnen Wetteren, 
Wichelen en Laarne.  

  

2017-12-31 gedeeltelijk geraliseerd. 
in voorjaar 2017 wordt 
verdergezet in 2018 

  

  

2018-08-31  'on hold'  

  

2019-12-31  Via de Op Stap-wandeling willen we het Wetterse 
vrijetijdsaanbod op een laagdrempelige manier 
kenbaar maken aan nieuwe inwoners, met een sterke 
focus op etnisch culturele minderheden 
Er namen op 17/05/2019 35 mensen deel aan Op 
Stap in Wetteren. Veel toeleiding van deelnemers 
gebeurde via dienst inburgering van het Agentschap 
Integratie & Inburgering, Babbelonië en De Katrol.  
 
 
 
School in zicht werkt projectmatig aan het 
doorbreken van segregatie in het onderwijs. Dit niet 
vanuit het gegeven dat we met een acuut probleem 
van ‘concentratiescholen’ zitten maar dat scholen – 
vooral in het centrum van Wetteren – wel de druk 
voelen.  
Op dit moment zijn volgende fasen in het project al 
doorlopen. 
1. Adviesgroep samenstellen en bij elkaar roepen in 
samenspraak met gemeente 
- afbakening projectgebied 
- relevante achtergrond bij scholen en/of lokale 
gevoeligheden 
- standaard School in zicht >> hoe aanpassen op 
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maat? 
- planning 
- doelstellingen vastleggen (voor evaluatie) 
- omgekeerde beweging? >> wie is partner? 
2. Netwerk zoeken voor communicatie: contact 
opnemen, voorstelling project bij verschillende 
partners 
3. Omgevingsanalyse  
 
Ook in 2020 zal het project school in zicht 
gecontinueerd worden.  
 

  

Indicator: Ovz deelnemers ad sociale wandeling & evaluatie vd wandeling 

Info: Overzicht van deelnemers aan de sociale wandeling en evaluatie van deze wandeling 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-04-01 12 deelnemers Actie behaald. Er namen 12 personen deel aan de 
sociale wandeling, waaronder 5 Nederlandstaligen 
en  7 anderstalige nieuwkomers. (Namen 
deelnemers zie verslag Babbelonië – Op Stap.)  

  

2014-05-09 3 evaluaties Actie behaald. De sociale Wandeling ‘Op Stap’ werd 
driemaal geëvalueerd. Het werd eenmalig 
geëvalueerd door een medewerker van Babbelonië, 
door een medewerker van Inburgering. Tenslotte 
vond er op 09/05/2014 een globale evaluatie plaats 
door de Integratiedienst, Inburgering en Odice. Er 
wordt gewerkt aan een nieuw evaluatieformulier 
voor de deelnemers (zie verslag overleg Inburgering/ 
Integratiedienst, verslag Babbelonië en mail 
Inburgering)  

  

2014-12-31  Actie voltooid (Op Stap in Wetteren 01/04/2014 + 
Vorming aan personeel 'Duidelijke taal') 
 
Indicatoren: 
- Gemeente Op Stap flyer 
- Op Stap Routeplanner 
- 13 06 11 overleg participatie Wetteren 
- Nota aan het Bijzonder Comité voor Hulp en 
Dienstverlening 
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- Nota aan het Schepencollege 
- OpStapEvaluatiedeelnemers 
- Tijdsplanning Op Stap 
- Verslag 21 januari 2014 14h Sociaal Huis 
+ zie indicatoren ORGDIVERSIT05  

  

2015-12-31 1 onthaalwandeling Gerealiseerd. Op 13/11/2015 vond een 
onthaalwandeling voor (anderstalige) nieuwkomers 
plaats. De onthaalwandeling focust zich op de 
toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod 
in Wetteren. In totaal namen 31 mensen deel aan de 
wandeling, waaronder 4 begeleiders.  

  

2016-12-31  Niet gerealiseerd. Er werden geen sociale 
wandelingen georgansieerd in 2016. In het najaar van 
2016 werden op 12/10 op een overleg met 
verschillende partners (Agentschap Integratie & 
Inburgering, Babbelonië,...) wel reeds plannen 
gemaakt om in 2017 alvast in februari/maart een Op 
Stap wandeling in Wetteren te organiseren. Hiertoe 
werden eind 2016 reeds contacten (bv. Babbelonië, 
CC Nova, bibliotheek, De Warande,...) gelegd en 
afspraken gemaakt.  

  

2017-03-17  Op Stap in wetteren er namen 11 mensen deel  

  

2017-12-15  Op stap wandeling er namen 9 mensen deel + nadien 
evaluatie  

  

2018-08-31  staat gepland in najaar  

  

Indicator: Ovz overlegmomenten werkgroep taalbeleid en verslagen 

Info: Overzicht overlegmomenten werkgroep taalbeleid en verslagen 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-05-09 1 overlegmoment 
integratiedienst - 
inburgering - Odice  
1 verslag 

Indicator behaald. Op 09/05/2014 vond er een 
overleg rond  taalbeleid plaats. De Integratiedienst 
riep de verschillende partners voor dit overleg 
samen: een medewerker van dienst Inburgering, een 
medewerker van het Oost-Vlaams 
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Diversiteitscentrum Odice en de 
integratieambtenaar (zie verslag overleg Inburgering-
Integratiedienst Taalbeleid)  

  

2014-06-24 1 overleg stuurgroep 
Babbelonië 
1 verslag 

Actie behaald. De stuurgroep Babbelonië kwam 
samen op 24/06/2014. Daar werden de stand van 
zaken besproken en werden de geplande en 
gewenste acties besproken die kaderen binnen het 
taalbeleid van Babbelonië. Op dit overleg waren de 
volgende diensten aanwezig: Lokaal Opvanginitiatief 
Sociaal Huis, Huis van het Nederlands, Inburgering, 
werkgroep vluchtelingen, Babbelonië, Odice, 
Vormingplus Waas-en-Dender en de Integratiedienst. 
(zie verslag)  

  

2014-08-28 2 nota's Taalbeleid aan 
BCHD 

Actie behaald. Op 26/06/2014 en 28/08/2014 vond 
een kennisgeving van het taalbeleid aan het Bijzonder 
Comité voor Hulp en Dienstverlening plaats. De 
nota’s tonen het stappenplan van de te ondernemen 
acties (zie nota’s).  

  

2014-09-29 1 overlegmoment 
werkgroep NT2 
1 verslag 

Actie behaald. 
Op 29/09/2014 vond een overlegmoment plaats van 
de werkgroep taalbeleid. De Integratiedienst nam de 
regierol op in het samenroepen van dit overleg. Deze 
werkgroep bestaat uit 5 leden kende de volgende 
samenstelling: personeelslid Inburgering, Huis van 
het Nederlands, Integratiedienst Wetteren, PCVO 
Scheldeland en Centrum voor Basiseducatie Leerpunt 
Waas & Dender.  
Zie ook: mail samenbrengen NT2-overleg  

  

2016-12-31  Gedeeltelijk gerealiseerd. De werkgroep 'taalbeleid' 
in se kwam niet samen in 2016. Wel werd opnieuw in 
2016 de eerste pogingen ondernomen (leggen van 
contacten, maken van afspraken) om het lokaal NT2-
overleg (met integratiedienst (Sociaal Huis), 
bibliotheek (gemeente), Agentschap Integratie & 
Inburgering (Nederlands leren & inburgering) en 
formele NT2-aanbieders (PCVO Scheldeland & CBE 
Leerpunt) opnieuw samen te roepen om samen 



 

58 
 

omtrent 'taalbeleid' in gemeente Wetteren te 
werken.  

  

2017-12-31  Gedeeltelijk gerealiseerd. Er werd met de 
verschillende partners regelmatig samengezeten voor 
onder andere de organisatie van verschillende 
activiteiten en werrd dit thema mee opgenomen.  

  

2018-08-31  reeds 1 overleg NT 2 in 2018  

  

2019-12-31  School in zicht maakt van scholen terug echte 
buurtscholen: scholen die een afspiegeling zijn van 
hun buurt. Ouders gaan via School in zicht samen op 
bezoek in de scholen in hun buurt. Ook tijdens de 
infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar 
en krijgen zij informatie over het scholenaanbod. 
Kansrijke ouders en concentratiescholen, het zijn 
vaak twee werelden apart. Deze ouders hebben geen 
eerstehands-informatie over de scholen, want geen 
enkel kind uit hun vriendenkring gaat er naartoe. 
Afgaande op het schoolpoortbeeld denken ze dat het 
geen school is voor hen en hun kind. 
School in zicht zorgt ervoor dat ouders wel over deze 
eerstehands informatie beschikken. Samen met 
andere ouders uit de buurt krijgen zij informatie 
tijdens een infoavond, bezoeken ze scholen tijdens 
openschooldagen en wisselen ze ervaringen uit op 
een terugkomavond. Zo kunnen ouders een 
schoolkeuze maken op basis van eerlijke informatie, 
die ze zelf verzameld hebben. Het feit dat ook andere 
gezinnen uit de buurt voor dezelfde school kiezen, is 
daarbij een ruggensteun. 
 
 
 
 
Het mobiel vaccinatieteam richt zich tot doelgroepen 
die de officiële instanties onvoldoende bereiken 
(zoals leerlingen in privé- of thuisonderwijs) of die 
geen toegang hebben tot medische voorzieningen 
(zoals Roma, daklozen of slachtoffers van 
mensenhandel).  
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In onderling overleg komt het team ter plaatse 
vaccineren. Alle vaccins uit het basisvaccinatieschema 
zijn gratis. Wij voeren ook alle gegevens in Vaccinnet 
in, zodat elke arts de vaccinatiegegevens van zijn 
patiënt later kan raadplegen. 
 
De vaccinaties vonden dit jaar plaats op: 26/01/2019, 
04/05/2019 en 05/10/2019.  
 
Door een tegenvallende opkomst werd besloten te 
veranderen van locatie. Na de verhuis naar VZW ’t 
Ensemble en Deelpunt is het bereik veel groter 
geworden, bij elke vaccinatie bereiken we toch  
een 70-tal personen.  
 
 
 

  

   KLANTINFO04: In publicaties van het lokaal bestuur wordt getracht de etnisch-culturele diversiteit in 
beeld te brengen. 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Ovz publicaties id Wett Nieuwsbr over samenleven in diversit 

Info: Overzicht publicaties in de Wetterse Nieuwsbrief over samenleven in diversiteit 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-11-01 6 publicaties in de 
nieuwsbrief 

Doorlopende actie 2014-2019. In 2014 werd de actie 
behaald. 
NB 187: ‘Op de koffie met Samira’ 
NB190: Het gezicht van de oorlog – lezing door Rudy 
Vranckx 
NB193: Onze kleine wereldbibliotheek 
NB195: Colour Bar 
NB202: Het Fairtradeontbijt 
NB204: Lezing Arm en Rijk van Jan Leyers 
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2016-12-31  Vanuit de integratiedienst werden volgende zaken 
opgenomen in de gemeentelijke publicaties van 
2016: 
- NB(nieuwsbrief)  230: Campagne 'oefen hier je 
Nederlands' 
- NB 231: oproep voor wereldcafé Wetteren spreekt 
op 18/02 
- NB 232: kalender: Wetterens spreekt op 18/02 
- NB 247: kalender: interreligieuze dialoogavond 
27/10 
- NB 249: kalender: nieuwkomer in de kijker: focus op 
Armenië 24/11 
Daarnaast werden twee artikels gepubliceerd in de 
nieuwsbrief over het buurtfeest van Overbeke, een 
initiatief dat streeft naar participatie enintegratie van 
alle bevolkingsgroepen.  
Daarnaast is er ook aandacht voor deze thema's in de 
de sociale media van de gemeente.  
 

  

2017-08-31  7 publicaties in de nieuwsbrief:  
NB255: uitkalender Eetfestijn Culinair Solidair 
(Overschelde 5/3) 
NB258: uitkalender Gesprek: Gastvrij café Oost-
Vlaanderen / Vluchtelingenwerk – Integratiedienst 
(De Poort 20/4) 
NB258: uitkalender: Achtergronden bij de conflicten 
in het Midden-Oosten/Vormingplus Waas en Dender 
(kasteeltje De Warande 28/4) 
NB 260: uitkalender Begeleide rondleiding Propere 
Kleren/Kvlv (Parochiaal Centrum Christus Koning 
19/5)  
NB 265 p.2 Wetteren wil samen met jou boksen en 
voetballen ( De Warande vanaf juni 2017) 
NB 265 uitkalender Familiedag in de 
Jungle/Integratiedienst (Den Blakken 26/8) 
NB 266 uitkalender Beleef Congodorpen in Wetteren. 
Familiedag in de Jungle /Integratiedienst, 
Congodorpen en GROS (Den Blakken 26/8)  
 

  

2017-12-31  14 publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief: 
Percussieshow met Reste Bahoua  17/9 
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Lezing: Is dit nu de islam? 16/9 
Concert Misses Big Stuff: Walking a Mile in Aretha’s 
Shoes 23/9 
Marokkaans koken 17/10 
Flamenco à la Myrddin 14/10 
11.11.11 Allemaal mensen onderweg naar beter 
(vluchtelingen) 
11.11.11 @school 
Eetfestijn Vluchtelingenwerkgroep Wetteren 29/10 
Tentoonstelling Migratie en vluchtelingen 
Muzikale Kamishibai voor de allerkleinsten 18/11 
Optreden Fadozanger en -gitarist Rui Oliviera 24/11 
Oxfam cadeaudagen 9-10/12 
Lezing China als economische wereldspeler 15/12 
Workshop Djembé voor kids vanaf 9/1 
+ regelmatig aandacht op de sociale media van de 
gemeente (bv Fairstival)  

  

2018-08-31  8 publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief:  
Nieuwsbrief 275: Babbelonië  
Nieuwsbrief 275: Buurtsport  
Nieuwsbrief 277: kennismaken met het taoisme 
Nieuwsbrief 279: Inschrijving kiezerslijst voor burgers 
van vreemde origine 
Nieuwsbrief 280: De islam: Godsdienst en levenswijze 
Nieuwsbrief 283; ‘Ik ben van nergens en van overal’  
Nieuwsbrief 287: Gezocht: Taalmonitoren 
Nieuwsbrief 287: Kleur op het plein 
 

  

2018-12-31  Publicaties in gemeentelijke nieuwsbrief:  
5/9/2018: School in zicht, Streetfood 
19/9/2018: Kookworkshop met Yakhsat, De Kloof: is 
Europa nog van ons  
3/10/2019: Insyriated, Fairtrade ontbijt 
17/10/2018: Taalsleutels, Op Stap in Wetteren 
30/10/2018: Migratie en vluchtelingen, Samenleven 
met gezond verstand 
21/11/2018: Taalsleutels, Complotdenken in een tijd 
van cultureel onbehagen 
5/12/2018: Oxfam cadeaudagen, School in zicht, 
week van de migrant, Schrijf mensen vrij  
Diverse publicaties op de gemeentelijke sociale 
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media en websites.  

  

2019-12-31  School in zicht maakt van scholen terug echte 
buurtscholen: scholen die een afspiegeling zijn van 
hun buurt. Ouders gaan via School in zicht samen op 
bezoek in de scholen in hun buurt. Ook tijdens de 
infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar 
en krijgen zij informatie over het scholenaanbod. 
Kansrijke ouders en concentratiescholen, het zijn 
vaak twee werelden apart. Deze ouders hebben geen 
eerstehands-informatie over de scholen, want geen 
enkel kind uit hun vriendenkring gaat er naartoe. 
Afgaande op het schoolpoortbeeld denken ze dat het 
geen school is voor hen en hun kind. 
School in zicht zorgt ervoor dat ouders wel over deze 
eerstehands informatie beschikken. Samen met 
andere ouders uit de buurt krijgen zij informatie 
tijdens een infoavond, bezoeken ze scholen tijdens 
openschooldagen en wisselen ze ervaringen uit op 
een terugkomavond. Zo kunnen ouders een 
schoolkeuze maken op basis van eerlijke informatie, 
die ze zelf verzameld hebben. Het feit dat ook andere 
gezinnen uit de buurt voor dezelfde school kiezen, is 
daarbij een ruggensteun. 
 
 
Het Gemeentebestuur van Wetteren (Jeugddienst) en 
het Sociaal Huis Wetteren (Dienst Integratie en Huis 
van het Kind), hebben een sinterklaasactie voor alle 
Wetterse kinderen, met extra aandacht voor de 
kwetsbare doelgroep georganiseerd. Een traditie van 
hier, die in de kijker wordt gezet bij een ruime 
doelgroep. 
De bedoeling was om deze gezinnen en hun kinderen 
een fijne namiddag te bezorgen. Tevens haalden we 
hen uit hun sociaal isolement. Ze leerden andere 
gezinnen kennen, konden deelnemen aan gratis 
activiteiten en kwamen in contact met diensten die 
erg  betrokken zijn bij de leefwereld van hun kind.  
Met een 130-tal bereikte kinderen, van alle 
doelgroepen, konden we spreken van een succes. Een 
mooi format dat volgende jaren kan doorgetrokken 
worden. Voor 2020 zal er met heel wat diensten 
(LDC, jeugd, toerisme, CC Nova, Bibliotheek…) 
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bekeken worden hoe we de Sint kunnen 
verwelkomen in de gemeente. 
 
 
? Alle info-avonden, vormingen,… worden 
gepubliceerd in de UITDATABANK en langs deze weg 
opgenomen in de nieuwsbrief van de gemeente. 
 
Enkele publicaties in de nieuwsbrief:  
- Op Stap Wandeling  
- NB298 30/01/2019 Meld jouw kind op tijd aan (foto) 
- NB299 13/02/2019 Sociale bewogenheid in de 
beeldende kunst (uitkalender) 
- NB300 27/02/2019 Gemeenteschool 
Kleuterboompje bestaat 60 jaar (foto) 
- NB 301 13/03/2019 Noord/Zuid Quiz ten voordele 
van Broederlijk Delen (uitkalender) 
- NB 305 08/05/2019 Een kennismaking met de islam 
(uitkalender) 
- NB307 05/06/2019 Ontbijt met een verhaal: 
eetgewoontes bij feesten overal ter wereld 
- Nb 313 02/10/2020 Mijn kleine oorlog – Rudy 
Vranckx in uitkalender 
-               Het Leven van mensen in armoede – 
uitkalender (lezing 18/10/2019) 
- NB317 04/12/2019 East Afrika Event 10/12/2019 in 
Uitkalender 
- NB318  18/12/2019 Kindertekening diversiteit ‘De 
Wereld Rond’ 
-               Vermelding Babbelonië in Uitkalender 
 
Enkele berichten op Facebook:  
-t(i)ps op wieltjes – post over wandelen met 
rolstoelen – 15/12/2019 
- kinderrechtendag op RH – 20/11/2019 
- de warmste schooltrain (opbrengst voor Homaar) – 
12/11/2019 
- de warmste week in de bib (opbrengst voor Sociale 
kruidenier Deelpunt vzw) – 7/11/2019 
- 60j Kleuterboompje – 13/9/2019 
- Fiesta Europa – 11/4/2019 
- Aanmeldsysteem basisscholen – 19/3/2019 
- klimaatmars scholen – 28/2/2019 
- school in zicht – 12/2/2019 
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 Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar actief bij beleid/beleid mt draagvlak ontwik 

De Wetteraar actief betrokken laten voelen bij het beleid/een beleid met draagvlak ontwikkelen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   KLANTBELEID01: Het opzetten van een overleg/inspraak project rond integratie 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Resultaten en besprekingen vh wereldcafé,deeln&eval dr deeln 

Info: Resultaten en besprekingen van het wereldcafé, deelnemers en evaluatie door de deelnemers 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze indicator werd niet behaald wegens een HR-
probleem en wordt verschoven.  

  

2016-12-31  Gedeeltelijk gerealiseerd. Op basis van de stappen en 
eerste voorbereidingen die ondernomen werden in 
2015 voor een wereldcafé in Wetteren, werd een 
eerste café gepland op 18/02. Om hierop maximaal 
voorbereid te zijn werd een oefensessie of mini-
wereldcafé ingericht in Babbelonië 
(ontmoetingsgroep tussen Nederlandstaligen & 
anderstaligen in Wetteren) op 29/1. Dit mini-
wereldcafé was geslaagd en vormde een goede basis 
om op 18/02 het wereldcafé op gemeentelijk niveau 
te organiseren. Echter, omwille van het zeer beperkt 
aantal inschrijvingen voor het wereldcafé (5) werd 
beslist om het wereldcafé te annuleren.  
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2017-12-31  gerealiseerd op 25/04- 28/04 en 09/05  

  

2018-08-31  opstart intercultureel forum 19-03/18-04/17-05/26-
06  

  

Indicator: Ovz overlegmomenten ifv 'overlegplatform' & verslagen 

Info: Overzicht overlegmomenten in functie van 'overlegplatform' & verslagen 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-01-23 2 netoverschrijdend 
scholenoverleggen  
1 overleg 

Actie behaald. De Integratiedienst nam zijn regierol 
op door een netoverschrijdend scholenoverleg te 
organiseren (Wetteren heeft geen scholenplatform) 
(zie mail met doodle). Dit overleg werd opgesplitst in 
2 momenten: op 17/01/2014 en 23/01/2014.  Op dit 
overleg waren alle Wetterse scholen aanwezig met 
uitzondering van Mariagaard . Eveneens aanwezig 
waren het VCLB, het CLB Go!, de schepen van 
onderwijs, de jeugddienst, de schepen van 
Integratie, Codi Scholengemeenschap Schelde-Rhode 
en de voorzitter van het OCMW aanwezig (zie 
verslag).  

  

2014-05-13 1 overleg rond 
rondtrekkende 
woonwagenbewoners:  
1 verslag 

Actie behaald. De Integratiedienst nam het initiatief 
om in overleg te gaan met verschillende diensten 
omtrent een casus van een doortrekkende familie 
woonwagenbewoners. Er was overleg met de 
volgende diensten en voorzieningen: Odice, de lokale 
politie en de wijkagent, doortrekkersterrein Gent, 
Minderhedenforum vzw, team Intercultureel 
Samenleven Gent, dienst Wonen Wetteren en de 
woonwagenbewoners zelf. Het overleg vond op 
verschillende tijdstippen plaats.  

  

2014-06-24 1 overleg stuurgroep 
Babbelonië:  
1 verslag 

Actie behaald. De stuurgroep Babbelonië kwam 
samen op 24/06/2014. Daar werden de stand van 
zaken besproken en werden de geplande en 
gewenste acties besproken die kaderen binnen het 
taalbeleid van Babbelonië. Op dit overleg waren de 
volgende diensten aanwezig: Lokaal Opvanginitiatief 
Sociaal Huis, Huis van het Nederlands, Inburgering, 
werkgroep vluchtelingen, Babbelonië, Odice, 
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Vormingplus Waas-en-Dender en de Integratiedienst.  

  

2014-11-14 1 overleg stuurgroep 
Organisatie:  
1 verslag 

Actie behaald. Op 14/11/2014 kwam de stuurgroep 
organisatie samen in functie van de afstemming van 
het organisatorisch beleid, samengeroepen door de 
communicatiedienst. Partners van deze stuurgroep 
waren: Gemeentesecretaris, dienst ICT gemeente, 
dienst Woon & Leefmilieu, secretariaat en de 
integratieambtenaar.  

  

2014-11-24 1 overleg stuurgroep 
Vrije tijd 

Actie behaald. Op 24/11/2014 vond de stuurgroep 
vrije tijd plaats in functie van de afstemming van het 
vrijetijdsbeleid, samengeroepen door de jeugddienst. 
De partners van deze stuurgroep waren: sportdienst, 
cultuurcentrum, gemeentesecretaris, schepen van 
Sport en Jeugd, schepen van onderwijs en de 
integratieambtenaar  

  

2015-12-31 5 focusgroepen Gerealiseerd. Er vonden in 2015 5 focusgroepen 
plaats rond met lokale actoren uit de sector wonen, 
vrije tijd, onderwijs en opleiding en vorming, 
respectievelijk op 30/04, 06/05, 13/05, 21/05 en 
20/05. Tijdens deze focusgroepen werden knelpunten 
en verbeterpunten aangaande integratie van ECM 
bevraagd. Van hieruit werden concrete acties 
opgezet.  

  

2018-08-31 zie intercultureel forum   

  

2019-12-31  Vanuit de integratiedienst Wetteren wordt een 
intercultureel forum georganiseerd. Dit forum wordt 
vertegenwoordigd door verscheidene culturen uit 
Wetteren. Dit in navolging van de 
interlevensbeschouwelijke dialoog, waar na de 
laatste evaluatie bleek dat we weinig respons hadden 
vanuit de verschillende culturen hier in Wetteren 
aanwezig. De aanwezigen van het Intercultureel 
forum gaven duidelijk aan dat er meer moet ingezet 
worden op 2 luiken: 
- Aandacht voor ontmoeting tussen diverse culturen 
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- Focus op overeenkomsten tussen culturen, i.p.v. het 
focussen op 1 specifiek verschil 
Vanuit het forum kwam het projectidee rond 
ontmoeting naar voor. Op 24/08/2019 werd een 
ontmoetingsmoment georganiseerd, waar 
verscheidene culturen vertegenwoordigd waren. Er 
was ruimte voor verhalen, spel, dans en ontmoeting 
met thee en lekkers. Deze activiteit ging door in 
samenwerking met VZW Den Hof.  
 
 

  

   KLANTBELEID02: Informeren en bevorderen van burgers betreffende participaties in diverse 
adviesraden met ook aandacht voor burgers van vreemde herkomst 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Ovz methodieken om allochtonen toe te treden tot adviesraden 

Info: Overzicht methodieken om mensen van allochtone herkomst te laten toetreden tot 
adviesraden en bestaande adviesraden hierin te ondersteunen. 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31 0 Niet gerealiseerd maar er is een aanvaardbare uitleg. 
Hier werden reeds stappen in ondernomen. Samen 
met ODiCe werd in het verleden nagegaan welke 
concrete methodes gehanteerd kunnen worden om 
de participatie bij mensen van buitenlandse 
herkomst te vergroten in adviesraden. Gezien de 
adviesraden na de gemeenteraadsverkiezingen in 
2012 net werden samengesteld zal de toepassing 
hiervan een hoogtepunt bereiken in 2017/2018. Op 
dit moment zullen de adviesraden een nieuwe 
samenstelling krijgen. Het lijkt ons geschikt om 
vooral op dat moment rond dit thema te werken.  

  

Indicator: Overzicht en inhoud brochure 

Info: Overzicht en inhoud brochure 

Meting op Meetwaarde Info 
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Indicator: Overzicht publicaties 

Info: Overzicht publicaties 

Meting op Meetwaarde Info 

Indicator: Overzicht inhoud vd infoavond,evaluatie en aantal deelnemers 

Info: Overzicht inhoud van de infoavond, evaluatie en aantal deelnemers 

Meting op Meetwaarde Info 

Indicator: Overzicht vd acties mbt interculturaliseren vd adviesraden 

Info: Overzicht van de acties met betrekking tot interculturaliseren van de adviesraden 

Meting op Meetwaarde Info 

   KLANTBELEID03: ECM worden gestimuleerd om actief te participeren aan activiteiten van 
gemeentelijke diensten en initiatieven van derden, ook tot op buurtniveau 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Ovz inspanningen om ECM te betrekken bij initiat vd gem&derd 

Info: Overzicht van de inspanningen om ECM te betrekken bij de initiatieven van de gemeente en 
derden 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-04-01 1 onthaalwandeling 'Op 
Stap' 

Acties behaald 
Op 1/04/2014 vond de sociale wandeling ‘Op Stap 
plaats’. Deze sociale wandeling kadert binnen het 
onthaalbeleid van nieuwkomers met het oog op het 
vergroten van de toegankelijkheid en de participatie 
van anderstaligen en ECM.  
 

  

2014-09-26 Promo 2 
sportmomenten vioor 
maatschappelijk 
kwetsbare jongeren 

Acties behaald.  
De Integratiedienst werkte mee aan de 
bekendmaking van 2 sportmomenten: Panna-voetbal 
en dansstage: streetdance en hiphop. Deze 
activiteiten werden georganiseerd in samenwerking 
met de sportdienst, jeugddienst, Habbekrats en de 
Integratiedienst.  

  

2014-11-01 2 publicaties in Kijk op Acties behaald. 
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Wetteren Artikel ‘De bib gaat vreemd’ in Kijk op Wetteren 
(november 2014). Het artikel handelt over de 
tentoonstelling ‘de bib gaat vreemd’, die het verhaal 
van 12 nieuwe Wetteraars en hun band met de 
bibliotheek in kaart brengt. Hiermee wil men ECM 
ertoe aanzetten om gebruik te maken van de 
bibliotheek. 
 
Artikel ‘Babbelonië’ in Kijk op Wetteren (november 
2014). Dit artikel geeft toelichting bij de diversiteit in 
Wetteren en is gericht op het werven van deelnemers 
aan Babbelonië. Het maakt autochtonen en ECM 
warm om met elkaar in dialoog te gaan door stil te 
staan bij de krachtpunten van deze 
ontmoetingskansen.  

  

2014-11-27 Feesten met de buren  
Zie: flyer 'Feesten met 
de buren' 
Zie: affiche 'Feesten met 
de Buren' 
Zie: Mailing 'Feesten 
met de buren' 

Acties behaald. 
Op 27/11/2014 werd de interreligieuze dialoog 
‘Feesten met de buren’ georganiseerd. Dit project 
kwam tot stand vanuit de samenwerking tussen VZW 
Wetterse Moskee, Vormingplus Waas&Dender, 
Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Dekenaat 
Wetteren van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Orthodoxe Kerk, Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, 
Odice vzw, ABVV, ACLVB, ACV en Integratiedienst 
Wetteren. Bij dit project worden ECM gestimuleerd 
om mee vorm te geven aan de inhoud en uitvoering: 
zij komen aan het woord.  
 

  

2015-12-31 1 Onthaalwandeling 
voor ECM/ nieuwkomers 

Gerealiseerd. Op 13/11/2015 vond een 
onthaalwandeling voor (anderstalige) nieuwkomers 
plaats waarbij zij worden toegeleid naar het bestaand 
vrijetijdsaanbod in Wetteren. Er namen in totaal 31 
personen deel, waaronder 4 begeleiders.  

  

2016-12-31  Gerealiseerd. 
- Op 02/05 oefenmoment voor cursisten van het 
Centrum voor Basiseducatie op de gemeente. 
- Van 17/10 t.e.m. 28/10 vond een fietscursus voor 
volwassenen plaats. Er namen 12 ECM deel aan de 
cursus. 
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- Op 27/10 vond de interreligieuze dialoogavond 
plaats. ECM werden actief gestimuleerd om mee 
vorm te geven aan de dialoogavond door deel te 
nemen aan de werkgroep en door dialoog tussen 
personen met diverse levensbeschouwingen mogelijk 
te maken. 
- Op 24/11 was er een avond: nieuwkomer in de 
kijker: focus op Armenië.. Er waren een 200tal 
deelnemers, waaronder zeker 60% anderstalig. 
- Het Sociaal Huis werkt permanent mee aan de 
bekendmaking van en de doorverwijs naar 
Babbelonië. 
- Vanuit Babbelonië worden de deelnemers 
gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten van 
de gemeente en derden. 
- De integratiedienst legde in 2016 diverse contacten 
met lokale verenigingen (bv. Vluchtelingenwerkgroep 
Wetteren vzw) die zich inzetten voor of (mee) 
gedragen worden door ECM ten einde ECM te 
betrekken bij allerlei intiatieven in 2016 alsook in de 
toekomst. 
 

  

2017-12-31  Gerealiseerd...  

  

2018-08-31  Onthaalwandeling staat ingepland in najaar  

  

2019-12-31  Vanuit de integratiedienst Wetteren wordt een 
intercultureel forum georganiseerd. Dit forum wordt 
vertegenwoordigd door verscheidene culturen uit 
Wetteren. Dit in navolging van de 
interlevensbeschouwelijke dialoog, waar na de 
laatste evaluatie bleek dat we weinig respons hadden 
vanuit de verschillende culturen hier in Wetteren 
aanwezig. De aanwezigen van het Intercultureel 
forum gaven duidelijk aan dat er meer moet ingezet 
worden op 2 luiken: 
- Aandacht voor ontmoeting tussen diverse culturen 
- Focus op overeenkomsten tussen culturen, i.p.v. het 
focussen op 1 specifiek verschil 
Vanuit het forum kwam het projectidee rond 
ontmoeting naar voor. Op 24/08/2019 werd een 
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ontmoetingsmoment georganiseerd, waar 
verscheidene culturen vertegenwoordigd waren. Er 
was ruimte voor verhalen, spel, dans en ontmoeting 
met thee en lekkers. Deze activiteit ging door in 
samenwerking met VZW Den Hof.  
 
 
School in zicht maakt van scholen terug echte 
buurtscholen: scholen die een afspiegeling zijn van 
hun buurt. Ouders gaan via School in zicht samen op 
bezoek in de scholen in hun buurt. Ook tijdens de 
infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar 
en krijgen zij informatie over het scholenaanbod. 
Kansrijke ouders en concentratiescholen, het zijn 
vaak twee werelden apart. Deze ouders hebben geen 
eerstehands-informatie over de scholen, want geen 
enkel kind uit hun vriendenkring gaat er naartoe. 
Afgaande op het schoolpoortbeeld denken ze dat het 
geen school is voor hen en hun kind. 
School in zicht zorgt ervoor dat ouders wel over deze 
eerstehands informatie beschikken. Samen met 
andere ouders uit de buurt krijgen zij informatie 
tijdens een infoavond, bezoeken ze scholen tijdens 
openschooldagen en wisselen ze ervaringen uit op 
een terugkomavond. Zo kunnen ouders een 
schoolkeuze maken op basis van eerlijke informatie, 
die ze zelf verzameld hebben. Het feit dat ook andere 
gezinnen uit de buurt voor dezelfde school kiezen, is 
daarbij een ruggensteun. 
 
 
 
Het Gemeentebestuur van Wetteren (Jeugddienst) en 
het Sociaal Huis Wetteren (Dienst Integratie en Huis 
van het Kind), hebben een sinterklaasactie voor alle 
Wetterse kinderen, met extra aandacht voor de 
kwetsbare doelgroep georganiseerd. Een traditie van 
hier, die in de kijker wordt gezet bij een ruime 
doelgroep. 
De bedoeling was om deze gezinnen en hun kinderen 
een fijne namiddag te bezorgen. Tevens haalden we 
hen uit hun sociaal isolement. Ze leerden andere 
gezinnen kennen, konden deelnemen aan gratis 
activiteiten en kwamen in contact met diensten die 
erg  betrokken zijn bij de leefwereld van hun kind.  
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Met een 130-tal bereikte kinderen, van alle 
doelgroepen, konden we spreken van een succes. Een 
mooi format dat volgende jaren kan doorgetrokken 
worden. Voor 2020 zal er met heel wat diensten 
(LDC, jeugd, toerisme, CC Nova, Bibliotheek…) 
bekeken worden hoe we de Sint kunnen 
verwelkomen in de gemeente. 
 
 
 
Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van 
Nederlandstaligen en anderstaligen. De 
bijeenkomsten vinden plaats in LDC De 
Koffiebranderij, op vrijdagochtend van 9u00 tot 
11u00 (niet tijdens schoolvakanties).  
 
De integratiedienst werkt permanent mee aan de 
bekendmaking van deze vorm van taalstimulering – 
en sensibilisering voor volwassenen. Zo biedt de 
dienst ondersteuning bij de promotie doorheen het 
ganse jaar. Daarnaast is de integratiedienst ook het 
aanspreekpunt voor de burger met vragen over 
Babbelonië. De burger kan de integratieambtenaar 
hierover telefonisch contacteren of kan een afspraak 
maken. 
 
Teneinde bereikbaar te zijn voor de doelgroep alsook 
te weten wat er bij deze mensen leeft (cfr. in het 
kader van te ondernemen acties vanuit de dienst), 
nam de integratiedienst af en toe deel aan de 
bijeenkomsten van Babbelonië. 
 
 
 
Ontbijt met een verhaal gaat over interculturele 
ontmoeting en erfgoed, met volksverhalen als 
kapstok. Die komen immers in elke cultuur voor, ze 
vertellen over de tijdsgeest en over een volk. Ontbijt 
met een verhaal is een project om mensen samen te 
brengen rond volksverhalen en het zoeken naar de 
rode draad, het thema, de moraal van het verhaal. 
Maar het kan ook pure ontspanning zijn. 
 
Het ontbijt met een verhaal ging door op vrijdag 
22/02/2019, 21/06/2019 & 08/11/2019 van 9u tot 
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11u en was een heus succes. In totaal namen 
gemiddeld 60 mensen deel aan iedere ontbijt met 
een verhaal.  
 
 
 
 
School in zicht werkt projectmatig aan het 
doorbreken van segregatie in het onderwijs. Dit niet 
vanuit het gegeven dat we met een acuut probleem 
van ‘concentratiescholen’ zitten maar dat scholen – 
vooral in het centrum van Wetteren – wel de druk 
voelen.  
Op dit moment zijn volgende fasen in het project al 
doorlopen. 
1. Adviesgroep samenstellen en bij elkaar roepen in 
samenspraak met gemeente 
- afbakening projectgebied 
- relevante achtergrond bij scholen en/of lokale 
gevoeligheden 
- standaard School in zicht >> hoe aanpassen op 
maat? 
- planning 
- doelstellingen vastleggen (voor evaluatie) 
- omgekeerde beweging? >> wie is partner? 
2. Netwerk zoeken voor communicatie: contact 
opnemen, voorstelling project bij verschillende 
partners 
3. Omgevingsanalyse  
 
Ook in 2020 zal het project school in zicht 
gecontinueerd worden.  
 
 
 
 
Het mobiel vaccinatieteam richt zich tot doelgroepen 
die de officiële instanties onvoldoende bereiken 
(zoals leerlingen in privé- of thuisonderwijs) of die 
geen toegang hebben tot medische voorzieningen 
(zoals Roma, daklozen of slachtoffers van 
mensenhandel).  
 
In onderling overleg komt het team ter plaatse 
vaccineren. Alle vaccins uit het basisvaccinatieschema 
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zijn gratis. Wij voeren ook alle gegevens in Vaccinnet 
in, zodat elke arts de vaccinatiegegevens van zijn 
patiënt later kan raadplegen. 
 
De vaccinaties vonden dit jaar plaats op: 26/01/2019, 
04/05/2019 en 05/10/2019.  
 
Door een tegenvallende opkomst werd besloten te 
veranderen van locatie. Na de verhuis naar VZW ’t 
Ensemble en Deelpunt is het bereik veel groter 
geworden, bij elke vaccinatie bereiken we toch  
een 70-tal personen.  
 
 
 
 
 
 

  

 Strategische Doelstelling: Vrije tijd 

Een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling 

Prioritaire Doelstelling: Verenig kansen geven ve sterk & afgestemd aanbod 

Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 194.000,64 0,00 198.075,00 0,00 198.075,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan VERENIGFIN: Wetteren ondersteunt haar verenigingen financieel 

Wetteren ondersteunt haar verenigingen financieel 

 

Actieplan in cijfers: 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 194.000,64 0,00 198.075,00 0,00 198.075,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  VERENIGFIN01: Afstemmen diverse reglementen projectsubsidies 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 34.219,57 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  1) Projectsubsidies 
Aantal goedgekeurde aanvragen in 2014: 4 
Totaal uitgekeerd bedrag in 2014: 5.600,00 € 
(voorschotten 2014 + saldi 2013)  
2) Bijzondere prestatie 
Aantal bijzondere prestaties: 17 
Totaal uitgekeerd bedrag in 2014: 4.740,96 € 
 
Afstemming subsidiereglement projecten en 
subsidiereglement cultuur wordt in 2015 op elkaar 
afgestemd.  

  

2015-12-31  Bijzondere prestaties: 
7 verenigingen voerden bijzondere prestaties uit op 
vraag van het gemeentebestuur. Ze speelden een 
voorjaarsconcert tijdens de zondagsmarkt op het 
Felix Beernaertsplein en/of luisterden een 
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gemeentelijke plechtigheid op. Onder de 
verenigingen werd hiervoor een totaalbedrag van 
4740,96 euro verdeeld, waarbij elke prestatie goed 
was voor een bedrag van 278,88 euro. 
 
Projectsubsidies:  
Achttien aanvragen kregen op advies van de raad 
voor cultuur of raad voor toerisme een gunstige 
beoordeling. In totaal werd 21.100,00 euro aan 
projectsubsidies toegekend.  
De reglementen voor projectsubsidies van de 
diensten cultuur en evenementen werden hervormd 
en samengevoegd tot 1 reglement. Dit nieuwe 
reglement werd op 7 juli door de gemeenteraad 
goedgekeurd en trad in werking in oktober 2015. 
Voortaan worden de aanvragen positief of negatief 
geadviseerd door een gezamenlijke 
beoordelingscommissie.  
 

  

2016-12-31  Bijzondere prestaties: 
9 verenigingen voerden bijzondere prestaties uit op 
vraag van het gemeentebestuur. Ze speelden een 
voorjaarsconcert tijdens de zondagsmarkt op het 
Felix Beernaertsplein en/of luisterden een 
gemeentelijke plechtigheid op. Onder de 
verenigingen werd hiervoor een totaalbedrag van 
5019,84 euro verdeeld, waarbij elke prestatie goed 
was voor een bedrag  278,88 van  euro. 
 
Projectsubsidies:  
19 aanvragen kregen op advies van de raad voor 
cultuur of raad voor toerisme een gunstige 
beoordeling. In totaal werd 22.750 euro aan 
projectsubsidies toegekend.  
 

  

2017-08-31  Volgende projectsubsidies werden verdeeld of zullen 
verdeeld worden: 
-Bijzondere prestaties:  9 verenigingen voerden 
bijzondere prestaties uit op vraag van het 
gemeentebestuur :  
• 2 novemberconcerten 
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• 6 voorjaarsconcerten 
• 5 kermisconcerten (centrum, Massemen en Ten 
Ede) 
De betaling zal dit najaar gebeuren. 
-Projectsubsidies:  
14 aanvragen werden door de raad van cultuur 
gunstig beoordeeld. In totaal werd tot op heden € 
6400 euro aan projectsubsidies uitbetaald. 
 
 
 

  

2017-12-31  Volgende projectsubsidies werden verdeeld: 
-Vrank en Vrij - 2000 euro 
-THOG - 1500 euro  

  

2018-08-31  Er werden in 2018 al 11 projectsubsidies 
goedgekeurd voor in totaal 13500 euro. De raad zal 
nog 2x zetelen.  

  

2019-12-31  Er werden in 2019 23 projectsubsidies goedgekeurd 
voor in totaal 23750 euro.  

  

   VERENIGFIN02: Afstemmen reglementen basissubsidiëring 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Besproken in de vrijetijdsraad - niet mogelijk wegens 
te diverse erkenningsvoorwaarden (ook in deze 
opgelegd door Vlaanderen).  

  

2016-12-31 Geschrapt Dit wordt niet meer opgenomen deze legislatuur 
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wegens te diverse erkenningsvoorwaarden. Actie 
wordt geschrapt.  

  

  VERENIGFIN03: Basisondersteuning socio-culturele verenigingen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 9.405,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Aantal erkende verenigingen in 2014: 100  

  

2015-12-31  77 culturele verenigingen werden op advies van de 
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging 
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht 
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik 
van de culturele infrastructuur - m.u.v. theaterzaal 
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke 
uitleendienst en gratis fotokopiedienst). 
 

  

2016-12-31  93 culturele verenigingen werden op advies van de 
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging 
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht 
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik 
van de culturele infrastructuur - m.u.v. theaterzaal 
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke 
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).  

  

2017-08-31 92 erkende socio-
culturele verenigingen 

92 culturele verenigingen werden op advies van de 
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging 
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht 
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik 
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van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal 
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke 
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).  

  

2017-12-31 92 erkende socio-
culturele verenigingen 

92 culturele verenigingen werden op advies van de 
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging 
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht 
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik 
van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal 
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke 
uitleendienst en gratis fotokopiedienst). 
 
De nieuwe erkenningen zullen eind mei 2018 bekend 
gemaakt worden.  

  

2018-12-31 82 erkende socio-
culturele verenigingen 

82 culturele verenigingen werden op advies van de 
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging 
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht 
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik 
van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal 
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke 
uitleendienst en gratis fotokopiedienst). 
 

  

2019-12-31 96 erkende socio-
culturele verenigingen 

96 culturele verenigingen werden op advies van de 
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging 
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht 
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik 
van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal 
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke 
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).  

  

  VERENIGFIN04: Financiële ondersteuning van voetbalverenigingen KBVB en organisatoren 
wielerwedstrijden 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 57.407,86 0,00 63.500,00 0,00 63.500,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement.  

  

2015-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement.  

  

2016-12-31  Onder de voetbalclubs RFC Wetteren, Edeboys en 
KVVE Massemen werd een subsidie verdeeld van 
53.743.52 euro via het bestaand subsidiereglement 
voetbalverenigingen. 
Er werd een subsidie van 10.150 euro gegeven aan 
wielerwedstrijden via het bestaand 
subsidiereglement wielerwedstrijden.  

  

2017-08-31  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
subsidieformulieren werden ingediend per 1 
september en worden dit najaar verwerkt opdat de 
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.  

  

2017-12-31  Onder de voetbalclubs RFC Wetteren, Edeboys en 
KVVE Massemen werd een subsidie verdeeld van 
50.984.92 euro via het bestaand subsidiereglement 
voetbalverenigingen. 
Er werd een subsidie van 12.500 euro gegeven aan 
wielerwedstrijden via het bestaand 
subsidiereglement wielerwedstrijden.  

  

2018-06-30  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
formulieren zijn ingediend op 1 september en 
worden in het najaar verwerkt. De uitbetaling is 
voorzien op het einde van 2018.  

  

  VERENIGFIN05: Financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement 
met kwaliteitscriteria (link reglement en commentaarvak) 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 29.779,05 0,00 29.875,00 0,00 29.875,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportcl 

Info: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-01-01 71% (90) Startwaarde 01/07/2013  

  

2014-07-01 80% (97) 97 gekwalificeerde trainers = 80% van het totale 
aantal trainers  

  

2015-12-31 81% (99) 99 gekwalificeerde trainers = 81% van het totale 
aantal trainers  

  

2016-12-31 80% (97) 97 gekwalificeerde trainers = 80% van het totale 
aantal trainers. Er werd een subsidiebedrag van 
29.793,89 euro verdeeld via het reglement financiële 
ondersteuning van sportverenigingen met 
kwaliteitscriteria.  

  

2017-08-31  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
subsidieformulieren werden ingediend per 1 
september en worden dit najaar verwerkt opdat de 
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.  

  

2017-12-31 85% (105) 105 gekwalificeerde trainers = 85% van het totale 
aantal trainers (123). Er werd een subsidiebedrag van 
30.000 euro verdeeld via het reglement financiële 
ondersteuning van sportverenigingen met 
kwaliteitscriteria (excl. 3 voetbalclubs). 
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2018-06-30  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
formulieren zijn ingediend op 1 september en 
worden in het najaar verwerkt. De uitbetaling is 
voorzien op het einde van 2018.  

  

  VERENIGFIN06: Stimuleren van sportverenigingen met jeugdwerking via directe financiële 
ondersteuning op basis van impulssubsidiereglement, ter bevordering van de kwalitatieve 
jeugdsportbegeleiding (link reglement en commentaarvak) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 27.589,17 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: % gesubs sportclubs met jeugdsportaanbod en een jeugdsportc 

Info: % gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod en een jeugdsportcoördinator 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-01-01 35% (17) Startwaarde 01/07/2013  

  

2014-07-01 43%  (19) 19 clubs met jeugdwerking = 43% van alle 
gesubsidieerde sportclubs  

  

2015-12-31 37% (18) 18 clubs met jeugdwerking = 37% van alle 
gesubsidieerde sportclubs. De daling van één club is 
te wijten aan de fusie van twee voetbalverenigingen 
met jeugdwerking.  

  

2017-08-31  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
subsidieformulieren werden ingediend per 1 
september en worden dit najaar verwerkt opdat de 
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.  

  

2017-12-31 34% (15) 15 clubs kregen samen 24.984,96 euro. 15 clubs met 
jeugdwerking = 34% van alle gesubsidieerde 
sportclubs.  
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2018-06-30  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
formulieren zijn ingediend op 1 september en 
worden in het najaar verwerkt. De uitbetaling is 
voorzien op het einde van 2018.  

  

Indicator: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in de gesu 

Info: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in de gesubsidieerde sportclubs met 
jeugdsportaanbod 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-01-01 84% (75) Startwaarde 01/07/2013  

  

2014-12-31 86% (84) 84 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 86% van 
het totale aantal jeugdtrainers.  
Bij de start van het impulssubsidiereglement in 2009 
waren dat 36 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders 
= 47% van het totale aantal jeugdtrainers.  

  

2015-12-31 87% (88) 88 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 87% van 
het totale aantal jeugdtrainers.  
Bij de start van het impulssubsidiereglement in 2009 
waren dat 36 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders 
= 47% van het totale aantal jeugdtrainers.  
 

  

2016-12-31 86,5 % (85) 85 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 85% van 
het totale aantal jeugdtrainers. Er werd een 
subsidiebedrag van 24.461,47 euro aan 
impulssubsidies voor sportverenigingen met 
jeugdwerking en sportgekwalificeerde begeleiders 
verdeeld. 
 

  

2017-08-31  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
subsidieformulieren werden ingediend per 1 
september en worden dit najaar verwerkt opdat de 
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.  
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2017-12-31 88% (110) 97 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 88% van 
het totale aantal jeugdtrainers (110). Er werd een 
subsidiebedrag van 25.000 euro aan impulssubsidies 
voor sportverenigingen met jeugdwerking en 
sportgekwalificeerde begeleiders verdeeld.  

  

2018-06-30  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
formulieren zijn ingediend op 1 september en 
worden in het najaar verwerkt. De uitbetaling is 
voorzien op het einde van 2018.  

  

  VERENIGFIN07: Valideren van nieuwe jeugdwerkingen enkel indien er gewerkt wordt met kwalitatieve 
jeugdsportbegeleiders 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  In 2014 geen nieuwe jeugdwerkingen met 
kwalitatieve JSB. Gevolg: dit budget gaat via 
subsidiereglement naar VERENIGFIN06.  

  

2015-12-31  In 2015 waren er twee sportclubs met nieuwe 
jeugdwerkingen met kwalitatieve JSB: G-lymnastiek 
en Mini Duivels, respectievelijk 1.150€ en 1.650€ 
ontvangen cfr het goedgekeurde subsidiereglement. 
Het overige budget ad 4.800€ werd overgedragen 
naar de actie VERENIGFIN06.  

  

2016-12-31  In 2016 waren er geen nieuwe jeugdwerkingen met 
kwalitatieve JSB.  
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2017-12-31  Tot op heden zijn geen nieuwe jeugdwerkingen met 
kwalitatieve jeugdsportbegeleiders gevalideerd.  

  

2018-06-30  Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De 
formulieren zijn ingediend op 1 september en 
worden in het najaar verwerkt. De uitbetaling is 
voorzien op het einde van 2018. Bij het behandelen 
van de subsidiedossiers zal er gekeken worden of er 
sportclubs in aanmerking komen voor deze subsidies.  

  

  VERENIGFIN08: Ondersteuning particulier jeugdwerk 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 35.599,99 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor 
particulier jeugdwerk.  

  

2015-12-31  Gerealiseerd via bestaand en gewijzigde 
subsidiereglement voor particuliere 
jeugdwerkinitiatieven.  

  

2016-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor 
particulier jeugdwerk. 7 jeugdverenigingen, 1 
jeugdhuis en 3 jeugdorganisaties hebben subsidies 
ontvangen. De infrastructuursubsidie bedroeg in 
totaal 12.987,29 euro, de werkingssubsidie 13.035,37 
euro.  

  

2017-08-31  De subsidies worden vanaf september verdeeld 
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onder de jeugdverenigingen, jeugdorganisaties en 
jeugdhuis via het subsidiereglement particulier 
jeugdwerk. De brieven voor het indienen van de 
subsidies zijn in juli 2017 verstuurd. Deadline voor 
indienen van de aanvraagformulieren is op vrijdag 29 
september.  

  

2017-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor 
particulier jeugdwerk. 8 jeugdverenigingen en 2 
jeugdorganisaties hebben subsidies ontvangen. Aan 
jeugdverenigingen werd infrastructuursubsidie en 
werkingssubsidie uitbetaald. De 
infrastructuursubsidie bedroeg in totaal 12.735,43 
euro, de werkingssubsidie 8.470,31 euro. De twee 
jeugdorganisaties hebben samen 868,25 euro 
ontvangen. Aan het jeugdhuis is geen subsidie 
toegekend wegens de sluiting van het jeugdhuis en 
ontbinding van de vzw.  

  

2018-08-31  Het werkingsjaar loopt van 1 september 2017 tot 31 
augustus 2018. Deadline voor indienen van de 
aanvraagformulieren is op vrijdag 28 september. De 
subsidies zullen worden verdeeld onder de 
jeugdverenigingen en jeugdorganisaties via het 
subsidiereglement particulier jeugdwerk.  

  

2018-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor 
particulier jeugdwerk. 8 jeugdverenigingen en 2 
jeugdorganisaties hebben subsidies ontvangen. Aan 
jeugdverenigingen werd infrastructuursubsidie en 
werkingssubsidie uitbetaald. De 
infrastructuursubsidie bedroeg in totaal 12.938,33 
euro, de werkingssubsidie 8.830,16 euro. Voor de 
subsidie van professionele security is 1.694,54 
terugbetaald. De twee jeugdorganisaties hebben 
samen 873,87 euro ontvangen. Aan het jeugdhuis is 
geen subsidie toegekend wegens de sluiting van het 
jeugdhuis en ontbinding van de vzw.  

  

2019-12-31  Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor 
particulier jeugdwerk. 8 jeugdverenigingen en 2 
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jeugdorganisaties hebben subsidies ontvangen. Aan 
jeugdverenigingen werd infrastructuursubsidie en 
werkingssubsidie uitbetaald. De 
infrastructuursubsidie bedroeg in totaal 12.642,00 
euro, de werkingssubsidie 8.468,00 euro. Voor de 
subsidie van professionele security is 3.799,55 
terugbetaald. Het subsidiereglement is dit jaar 
aangepast, we betalen nu 75% van de kosten 
hiervoor terug. De twee jeugdorganisaties hebben 
samen 919,10 euro ontvangen. Aan het jeugdhuis is 
geen subsidie toegekend wegens de sluiting van het 
jeugdhuis en ontbinding van de vzw. Het 
reservefonds is gebruikt om AED-toestellen aan te 
kopen voor elke jeugdbeweging.  

  

   VERENIGFIN09: Onderzoek naar een beleids- en impulssubsidie voor projecten die integratie 
bevorderend werken 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Ovz overleg ifv subsregl,subsregl&ovz bet subs a soc-cult or 

Info: Overzicht van overleg ifv een subsidiereglement, subsidiereglement en overzicht van 
uitbetaalde subsidies aan socio-culturele organisaties en verenigingen 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-02-02 1 financiële en 
logistieke 
ondersteuning aan het 
project 'Op de koffie 
met Samira' 

Actie behaald. Logistieke ondersteuning aan het 
project ‘Op de koffie bij Samira’. Ondersteuning aan 
samenwerkende organisaties en verenigingen: 
Vormingplus Waas&Dender, GROS Wetteren, vzw 
Motief.  

  

2014-11-27 1 financiële en logistieke 
ondersteuning aan het 
project 'Feesten  met de 
buren' 

Acties behaald. Logistieke ondersteuning aan het 
project ‘Feesten met de buren’, dus ondersteuning 
aan de samenwerkende organisaties en verenigingen: 
VZW Wetterse Moskee, Vormingplus Waas&Dender, 
Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Dekenaat 
Wetteren van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Orthodoxe Kerk, Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, 
Odice vzw, ABVV, ACLVB, ACV en Integratiedienst 
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Wetteren . Feesten met de buren vond plaats op 27-
11-2014. De gemeente dekte de reservatiekosten en 
de kosten van het technisch materieel van het 
cultuurcentrum CC De Poort (zie 
aanvraagformulieren, zie flyer). Deze ondersteuning 
verloopt structureel (ieder jaar).  

  

2014-12-01 1 aanvraag bijkomende 
subsidie voor project 
Babbelonië 

Acties behaald. Co-financiering van het project 
Babbelonië.werd door de Integratiedienst 
aangevraagd en verkregen. Zie mail verkregen 
subsidie Babbelonië, financieel overzicht en mail 
verantwoordingssukken subsidie Babbelonië.  

  

2015-12-31 1 logistieke en financiële 
ondersteuning aan het 
project 'interreligieuze 
dialoogavond' 

Gerealiseerd. De gemeente verleende logistieke, 
administratieve en financiële ondersteuning aan het 
project 'interreligieuze dialoogavond' dd.29/10, dus 
ondersteuning aan de samenwerkende organisaties 
en verenigingen: Wetterse moskee, Vormingplus 
Waas&Dender, Orbit, Dekenaat Wetteren van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, 
Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, Odice vzw  

  

2017-12-31  Gerealiseerd. De gemeente verleende logistieke, 
administratieve en financiële ondersteuning aan het 
project 'interreligieuze dialoogavond' dd.16/09, dus 
ondersteuning aan de samenwerkende organisaties 
en verenigingen: Wetterse moskee, Vormingplus 
Waas&Dender, Orbit, Dekenaat Wetteren van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, 
Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, Odice vzw  

  

 Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek 

Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde indicator: 
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Indicator: Aantal ondersteunende cult veren en initiatieven/jaar ? 

Info: Aantal ondersteunende culturele verenigingen en initiatieven/jaar 

Meting op Meetwaarde Info  

 2015-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen  

 

 2016-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen. Culturele verenigingen maken gratis 
gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v. 
theaterzaal Nova, de gemeentelijke uitleendienst en 
de fotokopiedienst.  

 

 2017-08-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen. 92 culturele verenigingen maken 
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v. 
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst 
en de fotokopiedienst.  

 

 2017-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen. 92 culturele verenigingen maken 
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v. 
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst 
en de fotokopiedienst.  

 

 2018-08-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen. 82 culturele verenigingen maken 
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v. 
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst 
en de fotokopiedienst.  

 

 2019-05-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen. 96 culturele verenigingen maken 
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v. 
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst 
en de fotokopiedienst. 
 
 
Doorgaans zijn de meeste projecten die opgezet 
worden door de integratiedienst in samenwerking 
met verschillende niet-gemeentelijke diensten. 
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Hierin kan de integratiedienst uiteenlopende rollen 
bekleden: trekker van het project, ondersteuning, 
praktische uitwerking, toeleiding van de 
doelgroep,… 
 
 
 
Vanuit de integratiedienst Wetteren wordt een 
intercultureel forum georganiseerd. Dit forum wordt 
vertegenwoordigd door verscheidene culturen uit 
Wetteren. Dit in navolging van de 
interlevensbeschouwelijke dialoog, waar na de 
laatste evaluatie bleek dat we weinig respons 
hadden vanuit de verschillende culturen hier in 
Wetteren aanwezig. De aanwezigen van het 
Intercultureel forum gaven duidelijk aan dat er meer 
moet ingezet worden op 2 luiken: 
 
- Aandacht voor ontmoeting tussen diverse culturen 
- Focus op overeenkomsten tussen culturen, i.p.v. 
het focussen op 1 specifiek verschil 
 
Vanuit het forum kwam het projectidee rond 
ontmoeting naar voor. Op 24/08/2019 werd een 
ontmoetingsmoment georganiseerd, waar 
verscheidene culturen vertegenwoordigd waren. Er 
was ruimte voor een modeshow met traditionele 
kledij, info rond de culturen en godsdiensten en 
ontmoeting met thee en lekkers. 
 

 

 2019-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele 
verenigingen. 96 culturele verenigingen maken 
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v. 
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst 
en de fotokopiedienst.  

 

Gekoppelde acties: 

   LOGISTIEKVER01: Optimaliseren uitleendienst - afstemming met provinciale uitleendienst 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Lopende, maar moeilijk integreerbaar (o.a. door 
wegvallen persoonsgebonden materie bij provincie 
in 2017)  

  

2015-12-31  Lopende, maar dit is moeilijk integreerbaar o.a. door 
het wegvallen van de persoonsgebonden materies bij 
de provincie in 2017 en de onzekere toekomst. 
Binnen de technische dienst is men het huidige 
aanbod aan materiaal aan het bekijken om het aan te 
vullen, up te graden... .  

  

2016-12-31  De optimalisering van de uitleendienst is lopende. Er 
is een actuele tariefaanpassing voor het te ontlenen 
materiaal in voorbereiding. Afstemming met de 
provinciale uitleendienst is op heden nog niet 
gebeurd wegens de onzekerheid van het 
voortbestaan ervan in het kader van het wegvallen 
van de persoonsgebonden materie bij provincies in 
2018.  

  

2017-08-31  Volgende overlegmomenten vonden plaats in het 
kader van de optimalisering van de uitleendienst met 
de betrokken diensten (technische dienst, beleidscel 
vrije tijd):  
• 2 maart 2017  
• 5 april 2017  
• 3 mei 2017  
Een tariefaanpassing (actualisering van de tarieven) 
werd voorbereid en uitgewerkt en er werden een 
aantal concrete afspraken gemaakt met betrekking 
tot het ontlenen van materialen door verenigingen. 
De aanpassingen worden voorgelegd aan het CBS ter 
agendering op de gemeenteraad van november 2017. 
De fuifkoffer verhuist vanaf 2018 naar de technische 
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dienst waardoor al het te ontlenen materiaal op een 
centrale plaats beheerd wordt en de dienstverlening 
geoptimaliseerd wordt. De provinciale uitleendienst 
zal blijven bestaan waardoor verenigingen ook op het 
aanbod van de provincie een beroep kunnen blijven 
doen. De gemeentelijke en de provinciale 
uitleendienst zijn complementair.    
 

  

2017-12-31  Een tariefaanpassing (actualisering van de tarieven) 
werd voorbereid en uitgewerkt en er werden een 
aantal concrete afspraken gemaakt met betrekking 
tot het ontlenen van materialen door verenigingen. 
De aanpassingen werden goedgekeurd op de 
gemeenteraad van december 2017. De fuifkoffer is 
verhuisd naar de technische dienst waardoor al het te 
ontlenen materiaal op een centrale plaats beheerd 
wordt en de dienstverlening geoptimaliseerd werd. 
De provinciale uitleendienst blijft bestaan waardoor 
verenigingen ook op het aanbod van de provincie een 
beroep kunnen blijven doen. De gemeentelijke en de 
provinciale uitleendienst zijn complementair.  

  

2018-08-31  Op te nemen door nieuwe vrijetijdscoördinator.  

  

   LOGISTIEKVER04: Verenigingen monitor 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  De voorbereidingen hiervoor zullen in 2016 starten 
na de indiensttreding van de vrijetijdscoördinator.  

  

2016-12-31  Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe 
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gemeentelijke website vanaf 2018. 
 

  

2017-12-31  Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe 
gemeentelijke website vanaf het najaar 2018.  

  

2018-08-31  Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe 
gemeentelijke website vanaf het najaar 2018.  

  

 Actieplan ADMINISTRVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief 

Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde indicator: 

Indicator: Aantal deelnemende verenigingen/jaar 

Info: Aantal deelnemende verenigingen/jaar 

Meting op Meetwaarde Info  

 2014-12-31 112.880 kopieën 
(waarvan 96.743 gratis) 

Via verschillende subsidie- en 
ondersteuningsreglementen  

 

 2016-12-31 81.720 kopieën 
(waarvan 58.156 gratis) 

De administratieve ondersteuning gebeurt via het 
reglement kopiedienst voor verenigingen.  

 

 2017-08-31 36.700 kopieën 
(waarvan 22.584 gratis), 

De administratieve ondersteuning gebeurt via het 
reglement kopiedienst voor verenigingen. Tot 
augustus 2017 hebben 4 jeugdverenigingen (van de 
9) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te 
kopiëren. 3 hebben hun 500 gratis kopieën gebruikt, 
één vereniging nog maar 200 kopieën. De overige 
kopieën werden genomen door de erkende socio-
culturele verenigingen in de bibliotheek.  

 

 2017-12-31 36.956 kopieën De administratieve ondersteuning gebeurt via het 
reglement kopiedienst. 3 jeugdverenigingen en 5 
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(waarvan 24.960 gratis) seniorenverenigingen maakten 1956 kopieën 
waarvan 717 gratis. De andere kopieën werden door 
de erkende socio-culturele verenigingen genomen in 
de bibliotheek.  

 

 2018-12-31 38.156 kopieën 
(waarvan 26.864 gratis) 

De administratieve ondersteuning gebeurt via het 
reglement kopiedienst. Het grootste aantal kopieën 
worden genomen door de socio-culturele 
verenigingen.  

 

 2019-12-31  28.156 kopieën (waarvan 16.864 gratis)  

 

Gekoppelde acties: 

   ADMINISTRVER01: Opstellen actieplan "administratieve" vereenvoudiging 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Lopende  

  

2015-12-31  Realisatiedatum blijft 2019.  

  

2016-12-31  Realisatiedatum blijft 2019.  

  

2017-08-31  Realisatiedatum 2019.  

  

2017-12-31  Realisatiedatum 2019.  

  

2018-08-31  Op te nemen door nieuwe vrijetijdscoördinator.  
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   ADMINISTRVER02: Eengemaakte  en digitale aanvraagformulieren 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Lopende. De voorbereidingen zijn getroffen in 2014. 
Realisatietermijn zoals gepland voorzien tegen 2019.  

  

2015-12-31  Dit is lopende. Sommige voorbereidingen zijn 
getroffen (vb. aanvraag evenementen). De 
realisatietermijn blijft zoals gepland tegen 2019.  

  

2016-12-31  Actie nog niet opgestart. Realisatietermijn blijft zoals 
gepland voorzien tegen 2019. Wordt geïntegreerd in 
de nieuwe gemeentelijke website.  

  

2017-08-31  Actie nog niet opgestart. Realisatietermijn blijft zoals 
gepland  2019. Wordt geïntegreerd in de nieuwe 
gemeentelijke website.  

  

2017-12-31  Realisatietermijn blijft zoals gepland  2019. Wordt 
geïntegreerd in de nieuwe gemeentelijke website.  

  

2018-08-31  Op te nemen door nieuwe vrijetijdscoördinator.  

  

   ADMINISTRVER03: Vormingssessies voor verenigingen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Open algemene vergadering en vormingssessie voor 
alle erkende verenigingen op 02/07/2014 met als 
thema de VZW-structuur.  

  

2015-12-31  Er werd met goedkeuring van het college van 
burgemeester en schepenen dit jaar geen vorming 
georganiseerd. Er werd beslist om te wachten tot de 
indiensttreding van de vrijetijdscoördinator.  

  

2016-12-31  Er werd een lezing georganiseerd ism de wakkere 
burger ivm burgerparticipatie.  

  

2017-08-31  Momenteel loopt een denktank rond de hervorming 
van de adviesraden.  Op basis van de resultaten 
hiervan worden vormingssessies georganiseerd. Dit 
staat gepland in 2018.  

  

2017-12-31  Er werd een denkavond rond de hervorming van de 
adviesraden vrije tijd georganiseerd op 30 november 
rond drie thema's: beleid en adviesraden, 
organisatiestructuur en samenstelling, vormen van 
participatie. Dit kan tevens als vormingsmoment 
beschouwd worden voor de verenigingen.  

  

2018-08-31  Op te nemen door nieuwe vrijetijdscoördinator.  

  

 Actieplan OVERLEG: Samenwerking en overleg 

Samenwerking en overleg 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 
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   OVERLEG01: Er wordt een overlegstructuur opgezet tussen de diverse adviesraden van de vrije 
tijdssector 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd, reeds opgericht in 2013.  

  

2016-12-31  Op 16 februari 2016 werd een denktank 
georganiseerd waarop alle leden van de verschillende 
adviesraden vrije tijd uitgenodigd werden. 31 
deelnemers waren aanwezig. Er werden verschillende 
stellingen geponeerd op basis waarvan de huidige 
werking van de adviesraden geëvalueerd werd. 
Hieruit werden verbeteracties gedestilleerd waardoor 
de samenwerking tussen de adviesraden vrije tijd 
geoptimaliseerd wordt. De verbeteracties worden 
verder opgevolgd. Een terugkommoment wordt 
georganiseerd in het najaar van 2017.  

  

2017-08-31  Het terugkommoment voor de denktank rond de 
adviesraden wordt georganiseerd op 30 november 
2017. Er wordt gevolg gegeven aan de geformuleerde 
verbeteracties en deze worden geïmplementeerd in 
de werking van de raden via de aanpassing van het 
huidig afsprakenkader.  

  

2017-12-31  Het terugkommoment voor de adviesraden vrije tijd 
werd georganiseerd op 30 november 2017. Er werd 
gewerkt op drie thema's, die volgden uit het eerder 
afgelegde traject: beleid en adviesraden, 
organisatiestructuur en samenstelling en vormen van 
participatie. Een tiental concrete verbeteracties 
werden geformuleerd die opgenomen werden in het 
afsprakenkader.  
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2018-08-31  Op te nemen door nieuwe vrijetijdscoördinator.  

  

   OVERLEG02: Organisatie informatiesessie rond integratie 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Aantal bezoekers van de infosessie rond integratie 

Info: Aantal bezoekers van de infosessie rond integratie 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-01-17 11 deelnemers Actie behaald. Op 17/01/2014 vond een eerste 
netoverschrijdend scholenoverleg plaats. Tijdens dit 
overleg werd de Integratiedienst en het 
integratiebeleid in Wetteren toegelicht. Daarbij werd 
ook recent cijfermateriaal toegelicht.  

  

2014-01-23 6 deelnemers Actie behaald. Op 23/02/2014 vond opnieuw een 
netoverschrijdend scholenoverleg plaats (andere 
deelnemers). Tijdens dit overleg werd de 
Integratiedienst en het integratiebeleid in Wetteren 
toegelicht. Daarbij werd ook recent cijfermateriaal 
toegelicht.  

  

2014-10-24 12 deelnemers Actie behaald. Tijdens het luistercollege van 
24/10/2014 werd de Integratiedienst en het 
integratiebeleid in Wetteren toegelicht. Ook actuele 
cijfers die de diversiteit in Wetteren in kaart brengen, 
werden toegelicht.  

  

2015-12-31 38 deelnemers Gerealiseerd.  Er vonden in 2015 5 focusgroepen 
plaats rond het thema integratie met lokale actoren 
uit verschillende sectoren, met als doel enerzijds het 
informeren van lokale actoren over diversiteit en 
integratiebeleid en anderzijds het inventariseren van 
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uitdagingen, knelpunten en verbetermogelijkheden 
die leven bij het personeel van het lokaal bestuur en 
andere lokale actoren. Vanuit deze knel- en 
verbeterpunten werden concrete acties 
ondernomen. De focusgroep rond wonen vond plaats 
op 30/04 en had 7 deelnemers. De focusgroep rond 
vrije tijd vond plaats op 06/05 en had 7 deelnemers. 
De focusgroep rond onderwijs werd opgesplitst in 2 
overlegmomenten, namelijk op 13/05 en 21/05. 
Iedere focusgroep had 9 deelnemers. Tenslotte werd 
een focusgroep georganiseerd rond opleiding en 
vorming. Deze vond plaats op 20/05 en had 6 
aanwezigen.  

  

2016-01-19  Gerealiseerd. Er werd een infosessie over de 
integratiedienst voor de sociale dienst Sociaal Huis 
Wetteren georganiseerd. 
 
 
 
 

  

2016-09-03  Gerealiseerd. Informele infosessie over 
integratiedienst bij organisaties Deelpunt & ’t 
Ensemble Wetteren.  

  

2016-10-24  Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst op 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 
(GROS).  

  

2016-11-29  Gerealiseerd. Informele infosessie integratiedienst 
voor Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw.  

  

2016-12-05  Gerealiseerd. Gezamenlijke commissie welzijn en 
integratie: voorstelling integratiedienst in combinatie 
met voorstelling (vernieuwde werking van) 
Agentschap Integratie & Inburgering.  

  

2016-12-09  Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst voor WESP.  
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2016-12-13  Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst voor 
jeugdraad Wetteren.  

  

2017-12-31  Gerealiseerd. infosessie integratiedienst/ voorstelling 
nieuwe integratieambtenaar op verschillende fora  

  

2018-08-31  in 2018 nog niets gerealiseerd  

  

2019-12-31  In het kader van ‘lokale tolkenpool Wetteren’ werd 
een infosessie georganiseerd voor professionelen en 
burgers. De infosessie behandelde het thema 
deontologie en werd gegeven door Agentschap 
Integratie & Inburgering.  
 
 

  

 Prioritaire Doelstelling: Gemeenschapsvorming vr stads- en buurtontw 

Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 44.350,61 0,00 46.520,00 0,00 46.520,00 0,00 

INV 0,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan BUURTHUIS: Creatie buurtontmoetingsruimtes 

Creatie buurtontmoetingsruimtes 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

   BUURTHUIS01: Opmaak jeugd- sportruimtebeleidsplan met koppeling aan trage wegen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Voorgelegd op de gemeenteraadscommissie van 
09/12/2014.  

  

2016-12-31  Dit actieplan geldt nog steeds als richtlijn bij het 
inrichten van sport- en speelruimte.  

  

2017-12-31  In 2017 is er gestart met het in kaart brengen van het 
speelweefsel in Wetteren. Een speelweefsel is een 
netwerk dat alle formele en informele speelplekken 
van kinderen en jongeren bevat, alsook de 
verbindingen tussen deze plekken (bijvoorbeeld trage 
wegen). Alle plekken die relevant zijn voor kinderen 
en jongeren in Wetteren worden in dit plan 
opgenomen. Kinderen zijn een belangrijke 
informatiebron bij het in kaart brengen van het 
speelweefsel. Daarom hebben we op Ola!Peloezza 61 
kinderen bevraagd rond het thema 'speelruimte in 
Wetteren'. Deze informatie wordt verwerkt in de 
kaart. Een speelweefselkaart is nuttig, omdat je 
hiermee ook de hiaten in de speelmogelijkheden in 
Wetteren kunt onderzoeken. Deze informatie kunnen 
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we de volgende jaren gebruiken bij het inrichten van 
nieuwe speelruimtes, zodat deze ook afgestemd zijn 
op de hiaten, maar ook op de wensen en behoeften 
van de kinderen en jongeren in Wetteren. Ook is in 
2017 een scholenbevraging gestart, waarin ook de 
noden en behoeften van kinderen en jongeren op het 
gebied van ruimte bevraagd zijn. De bevraging wordt 
in 2018 afgerond. In 2018 krijgen we ook begeleiding 
van Kind & Samenleving rond het speelweefsel.  

  

2018-08-31  
 

We zullen starten met een project gericht op tieners. 
Dit project gaat in oktober 2018 starten.  

  

2018-12-31  Samen met Kind & Samenleving hebben we drie 
participatiesessies gehouden bij Habbekrats om de 
mening van tieners te vragen over Wetteren. Vanuit 
deze sessies hebben we een aantal aanbevelingen op 
het gebied van ruimte, mobiliteit en evenementen 
gekregen. Deze zullen in 2019 meegenomen worden 
voor de opmaak van het plan rond kindvriendelijke 
publieke ruimte..  

  

2019-12-31  In 2019 is de voorbereiding voor de gunning van de 
speelweefselopdracht gedaan. Begin 2020 is de 
opdracht gegund.  

  

  BUURTHUIS02: Skateterrein 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 
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2014-12-31  Niet gerealiseerd - wel besteed aan herinrichting 
publieke ruimte stadstuin/Overbeke.  

  

2015-12-31  De voorbereidingen zijn gestart. Er werd een advies 
opgemaakt i.v.m. een mogelijke locatie door de 
jeugdraad in samenspraak met stakeholders. De 
realisatie is gepland in deze beleidsperiode. Het 
voorziene budget werd besteed aan de herinrichting 
van het speelterrein in Diepenbroek met o.a. plaatsen 
schuilhok tieners, reuze-insectenhotel, vaste 
pingpongtafels, ... .  

  

2016-12-31  De actie bevindt zich op heden in de voorbereidende 
fase.  

  

2017-08-31  Het terrein voor het toekomstige skatepark werd 
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site 
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van 
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in 
Wetteren en zal dit najaar een participatietraject 
opgestart worden om de noden en de behoeften van 
de skaters te detecteren opdat deze kunnen 
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. De 
vereiste technische informatie wordt ingewonnen om 
het gunningsdossier voor de aanleg te kunnen 
opstarten.  

  

2017-12-31  Het terrein voor het toekomstige skatepark werd 
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site 
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van 
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in 
Wetteren. Op 3 oktober vond de eerste sessie met 
skaters plaats. Dit was de start van het 
participatietraject om de noden en de behoeften van 
de skaters te detecteren opdat deze kunnen 
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. Het 
plan van aanpak voor de aanleg van het skatepark is 
gepresenteerd in de gemeenteraadscommissie van 5 
december. De opstart van het bestek is in 2017 
gedaan, publicatie en gunning volgt in 2018. 
Realisatie van het skatepark is gepland in voorjaar 
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2019.  

  

2018-12-31  Het terrein voor het toekomstige skatepark werd 
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site 
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van 
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in 
Wetteren. Er hebben verschillende bijeenkomsten 
plaatsgevonden, maar er is ook contact via de 
facebookgroep skatepark Wetteren. Dit is een groot 
deel van het participatietraject om de noden en de 
behoeften van de skaters te detecteren opdat deze 
kunnen meegenomen worden bij het 
inrichtingstraject. Het plan van aanpak voor de aanleg 
van het skatepark is gepresenteerd in de 
gemeenteraadscommissie van 5 december 2017. De 
opstart van het bestek is in 2017 gedaan, publicatie 
was in 2018. Er zijn twee bedrijven die een offerte 
hebben ingediend. In november 2018 is de opdracht 
gegund door het AGB aan Public Partners. Realisatie 
is gepland in 2019.  

  

2019-12-31  De werken aan het skatepark op Dassenveld zijn in 
2019 gestart. Oplevering is gepland voor zomer 2020.  

  

   BUURTHUIS03: Aanleg socioculturele (jeugd/sport) ontmoetingsruimte in 
deelgemeente/wijk/gehucht 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Ok - realisatie voor 2015 = Diepenbroek.  

  

2015-12-31 Gerealiseerd Dit is gerealiseerd met de (her)inrichting van het 
speelterrein 'Diepenbroek' (zie ook actie 
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BUURTHUIS02)  

  

2016-12-31  In 2016 was het budget voorzien voor het skaterrein. 
Dit werd niet ingezet. De actie bevindt zich op heden 
in de voorbereidende fase.  

  

2017-08-31  In 2017 is het budget voorzien voor het skateterrein. 
Het terrein voor het toekomstige skatepark werd 
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site 
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van 
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in 
Wetteren en zal dit najaar een participatietraject 
opgestart worden om de noden en de behoeften van 
de skaters te detecteren opdat deze kunnen 
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. De 
vereiste technische informatie wordt ingewonnen om 
het gunningsdossier voor de aanleg te kunnen 
opstarten.  

  

2017-12-31  In 2017 is het budget voorzien voor de aanleg van het 
skatepark. Het terrein voor het toekomstige 
skatepark werd aangekocht door het AGB en bevindt 
zich op de site Dassenveld. Ter voorbereiding van de 
inrichting van het skaterterrein werd contact gelegd 
met skaters in Wetteren. Op 3 oktober vond de 
eerste sessie met skaters plaats. Dit was de start van 
het participatietraject om de noden en de behoeften 
van de skaters te detecteren opdat deze kunnen 
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. Het 
plan van aanpak voor de aanleg van het skatepark is 
gepresenteerd in de gemeenteraadscommissie van 5 
december. De opstart van het bestek is in 2017 
gedaan, publicatie en gunning volgt in 2018. 
Realisatie van het skatepark is gepland in voorjaar 
2019.  

  

2018-12-31  In 2018 is het budget voorzien voor het skatepark. 
Het terrein voor het toekomstige skatepark werd 
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site 
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van 
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in 
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Wetteren. Er hebben verschillende bijeenkomsten 
plaatsgevonden, maar er is ook contact via de 
facebookgroep skatepark Wetteren. Dit is een groot 
deel van het participatietraject om de noden en de 
behoeften van de skaters te detecteren opdat deze 
kunnen meegenomen worden bij het 
inrichtingstraject. Het plan van aanpak voor de aanleg 
van het skatepark is gepresenteerd in de 
gemeenteraadscommissie van 5 december 2017. De 
opstart van het bestek is in 2017 gedaan, publicatie 
was in 2018. Er zijn twee bedrijven die een offerte 
hebben ingediend. In november 2018 is de opdracht 
gegund door het AGB aan Public Partners. Realisatie 
is gepland in 2019.  

  

2019-12-31  De werken aan het skatepark op Dassenveld zijn in 
2019 gestart. Oplevering is gepland voor zomer 2020.  

  

   BUURTHUIS04: Visievorming "stimuleren buurtwerking" 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gekoppeld aan de cel aangenaam Wetteren. We 
hebben in 2014 reeds een eerste buurtontmoeting 
mede gerealiseerd in de wijk Overbeke.  

  

2015-12-31  Dit is gekoppeld aan de cel aangenaam Wetteren 
waarbij er gewerkt wordt op ontmoeting, tegengaan 
van overlast, bemiddeling tussen buurt en jongeren, 
... . In 2015 werd de aandacht vooral gericht op de 
wijk Diepenbroek met verschillende 
buurtbijeenkomsten en de herinrichting van het 
terrein. In Overbeke vindt jaarlijks een buurtfeest 
plaats (ook  in 2015), opgestart na dergelijke 
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buurtbijeenkomst.  

  

2016-12-31  Deze actie is gekoppeld aan de cel aangenaam 
Wetteren waarbij er gewerkt wordt op ontmoeting, 
tegengaan van overlast, bemiddeling tussen buurt en 
jongeren ... . In Overbeke vindt jaarlijks een 
buurtfeest plaats (ook  in 2016 - Overbeke danst) 
opgestart na dergelijke buurtbijeenkomst. De cel 
aangenaam Wetteren kwam in 2016 6 keer samen. 
Het dansfeest in Overbeke vond plaats op 23 
augustus en had 120 bezoekers.  

  

2017-08-31  Deze actie is o.a. gekoppeld aan de cel aangenaam 
Wetteren waarbij er gewerkt wordt aan het 
stimuleren van ontmoeting, tegengaan van overlast 
en bemiddeling tussen buurt en jongeren. De cel 
aangenaam Wetteren kwam in 2017 5 keer samen 
(26 januari, 23 februari, 20 april, 15 juni, 24 
augustus).  Daarnaast is deze actie ook gekoppeld aan 
de doelgroepenwerker, die in 2017 is gestart op de 
jeugddienst. Zij werkt onder meer vindplaatsgericht 
om contacten met jongeren te bevorderen. Op 18 
augustus vond ook voor de derde keer het buurtfeest 
van Overbeke plaats met 150 bezoekers. 
 

  

2017-12-31  Deze actie is o.a. gekoppeld aan de cel aangenaam 
Wetteren waarbij er gewerkt wordt aan het 
stimuleren van ontmoeting, tegengaan van overlast 
en bemiddeling tussen buurt en jongeren. De cel 
aangenaam Wetteren kwam tijdens het najaar van 
2017 niet samen. De overlastproblematieken situeren 
zich dan ook voornamelijk tijdens het voorjaar en de 
zomer.  Daarnaast is deze actie ook gekoppeld aan de 
doelgroepenwerker. Zij werkt onder meer 
vindplaatsgericht om contacten met jongeren te 
bevorderen en coördineert het buurtsportproject. 
Van september tot december vonden 16 bokslessen 
plaats. 170 jongeren werden bereikt. Er werd een 
extra uitstap naar het boksgala in Gent georganiseerd 
waar 5 jongeren mee heen gingen op 1 december. 
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2018-12-31  In 2017 is er een doelgroepenwerker aangeworven 
op de jeugddienst. Door vindplaatsgericht te werken 
probeert ze contact te maken met jongeren en op 
een preventieve manier overlast te vermijden. Ook is 
in 2017 het buurtsportproject opgestart. In 2018 is dit 
project verder doorgezet. In 2018 zijn er 67 
bokslessen georganiseerd waar gemiddeld 16 
kinderen en jongeren per les op af kwamen. Deze 
lessen waren twee keer per week in het eerste 
halfjaar, maar vanaf juli  één keer per week. In totaal 
zijn er 1119 kinderen en jongeren naar de bokslessen 
gekomen in 2018. Via buurtsport bereiken we een 
diverse groep kinderen en jongeren door elke week 
boksles aan te bieden. 
 
Samen met verenigingen in Overbeke organiseren we 
jaarlijks een buurtfeest. Dit jaar is hier ook het project 
'Overbeke Vertelt' aan gekoppeld waarvoor we 
subsidies hebben ontvangen van de Koning 
Boudewijnstichting. Samen met betrokken bewoners 
en organisaties van Overbeke is er een 
verhaleninstallatie gebouwd, waarin verhalen van 
personen uit de wijk verzameld en getoond zijn. Deze 
installatie is grotendeels gemaakt door Habbekrats 
ism Omega en Armonea. Op het buurtfeest op 23 
augustus is de installatie voor het eerst getoond aan 
alle bewoners.  

  

2019-12-31  In 2017 is er een doelgroepenwerker aangeworven 
op de jeugddienst. Door vindplaatsgericht te werken 
probeert ze contact te maken met jongeren en op 
een preventieve manier overlast te vermijden. In 
2019 is er bij de politie een jongereninspecteur 
aangesteld, die ook vindplaatsgericht te werk gaat. 
De samenwerking met Habbekrats is vernieuwd, zij 
werken buurtgericht in de wijk Overbeke. 
Het buurtsportproject is in 2019 verder doorgezet. In 
2019 zijn er 38 bokslessen georganiseerd waar 
gemiddeld 12 kinderen en jongeren per les op af 
kwamen. Via buurtsport bereiken we een diverse 
groep kinderen en jongeren door elke week boksles 
aan te bieden. 
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 Actieplan BUURTPROJ: Sociaal-artistieke & gemeenschapsvormende (buurt)project 

Sociaal-artistieke & gemeenschapsvormende (buurt)project 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 43.781,37 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  BUURTPROJ02: Gemeenschapsvormende en evenementen in de publieke ruimte (Ola!Peloeza, 
Ola!Palabra, Nieuwjaarsreceptie, Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 43.781,37 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Aantal personen bereikt met gemeentelijke gemeenschapsvorder 

Info: Aantal personen bereikt met gemeentelijke gemeenschapsvormende initiatieven 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 1200 deelnemers Ola!Peloezza  

  

2015-12-31 1300 deelnemers 
(geraamd aantal) 
 
 
 

Ola!Peloezza, zomers doe-festival voor gezinnen met 
kinderen op 13 juni 2015 in recreatiedomein De 
Warande  
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2016-12-31 3800 deelnemers Actie gerealiseerd met 1200 deelnemers 
Ola!Peloezza, 2000 deelnemers nieuwjaarsreceptie, 
600 deelnemers Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 
 

  

2017-08-31 5100 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren 
1350 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan 
22 verschillende activiteiten.  
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari 2017 
en telde 2600 deelnemers. Er waren 10 verschillende 
standen opgesteld.    
Het tuinconcert in het kader van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 7 juli. Er 
waren 450 muziekliefhebbers aanwezig.  De 
academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren 
700 bezoekers aanwezig. Op het programma stond 
een lezing van Prof. Frans-Jos Verdoodt over 
'Vlaanderen is een natie geworden'. De zitting werd 
opgeluisterd door Lumos kwartet.  
 

  

2017-12-31 5100 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren 
1350 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan 
22 verschillende activiteiten.  
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari 2017 
en telde 2600 deelnemers. Er waren 10 verschillende 
standen opgesteld.    
Het tuinconcert in het kader van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 7 juli. Er 
waren 450 muziekliefhebbers aanwezig.  De 
academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren 
700 bezoekers aanwezig. Op het programma stond 
een lezing van Prof. Frans-Jos Verdoodt over 
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'Vlaanderen is een natie geworden'. De zitting werd 
opgeluisterd door Lumos kwartet.  

  

2018-08-31 4700 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren 
1250 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan 
22 verschillende activiteiten.  
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 7 januari 2018 
en telde 3000 deelnemers. Er waren 10 verschillende 
standen opgesteld.    
Het tuinconcert in het kader van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 6 juli. Er 
waren 150 muziekliefhebbers aanwezig.  De 
academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren 
300 bezoekers aanwezig. Op het programma stond 
een komisch optreden van Bert Kruismans, aangevuld 
door muziek en poëzie.  

  

2018-12-31  De negende editie van Ola!Peloezza vond plaats op 9 
juni 2018. Het bezoekersaantal werd geraamd op 
1150. Jong en oud kon genieten van 19 verschillende 
doe- en beleefactiviteiten. 
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 6 januari 2019 
en telde 3000 deelnemers. Er waren 10 verschillende 
standen opgesteld.    
De Kerstmarkt lokte 5000 bezoekers naar het 
centrum van Wetteren.  

  

2019-12-31  De tiende editie van Ola!Peloezza vond onder een 
stralende zon plaats op 15 juni 2019 van 14 tot 18 
uur. Het bezoekersaantal werd geraamd op 1590. 
Jong en oud kon genieten van  
19 verschillende doe- en beleefactiviteiten. 
 
De bibliotheek en cultuurcentrum Nova 
participeerden actief aan Den Hof, de zomerbar in de 
dekenijtuin. Op zondag 18 augustus organiseerden ze 
een familienamiddag met o.m. een boomfanfare en 
allerhande knutselactiviteiten. 
 
Op zaterdag 21 september organiseerde 
cultuurcentrum Nova voor het eerst een echt 
openingsfeest. Het programma van ‘cc Nova trapt af’ 
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combineerde van 12 tot 18 uur mini-voorstellingen 
en dito concerten, doe-activiteiten en animatie. Om 
20 uur sloot Sprookjes Enzo met een vuurvoorstelling 
het feest af. Ongeveer 500 mensen namen deel aan 
een of meer activiteiten  
 

  

Indicator: Aantal gemeenschapsvormende initiatieven 

Info: Aantal gemeenschapsvormende initiatieven 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 3 3 gemeenschapsvormende initiatieven: Ola!Peloezza, 
Ola!Palabra, Buurtfeest Overbeke  

  

2015-12-31 5 Nieuwjaarsreceptie, 11-juliviering, Ola!Peloezza, 
Ola!Palabra, Buurtfeest Overbeke  

  

2016-12-31 4 
gemeenschapsvormend
e evenementen 

Actie gerealiseerd door middel van 4 
gemeenschapsvormende evenementen in de 
publieke ruimte. Ola!Peloezza (11 juni), Feestzitting 
11-juli (11 juli), Tuinconcert 11 -juli (8 juli) en de  
Nieuwjaarsreceptie (3 januari).  

  

2017-08-31 4 
gemeenschapsvormend
e evenementen 

Actie gerealiseerd door middel van 4 
gemeenschapsvormende evenementen in de 
publieke ruimte.   
• Nieuwjaarsreceptie ( 8 januari)  
• Ola!Peloezza (17 juni)   
• Tuinconcert 11 -juli (7 juli)   
• Feestzitting 11-juli (11 juli) 
 

  

2017-12-31 4 
gemeenschapsvormend
e evenementen 

Actie gerealiseerd door middel van 4 
gemeenschapsvormende evenementen in de 
publieke ruimte.   
• Nieuwjaarsreceptie ( 8 januari)  
• Ola!Peloezza (17 juni)   
• Tuinconcert 11 -juli (7 juli)   
• Feestzitting 11-juli (11 juli)  
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2018-12-31 4 
gemeenschapsvormend
e evenementen 

Actie gerealiseerd door middel van 4 
gemeenschapsvormende evenementen in de 
publieke ruimte.   
 
• Nieuwjaarsreceptie ( 7 januari)  
• Ola!Peloezza (9 juni)   
• Tuinconcert 11 -juli (6 juli)   
• Feestzitting 11-juli (11 juli)  

  

2019-12-31 4 
gemeenschapsvormend
e evenementen 

Actie gerealiseerd door middel van 4 
gemeenschapsvormende evenementen in de 
publieke ruimte.   
 
• Nieuwjaarsreceptie ( 7 januari)  
• Ola!Peloezza (9 juni)   
• Tuinconcert 11 -juli (6 juli)   
• Feestzitting 11-juli (11 juli)  

  

 Actieplan BUURTVAKWERK: Vakantiebuurtwerking 

Vakantiebuurtwerking 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 569,24 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

   BUURTVAKWERK01: Speelstraten 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 11 speelstraten Gerealiseerd  

  

2015-12-31  Er werden in 2015 3 speelstraten aangevraagd en 
goedgekeurd.  

  

2016-12-31 aantal speelstraten Er werden in 2016 5 speelstraten aangevraagd en 
goedgekeurd.  

  

2017-08-31 7 speelstraten Er werden tot nu toe in 2017 7 speelstraten 
aangevraagd en goedgekeurd:  
• Populierenlaan  
• Parklaan  
• Jabekestraat  
• Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan  
• Schuttersveld  
• Roosbroeklaan  
• Hamstraat  
 

  

2017-12-31 7 speelstraten Er werden in 2017 7 speelstraten aangevraagd en 
goedgekeurd:  
• Populierenlaan  
• Parklaan  
• Jabekestraat  
• Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan  
• Schuttersveld  
• Roosbroeklaan  
• Hamstraat  
 

  

2018-12-31 7 speelstraten Er werden in 2018 7 speelstraten aangevraagd en 
goedgekeurd:  
Populierenlaan  
Parklaan  
Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan  
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Schuttersveld  
Roosbroeklaan  
Hamstraat  
Aardeken 
Er zijn ook speciale kindvriendelijke nadar 
aangekocht. Deze worden gebruikt voor signalisatie 
van de speelstraten, maar zullen ook op 
evenementen verschijnen.  
 
 

  

2019-12-31 5 speelstraten Er werden in 2019 5 speelstraten aangevraagd en 
goedgekeurd:  

  

  BUURTVAKWERK02: Wervingsacties animatoren 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 569,24 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd. Twee acties ondernomen naar werving 
en naar bedanking.  

  

2015-12-31  Er werden 2 scholenacties georganiseerd om nieuwe 
animatoren te werven, er werd een oproep 
gelanceerd in de nieuwsbrief. Er werd een info-avond 
georganiseerd voor geïnteresseerde animatoren. De 
animatoren die vorige zomer begeleid hebben 
werden bedankt met een 'cool' petje.  

  

2016-12-31  Er werden brieven verspreid naar alle jongeren die 16 
jaar werden in 2016. Er werd een infoavond 



 

116 
 

georganiseerd voor geïnteresseerde animatoren. De 
animatoren die vorige zomer begeleid hebben 
werden bedankt met een T-shirt.  

  

2017-08-31  Er werden 240 brieven verspreid naar alle jongeren 
die 16 jaar werden in 2017. Er werd twee 
infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde 
animatoren op 18 november 2016 en 17 februari 
2017. Aan de einde van de zomer worden de 
animatoren bedankt op de slotbarbecue. Deze vond 
plaats op 25 augustus 2017. Er waren 42 animatoren 
aanwezig.  

  

2017-12-31  Er werden 240 brieven verspreid naar alle jongeren 
die 16 jaar werden in 2017. Er werden twee 
infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde 
animatoren op 18 november 2016 en 17 februari 
2017. Aan de einde van de zomer zijn de animatoren 
bedankt op de slotbarbecue. Deze vond plaats op 25 
augustus 2017. Er waren 42 animatoren aanwezig. 
Ook voor speelpleinzomer 2018 zijn een gelijkwaardig 
aantal brieven verspreid en is er op 29 november een 
eerste infoavond geweest. Hier waren ongeveer 50 
potentiele animatoren aanwezig.  

  

2018-08-31  Er werden ongeveer 200 brieven verspreid naar alle 
jongeren die 16 jaar werden in 2018. Er werden twee 
infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde 
animatoren op 29 november 2017 en in voorjaar 
2018. Hier waren ongeveer 50 potentiele animatoren 
aanwezig. Ook is er een brochure gemaakt om 
animatoren te informeren rond het speelplein. Aan 
de einde van de zomer zijn de animatoren bedankt 
op de slotbarbecue. Deze vond plaats op 24 augustus 
2018. Er waren ongeveer 40 animatoren aanwezig. 
Ook zijn er t-shirts en caps aangekocht als bedanking 
voor de animatoren.  

  

2018-12-31  Er is een brochure gemaakt om animatoren te 
informeren rond het speelplein. Ook is er een nieuwe 
website voor het speelplein gemaakt, waar ook 
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informatie voor animatoren op te vinden is. Aan de 
einde van de zomer zijn de animatoren van 2018 
bedankt op de slotbarbecue. Deze vond plaats op 24 
augustus 2018. Er waren ongeveer 40 animatoren 
aanwezig. Ook zijn er t-shirts en caps aangekocht als 
bedanking voor de animatoren. De werving voor 
animatoren voor zomer 2019 is in 2018 gestart. Alle 
16-, 17- en 18-jarigen uit Wetteren hebben een 
ansichtkaart ontvangen met een uitnodiging voor de 
infoavond. Deze heeft op 22 november 
plaatsgevonden. Er waren ongeveer 15 potentiële 
nieuwe animatoren aanwezig. Deze avond is 
georganiseerd samen met de huidige animatoren van 
het speelplein, die ook in grote getale aanwezig 
waren. In 2018 zijn we gestart met maandelijkse 
groepsraden. Hier worden alle animatoren op 
uitgenodigd. Tijdens de groepsraad worden 
verschillende thema's besproken. Animatoren die 
meer verantwoordelijkheid willen opnemen, krijgen 
hierdoor de mogelijkheid om bijv een bepaald project 
uit te werken. Voordien was dit enkel het bestuur die 
dit deed. Op deze manier willen we meer 
betrokkenheid creëren onder alle animatoren, en we 
merken dat dit een effect heeft.  

  

2019-12-31  Elk jaar zetten we in op drie pijlers rond 
animatorenwerving: informatie, bedanking en 
groepsgevoel. Er is een nieuwe brochure gemaakt om 
animatoren te informeren rond het speelplein. De 
informatie op de website van het speelplein is 
uitgebreid. Jaarlijks bedanken we de animatoren 
tijdens de barbecue. Deze vond plaats op 16 augustus 
2019. Er waren ongeveer 40 animatoren aanwezig. 
Ook  de dag van de animator hebben we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. De laatste dag van het 
speelplein is afgesloten met samen eten met een 30-
tal animatoren. Ook zijn er t-shirts aangekocht als 
bedanking voor de animatoren. In 2019 zijn de 
groepsraden doorgezet. Hier worden alle animatoren 
op uitgenodigd. Tijdens de groepsraad worden 
verschillende thema's besproken. Animatoren die 
meer verantwoordelijkheid willen opnemen, krijgen 
hierdoor de mogelijkheid om bijv een bepaald project 
uit te werken. Voordien was dit enkel het bestuur die 
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dit deed. Op deze manier willen we meer 
betrokkenheid creëren onder alle animatoren, en we 
merken dat dit een effect heeft. 
De werving voor animatoren voor zomer 2020 is in 
2019 gestart. Alle 16-, 17- en 18-jarigen uit Wetteren 
hebben een ansichtkaart ontvangen met een 
uitnodiging voor de infoavond. Deze heeft op 21 
november plaatsgevonden. Er waren ongeveer 15 
potentiële nieuwe animatoren aanwezig. Deze avond 
is georganiseerd samen met de huidige animatoren 
van het speelplein, die ook in grote getale aanwezig 
waren. 
 

  

   BUURTVAKWERK03: Mobiele speelpleinwerking 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Ok.  

  

2015-12-31  Er werd mobiele speelpleinwerking georganiseerd in 
de wijk Overbeke en in de deelgemeente Massemen.  

  

2016-12-31  Er werd mobiele speelpleinwerking georganiseerd in 
Massemen en Kwatrecht.  

  

2017-08-31  Tijdens de zomer van 2017 werd twee keer mobiele 
speelpleinwerking georganiseerd. Op 9 augustus in 
Kwatrecht en op 17 augustus in Massemen (gelinkt 
aan de Radio 2-uitzending rond ‘Thuis voor een 
beeld’). In Kwatrecht waren er ongeveer 13 kinderen 
aanwezig, in Massemen ongeveer 10 kinderen.  
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2017-12-31  Tijdens de zomer van 2017 werd twee keer mobiele 
speelpleinwerking georganiseerd. Op 9 augustus in 
Kwatrecht en op 17 augustus in Massemen (gelinkt 
aan de Radio 2-uitzending rond ‘Thuis voor een 
beeld’). In Kwatrecht waren er ongeveer 13 kinderen 
aanwezig, in Massemen ongeveer 10 kinderen.  

  

2018-12-31  Tijdens de zomer van 2018 werd twee keer mobiel 
speelplein georganiseerd. Op 18 juli aan de Warande 
en op 8 augustus in Overbeke. Er zijn dit jaar flyers 
gemaakt die verspreid zijn op verschillende 
evenementen. Ook werden de data opgenomen in de 
zomerkalender van het speelplein op papier en op de 
nieuwe website. Beide keren waren er ongeveer 10 
kinderen aanwezig.  

  

2019-12-31  Tijdens de zomer van 2019 is er geen mobiele 
speelpleinwerking geweest. Het speelplein zet wel in 
op mobiel spelen door bijvoorbeeld te ondersteunen 
bij evenementen, zoals de Buitenspeeldag.  

  

 Strategische Doelstelling: Welzijn 

Een integraal en een geïntegreerd welzijnsbeleid 

Strategische Doelstelling: Stadsontwikkeling 

Stedelijke vernieuwing en de verbetering van de leefomgeving 

Prioritaire Doelstelling: Samenw ae kwaliteitsvolle Wetterse leef- en werkomg 

Samenwerken aan een kwaliteitsvolle Wetterse leef- en werkomgeving 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 11.721,17 0,00 33.750,00 15.000,00 33.750,00 15.000,00 

INV 2.215.133,08 1.278.175,94 16.001.705,4
5 

6.564.905,44 8.208.000,00 4.638.100,00 
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LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan VEILIGVERK: Actief werken aan veilig verkeer 

De gemeente als regisseur : actief werken aan veilig verkeer 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 1.721,17 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 

INV 0,00 0,00 18.500,00 0,00 11.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  VEILIGVERK01: Uitvoeren programma SAVE charter 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 535,37 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd: actie Mobibus van 19 mei tot 27 mei. 
Tevens werd de verkeersveilige dag georganiseerd 
op 19 september.  

  

2015-12-31  De voorbije jaren werd de deelname aan de Mobibus 
onder deze actie gebudgetteerd. Begin 2015 is de 
Mobibus ook naar Wetteren gekomen (1 week op 
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Mariagaard, 1 week op de Warande), maar werd dit 
gebudgetteerd onder de actie EDUCAANB02.  

  

2016-12-31  De voorbije jaren werd de deelname aan de Mobibus 
onder deze actie gebudgetteerd. In 2016 is de 
Mobibus ook naar Wetteren gekomen (1 week op 
Mariagaard, 1 week op de Warande), maar werd dit 
gebudgetteerd onder de actie EDUCAANB02.  

  

2017-12-31  Het budget werd volledig gebruikt voor een deel van 
de aankoop van Octopus-meubilair voor de 
herinrichting van de schoolomgeving Scheppers.  

  

2018-12-31  Budget niet gebruikt  

  

2019-12-31  Budget gebruikt voor Functionele Fietsrouteplanner  

  

  VEILIGVERK02: Schoolomgevingen beveiligen - plaatsen Octopusmeubilair 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 1.185,80 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   VEILIGVERK04: Beveiligen gevaarlijke wegen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 8.500,00 0,00 6.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

122 
 

    VEILIGVERK05: Invoeren gedifferentieerd snelheidsbeleid (incl. aankoop en plaatsing 
verkeersborden) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze actie werd in 2014 slechts gedeeltelijk 
aangepakt. Er is een fotoverslag beschikbaar. Er 
stelde zich een HR-probleem dat werd opgevangen 
door wijzigingen aan het dienstverleningsconcept. Er 
is ook meer tijd besteed aan de nieuwe 
parkeerconcessie en het gewijzigde parkeerbeleid 
waardoor er onvoldoende tijd over was om deze 
actie ten volle uit te werken in 2014.  

  

2015-12-31  Actie opgestart. Op de mobiliteitsraad van 
11/06/2014 werden de principes van het 
snelheidsplan toegelicht. Op de mobiliteitsraad van 
14 juli 2015 werd een workshop georganiseerd 
waarbij tot een voorstel gekomen werd. Dit voorstel 
kon in 2015 niet verder worden uitgewerkt, en dit 
omwille van de nodige tijd die moest besteed worden 
aan de herziening van het parkeerbeleid in de 
stationsomgeving naar aanleiding van de beslissing 
van de NMBS om hun deel van de stationsparking 
betalend te maken.  

  

2016-12-31  Geen vooruitgang in 2016. 
Er is een gefaseerde uitvoering gepland in 2017.  

  

2017-05-22  Actie lopende. CBS 22/05/2017: Kennisname voorstel 
uitbreiding zone 30 centrum  

  

2017-05-30  Actie lopende. 30/05/2017: 
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Gemeenteraadscommissie  

  

2017-06-22  Actie lopende. 22/06/2017: goedkeuring uitbreiding 
zone 30 centrum door gemeenteraad  

  

2017-12-31  Actie gerealiseerd.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

  VEILIGVERK03: Schoolomgevingen beveiligen - infrastructurele maatregelen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  Actieplan OVERLAST: De gemeente als regisseur : overlast indijken 

De gemeente als regisseur : overlast indijken 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

   OVERLAST01: Aankoop meetapparatuur om geluidshinder te beperken 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze actie wordt voorlopig beschouwd als afgerond. 
De repititielokalen vallen niet onder de Vlarem-
wetgeving en daarom zal de repititiezaal in 
Massemen niet voorzien worden van 
meetapparatuur. Voorlopig zijn er geen andere 
lokalen die moeten voorzien worden van 
meetapparatuur.  

  

2015-12-31  In 2015 werd geen geluidsapparatuur aangekocht. De 
repititielokalen vallen niet onder de Vlarem-
wetgeving en daarom zal de repititiezaal in 
Massemen niet voorzien worden van 
meetapparatuur. Eind 2015 werd vastgesteld dat de 
geluidsbegrenzer in de gemeentelijke feestzaal dient 
vervangen te worden. Aanbesteding in 2016.  

  

2016-12-31 Gerealiseerd Geluidsmeetapparatuur gemeentelijke feestzaal 
vernieuwd. Er zijn geen andere gemeentelijke locaties 
waar er geluidsmeetapparatuur verplicht aanwezig 
moet zijn.  

  

   OVERLAST03: Opmaak hemelwater 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 
   OVERLAST04: Organisatie zwerfvuilproject 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze actie is uitgevoerd op 26 maart 2014.  

  

2015-12-31  Geen organisatie grote zwerfvuilactie. Zwerfvuil 
wordt 2 x per jaar opgeruimd door verenigingen 
(exploitatiebudget: € 10.000). Logistieke 
ondersteuning gegeven aan scholen bij hun 
zwerfvuilactie (maart 2015).  

  

2016-12-31  Idem vorig jaar.  

  

2017-12-31  Idem vorig jaar.  

  

2018-12-31  In september werd deelgenomen aan de 
handhavingsweek sluikstort van OVAM. Door het 
inzetten van een extra ploeg voor ledigen van de 
straatafvalbakjes en opruimen van sluikstort en door 
de verbeterde samenwerking met de wijkinspecteurs 
voor opmaken van PV's voor sluikstort werden in 
2018 44 sluikstorters geïdentificeerd en beboet. 
Zwerfvuil wordt 2 x per jaar opgeruimd door 
verenigingen (exploitatiebudget: € 10.000). Logistieke 
ondersteuning gegeven aan scholen bij hun 
zwerfvuilactie (maart 2015). 
 

  

2019-12-31  In oktober werd deelgenomen aan de 
handhavingsweek sluikstort van OVAM. Dit jaar werd 
gecontroleerd op het te vroeg buiten zetten van 
afvalzakken voor ophaling. In 2019 ontvingen 123 
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sluikstorters een retributie voor het opruimen van 
hun sluikstort. 
Zwerfvuil wordt 2 x per jaar opgeruimd door 
verenigingen (exploitatiebudget: € 10.000). Er wordt 
logistieke ondersteuning gegeven aan scholen bij hun 
zwerfvuilacties en prefinanciering i.k.v. het project 
Operatie Proper van Mooimakers (OVAM).  

  

 Actieplan WOONBELEID: Geïntegreerde woonbeleidsvisie opmaken 

De gemeente als regisseur van het woonbeleid: een geïntegreerde woonbeleidsvisie opmaken; 
voldoende sociale en bescheiden woningen realiseren en inzetten op kwalitatieve woonvernieuwing 
in een projectgebied 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   WOONBELEID02: Herziening woonbeleidsplan 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

    WOONBELEID01: Actualisatie omgevingsanalyse 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  De stuurgroep ging op 13 februari 2015 akkoord om 
de actie te verschuiven in tijd en een goede analyse 
op te stellen als voorbereiding op het beleidsplan 
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vanaf 2019. Deze actie wordt opgenomen in de 
schoot van Woonplus omdat dit ook in de planning 
van verlengingsdossier van Woonplus is opgenomen.  

  

2016-12-31  
 

Deze actie wordt opgenomen in de schoot van 
Woonplus omdat dit ook in de planning van 
verlengingsdossier van Woonplus is opgenomen. De 
actie wordt in 2017 opgenomen.  

  

2017-08-21  Deze actie loopt: Deze actie werd opgenomen in de 
schoot van Woonplus. Het beheerscomité stelde het 
studiebureau 'Studiobeleid' van dhr. Luyten aan voor 
de actualisatie van de omgevingsanalyse en de acties 
in het huidige woonplan. Er vonden ondertussen een 
4-tal opvolgvergaderingen plaats alsook een gesprek 
met de mandatarissen en een inspraakmoment voor 
de adviesraden.  

  

2017-12-31 Gerealiseerd Deze actie is gerealiseerd in 2017.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

   WOONBELEID03: Uitvoering van het actieprogramma sociaal en bescheiden woningen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Werd reeds goedgekeurd op gemeenteraad van 19 
december 2013.  

  

2019-12-31  te verwijderen  
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   WOONBELEID07: Opmaak en uitvoeren van een verkeers- en parkeercirculatieplan 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze actie is niet aangepakt als gevolg van een HR-
probleem (zie actie invoeren gedifferentieerd 
snelheidsbeleid).  

  

2015-12-31  Niet uitgevoerd in 2015. Opstart in 2016 in kader van 
het raamcontract Ruimtelijke Planning.  

  

2016-12-31  Actie lopende. 
CBS 9 mei 2016: goedkeuring offerte VCP 
CBS 5 december 2016: goedkeuring offerte 
bijkomende verkeerstellingen 
Diverse overlegmomenten in 2016 
Tijdelijk on hold in 2016 omwille van noodzaak 
bijkomende verkeerstellingen, waarbij er geen 
wegenwerken mochten plaatsvinden en de 
Scheldekaai moest open zijn. Verkeerstellingen 
gepland begin januari 2017.  

  

2017-05-08  Actie lopende. 8 mei 2017: kennisname van de 
ontwerpnota door CBS en de politie op het 
luistercollege  

  

2017-06-13  De mobiliteitsraad neemt kennis van het ontwerp 
verkeerscirculatieplan, zonder een uitgesproken 
advies te formuleren.  

  

2017-06-19  Actie lopende. 19 juni 2017: kennisname van de 
ontwerpnota door het CBS  
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2017-06-29  Actie lopende. 29 juni 2017: toelichting van de 
ontwerpnota aan de gemeenteraadscommissie 
mobiliteit 
 

  

2017-08-30  Actie lopende. 30 augustus 2017: bespreking van de 
ontwerpnota op een gezamenlijk overleg van de 
meerderheidsfracties  

  

2018-12-31  Geen acties ondernomen omwille van ontbreken 
concensus verkeerscirculatieplan  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

   WOONBELEID10: Samenwerking met ODCE voor de bijkomende vestiging woonwagenbewoners 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31 Gerealiseerd Deze actie werd meegenomen in de opmaak van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarbij de 
mogelijkheid tot uitbreiding werd onderzocht op 
verschillende locaties. Er  werd echter geen enkele 
locatie weerhouden als mogelijke optie om het 
bestaande woonwagenterrein uit te breiden. Deze 
actie kan daarom als gerealiseerd beschouwd 
worden.  

  

 Actieplan RUIMTEVISIE: Uitwerk ve geïntegreerde strateg RV en planningsinstrum 
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De gemeente als ondersteunende overheid: uitwerken van een geïntegreerde strategische 
ruimtelijke visie en planningsinstrumenten opmaken voor de strategische ruimtelijke prioriteiten met 
volgende aandachtspunten 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 39.514,98 0,00 135.683,17 1.500,00 50.000,00 1.500,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  RUIMTEVISIE01: Opmaak strategisch Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 7.822,34 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  De opmaak van het GRS verloopt volgens schema: 
het definitief ontwerp van GRS is in oktober 2014 
door de gemeenteraad vastgesteld.  

  

2015-12-31 Gerealiseerd De opmaak van het GRS is afgerond: het ontwerp van 
GRS is in oktober 2014 door de gemeenteraad  
voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd 
georganiseerd tussen 5/11/2014 en 2/02/2015. Het 
structuurplan werd definitief vastgesteld door de 
gemeenteraad op 2/07/2015 en goedgekeurd door 
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de deputatie op 22/10/2015 en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 18/11/2015. Het GRS is op 3 
december 2015 in werking getreden.  

  

  RUIMTEVISIE02: Opmaak handhavingsplan milieu- en bouwovertreding 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Deze actie werd opgestart in 2015 en is nog lopende  

  

2016-12-31  Geen vooruitgang.  

  

2017-12-31  Geen vooruitgang. De geplande wetswijziging laat op 
zich wachten.  

  

2018-03-01  Het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
handhaving van de Omgevingsvergunning en het 
handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 
februari 2018 treden in werking.  

  

2018-04-17  De betrokken medewerkers volgen een opleiding 
Handhaving georganiseerd door Vlaanderen.  

  

2018-06-01  Er werd een interne opleiding georganiseerd met de 
betrokken medewerkers.  

  

2018-09-05  Er is een interne werkgroep opgericht om het 
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gemeentelijk handhavingsbeleid vorm te geven. 
Het eerste ambtelijkoverleg vindt plaats.  

  

2018-10-02  Een tweede ambtelijk overleg vindt plaats.  

  

2019-07-01  Een eerste ontwerp handhavingsplan is opgemaakt.  

  

2019-10-28  Bespreking ontwerp Handhavingsplan RO met 
stuurgroep.  

  

2019-12-13  Toelichting plan van aanpak handhaving RO door 
handhavingsambtenaar in Sint-Martens-Latem. 
Bespreking ontwerphandhavingsplan Wetteren met 
administratie en college.  

  

  RUIMTEVISIE03: Opmaak uitvoeringsinstrumenten 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 39.514,98 0,00 107.860,83 1.500,00 50.000,00 1.500,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Omdat de opmaak van het GRS nog lopende is, is de 
opmaak van een uitvoeringsinstrument nog niet 
opgestart. Er werd wel al gestart met de opmaak van 
een raamovereenkomst om een studiebureau aan te 
stellen. Ook werd er een prioriteitenlijst opgesteld 
van de uitvoeringsinstrumenten die het eerst 
moeten worden aangepakt.  

  

2015-09-15  De realisatie-overeenkomst en de aankoop- en 
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verkoopbelofte is ondertekend.  

  

2015-12-31  In het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke 
Planning is een opdracht gegeven aan het 
studiebureau om (1) een Beeldkwalteitsplan op te 
maken voor het centrum van Wetteren, (2) een 
bouwblokanalyse uit te werken voor het bouwblok 
Molenstraat - Bookmolenstraat - Kerkstraat en (3) om 
een Kerkenplan op te maken.  

  

2016-12-31  In het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke 
Planning is de studie-opdracht voor de 
bouwblokanalyse van de Bookmolenstraat - 
Molenstraat stopgezet. De opdracht voor het 
beeldkwaliteitsplan van het centrum van Wetteren is 
afgerond, het plan zal ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad van januari  2017. 
Voor het kerkenplan zijn in 2016 geen bijkomende 
uitgaven gedaan, aangezien de parochies intern het 
parochiekerkenplan nog aan het bijsturen zijn.  

  

2017-06-06  De gemeenteraadscommissie Financiën bespreekt 
het ontwerp Kerkenbeleidsplan.  

  

2017-07-05  De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening 
bespreekt de realisatieovereenkomst m.b.t. de 
herbestemming en realisatie van het gebied Blauwe 
Paal en krijgt een toelichting van het ontwerpplan 
door de Durabrik - Grondjuweel.  

  

2017-08-18  Het college van burgemeester en schepenen heeft in 
het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke 
Planning beslist om volgende studieopdrachten te 
gunnen aan Omgeving 1. sloop en inrichting van de 
vrijkomende terreinen ter hoogte van het Infopunt, 
Markt 23, 2. tijdelijke herinrichting van de Markt en 
3. opmaak van een RUP Blauwe Paal.  

  

2017-08-31  De gemeenteraad keurt de realisatieovereenkomst 
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met NV Grondjuweel ivm de ontwikkeling en 
herbestemming van het oud voetbalterrein ter 
hoogte van Blauwe Paal goed. 
De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan goed.  

  

2017-11-06  De gecoro bespreekt het voorstel van actieplan voor 
ruimtelijke planning voor 2018.  

  

2017-11-16  De Gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement 
van de beeldkwaliteitskamer goed.  

  

2017-11-27  Het college keurt de procesnota en de startnota van 
het ontwerpRUP Blauwe Paal: goed. 
Het college keurt in het kader van de 
raamovereenkomst Ruimtelijke Planning de offerte 
goed voor de opmaak van een ruimtelijke studie voor 
het gebied Neerstraat - Gentsesteenweg.  

  

2017-11-29  De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening 
bespreekt de proces- en startnota van het 
ontwerpRUP Blauwe Paal.  

  

2017-12-04  Durabrik - Grondjuweel geeft een toelichting over het 
winnende ontwerp aan de gecoro.  

  

2018-01-08  Blauwe Paal: de Gecoro bespreekt de startnota en de 
projectnota  

  

2018-01-15  Blauwe Paal: De buurtbewoners krijgen info over het 
ontwerp tijdens infomoment.  

  

2018-01-24  Neerstraat - Gentsesteenweg: startvergadering met 
planteam  

  

2018-02-05  Blauwe Paal: de gecoro bespreekt de startnota en de 
projectnota.  
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2018-02-08  Blauwe Paal: het college neemt kennis van de 
bezwaren van de buurt.  

  

2018-03-22  Neerstraat - Gentsesteenweg: planteam  

  

2018-03-23  Blauwe Paal: de stuurgroep bespreekt de ontvangen 
reacties van de buurt en de aanpassingen aan het 
ontwerp.  

  

2018-04-25  Neerstraat - Gentsesteenweg: planteam  

  

2018-04-26  Blauwe Paal: planteam  

  

2018-05-16  Neerstraat - Gentsesteenweg: technisch overleg  

  

2018-05-29  Blauwe Paal: planteam  

  

2018-06-11  Blauwe Paal: het college keurt de sconingsnota goed.  

  

2018-06-14  Blauwe Paal: infomarkt voor de buurt  

  

2018-06-25  Neerstraat - Gentsesteenweg: stuurgroep  

  

2018-06-27  Blauwe Paal: stuurgroep  

  

2018-07-09  Blauwe Paal: beperkte stuurgroep  

  

2018-07-13  Blauwe Paal: het college keurt de aanpassingen aan 
het ontwerp goed.  

  

2018-08-24  Blauwe Paal: het college keurt de scopingsnota versie 
3 en de procesnota versie 5 goed.  
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2018-09-04  Blauwe Paal: planteam  

  

2018-09-10  Blauwe Paal: De gecoro bespreekt de stand van zaken 
en het voorontwerp van RUP.  

  

2018-09-17  Blauwe Paal: stuurgroep 
Neerstraat - Gentsesteenweg: het college keurt de 
studie goed.  

  

2018-09-26  Blauwe Paal: infomoment voor buurt  

  

2018-10-22  Blauwe Paal: stuurgroep  

  

2018-11-08  Blauwe Paal: voorlopige aanvaarding door 
gemeenteraad  

  

2019-03-04  Gentsesteenweg: het college keurt de offerte goed  

  

2019-04-29  Blauwe Paal: college sluit zich aan bij het standpunt 
van de stuurgroep  

  

2019-05-13  Blauwe Paal: college keurt de procesnota goed  

  

2019-06-17  Blauwe Paal: college sluit zich aan bij standpunt van 
de stuurgroep  

  

2019-07-02  Blauwe Paal: gemeenteraadscommissie RO  

  

2019-07-08  Raamovereenkomst Ruimtelijke Planning: het college 
gaat akkoord met het principe om een nieuwe 
raamovereenkomst af te sluiten voor ruimtelijke 
projecten voor de periode 2020-2023  

  

2019-08-01  Raamovereenkomst Ruimtelijke Planning: college 
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keurt lastenboek goed  

  

2019-08-26  Schelde-oeverpark: verkennend gesprek met RLSD  

  

2019-08-29  Blauwe Paal: defintieve aanvaarding door 
gemeenteraad; Raamovereenkomst Ruimtelijke 
Planning: goedkeuring bestek  

  

2019-09-04  Schelde-oeverpark: stakeholderanalyse  

  

2019-09-23  Raamovereenkomst Ruimtelijke Planning: college 
keurt lastenboek goed en agendeert dossier op 
gemeenteraad van olktober  

  

2019-10-08  Raamovereenkomst Ruimtelijke Planning: 
goedkeuring lastenboek door gemeenteraad  

  

2019-10-14  Bookmolenstraat - Molenstraat: toelichting stand van 
zaken aan college  

  

2019-10-21  Blauwe Paal: het college neemt kennis van de klacht 
bij ABB en neemt hierover standpunt in  

  

2019-10-22  Scheldebrug: startvergadering  

  

2019-10-28  Blauwe Paal: publicatie in Belgisch Staatsblad  

  

2019-11-04  Bookmolenstraat - Molenstraat: intern participatief 
moment  

  

2019-11-07  Schelde-oeverpark: overleg met provincie  

  

2019-11-22  Bookmolenstraat - Molenstraat: visievorming door 
college  
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2019-12-02  Schelde-oeverpark: ambtelijk overleg met 
projectleider provincie  

  

2019-12-06  Bookmolenstraat - Molenstraat: stuurgroep  

  

2019-12-16  Scheldebrug: ambtelijk overleg  

  

2019-12-27  Raamovereenkomst Ruimtelijke Planning: 
goedkeuring offerte en timing locatie-onderzoek 
evenementenhal  

  

   RUIMTEVISIE04: Vastleggen en toepassen kwaliteitsvereisten bij renovatie- en bouwprojecten 
(verordening) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie is 
opgenomen in de prioriteitenlijst van het GRS en 
werd tot nu toe nog niet aangeduid als een prioriteit.  

  

2015-12-31  Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie is 
opgenomen in de prioriteitenlijst van de op te maken 
ruimtelijke uitvoeringsinstrumenten en werd tot nu 
toe nog niet als een prioriteit aangeduid.  

  

2016-12-31  Deze actie is nog niet opgestart. (cfr. zie 2014 en 
2015)  
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2017-08-21  Deze actie is nog niet gestart (zie 2014, 2015 en 2016)  

  

2017-12-31  Deze actie is nog niet gestart (zie 2014, 2015 en 2016)  

  

2018-09-17  Deze actie is nog niet  gestart (zie 2014, 2015, 2016 
en 2017).  

  

2018-12-31  Deze actie is nog niet  gestart (zie 2014, 2015, 2016 
en 2017).  

  

2019-12-31 gedeeltelijk 
gerealiseerd. 

Er werd geen verordening opgemaakt die bijkomende 
kwaliteitsvereisten voor woningen vastlegt. Er werd 
wel een verordening opgemaakt waarbij 
huurwoningen die gebouwd zijn voor 1946 verplicht 
een conformiteitsattest moeten hebben. De 
verordening werd goedgekeurd op de gemeenteraad 
van februari en augustus 2019. Hiermee kunnen we 
proactiever de woonkwaliteit controleren.  

  

 Actieplan DETAILHANDEL: De detailhandel in het kernwinkelgebied versterken 

De gemeente als ondersteunende overheid: de detailhandel in het kernwinkelgebied versterken 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 10.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

   DETAILHANDEL01: Afbakenen van zones voor grootschalige detailhandel (en het bepalen van het 
gewenste assortiment) 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie werd 
meegenomen bij de prioriteitenlijst van de op te 
maken ruimtelijke uitvoeringsinstrumenten en werd 
nog niet als prioriteit weerhouden.  

  

2016-12-31  Deze actie is niet opgestart in 2016 ( reden zie vorige 
jaren).  

  

2017-12-31  Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015 en 2016)  

  

2018-09-17  Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015, 2016 en 
2017).  

  

2018-12-31  Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015, 2016 en 
2017).  

  

2019-12-31  Deze actie werd niet opgestart (zie 2015, 2016, 2017 
en 2018).  

  

  DETAILHANDEL02: Stimuleren van renovatie en samenvoegen van handelspanden (gevelrenovatie, 
handelsruimte, wonen boven winkels) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 10.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze premie is in werking sinds 1 april 2014. In 
datzelfde jaar werden ook drie aanvragen voor de 
premie ingediend.  

  

2015-01-31  Gerealiseerd: er werden 3 subsidies uitbetaald en 1 
subsidieaanvraag werd  geweigerd omdat het niet 
voldeed aan de bepalingen van het reglement.  

  

2016-12-31  Op 26 mei stuurde het agentschap Ondernemen en 
Innovatie een e-mail waarin stond dat er wordt 
vastgesteld dat er in veel steden en gemeenten 
weinig subsidiedossiers voor de renovatie van 
handelspanden worden ingediend maar dat er wel 
interesse bestaat vanuit de horecazaken. Daarom 
besliste het agentschap dat de mogelijkheid wordt 
geboden om het gemeentelijk reglement uit te 
breiden zodat: 
1) ook voor de renovatie van horecazaken een 
subsidie kan worden toegekend  
(deze horecazaken moeten in het kernwinkelgebied 
gelegen zijn) 
2) ook subsidies aan eigenaars van handelspanden 
kunnen toegekend worden. 
 
Op 10 juni 2016 stuurde het agentschap een nieuwe 
e-mail waarin staat dat er een mogelijkheid is om het 
project ‘renovatie van handelspanden’ te verlengen 
tot 30 juni 2017, wat voor Wetteren een verlenging 
van 3 maanden betekent.  
Al deze wijzigingen werden in het reglement 
aangepast door de gemeenteraad van 23 juni 2016. 
 

  

2017-08-21  Deze actie is gerealiseerd: er werd in 2017 nog één 
aanvraag behandeld. Het premiereglement is 
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ondertussen afgelopen. Er werd, in het kader van een 
nieuwe projectoproep, wel een nieuwe 
subsidieaanvraag bij het agentschap Innoveren en 
Ondernemen ingediend. Uitsluitsel over deze 
aanvraag wordt later dit jaar verwacht.  

  

2017-12-31  In de eerste jaarhelft werd 1 dossier behandeld. Het 
subsidiereglement liep ten einde op 30 juni 2017. Er 
werd wel een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij 
het agentschap Innoveren en Ondernemen. Het 
nieuwe subsidiedossier trad in werking op 1 
september 2017.  

  

2018-09-17  Er werden tot nu toe vier aanvragen voor deze 
premie behandeld. In drie dossiers werd een premie 
toegestaan en in één dossier werd de premie 
geweigerd.  

  

2018-12-31  Er werden 5 aanvragen voor deze premie ingediend 
in 2018. Een aanvraag werd verder behandeld in 
2019, één aanvraag werd geweigerd en in de  andere 
drie dossiers werd een subsidie toegekend. Het totale 
subsidiebedrag voor 2018 bedraagt 30.000 euro  

  

2019-12-31  Er werden 4 aanvragen voor deze premie ingediend 
in 2019. Eén premieaanvraag werd stopgezet, één 
premie werd uitbetaald en twee premies werd 
behandeld begin 2020.  

  

 Actieplan BEDRIJVENTER: De bedrijventerreinen ondersteunen 

De gemeente als ondersteunende overheid : de bedrijventerreinen ondersteunen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   BEDRIJVENTER01: Beveiligen van bedrijventerrein(en) of omgeving 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Gedeeltelijk gerealiseerd: de procedure voor de 
aankoop van 8 camera's (7 vaste en 1 mobiele 
camera) werd opgestart. De plaatsing is voorzien in 
2016.  

  

2016-12-31 Gerealiseerd Deze actie werd volledig gerealiseerd. Op alle grote 
invalswegen van het werkingsgebied van de 
politiezone werden ANPR camera's voorzien. De 
persvoorstelling vond plaats op 27 juni 2016.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

 Actieplan PARKEERBEL: Parkeerbeleid afstem od handelsbehoeft & woonbestemm 

De gemeente als ondersteunende overheid : het parkeerbeleid afstemmen op de handelsbehoeften 
en de woonbestemmingen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   PARKEERBEL01: Gedifferentieerde parkeertarieven invoeren 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Goedgekeurd door gemeenteraad 6 november 2014.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

   PARKEERBEL02: Opmaak parkeernormen (verordening) : Belasting op het niet voorzien van 
parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Deze actie werd opgestart in 2014 en is nog lopende  

  

2015-12-31  Deze actie werd opgestart in 2014 en is nog lopende  

  

2016-12-31  Ter voorbereiding van het ontwerp 
parkeerverordening werd door de dienst mobiliteit, 
lokale economie en stedenbouw een voorontwerp 
(versie 0.3.3) opgemaakt dat op 30/05/2016 
goedgekeurd werd door het college. Dit voorontwerp 
werd op 14/06/2016 besproken op een gezamenlijke 
vergadering van de mobiliteitsraad, raad lokale 
economie en GECORO. De mobiliteitsraad heeft 
hierover een advies geformuleerd op 12/07/2016, de 
GECORO op 4/07/2016 en de raad lokale economie 
op 14/07/2016. Dit voorontwerp werd door de 
ambtelijke werkgroep aangepast aan de opmerkingen 
en resulteerde in versie 0.4.4. Dit voorontwerp werd 
door het college in zitting van 24/10/2016 
goedgekeurd als ontwerp. Het ontwerp versie 1.0.0 
werd - zoals decretaal bepaald - voor advies 
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overgemaakt aan de GECORO en aan het 
departement Ruimte. Op 22/11/2016 werd een 
gemeenteraadscommissie RO en financiën 
georganiseerd, waarop naast de ontwerpverordening 
ook het ontwerp van belastingsreglement werd 
besproken. Het advies van Ruimte Vlaanderen van 
18/11/2016 werd ontvangen op 21/11/2016 en het 
advies van de GECORO werd geformuleerd op 
21/11/2016. Het ambtelijk overleg verwerkt de 
opmerkingen van de gemeenteraadscommissie, van 
de GECORO en van Ruimte Vlaanderen  met de 
bedoeling de parkeerverordening in 2017 ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.   
 

  

2017-05-18  De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad.  

  

2017-07-13  De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is 
goedgekeurd door de deputatie van de provincie 
Oost-Vlaanderen.  

  

2017-08-07  De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

  

2017-08-17 Gerealiseerd De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is 
van kracht.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

 Actieplan TOEGANGWB: De toegankelijkheid waarborgen 

De gemeente als ondersteunende overheid : de toegankelijkheid waarborgen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 
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 Actieplan FIETSBEREIK: Bereikbaarheid voor fietsers verbeteren 

De gemeente als ondersteunende overheid: de bereikbaarheid voor fietsers verbeteren 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  FIETSBEREIKB01: Inrichten fietsenstallingen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd. Koopavond in maart, Topdagen in juni, 
koopweekend in oktober, Late Night Shopping in 
december, nieuw format kerstmarkt en 
kerstshopping in december, Nieuwjaarsreceptie 
2015 op koopzondag.  

  

2015-12-31  Actie lopende. In 2015 geen fietsenstallingen 
aangekocht. 
Wordt in 2016 verder gezet: subsidieaanvraag 
ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen ikv 
duurzame mobiliteit. Besproken ikv 
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beeldkwaliteitsplan. Bijkomend ook de vraag vanuit 
de Jeugdraad tot aankoop fietsenstalling.  

  

2016-12-31  Actie lopende. 
Opgenomen in project "Wetteren winkelt met de 
fiets" (CBS 21 maart 2016), waarvoor subsidies van de 
Provincie Oost-Vlaanderen verkregen werden. 
De deputatie keurde in zitting van 14 juli 2016 een 
toelage goed van 3.800 euro.  
Aankoop fietsenstallingen gepland in 2017.  

  

2017-12-31 Gerealiseerd Fietsrekken werden geplaatst eind november 2017. 
Resterend budget doorgeschoven naar 2018.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

   FIETSBEREIKB02: Fietsweg langs spoorlijn Wetteren-Schellebelle 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Actie lopende.  

  

2016-12-31  Actie lopende. 
Twee GBC's (gemeentelijke begeleidingscommissie): 
19 februari 2016 (verder onderzoek ivm 
natuurwaarden noodzakelijk) en 22 juni 2016. 
Voorgelegd aan de RMC (regionale 
mobiliteitscommissie) op 5 september 2016 => 
negatief advies van de kwaliteitsadviseur. 
Bijkomende onteigening nodig ifv verkeersveiligheid. 
Wordt vervolgd in 2017.  
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2017-12-31  Actie lopende. 
22 mei 2017: Gemeentelijke Begeleidingscommissie 
26 juni 2017: Regionale Mobiliteitscommissie => 
project werd goedgekeurd.  

  

2018-12-31  Actie lopende. 
CBS 12/03/2018: Goedkeuring stedenbouwkundige 
vergunning 42025/29663/B/2017/302 aanleg van een 
fietssnelweg tussen de Warandelaan en Ertbrug, 
gelegen te Victor Van Sandelaan ZN  9230 Wetteren, 
aanvrager Provincie Oost-Vlaanderen (Waterbeleid)  

  

2019-12-31  Werken officieel gestart op vrijdag 13 september 
2019 (persmoment)  

  

 Actieplan WEGENWERKEN: Inrichting, vernieuwing & onderhoud vd openb ruimte 

De gemeente als actor : inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte (riolerings- en 
wegeninfrastructuur) 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 747.805,46 11.981,75 10.705.399,8
1 

4.462.248,09 7.834.000,00 4.451.000,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  WEGENWERKEN01: Klinkaard-Kriephoek, N9 Brusselsesteenweg, Jabekestraat-Veldwegel, N462, 
plaatsen iba's, onderhoud en verder uitbouwen voetpadinfrastructuur obv voetpadenplan/subsidies 
voor N462, Vennestraat, Serskampsteenweg, Jabekestraat, Kortenbos, lange afstandsfietspad, 
Biezeweg-Neerhonderd, Zuidlaan 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 747.805,46 11.981,75 10.705.399,8
1 

4.462.248,09 7.834.000,00 4.451.000,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: voortgang 

Info: voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  * Klinkaard-Kriephoek: 2014-2015. De aanbesteding 
van de werken gebeurde in 2014. De uitgaven zijn 
voorzien in 2015. 
* N9: 2014. De wegenwerken zijn gerealiseerd, maar 
nog niet definitief opgeleverd. De uitgaven werden 
elders gebudgetteerd en geboekt. 
* Dorenhofweg: 2015. Budget werd bij 
budgetwijziging voorlopig verschoven omwille van 
Biezeweg-Neerhonderd. 
* Jabekestraat-Ruiterken: 2014-2015. De uitgaven 
werden elders gebudgetteerd. 
* N462: 2016. 
* Smetledesteenweg: 2018. Budget bij 
budgetwijziging voorlopig verschoven naar 
Biezeweg-Neerhonderd. 
* Dokter De Bruyckerstraat: 2017. 
* Biezeweg-Neerhonderd: 2018. Werd bij 
budgetwijziging opgenomen (zie ook Dorenhofweg 
en Smetledesteenweg). 
* Kortenbos: 2015.  

  

2015-12-31  * Klinkaard-Kriephoek: 2014-2015. De aanbesteding 
van de werken gebeurde in 2014. De werken zijn 
momenteel in uitvoering. 
* N9: 2014. De wegenwerken zijn gerealiseerd, en 
voorlopig opgeleverd.  
* Dorenhofweg: 2015. Budget werd bij 
budgetwijziging voorlopig verschoven omwille van 
Biezeweg-Neerhonderd. 
* Jabekestraat-Ruiterken: 2014-2015. De werken zijn 
momenteel in uitvoering. 
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* N462: 2018. 
* Smetledesteenweg: 2018. Budget bij 
budgetwijziging voorlopig verschoven naar Biezeweg-
Neerhonderd. 
* Dokter De Bruyckerstraat: - Niet gebudgetteerd 
* Biezeweg-Neerhonderd: 2018. Werd bij 
budgetwijziging opgenomen (zie ook Dorenhofweg en 
Smetledesteenweg). – Momenteel in ontwerpfase. 
* Kortenbos: 2015 – De werken zijn gerealiseerd, en 
voorlopig opgeleverd. 
 

  

2016-12-31  Klinkaard/Kriephoek afgewerkt. Enkel nog voorlopig 
op te leveren.  
Brusselsesteenweg, 
Jabekestraat/Veldwegel/Ruiterken, 
Kortenbosstraat/Kruisstraat zijn afgewerkt. 
Dorenhofweg, Vennestraat, Smetledesteenweg zijn 
geschrapt. Grondinnemingen voor 
Smetledesteenweg op 2 na afgerond. 
N462 : plannen in update. Bouwvergunningsaanvraag 
in opmaak. 
Plaatsing IBA's : Inmiddels 50 geplaatst. 
Onderhoud en verder uitbouwen 
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie. 
Serskampsteenweg/Accaciastraat, Kleine 
Smetledestraat, Dr. De Bruyckerstraat en omgeving 
zijn in voorontwerp 
Biezeweg/Neerhonderd : Subsidieaanvraag VMM 
uitgevoerd. Dossier subsidieaanvraag Vlaio in 
opmaak. Voorontwerp wegenis in opmaak. 
 
 

  

2017-09-01  Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt 
Smetledesteenweg  : budget geschrapt tvv Biezeweg-
Neerhonderd 
N462 : Aanbestedingsdossier in opmaak. 
Plaatsing IBA's : 2 IBA’s bijgeplaatst. 
Onderhoud en verder uitbouwen 
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie. 
Serskampsteenweg/Accaciastraat : Voorontwerp 
verder besproken met betrokken instanties. 
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Kleine Smetledestraat : Ontwerp afgewerkt. 
Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere 
acties 
Biezeweg/Neerhonderd : Infovergadering 
georganiseerd. Afkoppelingsdossiers besproken met 
betrokken bedrijven. 
 

  

2017-12-31  Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt 
Smetledesteenweg  : budget geschrapt tvv Biezeweg-
Neerhonderd 
N462 : Nieuwe bouwvergunning aangevraagd. 
Plaatsing IBA's : 5 IBA's geplaatst 
Onderhoud en verder uitbouwen 
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie. 
Serskampsteenweg/Accaciastraat : Geen verdere 
wijzigingen. 
Kleine Smetledestraat : Aanbestedingsdossier 
opgemaakt. Aanbesteding afgerond. 
Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere 
acties, wachten op cameraonderzoek volledig gebied. 
Biezeweg/Neerhonderd : Intensief overleg met 
bedrijven. Subsidiedossier VAIO en Vlarem afgewerkt 
en ingediend. 
 

  

2018-08-31  Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt 
Smetledesteenweg  : budget geschrapt tvv Biezeweg-
Neerhonderd 
N462 : Bouwvergunning verkregen. 
Plaatsing IBA's : 5 IBA's geplaatst 
Onderhoud en verder uitbouwen 
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie. 
Serskampsteenweg/Accaciastraat : 
Bouwvergunningsdossier in opmaak. 
Aanbestedingsdossier in opmaak. 
Kleine Smetledestraat : Aannemer aangesteld. 
Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere 
acties, wachten op cameraonderzoek volledig gebied. 
Biezeweg/Neerhonderd : Subsidiedossier Vlarem 
ingediend. Dossier VAIO aan het herzien op basis van 
opmerkingen. 
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 Actieplan ECOLOGINFRAS: Uitbreiden en versterken van de ecologische infrastructuur 

De gemeente als actor : uitbreiden en versterken van de ecologische infrastructuur 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 66.000,00 21.600,00 66.000,00 21.600,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  ECOLOGINFRAS01: Aankoop + bebossen perceel Paelepelbos 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 30.000,00 21.600,00 30.000,00 21.600,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2016-12-31  Het perceel werd in 2016 niet te koop aangeboden.  

  

2017-12-31 Gerealiseerd Het perceel grenzend aan het Paelepelbos werd 
aangekocht door het Agentschap van Natuur en Bos.  

  

  ECOLOGINFRAS02: Deelname aan het provinciaal project Gestroomlijnd Landschap: Molenbeek van 
bron tot monding 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Het project "Molenbeek van bron tot monding' werd 
niet weerhouden door de provincie. De gemeente is 
wel partner in het project 'Maanbeek - Laeresloot'. 
Realisaties in 2015: herstel eikendreef in de 
Gereedstraat, infoavond over landschapsbeheer voor 
landbouwers, overaanplantingen langs de Sloot, 
studiewerk fietsverbinding wijk Slekkebeek naar 
sporthal Laarne. Realisatie fietsverbinding: uitvoering 
2016 - 2017. Meerkost voor aanleg fietsverbinding: € 
16.000.  

  

2016-12-31  Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Eind 
2016 werden nog aanplantingen met zwarte els 
langsheen de waterloop de Sloot gerealiseerd. Het 
deelproject 'veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk 
naar sporthal Laarne' zit nog in administratieve 
onderzoeksfase.  

  

2017-12-31  Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Er is 
geen vooruitgang geboekt in de realisatie van het 
deelproject 'veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk 
naar sporthal Laarne'. Gesprekken met aanpalende 
eigenaars langsheen het tracé liepen vast.  Bij het 
Regionaal Landschap Schelde Durme is een nieuwe 
medewerker aangeworven voor 'trage wegen' zodat 
het project weer vlot kan worden getrokken.  

  

2018-12-31  Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Het 
deelproject 'Veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk 
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naar sporthal Laarne' is nog niet gerealiseerd.  

  

2019-12-31  Het deelproject 'veilige fietsverbinding van de wijk 
Slommerdonk naar de sporthal in Laarne' werd niet 
gerealiseerd. In Laarne werd met een eigenaar van 
enkele percelen waarop een nieuw aan te leggen deel 
van de fietsverbinding zou komen, niet tot een 
compromis gekomen.  

  

 Actieplan WAS: Wetteren aan de Schelde ontwikkelen (met voetgangersbrug) 

De gemeente als actor : Wetteren aan de Schelde ontwikkelen (met voetgangersbrug) 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 106.217,16 1.266.194,19 1.416.783,45 1.482.460,19 49.000,00 154.000,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  WAS01: Realisatie Wetteren aan de Schelde 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 106.217,16 1.266.194,19 1.416.783,45 1.482.460,19 49.000,00 154.000,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 
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2014-12-31  De sloop van de overgebleven fabrieksgebouwen 
werd gerealiseerd vandaar de verklaring voor de 
uitgaven. Daarnaast werd een akkoord met W&NZ 
bekomen voor de realisatie van de fietsbrug voor 
een bedrag van 800000 € ten laste van de gemeente 
en werden de verkoopakten voor de verkoop van 
appartementen geactualiseerd . Er werd een 
verwervingssubsidie van de Vlaamse overheid ten 
bedrag van 343.500€ bekomen voor d e verwerving 
van de site De Witte. De aanbesteding van de 
werken werd door de NV Scheldelandschapspark 
opgemaakt en op de markt gebracht. De toewijzing 
wordt voor 2015 voorzien.  

  

2015-12-31  De bouw van het project Wetteren aan de Schelde 
werd aangevat op 30/03/2015 met de 
palenfundering. De eerste steenlegging en de 
opening van het kijkplatform vonden plaats op 
9/05/2015.  

  

2016-12-31  De bouw van het project Wetteren aan de Schelde is 
in volle uitvoering: 
- Ramen zijn geïnstalleerd (behalve de inkompartij), 
dus zo goed als wind- en waterdicht; 
- Inrichtingswerken zijn gedeeltelijk uitgevoerd 
(plafondeilanden); 
- Leidingen en bekabeling is geïnstalleerd. 
Het bestek voor de inrichtingswerken is in opmaak. 
De voorbereidende werkzaamheden voor de 
plaatsing van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
zijn gestart in oktober, er is een aangepaste 
verkeerscirculatie voorzien gedurende de werken. 
Er werd een interne projectwerkgroep, bestaande uit 
Anke Versonnen (2/5VTE), Ann-Sophie De Cloedt 
(2/5VTE) en Els Van Gyseghem (4/5VTE) opgericht om 
de verhuis naar het NAC te begeleiden. 
Er werd een extern begeleidingsbureau, Möbius, 
aangesteld om de verhuis naar het NAC te 
begeleiden. 
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2017-02-10  Let's move it! organiseert een eerste infomoment 
voor het personeel dat zal verhuizen.  

  

2017-05-18  De gemeenteraad keurde de bestekken goed voor 
het vast en los meubilair.  

  

2017-05-22  De inrichtingswerken werden door het college 
gegund aan de firma Calu.  

  

2017-07-04  Let's move it! organiseert een tweede infomoment 
voor het personeel dat zal verhuizen. (parallelle 
sessie met 7/08/2017).  

  

2017-08-07  Let's move it! organiseert een tweede infomoment 
voor het personeel dat zal verhuizen (parallelle sessie 
met 4/07/2017).  

  

2017-08-18  Het vast meubilair voor het gemeentehuis werd door 
het college gegund aan de firma Poels.  

  

2017-08-21  De voorlopige oplevering van de parkeergarage werd 
door de Vereniging van MedeEigenaars aanvaard.  

  

2017-09-01  De voorbereidende werken voor de fiets- en 
voetgangersbrug zijn lopende, de parkeergarage 
Scheldekaai opent voor het publiek  

  

2017-09-11  De personeelsleden van de overige diensten krijgen 
de kans het gemeentehuis te bezoeken.  

  

2017-09-16  Het brugdek van de fiets- en voetgangersbrug wordt 
over de Schelde geplaatst.  

  

2017-09-21  Het personeel dat zal verhuizen krijgt een rondleiding 
in het gebouw.  
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2017-09-25  Het los meubilair wordt door het college gegund aan 
de firma DeltaVLucas. Let's move it! organiseert een 
derde infomoment voor de personeelsleden die 
verhuizen. de aankoop van de reservatiemodule en 
het klantenbegeleidingssysteem wordt gegund, het 
college beslist om de verhuis uit te stellen van 
december 2017 naar eind januari 2018.  

  

2017-10-05  de tarieven voor de parkeergarage Scheldekaai  en 
het retributiereglement voor bovengronds parkeren 
wordt goedgekeurd  

  

2017-10-11  Er heeft een algemene gemeenteraadscommissie 
plaats over de verhuis en het 
dienstverleningsconcept.  

  

2017-11-06  het college gaat akkoord met de sloop van Markt 23 
(infopunt) en de oude schoolgebouwen aan 
Marktdreef +9 en de tijdelijke herinrichting als 
openbare ruimte.  

  

2017-11-18  Aan het college wordt een beslissing gevraagd over 
het intern mobiliteitsbeleid voor het 
gemeentepersoneel en de mandatarissen in functie 
van de nieuwe locatie en de nieuwe parkeergarage 
Scheldekaai.  

  

2017-11-27  Het college keurt het intern reglement voor de 
parking Scheldekaai  goed.  

  

2017-12-04  Het college keurt het verkeersreglement voor de 
Rode Heuvel en omgeving goed.  

  

2017-12-11  De interieurwerken worden voorlopig opgeleverd; er 
wordt beslist om de vloer op -1 en -2 te behouden 
zoals hij is, nl. polybeton en te onderhandelen voor 
een prijsaanpassing.  
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2017-12-29  de overeenkomst over de parkeergarage Scheldekaai 
met OPC wordt besproken, het college beslist om 
schoonloopmatten en sanitaire accessiores voor het 
nieuwe gemeentehuis aan te kopen en/of te huren 
via de raamovereenkomst van Farys. 
 

  

2018-01-03  Het rollend archief wordt ingericht met 500m 
kastruimte. 
Het pv van voorlopige oplevering van het gebouw 
werd ondertekend op 7 december 2017.  

  

2018-01-08  Het losse meubeilair voor het gemeentehuis wordt 
geleverd. De plaatsing van de meubels duurt 3 
weken. 
Het 't werken aan 't waterteam krijg een opleiding 5S. 
 

  

2018-01-12  De IT-apparatuur wordt verhuisd van het oude 
gemeentehuis naar het nieuwe.  

  

2018-01-15  De projectgroep bespreekt de stand van zaken in 
verband met de verhuis.  

  

2018-01-16  Het 't werken aan 't waterteam consolideert de 
interne afsprakennota.  

  

2018-01-17  Het verhuisteam bespreekt de organisatie van de 
verhuis naar het archief. 
Het verhuisplan wordt besproken met de 
verhuiscoördinatoren.  

  

2018-01-19  Het verhuisteam bespreekt de catering met het 
kookteam en de overdracht van het economaat van 
financiën naar secretariaat. De verhuis van de IT-
apparatuur van oud naar nieuw gemeentehuis gaat 
voort. 
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2018-01-22  Instructie- en acceptatietraining ticketting en 
afsprakenmodule.  

  

2018-01-23  Voorbereidende vergadering verhuis met let's move 
it-team.  

  

2018-01-24  Intern overleg over aankoop roerende 
gebruiksvoorwerpen.  

  

2018-01-29  Het let's move it-team overlegt over de hangende 
zaken van de verhuis en de interne organisatie. Over 
de middag is er een communicatiemoment voor alle 
verhuizende personeelsleden. Nog 2 dagen! 
De collega's van de financiële dienst van het OCMW 
verhuizen vandaag.  

  

2018-01-31  Het oude gemeentehuis is gesloten en alle 
verhuizende personeelsleden helpen samen met de 
technische dienst bij de verhuis en de inrichting van 
het gebouw en de werkplekken. Er wordt gedurende 
drie dagen hard gewerkt, er infosessies gevolgd en er 
wordt samen geluncht om de teamspirit aan te 
wakkeren.  

  

2018-02-05  Het nieuwe gemeentehuis opent voor het eerste de 
deur voor het grote publiek. 
De eerste werkdag in het nieuwe gebouw wordt 
afgesloten met een evaluatiemoment.  

  

2018-02-06  Opvolgvergadering Let's move it! 
De verhuis van de dienst toerisme naar het oude 
gemeentehuis wordt voorbereid.  

  

2018-02-09  Evaluatie eerste werkweek in het nieuwe 
gemeentehuis met alle personeelsleden.  
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2018-02-12  Let's move it-team: opvolgvergadering  

  

2018-02-13  Opvolgvergadering met gebouwteam. 
Overleg over de organisatie van de officiële opening.  

  

2018-02-15  Overleg over de organisatie van de officiële opening.  

  

2018-02-19  Het college keurt de pv's van voorlopige opleveringan 
de omgevingswerken rondom project WAS goed.  

  

2018-02-20  Een externe firma poetst het interieur en de ramen. 
Het poetspersoneel krijgt een intern training.  

  

2018-02-22  Voorbereiding officiële opening. 
Toelichting aan de personeelsleden over ergonomie.  

  

2018-02-24  Het nieuwe gemeentehuis wordt officiëel geopend in 
aanwezigheid van de gouverneur Jan Briers. De 
gemeente ontvangt de Smartcity-award van Belfius.  

  

2018-02-26  Evaluatie projectteam Let's move it!  

  

2018-03-19  Het college keurt de pv's van voorlopige oplevering 
goed van de 3 loten Levering, montage en plaatsing 
van los meubilair stadskantoor NAC’.  

  

2018-03-26  Infomoment voor personeel Let's move it!  

  

2018-04-19  Rondleiding in gemeentehuis medewerkers 
gemeente Buggenhout.  

  

2018-04-23  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  

  

2018-04-24  Rondleidingen in gemeentehuis voor externe 
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gemeente- en OCMW-dienten.  

  

2018-04-27  Rondleidingen in gemeentehuis voor externe 
gemeente- en OCMW-diensten  

  

2018-05-03  't Werken aan 't water: opvolgvergadering  

  

2018-05-07  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  

  

2018-05-21  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  

  

2018-05-23  De vergunning voor de sloop van het infopunt (fase 3)  
is verleend.  

  

2018-05-25  Intern overleg over fase 3 (Infopunt) 
Rondleiding in gemeentehuis voor Samana  

  

2018-05-28  Rondleiding in gemeentehuis voor medewerkers stad 
Halle  

  

2018-06-04  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  

  

2018-06-14  Rondleiding in gemeentehuis: 
burgemeesters/schepenen van CD&V  

  

2018-06-18  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  

  

2018-06-21  De gemeenteraad keurt het aanbestedingsdossier 
voor de sloop van hert infopunt goed.  

  

2018-07-16  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  

  

2018-07-30  Ambtelijk overleg overheveling taken let's move it!  
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2018-09-07  Het college gunt het eerste deel van de sloopwerken 
van het infopunt aan A.R.G.V. Bvba, Oude Heirbaan 
31B te 9090 Melle 
voor € 70.170,85 excl. btw of € 84.906,73 incl. 21% 
btw. 
 

  

2018-10-18  De gemeenteraad behandelt het 
aanbestedingsdossier voor de tijdelijke herinrichting 
van fase 3 van Wetteren aan de Schelde.  

  

2018-12-13  Fase 3: (oud gebouw infopunt): de gemeenteraad 
hecht goedkeuring aan de wegeniswerken in functie 
van de sloop van het infopunt. 
 

  

2018-12-21  De gemeente ontvangt 250.000 euro subsidie voor 
het ontharden van 1750 m² als proeftuin.  

  

2019-03-21  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-04-05  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-05-09  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-05-16  Deelname aan onthardingsforum in BRussel.  

  

2019-06-14  Kerktuin: overleg kerngroep  

  

2019-06-19  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-07-08  Kerktuin: overleg kerngroep  
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2019-07-26  Kerktuin: overleg kerngroep  

  

2019-09-05  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-10-16  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-11-27  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

2019-12-02  Deelname aan onthardingsforum in Brussel  

  

   WAS02: Opmaken van een inrichtingsvisie voor het binnengebied Stadstuin 
(Molenstraat/Bookmolenstraat/Kerkstraat/Markt/Wegvoeringstraat) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

  Actieplan CORDONNIER: Cordonnier uitspitten & veilig stellen voor de toekomst 

De gemeente als actor : Cordonnier uitspitten en veilig stellen voro de toekomst (als creatief centrum 
volgens masterplan) 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 1.321.595,48 0,00 3.634.339,02 587.097,16 173.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  CORDONNIER01: Realisatie Cordonnier fase 0 (aankoop woning naast Cordonnier) 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 1.321.595,48 0,00 3.634.339,02 587.097,16 173.000,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Er werden verwervingssubsidies bekomen van de 
Vlaamse overheid. Het lastenboek voor de afbraak 
werd opgemaakt en er werd destructief onderzoek 
uitgevoerd. Het publiek werd op de hoogte gebracht 
van de aanpassingen van het masterplan. Het dossier 
voor afbraak van de oude fabrieksgebouwen werd 
ingediend bij de Vlaamse overheid voor goedkeuring. 
Een antwoord wordt in 2015 verwacht of deze 
afbraakwerken al dan niet  voor 90 % kunnen 
gesubsidieerd worden.  

  

2015-12-31  De onderhandelingen met eigenaar Lange 
Kouterstraat 11 werden opgestart, doch verlopen 
zeer moeilijk. De tegenpartij blaast warm en koud. 
Intussentijd werd wel vooruitgang geboekt met de 
verwerving (aankoop) van Lange Kouterstraat nr 39, 
waardoor een stuk achtertuin kon worden gevoegd 
bij het projectgebied..  

  

2016-12-31  Aan gemeenteraad van augustus 2016 werd gevraagd 
tot onteigening te mogen overgaan van Lange 
Kouterstraat 11. Naar aanleiding van die beslissing 
ervan werd toch nog bereidheid bij eigenaar 
vastgesteld om te verkopen. 
In de loop van 2016 werd vanaf mei de 
slopingswerken van de oude gebouwen van 
Cordonnier aangevat. Alle delen die definitief 
mochten worden verwijderd werden verwijderd . De 
slopingswerken werden eind oktober 2016 
gefinaliseerd. Aantal bijkomende vondsten van asbest 



 

165 
 

hebben de slopingswerkzaamheden vertraagd. de 
achterbouw van Lange Kouterstraat 39 werd tevens 
gesloopt.  
In tussentijd wed een nieuw stedenbouwkundige 
aanvraag voor het te renoveren gedeelte ingediend ( 
november 2016). En werd de opmaak van een 
aanbestedingsdossier met alle bijkomende proeven 
opgestart.  

  

2017-06-30  De aankoop van de aanpalende woning Lange 
Kouterstraat 11 werd gefinaliseerd ( beslissing 
gemeenteraad van 20/4/2017) en de aankoopakte 
werd in de loop van de maand juni ondertekend. Het 
aanbestedingsdossier voor de fase 0  (renovatie) 
werd opgemaakt en gepubliceerd ( zie ook 
gemeenteraad).  Het dossier is inmiddels toegewezen 
aan de firma Impe.  

  

2017-12-31  De woning kwam in oktober 2017 vrij. De sloop ervan 
werd in december 2017 aangevat net als de overige 
sloopwerken aan het Cordonnier gebouw die nog 
dienden te worden uitgevoerd (firma Aertsen) om de 
degradatie van het gebouw zoveel mogelijk te 
verhinderen tijdens de fase tussen sloop en start van 
de renovatiewerken.  Deze sloopwerken zullen 
onmiddellijk in januari 2018 worden gevolgd door de 
start van de renovatiewerken.  

  

2018-08-31  De renovatie van Cordonnier is lopende; de 
ruwbouwwerken zullen begin september 2018 
wordne afgerond; Daarna wortd het gebouw stilaan 
winddicht gemaakt ( ramen, gevel bekleding) en zual 
met de aanleg van de technieken een aanvang 
worden genomen.  

  

 Prioritaire Doelstelling: Duurzaamh uitdrag doorheen de org & gem 

Duurzaamheid uitdragen doorheen de organisatie en de gemeente 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 18.974,50 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 500.000,00 242.635,00 500.000,00 242.635,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan MOBILITEIT: Duurzame mobiliteit promoten 

Duurzame mobiliteit promoten 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   MOBILITEIT01: Oplaadpalen en parkeervoorzieningen voor electrische of hybride voertuigen (Eandis, 
Otus) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Vervroegd gerealiseerd in 2014 ipv 2015. Er werd 
een oplaadpaal geplaatst ter hoogte van parking 
Zeshoek (zijde Hekkerstraat). Bovendien heeft het 
gemeentebestuur een elektrisch voertuig in 
bruikleen gehad van Eandis om hiermee ervaring op 
te doen.  

  

2016-12-31  Actie lopende. 
CBS 8 augustus 2016: beslissing college op beroep te 
doen op Eandis voor de uitrol van de elektrische 
laadinfrastructuur volgens het situeringsplan van de 
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Vlaamse regering.  

  

2017-06-02  
 

Actie lopende. Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal 
parking Berg en parking Statiekouterwegel  

  

2017-06-20  Actie lopende. Goedkeuring AGB tot plaatsen 
laadpaal parking Warande  

  

2017-06-22  Actie lopende. Goedkeuring Gemeenteraad tot 
plaatsen laadpaal parking Berg en parking 
Statiekouterwegel  

  

2017-06-26  Actie lopende. 
Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal parking 
Dorpsplein Massemen 
Goedkeuring CBS tot uitrol elektrische 
laadinfrastructuur lot 2 vanaf 2018 via aanbesteding 
Eandis  

  

2017-08-31  Actie lopende. Goedkeuring Gemeenteraad tot 
plaatsen laadpaal parking Dorpsplein Massemen  

  

2017-12-31  Actie lopende. 
Eandis heeft 4 extra laadpalen (= 8 parkeerplaatsen) 
geplaatst en werden in de loop van september 2017 
in gebruik genomen. 
Tegen 2020 zullen er nog bijkomende laadpalen 
geplaatst worden. 
 

  

2018-12-31  Actie lopende.  
CBS 5 maart 2018: Goedkeuring 2 nieuwe locaties: 
Viaductweg en parking buurthuis Wetteren Ten Ede 
AGB 17 mei 2018: Goedkeuring locatie buurthuis Ten 
Ede 
Gemeenteraad 24 mei 2018: Goedkeuring locatie 
Viaductweg (aanvullend verkeersreglement) 
CBS 23 mei 2018: Goedkeuring om voor lot 3 (2019) 
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ook in te stappen in de aanbesteding van Eandis voor 
het voorzien van elektrische laadpalen  

  

2019-12-31  CBS 18 maart 2019: Goedkeuring 2 nieuwe locaties: 
Gereedstraat en parking Berg (2e laadpaal) 
 

  

 Actieplan BEDRINVEST: Burgers & bedrijven onderst bij duurzame investeringen 

Burgers & bedrijven onderst bij duurzame investeringen 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   BEDRINVEST01: Opmaak en implementatie nieuwe subsidiereglementen voor energiebesparende 
maatregelen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Realisatie 

Info: Realisatie 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  In 2014 werd het voorbereidend werk uitgevoerd: 
overzicht maken bestaande subsidies, opvragen 
voorbeeldreglementen, nagaan financiële 
haalbaarheid van de diverse energiebesparende 
maatregelen. Een subsidiereglement voor 
muurisolatie zal ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan de gemeenteraad van 2 juli 2015. Implementatie 
na goedkeuring.  

  

2017-08-16  Actie in 2015 verschoven naar nieuw actieplan 
DUURZINVEST (= DUURZINVEST03)  
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Indicator: Aantal verleende subsidies 

Info: Aantal verleende subsidies 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  De actie BEDRINVEST01 werd verplaatst naar nieuw 
actieplan DUURZINVEST (= DUURZINVEST03)  

  

 Actieplan DUURZAANK: Voorbeeldfunctie opnemen  doorheen de gehele org 

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op doorheen de gehele organisatie 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   DUURZAANK01: Duurzaam aankoopbeleid uitwerken 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Leasing 2 voertuigen op aardgas + 
aardgasleveringsinstallatie. 
Uitbreiding van het onderhoudscontract voor alle 
gemeentelijke technische installaties met 
energiebeheer (nieuwe aanbesteding).  

  

2016-12-31  Deze actie wordt opgenomen in het klimaatplan. 
Duurzame aankopen 2016: 3de CNG-voertuig, 
FSC/PEFC-gelabeld hout, energiezuinig kantoor 
Peperstraat  

  

2017-12-31  -Deze acties "implementeren van een duurzaam 
aankoopbeleid , opname van duurzame bepalingen in 
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de bestekken, ..." worden opgenomen in de 
klimaatactietabel.  
-Duurzame bepalingen in bestekken in 2017: gebruik 
FSC- of PEFC-gelabeld hout voor interieurwerken en 
meubiliair nieuw Gemeentehuis, duurzaamheid als 
gunningscriterium (30pt) voor aanstelling ontwerper 
beheersplan IBO Massemientje, 
duurzaamheidsbepaling rond verpakkingen voor 
inrichting serverroom nieuw gemeentehuis, ...  
-Aankoop van 3 nieuwe CNG-voertuigen      
 

  

2018-08-31  -Duurzame bepalingen in bestekken in 2018: 
beoordeling duurzaam beheer voor aanstelling 
ontwerper beheersplan linde Dorpsplein Massemen, 
FSC-gelabeld papier/Europees Ecolabel/ECF-gebleekt 
papier voor druk gemeentelijke nieuwsbrief,  
-relighting bibliotheek en theaterverlichting cc NOVA: 
gebruik energiezuinige LED-verlichting  
-opleiding energiezuinig/duurzaam gebruik 
geluidsinstallatie theaterzaal cc NOVA    
 
 

  

2019-12-31  -Duurzame bepalingen in bestekken in 2019:  
-Provinciaal begeleidingstraject 'duurzaam 
aankoopbeleid': resultaat = engagementsverklaring 
voor aankopen met duurzame impact  

  

   DUURZAANK02: Sensibiliseren rond verwerken en sorteren van afval 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  In 2014 werd gestart met de opmaak van een 
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afvalsorteerfolder met aandacht voor eenvoudig 
taalgebruik en pictogrammen. Actie in 
samenwerking met de dienst integratie. Door een 
HR-probleem in de tweede helft van 2014 werd de 
folder niet afgewerkt. Nieuwe planning uitgave 
folder in 2015.  

  

2015-12-31  Woonplus heeft deze actie opgenomen in haar 
actieplan. De ontwerpfolder werd aangevuld met 
specifieke informatie voor Wichelen en Laarne en 
afgewerkt eind 2015. De folder wordt gedrukt begin 
2016. Drukkosten: budget Sociaal Huis.  

  

2016-12-31 Gerealiseerd De afvalfolder werd gedrukt. Bedeling gebeurt via het 
gemeentehuis en het sociaal huis.  

  

   DUURZAANK03: Pesticidenvrij onderhoud openbaar domein - Aankoop materiaal 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Een onkruidbestrijdingsvoertuig op basis van warm 
water is aangekocht. Ook zijn er onkruidbranders 
gekocht. Uiteraard zullen hier blijvend inspanningen 
moeten geleverd worden om de meest recente en 
efficiëntere  technieken te kunnen volgen. 
Op het ganse grondgebied worden geen pesticiden 
meer gebruikt.  

  

2016-12-31  Aankoop van wat klein materiaal.  
- Staalborstels voor bosmaaiers.  
- Borstel op kleine borstelmachine.  
- Handbranders (5 stuks) voor kleine oppervlakten. 
- 1 estra gasbrander grotere oppervlakten (75 cm 
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breedte)  

  

2017-09-01  Aankoop klein materiaal.  

  

2017-12-31  Aankoop klein materiaal.  

  

2018-08-31  Aankoop klein materiaal. Onkruidborstels voor 
bosmaaier.  

  

2019-12-31  Aankoop klein materiaal. Onkruidborstels voor 
bosmaaier.  

  

 Actieplan DUURZINVEST: Investeren in duurzaamheid en klimaat 

Investeren in duurzaamheid en klimaat 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 18.974,50 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 500.000,00 242.635,00 500.000,00 242.635,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  DUURZINVEST01: Opmaak klimaatplan 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 4.150,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2016-12-31  Start opmaak klimaatplan.  
-17.10.2016: projectteam 1 (trekkers gemeente, ZES, 
prov.) 
-15.11.2016: klimaatteam 1 
(diensthoofden/medewerkers vanuit alle 
gemeentelijke diensten) 
-21.11.2016: thematische werkgroep hernieuwbare 
energie (gemeentelijke deskundigen, externe 
deskundigen, vertegenwoordigers adviesraden) 
-12.12.2016: thematische werkgroep gebouwen 
(gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen, 
vertegenwoordigers adviesraden)  

  

2017-12-31  -16.1.2017: thematische werkgroep mobiliteit 
(gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen, 
vertegenwoordigers adviesraden) 
-24.1.2017: klimaattafel (participatiemoment voor de 
burgers) 
-21.2.2017: klimaatteam 2 
-30.3.2017: projectteam 2 
-19 april: actie rond klimaatplan op de 
buitenspeeldag voor kinderen  
-2.10.2017: toelichting ontwerp klimaatplan door ZES 
aan het CBS 
-19.10.2017: toelichting ontwerp klimaatplan door 
ZES aan de milieuraad en gemeenteraadscommissie 
Leefmilieu  

  

2018-12-31  Het klimaatplan (deel mititgatie) werd door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 26 april 2018.  
Vanaf september 2018 werd gestart met de opmaak 
van het tweede luik van het klimaatplan, nl. het 
klimaatadaptatieplan. Hiervoor wordt de gemeente 
begeleid door de provincie Oost-Vlaanderen.  

  

2019-12-31  Het adaptatieplan en het mitigatieplan (acties om de 
CO2-uitstoot te beperken) vormen samen het 
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gemeentelijk klimaatplan. Het luik 
"klimaatadaptatieplan" werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd op 8 oktober 2019. Voor 26/01/2020 
wordt het klimaatplan officieel ingediend via de 
Europese website van het burgemeestersconvenant. 
Na twee jaar zal de gemeente een eerste beperkte 
rapportering moeten indienen.  

  

  DUURZINVEST02: Duurzame investeringen in eigen patrimonium 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INV 0,00 0,00 500.000,00 242.635,00 500.000,00 242.635,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2016-12-31  Studie gebeurd door Eandis voor het plaatsen van 
zonnepanelen op de tekenacademie. Plaatsing 
voorzien in 2017  

  

2017-05-17  Buurthuis Ten Ede: vervanging halogeenverlichting 
door LED-verlichting  

  

2017-06-16  Zonnepanelen geplaatst op hellend dak 
tekenacademie (10kWp)  

  

2017-12-31  Plaatsing van tijd-instelbare stopcontacten bij kleine 
elektrische boilers op verschillende locaties. 
Aankoop smappee energiemonitor voor opvolging 
energieverbruik - test gemeentelijk magazijn.  
Ingebruikname van een BEN gemeentehuis 
Opsplitsing sturing verwarmingskringen (burelen vs 
kleedruimte) in administratief gebouw Peperstraat 
Cc nova : plaatsen van 5 bewegingsdetectoren 
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(sanitair - berging enz )  

  

2018-09-17  Opmaak architecturaal ontwerp voor dak en 
buitenmuurisolatie voor het bestaande gebouw van 
de tekenacademie,  
en indienen aanvraag voor subsidies klimaatfonds 
(niet geselecteerd, wel op reservelijst).  
Buurthuis Westrem bestaande halogeenlampen 
vervangen door LED. 
Start herinrichting bibliotheek waarbij de bestaande 
verlichting vervangen wordt door LED en voorzien 
wordt van afwezigheidsdetectie. 
 

  

2018-12-31  Voor het dak en buitenmuurisolatie voor het 
bestaande gebouw van de tekenacademie,  
is de nieuwe aanvraag voor subsidies klimaatfonds 
goedgekeurd voor een bedrag van 217.775,75 euro. 
 
Ledverlichting voor voetbal Massemen ter vervanging 
van de oude terreinverlichting. (AGB) 
 
Relighting bib afgewerkt, alle verlichting vervangen 
door LED met aanwezigheidsdetectie, totale kost 
daarvan 60.930,20 euro  

  

2019-12-31  klimatologische isolatie huidige tekenacademie ifv 
het klimaatfonds is uitgesteld met een jaar wegens de 
werken aan cordonnier. 
 
In de kleuterschool en IBO Massemientje werd een 
deel van de oude verlichting vervangen door LED 
Ook de buitenverlichting van het magazijn in de 
peperstraat werd vervangen door LED 
 

  

  DUURZINVEST03: Opmaak en implementatie nieuwe subsidiereglementen voor energiebesparende 
maatregelen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 13.316,70 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Aantal verleende subsidies 

Info: Aantal verleende subsidies 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Op 2 juli 2015 keurde de gemeenteraad het nieuwe 
subsidiereglement goed voor de plaatsing van 
muurisolatie. Er werden 15 subsidiedossiers 
spouwmuurisolatie en 7 dossiers buitenmuurisolatie 
goedgekeurd voor een bedrag van 8.265,30 euro 
(sept.-dec.2015).  

  

2016-12-31  Aantal verleende subsidies voor muurisolatie in 2016: 
-buitenmuurisolatie: 11 x voor in totaal 5774 euro 
-spouwmuurisolatie: 7 x voor in totaal 3015,30 euro  

  

2017-12-31 aantal goedgekeurde 
subsidiedossiers en 
subsidiebedrag 

Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen voor 
muurisolatie in 2017: 
-buitenmuurisolatie: 16 voor een bedrag van 7.744 
euro  
-spouwmuurisolatie: 10 voor een bedrag van 2.302 
euro  

  

2018-12-31  Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen voor 
muurisolatie in 2018: 
-buitenmuurisolatie: 11 voor een bedrag van 5.710 
euro  
-spouwmuurisolatie: 11 voor een bedrag van 
3.530,92 euro  

  

2019-12-31  Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen voor 
muurisolatie in 2019: 
-buitenmuurisolatie: 12 voor een bedrag van 7.218,50 
euro  
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-spouwmuurisolatie: 14 voor een bedrag van 
3.898,20 euro  

  

  DUURZINVEST04: Sensibiliseringsacties rond duurzaamheid en klimaat 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 1.507,80 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Duurzaam tuinieren: inrichting volkstuin 
Nijverheidsstraat. 
Earth Hour, Nacht van de Duisternis, ...  

  

2016-12-31  Klimaattafel: participatiemoment opmaak 
klimaatplan. 
Deelname Earth Hour, Nacht van de Duisternis, ... 
Organisatie groepsaankopen hoogrendementsketel, 
led-verlichting, pellets/pelletkachel (ism vzw BEA) 
Dakisolatieproject (ism vzw BEA)  

  

2017-12-31  Duurzame investeringen in eigen patrimonium: zie 
actie DUURZINVEST02. 
Organisatie participatiemoment (klimaattafel) i.k.v. 
de opmaak van het gemeentelijk klimaatplan. 
Organisatie groepsaankopen elektrische fietsen, 
zonnepanelen/zonneboiler, muurisolatie, elektrische 
voertuigen en opstart groepsaankoop gebouwschil 
(i.s.m. vzw BEA). 
Gemeentelijk loket voor ondersteuning van de burger 
bij de groepsaankoop Groene Stroom van de 
provincie 
Dakisolatieproject (i.s.m. vzw BEA). 
Energielening (i.s.m. vzw BEA): 7 gewone dossiers (€ 
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980) - 5 doelgroepdossiers (€ 1.500). 
Deelname sensibilisatieacties: Earth Hour, Nacht van 
de Duisternis  

  

2018-12-31  Duurzame investeringen in eigen patrimonium: zie 
actie DUURZINVEST02. 
Organisatie groepsaankopen gebouwschil (i.s.m. vzw 
BEA). 
Gemeentelijk loket voor ondersteuning van de burger 
bij de groepsaankoop Groene Stroom van de 
provincie 
Dakisolatieproject (i.s.m. vzw BEA). 
Vlaamse Energielening (i.s.m. vzw BEA): 6 gewone 
dossiers (kost per dossier: € 160) - 7 
doelgroepdossiers (kost per dossier: € 340). 
Energiefitsessies Eandis (i.s.m. WoonPlus) 
Deelname sensibilisatieacties: Earth Hour, Nacht van 
de Duisternis 
Project 'van burgerinitiatief tot energiecoöperatie' 
(i.s.m. Rescoop Vlaanderen/prov. O-Vl.) 
Project 'Sportief op weg: duurzame verplaatsingen' 
(i.s.m. Ecolife/prov. O-Vl.) 
Project 'Eetbare buurt - tuin Cordonnier' (i.s.m. 
Velt/prov. O-Vl.)  

  

2019-12-31  Duurzame investeringen in eigen patrimonium: zie 
actie DUURZINVEST02. 
Organisatie groepsaankopen gebouwschil, 
dakisolatieproject, benovatiecoach (i.s.m. vzw BEA). 
Gemeentelijk loket voor ondersteuning van de burger 
bij de groepsaankoop Groene Stroom van de 
provincie 
Vlaamse Energielening (i.s.m. vzw BEA): 1 gewone 
dossiers (kost per dossier: € 160) - 2 
doelgroepdossiers (kost per dossier: € 363). 
Energiefitsessies Eandis (i.s.m. WoonPlus) 
Deelname sensibilisatieacties: Earth Hour, Nacht van 
de Duisternis 
 

  

 Prioritaire Doelstelling: Uitbouw imago econom gp & toerist toegangspoort Scheldeland 
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Uitbouwen imago van Wetteren als economische groeipool en toeristische toegangspoort voor 
Scheldeland 

Prioiritaire doelstelling in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 99.718,39 19.541,53 114.050,00 26.000,00 114.050,00 26.000,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan TOERPROM: Wetteren actief promoten 

Wetteren actief promoten 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 5.741,83 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  TOERPROM01: Uitwerken en implementeren van een advertentiestrategie 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 5.741,83 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

    TOERPROM02: Verwelkomingsborden in thema van sierteelt 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

    TOERPROM03: Ontwikkelen van logo en uitwerken van een label voor de handelskern (handel en 
horeca) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Logo voor handelskern is ontwikkeld. Ontvangsten 
betreffen projectsubsidie provincie ondersteuning 
detailhandel.  

  

   TOERPROM04: Promotie instrumenten kernwinkelgebied ontwikkelen voor de consument (facebook, 
website, blad…) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Eerste stap al gezet: koopweekends worden op 
gemeentelijke website vermeld. Dit wordt in de 
toekomst een taak voor de op te richten vzw 
shoppingkern.  

  

2015-12-31  Gerealiseerd. 
Promotiemiddelen: 
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- gemeentelijke website 
- promomateriaal + uitzending TVOost Topdagen 
- promomateriaal Sunday Shopday 
- promomateriaal kerstmarkt + kerstshopping 
Dit wordt in de toekomst een taak voor de op te 
richten vzw shoppingkern.  

  

2016-12-31  Er werden in 2016 geen koopweekends 
georganiseerd wegens het afwachten van de vzw 
handelscentrum die er uiteindelijk niet gekomen is.  

  

2017-12-31  De promotieinstrumenten voor het kernwinkelgebied 
werden niet ontwikkeld. Vanuit het handelcentrum 
werd geen impuls gegeven tot het oprichten van een 
vzw die een trekkende rol kon spelen. Wanneer het 
volledige kernwinkelgebied de winkels opent naar 
aanleiding van een evenement (vb. bloementapijt) 
wordt de actie wel gepromoot via de reguliere 
gemeentelijke kanalen.  

  

2018-12-31  Via 'Weg van Wetteren' wordt Wetteren gepromoot, 
maar dan vooral vanuit een 'vrijetijdsinvalshoek'.  

  

2019-12-31  Via 'Weg van Wetteren' wordt Wetteren gepromoot, 
maar dan vooral vanuit een 'vrijetijdsinvalshoek'.  

  

   TOERPROM05: Promoten van het kernwinkelgebied aan investeerders en projectontwikkelaars en 
werven van detailhandel 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Promotie aan de hand van een brochure. De 
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brochure is opgemaakt en gedrukt.  

  

2015-12-31 Gerealiseerd Na de ontwikkeling van de promobrochure werd een 
lijst met retailers opgesteld alsook een lijst met 
projectontwikkelaars en instanties actief in de 
retailwereld. 
In de loop van 2015 vonden 2 gesprekken plaats met 
instanties actief in de retailwereld, 5 gesprekken met 
diverse projectontwikkelaars en diverse contacten 
met retailers. Verschillende hebben laten weten dat 
ze geen expansieplannen hebben.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

  TOERPROM06: Oprichting en continue werking vzw shoppingkern 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Het voorontwerp van de statuten is in bespreking.  

  

2015-12-31  Lopende: alle ontwerpdocumenten zijn klaar en 
werden gepresenteerd aan de handelaars op 2 juni 
2015. Alle handelaars kregen daarop de nodige tijd 
om opmerkingen te formuleren. Als gevolg van deze 
vergadering was er een beperkte groep 
geïnteresseerden. Deze geïnteresseerden hebben op 
5 november de centrummanager van Beveren 
gesproken en dit overleg inspireerde hen om verder 
te werken aan de oprichting van de 
handelsvereniging.  
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2016-12-31  Lopende: Verschillende onderhandelingssessies met 
de handelaars leidden niet tot de oprichting van een 
vzw. In oktober lichtte een mogelijke externe partner 
aan het bestuur toe wat zij zouden kunnen 
betekenen bij de opstart van centrummanagement in 
Wetteren.  

  

2017-08-21  Eind 2016 werd een subsidiedossier ingediend bij 
provincie Oost-Vlaanderen om een 
begeleidingstraject te kunnen opstarten bij de 
uitvoering van deze actie. Deze subsidie werd niet 
toegekend omdat EROV ook ondersteuning biedt bij 
dergelijke gesprekken. Begin 2017 (februari) vond 
daarover een gesprek met EROV plaats, maar dat 
leverde niet het gewenste resultaat op.  

  

2017-12-31  Er werden geen verdere stappen ondernomen voor 
deze actie in 2017. Er was geen gesprekspartner bij 
de middenstand om dit verder te kunnen realiseren.  

  

2018-09-17  Er werden geen verdere stappen ondernomen voor 
deze actie in 2018. Er was geen gesprekspartner bij 
de middenstand om dit verder te kunnen realiseren.  

  

2018-12-31  Er werden geen verdere stappen ondernomen voor 
deze actie in 2018. Er was geen gesprekspartner bij 
de middenstand om dit verder te kunnen realiseren.  

  

2019-12-31  Er werden geen verdere stappen ondernomen voor 
deze actie in 2019. Er was geen gesprekspartner bij 
de middenstand om dit verder te kunnen realiseren.  

  

 Actieplan KERNWSHOPPEN: De verblijfskwaliteit in het kernwinkelgebied verhogen 

De verblijfskwaliteit in het kernwinkelgebied verhogen 

 

Actieplan in cijfers: 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 58.607,85 4.160,20 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  KERNWSHOPPEN01: Activiteitenkalender opmaken met maandelijkse koopmomenten 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 58.607,85 4.160,20 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31 Gerealiseerd Nieuwjaarsreceptie op koopzondag (nieuw format). 
Koopweekend in maart, Topdagen in juni, Sunday 
Shopday in oktober, Late Night Shopping in 
december, kerstmarkt en kerstshopping in 
december.  

  

2016-12-31  Niet gebeurd, de op te richten vzw handelscentrum 
werd afgewacht. Aangezien deze op heden niet 
opgericht is werd dit niet opgenomen.  

  

2017-12-31  Dit werd niet gerealiseerd door het ontbreken van 
een sturende vzw.  

  

   KERNWSHOPPEN03: Verfraaiingsinitiatieven van de handelskern 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Aankoop kerstverlichting.  

  

2015-12-31  Betreft: poorten in winkelstraten. Locatieplan is 
opgemaakt.  

  

2016-12-31  Lopende: deze actie kon niet verder worden 
uitgewerkt omdat er geen vzw was.  

  

2017-08-21  In de overgangsperiode na het vertrek van 
toeristische ambtenaar wordt met het nieuwe team 
gebrainstormd, bezoeken afgelegd en contacten 
genomen voor de ontwikkeling van producten 2018.  

  

2017-12-31 Gerealiseerd Eigenlijk was deze actie al gerealiseerd in 2014.  Er 
zijn geen verdere acties ondernomen in 2017.  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

 Actieplan TOERISTTROEV: De toeristische troeven van Wetteren uitspelen 

De toeristische troeven van Wetteren uitspelen 

 

Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 35.368,71 15.381,33 36.050,00 25.000,00 36.050,00 25.000,00 
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INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gekoppelde acties: 

  TOERISTTROEV01: Nieuwe producten ontwikkelen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 35.368,71 15.381,33 32.200,00 25.000,00 32.200,00 25.000,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 Gerealiseerd Productontwikkeling voor individuele toeristen: 
nieuwe fietsroute 'Volg de Rechtvaardige Rechters'.  
Productontwikkeling voor groepen: 2 nieuwe 
formules in 2014, voorbereiding 2 nieuwe formules 
in 2015 (Op Zoek naar de Zeppelin - fietstocht en 
busrondleiding). Vernieuwde groepsformules en 
brochure 2015-2016.  

  

2016-12-31 2 nieuwe producten Productontwikkeling voor individuele toeristen:  
Er werd een nieuwe wandeling ontwikkeld: 
-Wandeling met acteurs:Koantulder veurenaf nau 
nekè goe verteln : een wandeling doorheen het 
Wetteren van 1934 met vijf acteurs die elk hun kijk 
op de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige 
Rechters uit de doeken doen. 
Er werd een nieuwe fietstocht ontwikkeld: 
-Volg de rechtvaardige rechters, met de fiets op zoek 
naar het gestolen paneel van Lam Gods. 
Beiden werden opgenomen in de brochure 'Dagtrips 
in Wetteren 2017-2018'.  
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2017-08-31 Geen nieuwe producten Er werden geen nieuwe producten ontwikkeld vóór 
31.08.17.  

  

2017-12-31 12 nieuwe producten Er werden 12 nieuwe toeristische producten 
ontwikkeld: 
Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten 
(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water, 
met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en 
via geocaching). 
Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de 
Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en 
elfenbakjes, Fotografiewandeling) 
Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur- 
en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense 
Meersen)  

  

2018-08-31 Producten worden 
geëvalueerd 

De producten worden 1 voor 1 geëvaleerd, het ene 
product was populairder dan het andere. Naar 2019 
zullen er opnieuw nieuwe producten geproduceerd 
worden + de populaire zullen we behouden.  

  

2018-12-31 Opnieuw werd het 
aanbod aangevuld 

Het aanbod werd verder aangevuld. ZO kan men nu 
ook met de Vespa Wetteren en omgeving verkennen. 
Er kan ook een balletje geslaan worden in het 
centrum dankzij Citygolf Wetteren. Het volledige 
aanbod staat op www.wegvanwetteren.be  

  

2019-12-31 Het aanbod werd 
behouden 

Het aanbod werd behouden en succesvol voortgezet.  

  

Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31  Gerealiseerd. Productontwikkeling voor individuele 
toeristen: nieuwe fietsroute 'Volg de Rechtvaardige 
Rechters'.  
Productontwikkeling voor groepen: 2 nieuwe 
formules in 2014, voorbereiding 2 nieuwe formules 
in 2015 (Op Zoek naar de Zeppelin - fietstocht en 
busrondleiding). Vernieuwde groepsformules en 



 

188 
 

brochure 2015-2016.  

  

2015-12-31  Gerealiseerd.  
Publicatie brochure dagtrips 2015 - 2016. 
Productontwikkeling voor groepen: 3 nieuwe 
formules in 2015 (Busrondleiding Op Zoek naar de 
Zeppelin, fietstocht Op Zoek naar de Zeppelin en 
wandeling ‘Koantulder veurenaf nau nekè goe 
verteln’). 
Voorbereiding nieuwe formule in 2016 (fietstocht 
Volg de Rechtvaardige Rechters - ontwerp van route 
& oplijsten van bezienswaardigheden langs de route).  

  

2016-12-31  Publicatie brochure dagtrips 2015 - 2016 (2 jaar 
geldig). 
Productontwikkeling voor groepen: 3 nieuwe 
formules (Busrondleiding: Op Zoek naar de Zeppelin, 
fietstocht: Op Zoek naar de Zeppelin en wandeling: 
‘Koantulder veurenaf nau nekè goe verteln’). 
Fietstocht Volg de Rechtvaardige Rechters.  

  

2017-08-31  De brochure die in 2015 werd uitgebracht is 2 jaar 
geldig. Er werden in 2017 geen nieuwe producten 
ontwikkeld. Van 14 tot 17 september 2017 ligt het 
bloementapijt op de Markt dat nieuwe toeristen naar 
Wetteren zal trekken. De dienst Toerisme maakt van 
deze gelegenheid gebruik het huidig aanbod te 
presenteren en kenbaar te maken aan de bezoekers.  

  

2017-12-31  Er werden 12 nieuwe toeristische producten 
ontwikkeld: 
Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten 
(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water, 
met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en 
via geocaching). 
Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de 
Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en 
elfenbakjes, Fotografiewandeling) 
Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur- 
en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense 
Meersen)  
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2018-08-31 Nieuwe producten 
worden geëvalueerd 

Er werden 12 nieuwe toeristische producten 
ontwikkeld: 
Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten 
(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water, 
met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en 
via geocaching). 
Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de 
Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en 
elfenbakjes, Fotografiewandeling) 
Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur- 
en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense 
Meersen)  

  

2019-12-31  Er werden geen nieuwe producten ontwikkeld, wel 
werd het bestaande aanbod verder gepromoot.  

  

Indicator: Aantal groepen rondleidingen, dagtrips, ed 

Info: Aantal groepen rondleidingen, dagtrips, ed 

Meting op Meetwaarde Info 

2014-12-31 57 In 2014 bezochten 57 groepen Wetteren. Zij volgden 
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden 
een volledige dag in Wetteren en bezochten 
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).  

  

2015-12-31 66 In 2015 bezochten 66 groepen tegen betaling 
Wetteren. Zij volgden in groep een rondleiding in 
Wetteren of beleefden een volledige dag in Wetteren 
en bezochten verschillende bezienswaardigheden 
(dagtrip).  

  

2016-12-31 60 In 2016 bezochten 60 groepen Wetteren. Zij volgden 
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden 
een volledige dag in Wetteren en bezochten 
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).  

  

2017-08-31 45 In 2017 bezochten 45 groepen Wetteren. Zij volgden 
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden 
een volledige dag in Wetteren en bezochten 
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verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).  

  

2017-12-31 45 In 2017 bezochten 45 groepen Wetteren. Zij volgden 
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden 
een volledige dag in Wetteren en bezochten 
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).  

  

2018-12-31 0 In 2018 bezochten al 40 groepen Wetteren. Zij 
volgden in groep een rondleiding in Wetteren of 
beleefden een volledige dag in Wetteren en 
bezochten verschillende bezienswaardigheden 
(dagtrip).  

  

2019-12-31 51 In 2019 bezochten 51 groepen Wetteren. Zij volgden 
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden 
een volledige dag in Wetteren en bezochten 
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).  

  

  TOERISTTROEV02: Visualisatie verbinding Wetteren - Kalkense Meersen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

EXP 0,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  Actieplan BEREIKBVB: De bereikbaarheid van Wetteren verbeteren 

De bereikbaarheid van Wetteren verbeteren 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   BEREIKBVB01: Bewegwijzering voor voetgangers tussen randparkings en belangrijke attractiepolen 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

    BEREIKBVB02: Opmaak signalisatieplan centrumgebied en aankoop bewegwijzering 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

   BEREIKBVB03: Parkeergeleidingssysteem (centrum) 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Indicator: Voortgang 

Info: Voortgang 

Meting op Meetwaarde Info 

2015-12-31  Via budgetwijziging verschoven naar 2016. 
Koppeling met opmaak verkeerscirculatie- en 
signalisatieplan (BEREIKBVB02).  

  

2016-12-31  Actie lopende. 
Is gekoppeld aan actieplan <WOONBELEID> actie 
<WOONBELEID07> (opmaak en uitvoeren van een 
verkeers- en parkeercirculatieplan).  

  

2017-12-31  Actie niet uitgevoerd. Geen concensus over 
verkeerscirculatieplan centrum en hieraan gekoppeld 
de gewenste parkeerroutering. 
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Actie verschoven naar 2018 wat betreft 
parkeergeleiding nieuwe parking Scheldekaai.  

  

2018-12-31  Actie deels gerealiseerd. 
Bewegwijzering parking Scheldekaai werd geplaatst. 
De andere bewegwijzering moet nog herbekeken 
worden in functie van een nieuw 
verkeerscirculatieplan (incl parkeerroutering).  

  

2019-12-31  te verwijderen  

  

 Actieplan INTERGEMTOER: Intergemeentelijke samenwerking "toerisme" oprichten 

Intergemeentelijke samenwerking "toerisme" oprichten 

 

Actieplan in cijfers: 

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 

Gekoppelde acties: 

   INTERGEMTOER01: Organiseren intergemeentelijk infokantoor 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

   


