1

DOELSTELLINGEN EN ACTIES
in het kader van het

Lokaal sociaal beleid
De Pinte
2008-2013

OCMW De Pinte: Kasteellaan 41, 9840 De Pinte, tel. 09 282 32 54
Gemeente De Pinte: Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte,

tel.

09

280

80

80

2
Voorwoord
Het lokaal sociaal beleid werd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid zeer breed
gedefinieerd aan de hand van de sociale grondrechten.
De tien sociale grondrechten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

recht op arbeid
recht op sociale zekerheid
recht op bescherming van gezondheid
recht op sociale en juridische bijstand
recht op behoorlijke huisvesting
recht op gezond leefmilieu
recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
recht op onderwijs

Deze zijn vastgelegd in artikelen 23 en 24 § 3 van de Grondwet.
1. OMGEVINGSANALYSE
De mate waarin en de wijze waarop dit decreet in De Pinte kan worden toegepast,
vertrekt vanuit een omgevingsanalyse, waaruit strategische keuzes zijn gemaakt,
operationele doelstellingen zijn geformuleerd en een actieplan is opgesteld.
De omgevingsanalyse heeft volgende tekorten en noden aan het licht gebracht:
I.

Wonen

Goed en betaalbaar wonen ligt vele mensen nauw aan het hart. Er moet nog meer
geïnvesteerd worden in sociale koop- en huurwoningen en in de verbetering van het
bestaande woningbestand. Lokale besturen kunnen een belangrijke rol spelen in het
afstemmen van behoeftes van burgers en impulsen geven voor een aangename,
leefbare gemeente met een sterk sociaal weefsel en een goede mix van groen,
(speel)pleinen en ontmoetingsruimten. Met culturele, sportieve en economische
activiteiten schep je een bruisende, actieve gemeente.
In De Pinte is er een TEKORT aan
o sociale woningen
o betaalbare huurwoningen
o aangepaste woningen voor ouderen
Om dit tekort op te vangen is er NOOD aan
o samenwerking met sociale bouwmaatschappijen
o inzetten op renovatie, bekendmaking premies, afstemming communicatie
ter zake
o overleg en doorverwijzing tussen alle betrokkenen mbt burgers met
woonproblemen
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o woningaanpassingen
stimuleren
II.

voor

ouderen

stimuleren,

levenslang

wonen

Ouderenbeleid en ouderenzorg

In België wonen nu al bijna 120.000 mensen in een rusthuis. Niet alleen het aantal
zorgbehoevende hoogbejaarden zal jaarlijks toenemen, ook de groep 50-plussers
neemt fors toe.
Hoe kunnen we de vergrijzingsgolf en de gevolgen daarvan aanpakken?
Er is een TEKORT aan:
-

een meer aangepaste ouderenzorg
een ouderenbeleid dat rekening houdt met de actieve senior en de nieuwe groep
‘medioren’
aangepaste infrastructuur (RVT, serviceflats, aanleunflats, dienstencentra,
dagverblijven), rekening houdende met de evoluties in kwaliteitseisen
een ontmoetingsplaats voor thuiswonende senioren met aangepaste
vrijetijdsmogelijkheden

Om deze tekorten op te vangen is er NOOD aan onderzoek naar en planning van
nieuwe projecten zoals:
-

aangepast vrijetijdsbeleid voor medioren/senioren
stimuleren van en valideren van het vrijwilligerswerk door senioren
het creëren van nieuwe en/of aangepaste communicatie- en participatiekanalen
(cfr een aangepaste werking van de seniorenraad)
het creëren van maatregelen om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen
(meer en/of beter uitgebouwde thuiszorgdiensten)
oprichting van een dienstencentrum

III.

Communicatie

IV.

Sociaal Huis

De oprichting van een sociaal huis, dat als centraal communicatiepunt in de
gemeente dient te functioneren, is een noodzaak in onze gemeente. Om dit te
realiseren dient men
• strategische keuzes te bepalen qua ligging
• operationele doelstellingen voor te stellen qua werking
• een actieplan op te stellen
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2. GEINTEGREERDE VISIE OP LOKAAL SOCIAAL BELEID
2.1 Missie
De missie van de gemeente en het OCMW inzake sociaal beleid en dienstverlening
kan als volgt worden bepaald:
“Iedereen heeft recht op welzijn: een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid,
huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing en onderwijs”.
Deze missie zit vervat in de grondwet én in artikel 1 van de OCMW-wet: dat artikel
bepaalt dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid.
2.2 Concrete vertaling
Voor de inwoners van De Pinte-Zevergem betekent dit een optimale
toegankelijkheid van de dienstverlening. Deze dienstverlening is een
eerstelijnsdienst en biedt mogelijkheden tot doorverwijzing.
Daarom wordt in de verschillende beleidsdomeinen rekening gehouden met het
bereiken van en de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen en willen gemeente en
OCMW werken aan dienstverlening op maat voor elke Pintenaar.
Dit beleid
•
•
•
•
•
•

houdt rekening met het welzijn van iedereen
wordt goed gecommuniceerd
bevordert participatie
waardeert en ondersteunt wat de Pintenaren zelf doen en erkent de
rol van het middenveld
streeft naar continuïteit
bundelt de krachten

De dienstverlening
• is duidelijk en overzichtelijk
• is kwalitatief en professioneel
• is laagdrempelig
• is snel en correct en verwijst snel en correct door
• is gekend door de Pintenaar
• is zo georganiseerd dat elke Pintenaar er zich thuis kan voelen
• heeft specifieke aandacht voor kwetsbare groepen
2.3 Uitvoering
De uitvoering van een lokaal sociaal beleid en van een kwalitatieve dienstverlening
op maat van elke Pintenaar kan slechts gerealiseerd worden door samenwerking
tussen de gemeente en het OCMW en tal van private partners waaronder ook de
verenigingen.
Gemeente en OCMW willen coördinerend optreden voor het welzijnsaanbod in de
gemeente.
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3. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Rekening houdend met deze visie en met de omgevingsanalyse kiezen de gemeente
en het OCMW ervoor hun werking te focussen op 3 thema’s:
Wonen
Ouderenbeleid en ouderzorg
Sociaal Huis
Als een rode draad doorheen deze werking loopt de nood aan communicatie over het
beleid inzake deze thema’s.
De strategische doelstellingen zijn vrij ruim en kunnen dan ook op allerlei manieren
ingevuld worden via concrete acties.

3.1 WONEN
Het uitgangspunt is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger te
waarborgen.
Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van dit recht door het bevorderen van de
beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke
woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.
3.1 .1 Een aanbod van sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen
realiseren.
Operationele doelstellingen/acties
•

•
•
•

•

Onderhandelen en samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen om een aanbod van sociale huurwoningen te
verkrijgen
Samenwerken met sociale bouwmaatschappijen, het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK), de huisvestingsactoren en de private sector
Voeren van gerichte campagnes om de werking van het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) te promoten bij de eigenaars-verhuurders
Systematisch zoeken naar huurwoningen tegen een betaalbare prijs
door het SVK om door te verhuren aan mensen met een bescheiden
inkomen
Realiseren van gepaste opvang voor inwoners die zich in een
noodsituatie bevinden
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3.1.2 Het verbeteren van de huisvestingssituatie.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•

•

Organiseren van overleg tussen de verschillende actoren op vlak
van huisvesting.
Het verhogen van de zelfredzaamheid van de huurders van het
SVK.
Het renoveren en herstellen van gehuurde woningen via het SVK.
Het uitbouwen (binnen de mogelijkheden van de programmatie van
de hogere overheid) van een aanbod aan woonvormen voor
ouderen dat een antwoord biedt aan de vergrijzigingsgolf.
Realiseren van een energiebeleid.

3.1.3 Creëren van woonvormen aangepast aan specifieke doelgroepen
3.1.4 Het uitbouwen van kwaliteitsbewaking op vlak van huisvesting.
Operationele doelstellingen/acties
Het transparanter maken van bestaande verplichtingen en
(subsidie)-mogelijkheden voor eigenaars inzake renovatie,
aanpassen en verbeteren van woningen
• Het screenen van de woningen die door de gemeente en het OCMW
verhuurd worden op kwaliteit, comfort en energiezuinigheid
•

3.1.5 Het bewaken van de leefbaarheid van de gemeente.
Operationele doelstellingen/acties
•
•

Het verder creëren van open ruimten (speelbos, sportcentra en
groenaanleg)
Verder werken aan een veilige gemeente door het nemen van
preventieve en curatieve maatregelen, met bijzondere aandacht
voor de verkeersveiligheid
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3.2 OUDERENBELEID EN OUDERENZORG
De ouder wordende mensen moeten zo lang mogelijk comfortabel kunnen wonen
(‘principe levenslang wonen’) in aangepaste woongelegenheden waarbij het
bescheiden inkomen niet noodzakelijk een criterium dient te zijn. Een goed
uitgebouwde thuiszorg gaat hieraan vooraf. Dit betekent dat alle faciliteiten dienen
voorzien te worden en de opname in het rusthuis de laatste en enige oplossing is.
3.2.1 Het aanpakken van de vergrijzingsgolf en de gevolgen ervan
3.2.1.1 Strategische doelstelling op het gebied van ‘Wonen’
Uitgangspunt: alle ouderen hebben kennis van, toegang tot en participatie in een
aangepaste dienstverlening op het vlak van wonen.
Operationele doelstellingen/acties
•
•

Sensibilisering en informatieverstrekking over mogelijkheden tot
woningaanpassingen en gebruik van hulpmiddelen.
Samenwerking tussen de huisvestingsmaatschappijen, het sociaal
verhuurkantoor en de welzijnsorganisaties.

Uitgangspunt: in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen is een prioriteit voor
de meeste ouderen.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•
•
3.2.1.2

Verzekeren van een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van
woonomgeving en diensten.
Organiseren van valpreventie (via LOGO’s)
Correcte hantering van wachtlijsten voor sociale woningen,
serviceflats, zorgvoorzieningen.
Stimuleren van alternatieve woonvormen.
Stimuleren van een mix van samenleven van verschillende
leeftijden.

Strategische doelstelling op het gebied van ‘Sociale veiligheid’

Uitgangspunt: alle ouderen actiever laten participeren aan initiatieven die het
samenleven in de buurt verbeteren. Positieve ontmoetingen en interactie met andere
buurt- of wijkbewoners hierbij centraal stellen.
Operationele doelstellingen/acties
•
•

Het luisteren naar visies over wijkgebonden problemen of projecten
door het organiseren van overlegmomenten.
Overlegmomenten overdag organiseren en niet ’ s avonds.
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3.2.1.3

Strategische doelstelling op het gebied van ‘Mobiliteit’

Uitgangspunt: alle ouderen moeten zolang mogelijk hun zelfstandigheid, hun
zelfredzaamheid én levenskwaliteit kunnen behouden. Mobiliteit is een basisrecht.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•

•
•
•
•
3.2.1.4

Openbare gebouwen toegankelijk maken voor alle ouderen met een
beperkte mobiliteit.
Aandacht voor goed begaanbare voetpaden en eventueel openbare
toiletten.
Inplanting van voldoende zitbanken.
Aandacht voor goed onderhouden en veilige fiets- en wandelpaden
die ook toegankelijk zijn voor driewielers, kinderwagens en
elektrische rolstoelen.
Goede straatverlichting en duidelijke verkeerssituatie.
Het streven naar het behoud van een goede mix van
woongelegenheden naast buurtwinkels, apotheek enz..
Het aanbieden van een goed uitgebouwd openbaar vervoer met
voldoende schuilhuisjes.
Het aanbieden en promoten van een bijkomend vervoersaanbod
voor personen met een beperkte mobiliteit.

Strategische doelstelling op het gebied van ‘Zorg en Gezondheid’

Uitgangspunt: alle ouderen hebben kennis van, toegang tot en participatie in een
aangepaste dienstverlening op het vlak van gezondheid.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•

•

•
•
•

Het transparanter maken van de thuiszorgdiensten door informatie
en advies over het beschikbare hulp- en dienstverleningsaanbod.
Aanbieden van zorg op maat.
Ondersteunen van het aanbod van mantel- en thuiszorg geleverd
door erkende diensten.
Samenwerking met de meest aangewezen organisaties die kunnen
helpen bij het oplossen van de vaak meervoudige woon-, welzijnsof zorgvraag.
Het nemen van specifieke initiatieven rond ‘zorg en preventie’, in
samenwerking met de LOGO (valpreventie, gezonde voeding en
leefwijzen).
Samenwerken met verschillende zorgpartners waaronder ook de
mantelzorgers.
Samenwerking, afstemming en netwerking met verschillende
partners uit de zorg (openbare en private partners).
Thuis wonen en thuiszorg dient maximaal ondersteund te worden op
verschillende vlakken; financieel, informatie, vorming, kortverblijf,
dagopvang, nachtopvang, oppasdienst, boodschappendienst,
poetshulp, klusjesdienst.
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•
•
•
3.2.1.5

Een dienstencentrum wordt opgericht.
De poetsdienst van het OCMW verder ondersteunen.
Afleggen van jaarlijkse huisbezoeken bij 80-plussers als preventie
en signaalfunctie.

Strategische doelstelling op het gebied van ‘Eenzaamheid’

Uitgangspunt: eenzaamheid bij ouderen voorkomen en/of terugdringen.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•
3.2.1.6

Goed onthaal van alle ouderen op plaatsen waar activiteiten
plaatsvinden.
Het stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk van en voor
ouderen.
Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking door informatie en
vorming.
Samenwerking tussen de huisvestingsmaatschappijen, het sociaal
verhuurkantoor en de welzijnsorganisaties.

Strategische doelstelling op het gebied van ‘Inspraak en participatie’

Uitgangspunt: elke senior krijgt de mogelijkheid zijn visie te vormen en mening te
uiten over de levensdomeinen die hem/haar aanbelangen en kan hiervoor het meest
aangewezen inspraakkanaal gebruiken.
Operationele doelstellingen/acties
•
3.2.1.7

Verder optimaliseren van de werking van de inspraakorganen voor
ouderen.

Strategische doelstelling op
maatschappelijke ontplooiing’

het

gebied

van

‘Culturele

en

Uitgangspunt: als alle ouderen meer en actiever deelnemen aan het sociocultureel
leven, bevordert dit hun zelfstandigheid en positieve betrokkenheid in de
samenleving.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•
•

Klare en eenvoudige communicatie over het aanbod en dit zo
mogelijk vanuit één centraal aanspreekpunt.
Het ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod dat inspeelt op wijzigende
behoeften van de senioren.
Organiseren van activiteiten met aangepaste starturen, goede
bereikbaarheid en democratische prijs.
Organiseren van cultuurevenementen in het rustoord.
Een dienstencentrum als ontmoetingsmogelijkheid.
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3.2.1.8

Strategische doelstelling
dienstverlening’

op

het

gebied

van

‘Geïntegreerde

Uitgangspunt: een geïntegreerde dienstverlening verleend door OCMW, gemeente,
woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen en andere aanbodverstrekkers verhoogt de
toegang tot de sociale grondrechten.
Operationele doelstellingen/acties
•

3.2.1.9

Het creëren van een toegankelijk loket voor informatie en
doorverwijzing.

Strategische doelstelling op het gebied van ‘Informatie’

Uitgangspunt: informatie moet voor iedereen op maat aangeboden worden en
voor iedereen bereikbaar zijn.
Operationele doelstellingen/acties
•

•
•
•
•

Informatiekanalen aanpassen volgens behoefte: geschreven
informatie in voldoende groot lettertype, mondelinge informatie met
aangepast geluidsvolume.
Eén loket waar alle informatie kan verkregen worden.
Computercursus en andere cursussen organiseren op een
aangepast leertempo.
Informatie aanleveren over alle tegemoetkomingen en domeinen die
de kwaliteit van leven van ouderen beïnvloeden.
Inrichten van een dienstencentrum als ontmoetingsmogelijkheid en
informatiekanaal.

12
3.3 SOCIAAL HUIS
Uitgangspunt: Alle burgers hebben recht op duidelijke, overzichtelijke informatie.
3.3.1 Transparanter maken van de algemene dienstverlening van het OCMW en
van de gemeente.
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•
•
•
•

Het voorzien van een structureel overzicht van het aanbod via één
loket en via sociale kaart.
Het beter zichtbaar maken van de ‘diensten’ onder andere door het
aanbrengen van duidelijke signalisatie.
Via éénvoudig taalgebruik.
Via duidelijke procedures.
Door samen te werken met thuiszorgdiensten en andere
hulpverleners.
Door doelgroepgerichte communicatieacties.
Door drempelverlagende communicatie.

3.3.2 Transparanter maken van de thuiszorgdiensten in het bijzonder.
Operationele doelstellingen/acties
Het voorzien van een structureel overzicht van het aanbod via één
loket en via sociale kaart
• via éénvoudig taalgebruik
• via duidelijke procedures

•

3.3.3 Beter bekendmaken van volgende specifieke items:
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het aanbod van verschillende vormen van wonen voor ouderen.
Het aanbod voor ouderen en minder mobielen.
het aanbod van preventieve gezondheidsacties in de gemeente
Het aanbod van mantel- en thuiszorg voor senioren met
mobiliteitsproblemen in de gemeente beter bekendmaken.
Het aanbod van vervoersmogelijkheden voor senioren met
mobiliteitsproblemen beter bekendmaken.
Gezondheid promoten bij alle burgers.
Het aanbod inzake sport-, cultuur- en ontspanning met specifieke
aandacht voor de doelgroepen.
De samenwerking met de centra algemeen welzijnswerk (caw’s)
Alle burgers hebben recht op een duidelijke, overzichtelijke
informatie.
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3.3.4 Alle inwoners kunnen gebruik maken van een sociaal huis waar zij –met
respect voor hun privacy- terecht kunnen voor informatie omtrent
gemeentelijke sociale dienstverlening en tevens efficiënt begeleid en eventueel
doorverwezen worden naar andere instanties
Operationele doelstellingen/acties
•
•

Intensifiëren van het lokaal overleg omtrent de uitbouw van een
sociaal huis.
Uitbouw van de dienstverlening van het sociaal huis en profilering
van het sociaal huis.

3.3.5 De dienstverlening van het OCMW en de gemeente bereikbaar en
toegankelijk maken voor alle inwoners
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•

Door goede persoonlijke service en informatie te geven.
Door aangepaste openingsuren.
Door te blijven werken op afspraak.
Door huisbezoeken af te leggen bij minder mobiele mensen.
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BIJKOMENDE THEMA’s
Naast de prioriteiten die in het Lokaal Sociaal Beleidsplan gesteld worden zijn er nog
een aantal algemene thema’s die aan het lokaal sociaal beleid verbonden zijn. Ook
hiervoor kunnen enkele strategische en operationele doelstellingen opgenomen
worden.
THEMA KINDEREN EN JONGEREN
1. Aan alle ouders met kleine kinderen dient een degelijke kinderopvang
aangeboden te worden
Operationele doelstellingen/acties
•

•
•
•

•
•
•

Verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang voornamelijk
buitenschoolse opvang. Hierbij dient de mogelijkheid onderzocht te
worden voor bijkomende subsidies van Kind en Gezin.
Een nieuw behoeftenonderzoek uitvoeren teneinde het onderzoek
van 2003 up-to-daten.
Het up-to-date houden van de informatiebrochure en het ter
beschikking leggen op diverse openbare locaties.
Het bestaand overleg in verband met het opvangaanbod tijdens de
vakantieperiodes tussen speelpleinwerking Amigos, de Speelark, de
sportdienst…behouden
Ondersteunen van initiatieven voor de opvang van kinderen van 0
tot 3 jaar
Bestendigen van overleg tussen vzw ONSA en de gemeente om de
nood en het aanbod op elkaar af te stemmen
Sociale voordelen toekennen voor voor- en naschoolse opvang,
leerlingenvervoer, buitenschoolse opvang

2. Alle jongeren de kans geven zich maximaal te ontplooien op alle
maatschappelijke terreinen
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•

Meewerken aan de uitbouw van opvoedingsondersteuning in de
regio Deinze.
Begeleiden van jongeren en risicojongeren met name spijbelaars en
tijdelijk niet schoolgaande jongeren
Ondersteunen van schoolteams en schoolbeleid, b.v. in het kader
van spijbelpreventie
Creëren van veilige schoolomgevingen

Zie verder het gemeentelijk Jongerenbeleidsplan 2008-2010.
In bijlage: brochure “Kinderopvang in De Pinte 2007-2008.
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THEMA WERKEN.
1. Creatie en behoud van tewerkstelling in onze gemeente, dit in samenwerking
met alle tewerkstellingspartners en rekening houdend met de economische
situatie
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•
•

Prioritair werken met private tewerkstellingsinitiatieven.
Blijven investeren, binnen de eigen diensten, in een sociale
tewerkstelling voor bepaalde doelgroepen.
Tewerkstellingskansen
aanbieden
via
de
verschillende
tewerkstellingsinitiatieven.
Meewerken binnen de RESOC (Regionaal Sociaal-economisch
Overlegcomité).

2. Werk voor laaggeschoolden
tewerkstellingsbeleid.

en

kinderopvang

inpassen

in

het

Operationele doelstellingen/acties
•

Ouders die in arbeidsbegeleiding zijn bij het OCMW gedurende een
periode gratis kinderopvang toe te staan via de dienst
opvanggezinnen om de prikkel om terug te gaan werken groter te
maken.
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THEMA : MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
1. Acties ondernemen zodat elke bewoner een leven kan leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid
Operationele doelstellingen/acties
•

Via nieuwe methodieken en samenwerking met verschillende
organisaties moeten we er verder voor zorgen dat iedere inwoner
een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. Dit moet zich vertalen in een verdere uitbreiding
maatschappelijke dienstverlening, de zorg voor bejaarden, de zorg
voor kinderen, de zorg van de ganse bevolking.

2. De dienstverlening van het OCMW en de gemeente ruimer en blijvend
bekendmaken bij de bevolking in begrijpelijke taal
Operationele doelstellingen/acties
•
•
•

De informatiebrochures regelmatig actualiseren en actief
verspreiden.
Actief gebruik maken van het gemeentelijk informatieblad en de
website.
Personeel vertrouwd maken met de werking van alle diensten op
vlak van welzijn, in functie van een correcte en snelle doorverwijzing
van inwoners.
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THEMA : GEZONDHEID EN WILZIJN EN LEEFMILIEU
1. Het aanbod van preventieve gezondheidsacties in de gemeente
ondersteunen en verder uitbouwen met speciale aandacht voor de
kansengroepen
Operationele doelstellingen/acties
• De preventieve gezondheidsacties gecoördineerd en georganiseerd
door de LOGO-Zuid-Oost Vlaanderen en Kind en Gezin ruimer bekend
maken bij de bevolking en dit in samenspraak met LOGO of met Kind
en Gezin.
• Opvolgen en evalueren van nieuwe sensibiliseringsacties ZOALS
ongevallenpreventie bij ouderen.
• Actief meewerken aan griepvaccinatiecampagne bij de doelgroep en
in het bijzonder bij de residenten en personeel van het RVT en de
serviceflats.
2. Gezondheid promoten bij alle burgers. Actief bewegen werkt preventief
tegen verschillende aandoeningen en vermindert risico’s op vallen. Afhankelijk
van de leeftijd en de conditie zijn andere vormen van beweging aangewezen
Operationele doelstellingen/acties
•
•

Een motiverend aanbod van bewegingsactiviteiten in groep doen
wat de sociale gezondheid ook versterkt.
Verder werken aan drugspreventie door Jeugddienst - Jeugdraad Lokaal drugsoverleg;

Zie ook het gemeentelijke Jeugdbeleidsplan 2008-2010 en Sportbeleidsplan 20082013.
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THEMA : CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING
1. Het sport-, cultureel- en ontspanningsaanbod toegankelijk maken voor alle
burgers met specifieke aandacht voor de doelgroepen
Operationele doelstellingen/acties
Het realiseren van een specifieke subsidie voor cliënten van het
OCMW van de subsidie in samenspraak met de cliënt.
• Verder werken aan drugspreventie door Jeugddienst - Jeugdraad Lokaal Drugsoverleg.
• De samenwerking tussen groepen stimuleren door organisatie van
een jaarlijks overleg tussen de verschillende adviesraden.
• Buurtinitiatieven bevorderen en promoten.
•

1.2. Er dient voorzien te worden in goede en betaalbare infrastructuur voor
allerlei activiteiten
•

Er is dient gezorgd te worden voor infrastructuur voor alle
doelgroepen.

Zie ook het gemeentelijke Jeugdbeleidsplan 2008-2010, Sportbeleidsplan 2008-2013
en Cultuurbeleidsplan 2008-2013.
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THEMA: VEILIGHEID
Werken aan een veilige gemeente door het nemen van preventieve en curatieve
maatregelen, met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid
Operationele doelstellingen/acties
Nemen van curatieve maatregelen voor de bevordering van de
veiligheid:
- Verhelpen aan onveilige of storende situaties in het straatbeeld
zoals putten, graffiti, sluikstorten, …
- Verder inspanningen leveren voor onderhoud fiets- en
voetpaden, openbaar groen.
- Aanpassen van voetpaden aan rolstoelgebruikers.
• Nemen van preventieve maatregelen voor de bevordering van de
veiligheid:
- Fietsenregistratie dient verder gepromoot te worden.
- Verkeersopvoeding bij de jeugd op school en in de jeugdbeweging
stimuleren
- Verdere en doorgedreven informatie verlenen over beveiliging van
woningen.

•
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1. Brochure “Kinderopvang in De Pinte 2007-2008’
BIJLAGE 2. Opvoedingsondersteuning.
Verschillende factoren leiden tot een klimaat van opvoedingsonzekerheid. Ouders
willen het allerbeste voor hun kinderen en trachten zoveel mogelijk informatie te
verzamelen.
Opvoedingsondersteuning bestaat uit activiteiten die tot doel hebben om ouders en
andere opvoeders steun te bieden bij het opvoeden. Opvoedingsondersteuning
focust niet alleen op interactie tussen ouders en kinderen maar heeft ook ruimer oog
voor de leefomgeving van kinderen. Het richt zich tot iedereen die de zorg opneemt
voor kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar: alle ouderfiguren,
ouders, grootouders, familie, begeleiders en professionelen.
De aansluiting bij een regionaal samenwerkingsverband opvoedingsondersteuning
zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Op regionaal niveau kan er dan een
opvoedingsondersteuning tot stand komen door middel van samenwerking en
afgestemd op de lokale en regionale noden en kenmerken.
Het aanbod kan bestaan uit het verstrekken van informatie en geven van
voorlichting, het vroegtijdig opsporen van problemen en doorverwijzen indien nodig.
BIJLAGE 3. BESTAANDE GEMEENTELIJKE BELEIDSPLANNEN EN
OVERLEGORGANEN
Ook in een kleine gemeente bestaan al heel wat verschillende beleidsplannen. Ook
zijn er tal van gemeentelijke adviesraden.
Het komt er op aan om voor het Lokaal Sociaal Beleid een invalshoek te nemen die
niet overlappend of concurrerend werkt, maar complementair of gericht op
samenwerking met wat bestaat.

