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1. Inleiding 

 

Onze beleidsvisie geeft de richting aan die wij samen met U uitwillen in Rijkevorsel.   

Op 14 oktober 2012 verkiezen we in de Vlaamse gemeenten 7.464 gemeenteraadsleden. 

Daarna worden er 308 burgemeesters, meer dan 1.600 schepenen en meer dan 3.000 

OCMW-raadsleden aangesteld. Het belang van deze verkiezing mag dus zeker niet 

onderschat worden. 

De rode draad in deze visie is onze prioriteit en inzet om, samen met U, te werken aan 

een betere levenskwaliteit. De volgende jaren zal onze aandacht gaan naar een betere 

veiligheid, gezondheid van de inwoners, met een nog beter dienstbetoon. 

Ons motto is en moet zijn dat SNR er moet zijn voor alle inwoners van Rijkevorsel zonder 

onderscheid van rang en stand.  

Onze visie  is toekomstgericht en kan alleen maar tot stand komen in overleg, met grote 

openheid naar de bevolking toe, met antwoorden op vragen en wensen van het brede 

maatschappelijke veld in Rijkevorsel op korte en lange termijn.   

Deze beleidsvisie is het instrument bij uitstek om te weten welke klemtonen wij u als 

partij willen voorleggen.   

De mensen die in Rijkevorsel wonen, werken, spelen, … kortom die er leven, bepalen het 

beeld van onze gemeente.   

Bestuurders staan aan het roer van deze samenleving en hebben als taak te zorgen voor 

een goede kwaliteit van leven voor alle mensen. Het is de opdracht van het verkozen 

bestuur om met het gemeentepersoneel loyaal en constructief samen te werken in het 

belang van alle inwoners.  

Dit noemt men dan dikwijls beter bestuurlijk beleid. Dit moet vanzelfsprekend 

zijn en geen slogan!  

De huidige samenleving vraagt sterke politici. Lokale mandatarissen moeten geen geniën 

zijn maar vooral gewone mannen en vrouwen die met veel gezond verstand en inzet 

werken voor het algemeen belang in ons eigen Rijkevorsel. 

 

U, als inwoner, verdient en krijgt mede verantwoordelijkheden. We verwachten uw 

inbreng en nodigen u uitdrukkelijk uit om actief met ons mee te werken. Zo kunt u het 

beleid mee uitdragen en vorm geven. Het samenhorigheidsgevoel kan hierdoor alleen 

maar groeien. Als plattelandsgemeente is het echt nodig extra impulsen te geven tegen 

het groeiende individualisme en zo het “dorpsgevoel” nieuw leven in te blazen, zowel in 

als buiten de dorpskernen.  

 

De maatschappij evolueert razendsnel, accenten verschuiven en behoeften veranderen. 

Dit beleidsplan laat daarom ruimte om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe noden.  
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Jaarlijks worden in de begroting prioriteiten vastgelegd. De financiën van de gemeente 

moeten uiteraard beheersbaar zijn. De financiële haalbaarheid van onze plannen moet 

daarom steeds grondig worden onderzocht. De volgende beleidsperiode zal een uitdaging 

zijn voor de financiële leefbaarheid van Rijkevorsel. 

Wat de toekomst brengt is echter niet zo zeker.  Steeds nieuwe taken worden er door 

verschillende overheden overgeheveld naar de gemeenten in Vlaanderen zonder dat 

hiertegenover nieuwe middelen staan.  

 

Onze ambitie is dat Rijkevorsel een plaats blijft waar het leuk is om te wonen. waar we 

als buren naast en met elkaar in harmonie samenwonen. Dit vraagt de inzet van ons 

allemaal.  

Wij willen U een beleidsvisie voorstellen uitgaande van de knelpunten die er zijn en de 

Rijkevorselse bevolking hiervoor de nodige oplossingen aanbieden. Wij willen U een 

beleidsvisie voorstellen die de sterke punten van Rijkevorsel nog sterker maakt en die de 

zwakke punten aanpakt.  Een beleidsvisie die kansen grijpt en bedreigingen de kop 

indrukt.  Een beleidsvisie waar we allemaal beter van worden. 

  

2. Wie is SNR? 

 

SNR is in 1994 ontstaan uit een samenwerking van ACW, DVDM ( dorp voor de mens ) 

en onafhankelijken. Sindsdien hebben we ons best gedaan om van Rijkevorsel een 

gemeente te maken waar het gezellig wonen en leven is. In 1994 is SNR naar de 

verkiezingen gegaan met als lijsttrekker Jan De Gruyter. Jan is burgemeester geworden. 

In 2000 zijn we met de lijst van SNR-GB naar de verkiezing getrokken maar hebben toen 

geen meerderheid 

kunnen vormen. Van 

2006 tot nu hebben we 

met de coalitie “ SNR-

VLD-spa “ de 

bestuursploeg gevormd 

en de vorige 6 jaar het 

beleid vorm gegeven. 

In deze coalitie hebben 

we altijd het belang van 

de burgers van 

Rijkevorsel voor ogen 

gehad. 
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3. Knelpunten en kansen 
 

3.1. Alleenstaande vrouwen 

Rijkevorsel telt meer alleenstaande vrouwen dan in gelijkaardige gemeenten. Als bestuur 

moeten we hier maatregelen nemen. In onze regelgeving ruimtelijke ordening moeten 

we opnemen dat er studio’s kunnen gebouwd worden zodat ook alleenstaanden kunnen 

wonen in Rijkevorsel.  Tijdens de volgende legislatuur gaan we hier zeker aandacht voor 

hebben.  

 

3.2. Evolutie bevolking 

Ondertussen zijn we in Rijkevorsel met ongeveer 11.400 inwoners. We zijn een jonge en 

actieve bevolking. Daarom moeten we ons samen inzetten zodat iedereen hiervan de 

vruchten kan plukken in de nabije toekomst. In 2010 bedroeg de bevolkingsdichtheid 

241inw/km². In Vlaanderen bedroeg deze dichtheid 462inw/km². Het blijft dus 

aangenaam wonen in Rijkevorsel. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

aantal alleenwonende vrouwen 378 395 412 417 424 451 441 461 484 506

groei (2.000 = 100) 100,0 104,5 109,0 110,3 112,2 119,3 116,7 122,0 128,0 133,9

aantal alleenwonende vrouwen 10.294 10.575 10.858 11.045 11.308 11.588 11.825 12.041 12.364 12.671

groei (2.000 = 100) 100,0 102,7 105,5 107,3 109,9 112,6 114,9 117,0 120,1 123,1

aantal alleenwonende vrouwen 360.944 369.500 374.812 381.491 388.163 394.039 400.253 406.131 412.105 417.671

groei (2.000 = 100) 100,0 102,4 103,8 105,7 107,5 109,2 110,9 112,5 114,2 115,7

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest

TABEL 1: evolutie alleenwonende vrouwen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

totale bevolking 10455 10482 10464 10513 10495 10626 10674 10982 11142 11259 11259

groei (2.000 = 100) 100,0 100,3 100,1 100,6 100,4 101,6 102,1 103,7 105,0 106,6 107,7

totale bevolking 249.561 250.016 250.424 251.265 252.063 252.982 254.146 255.807 257.758 259.976 261.333

groei (2.000 = 100) 100,0 100,2 100,3 100,7 101,0 101,4 101,8 102,5 103,3 104,2 104,7

totale bevolking 5.940.251 5.952.552 5.972.781 5.995.553 6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983

groei (2.000 = 100) 100,0 100,2 100,5 100,9 101,3 101,7 102,3 103,0 103,7 104,5 105,2

TABEL 2: evolutie bevolking

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest
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3.3. Personenbelasting en opcentiemen 

Onze personenbelasting bedraagt nu 7,4%. Deze waarde ligt iets boven het gemiddelde 

in Vlaanderen. Wel moeten we opmerken dat 1% bij ons minder opbrengt dan in onze 

buurgemeenten. SNR wil de belastingen niet verhogen. Onze belasting op het KI 

bedraagt 1330 opcentiemen. Dit ligt ook op het gemiddelde in het Vlaamse gewest. 

 

 

 

3.4. Wonen – evolutie verkoopprijzen bouwgrond 

De prijzen van de bouwgronden stijgt snel.  SNR ondersteunt initiatieven om het 

wonen en bouwen in Rijkevorsel voor jonge mensen en gezinnen mogelijk te 

blijven maken.   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rijkevorsel aanv persbelasting in % 6,0 6,0 7,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

gelijkaardige gemeenten (Belfius indeling) aanv persbelasting in % 6,6 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Vlaams gewest aanv persbelasting in % 6,6 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

TABEL 3: aanvullende personenbelasting in %
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

gem verkoopprijs in m² 76,1 70,9 74,0 119,2 126,1 104,1 125,1 136,1 186,0 195,8 215,7

groei (2.000 = 100) 100,0 93,1 97,3 156,6 165,7 136,8 164,4 178,8 244,4 257,3 283,5

gem verkoopprijs in m² 46,3 54,6 67,5 72,0 74,2 92,1 102,0 99,5 106,7 107,6 131,4

groei (2.000 = 100) 100,0 117,8 145,7 155,5 160,1 198,9 220,2 214,8 230,3 232,4 283,8

gem verkoopprijs in m² 55,1 62,0 77,0 86,7 94,4 110,8 120,4 129,0 137,1 147,3 155,4

groei (2.000 = 100) 100,0 112,6 139,8 157,4 171,4 201,1 218,6 234,3 248,9 267,6 282,2

TABEL 4: evolutie verkoopprijs bouwgrond

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest
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3.5. Milieu - afval 

Uit de gegevens blijkt dat we met zijn allen een mooi parcours hebben afgelegd. Onze 

hoeveelheid restafval is in 10 jaar gedaald van 154,1 naar 69,8kg/inw. Gigantisch sterk! 

Proficiat aan alle inwoners. We mogen niet op onze lauweren gaan rusten want we 

vinden op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen nog sluikstort. Iedereen voelt dit 

terecht aan als erg hinderlijk voor onze leefomgeving. Iedereen draagt 

verantwoordelijkheid om dit mee op te lossen. 

Rijkevorsel is kampioen in het verminderen van restafval. Dit is te danken aan de 

inspanningen van onze ganse bevolking. Wel moeten we zoals overal in Vlaanderen 

aandacht blijven geven aan het verminderen van sluikstort langs onze wegen. Hier 

hebben we met zijn allen nog werk aan. We willen een aangename en gezonde plaats 

blijven om te wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Werkloosheidsgraad 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

huishoudelijk selectief afval (in kg) per persoon 231,6 687,9 417,1 394,7 470,2 521,7 525,2 509,8 227,7 328,7 312,6

restafval (in kg) per persoon 154,1 141,3 135,1 123,3 134,2 129,3 109,7 96,8 82,8 65,5 69,8

totaal 385,7 829,2 552,2 518,0 604,4 651,0 634,9 606,6 310,5 394,2 382,4

huishoudelijk selectief afval (in kg) per persoon 413,3 416,9 427,3 420,6 466,1 466,5 425,8 448,9 398,1 398,9 384,0

restafval (in kg) per persoon 177,9 174,0 163,0 147,5 150,6 150,7 140,7 142,3 135,1 135,6 136,1

totaal 591,2 590,9 590,3 568,1 616,7 617,2 566,5 591,2 533,2 534,5 520,1

huishoudelijk selectief afval (in kg) per persoon 368,3 378,2 386,5 375,3 395,8 387,9 383,5 399,5 391,6 382,8 374,8

restafval (in kg) per persoon 191,2 180,3 169,2 159,7 159,1 160,3 153,4 155,6 152,6 149,2 150,1

totaal 559,5 558,5 555,7 535,0 554,9 548,2 536,9 555,1 544,2 532,0 524,9

TABEL 5: Milieu - afval

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest
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Uit deze cijfers blijkt dat in Rijkevorsel de vrouwen minder dan elders buitenshuis aan de 

slag zijn. Dit kan zowel negatief als positief zijn. Enerzijds kunnen we meer aandacht 

geven aan onze eigen kinderen, aan de andere kant geeft dit minder inkomsten voor 

deze gezinnen. 

 

 

 

3.7. Levensomstandigheden: welzijn en armoede 

Op financieel vlak zijn we in vergelijking met onze collega’s niet goed bedeeld. We 

hebben minder financiële middelen en dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de 

inkomsten van onze gemeentekas.  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

man 2,88 3,01 3,53 3,33 2,48 2,65 3,64

vrouw 7,04 8,43 9,25 8,26 6,29 5,53 6,49

totaal 4,62 5,32 6,03 5,49 4,14 3,93 4,91

man 3,54 3,85 3,95 3,57 2,85 2,61 3,67

vrouw 7,20 7,85 8,57 7,47 5,90 5,25 5,61

totaal 5,13 5,62 6,01 5,32 4,22 3,80 4,55

man 5,98 6,44 6,58 6,17 5,12 4,85 6,29

vrouw 8,82 9,42 9,74 8,83 7,30 6,53 7,06

totaal 7,23 7,77 8,00 7,37 6,11 5,62 6,65

TABEL 6: werkloosheidsgraad (20-64 jaar)

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten (Belfius 

indeling)

Vlaams gewest

2004 2005 2006 2007 2008 2009

netto belastbaar inkomen (x 1mio) 130.763 136.938 144.320 151.836 161.323 165.327

totale bevolking 10.495 10.626 10.674 10.847 10.982 11.142

gemiddeld inkomen per inwoner (in euro) 12.460 12.887 13.521 13.998 14.690 14.838

netto belastbaar inkomen (x 1mio) 3.335.988 3.463.761 3.630.945 3.784.318 3.997.691 4.108.020

totale bevolking 252.063 252.982 254.146 255.807 257.758 259.976

gemiddeld inkomen per inwoner (in euro) 13.235 13.692 14.287 14.794 15.509 15.802

netto belastbaar inkomen (x 1mio) 84.570.146 87.782.097 91.662.615 95.819.595 100.576.997 103.191.442

totale bevolking 6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877

gemiddeld inkomen per inwoner (in euro) 14.057 14.526 15.080 15.663 16.323 16.620

TABEL 7: gemiddeld inkomen per inwoner in euro

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten (Belfius 

indeling)

Vlaams gewest
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3.8. Levensomstandigheden: mobiliteit 

Elke burger neemt deel aan het verkeer. Zoals overal in Vlaanderen is ook bij ons het 

verkeer een stuk veiliger geworden. Maar in de toekomst blijft het een uitdaging om het 

aantal slachtoffers nog gevoelig naar omlaag te brengen. Momenteel gebeuren er nog te 

veel ongevallen met fietsers. We moeten aandacht blijven hebben voor onze trage 

wegen. 

 

 

 

3.9. Levensomstandigheden: veiligheid 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aantal ongevallen 50,0 37,0 54,0 29,0 40,0 46,0 35,0 32,0 48,0 45,0 40,0

groei (2000 = 100) 100,0 74,0 108,0 58,0 80,0 92,0 70,0 64,0 96,0 90,0 80,0

aantal ongevallen 1268,0 1100,0 1194,0 975,0 1036,0 1163,0 1097,0 1158,0 1121,0 1096,0 1029,0

groei (2000 = 100) 100,0 86,8 94,2 76,9 81,7 91,7 86,5 91,3 88,4 86,4 81,2

aantal ongevallen 33023,0 32073,0 32117,0 82843,0 31527,0 31429,0 31563,0 31921,0 31337,0 30016,0 28361,0

groei (2000 = 100) 100,0 97,1 97,3 99,5 95,5 95,2 95,6 96,7 94,9 90,9 85,9

TABEL 8: aantal verkeersongevallen

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest
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Rijkevorsel ligt vrij dicht bij de Nederlandse grens maar we liggen tussen de E19 en de 

E313. Dit is een mogelijke verklaring voor het relatief weinig inbreken in onze woningen. 

Samen met onze politie moeten we er samen over waken dat we deze cijfers in de nabije 

toekomst nog naar omlaag kunnen brengen. Veiligheid is belangrijk! 

 

 

 

3.10. Grondgebied – milieu 

In onze gemeente hebben we een uitgebreid pakket aan sociale woningen. We moeten 

de volgende jaren ernaar streven om nog meer serviceflats te bouwen. De volgende 

jaren zal de vergrijzing van onze bevolking immers maatregelen vragen. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

geregistreerde diefstallen en afpersingen 225 242 211 182 173 195 222 196 177 174 201

per 1.000 inwoners 21,5 23,1 20,2 17,3 16,5 18,4 20,8 18,1 16,1 15,6 17,9

geregistreerde diefstallen en afpersingen 4.516 4.584 4.429 3.828 3.896 3.997 3.819 3.799 3.737 3.922 3.671

per 1.000 inwoners 18,1 18,3 17,7 15,2 15,5 15,8 15,0 14,9 14,5 15,1 14,0

geregistreerde diefstallen en afpersingen 220.816 223.178 234.261 210.949 197.204 192.484 196.197 192.146 192.592 196.154 196.240

per 1.000 inwoners 37,2 37,5 39,2 35,2 32,8 31,9 32,3 31,4 31,3 31,6 31,4

TABEL 9: veiligheid

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aantal huurwoningen 170 170 172 172 173 173 183 185 182

aantal huurappartementen 4 28 28 28 28 28 28 30 30

aantal sociale woningen aard onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totaal aantal sociale woningen 174 198 200 200 201 201 211 215 212

aantal sociale woningen t.o.v. private huishouden 20,2 17,3 16,5 18,4 20,8 18,1 16,1 15,6 17,9

aantal huurwoningen 3.390 3.427 3.518 3.557 3.608 3.615 3.706 3.718 3.723

aantal huurappartementen 636 678 711 737 774 813 862 901 925

aantal sociale woningen aard onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totaal aantal sociale woningen 4.026 4.105 4.229 4.294 4.382 4.428 4.568 4.619 4.648

aantal sociale woningen t.o.v. private huishouden 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4

aantal huurwoningen 66.680 67.500 67.980 68.170 68.604 68.986 70.251 70.382 69.750

aantal huurappartementen 64.967 66.693 67.916 69.967 70.021 71.132 71.784 72.659 73.601

aantal sociale woningen aard onbekend 25 24 302 278 284 265 19

totaal aantal sociale woningen 131.672 134.217 136.198 138.415 138.909 140.383 142.054 143.041 143.351

aantal sociale woningen t.o.v. private huishouden 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5

TABEL 10: sociale woningen

Rijkevorsel

gelijkaardige gemeenten 

(Belfius indeling)

Vlaams gewest
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4. Beleidsvisie SNR Rijkevorsel voor 2013-2018 
 

4.1. Algemene bestuurszaken 

Prioriteit is het erkennen van problemen en hiervoor oplossingen aan te bieden! 

Altijd oog hebben voor veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. 

 

4.1.1. Dienstbetoon 

Het bestuur moet op een goede en duidelijke manier communiceren naar alle inwoners 

over het gevoerde beleid:   

� Het gemeentepersoneel speelt hierin een cruciale rol. Klantvriendelijkheid is en 

blijft een vereiste. Vragen en klachten worden zorgvuldig behandeld en degelijk 

geregistreerd. Klachten zijn een instrument om het beleid te evalueren en eventueel 

bij te sturen.  

� Bij speciale gelegenheden zal het bestuur op een originele, effectieve en efficiënte 

manier met de bevolking moeten communiceren.  

� Open informatievergaderingen, uitnodigingen op het gemeentehuis, 

opendeurdagen, … zijn een middel bij uitstek om inwoners te laten voelen dat 

Rijkevorsel leeft. De deur van het gemeentehuis moet open blijven staan voor alle 

mensen van Rijkevorsel.  

SNR vindt het belangrijk om de gemeente Rijkevorsel als waardevolle gemeente te 

promoten. Rijkevorsel moet ook voor de buitenwereld overkomen als een dynamische en 

energieke gemeente. SNR wil op een hedendaagse en eenvormige manier communiceren 

en plaatselijke evenementen ondersteunen en promoten.  

 

Communicatie  

Goede communicatie loopt vanzelfsprekend als een rode draad door een goed 

gemeentelijk beleid.  Dit zorgt voor een betere dienstverlening. De informatiestroom 

moet niet alleen binnenkomen (inbound) maar moeten we ook behandelen en opnieuw 

naar buiten brengen op een transparante wijze (outbound).  In’s en duidelijke out’s: de 

circel moet rond zijn. 

Wij, willen een open communicatie op alle niveaus en in alle richtingen:  

1. Inspraak - van de bevolking naar het bestuur   

2. Informatie - van het bestuur naar de bevolking  

3. Communicatie - van het bestuur naar de buitenwereld en omgekeerd.  

  

Inspraak  

SNR nodigt de inwoners uit om advies te geven over de zaken die hen aanbelangen en 

gebruiken hiervoor de volgende instrumenten:   

� Via alle beschikbare gemeentelijke kanalen kunnen vragen worden gesteld aan het 

bestuur.  

� Via alle beschikbare gemeentelijke kanalen kan elke burger vragen of problemen 
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doorseinen naar het bestuur.   

� De gemeentelijke adviesorganen worden geraadpleegd voor het nemen van 

beslissingen.  

� Het bestuur moet belang hechten aan de inbreng van elke buurt, wijk of vereniging 

en zal de nodige initiatieven nemen.  

� SNR zal aandacht besteden aan inspraak van minder mondige groepen in onze 

samenleving.  

� SNR zal de nieuwe communicatiemiddelen verder uitbouwen: website en vooral social 

media evolueren snel en zijn belangrijke en efficiënte communicatietools. 

 

Inwoners kunnen ook terecht bij individuele personen.  Het SNR team luistert naar 

iedereen van jullie. Inspraak kan ook langs andere kanalen zoals de jeugdraad, 

sportraad, onderwijs, senioren, verenigingen, enz. Overal prediken we een open en 

duidelijke communicatie. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.  Het vraagt veel 

inspanningen, discipline, diplomatie en onderhoud.  SNR onderschat dit niet.  

  

Informatie/communicatie  

Het bestuur moet elke inwoner van Rijkevorsel op een duidelijke, open en klantgerichte 

manier informeren over alle aspecten van het gemeentelijke beleid.  

� De informatie verloopt langs verschillende kanalen om zoveel mogelijk mensen te 

bereiken: via de medewerkers in het gemeentehuis, via het gemeentelijk 

informatieblad, via een nieuw uitgebouwde website, via een elektronische 

nieuwsbrief, via de verschillende overlegorganen die er in de gemeente bestaan.  

� Via bestaande media informeert het bestuur zowel inwoners als niet-inwoners over 

wat er in Rijkevorsel gebeurt. Regelmatig zullen persberichten de wereld worden 

ingestuurd.   

� Via de website kan iedereen informatie bekomen over de gemeente.  

� SNR wil de bestaande communicatiekanalen mee laten evolueren met de tijd. De 

digitale wereld en de social media en tweet golven mogen we niet missen. 

Speciale aandacht zal gaan naar de uitbouw van de gemeentelijke website. Het moet een 

verzameling zijn van alle mogelijke informatie over de gemeente op een duidelijk 

gestructureerde en moderne manier. In een eigentijdse layout. Naast informatie zal de 

klemtoon liggen op interactiviteit en dienstverlening. Er zijn links naar de verschillende 

diensten, aanverwante websites en nuttige adressen. Voor de inwoners die niet 

beschikken over een internetaansluiting worden er voldoende internetmogelijkheden 

voorzien in de bibliotheek.  

Zowel vorm als inhoud van de gemeentelijke informatiebladen worden regelmatig 

geëvalueerd en aangepast. Zoveel mogelijk mensen op een uitgebreide, efficiënte, 

aangename en transparante manier informeren over wat er reilt en zeilt in de gemeente 

is onze doelstelling. De inwoners moeten worden ingelicht over de 

gemeenteraadsbeslissingen en de effecten/gevolgen ervan.  

 

 

4.1.2. Personeel 

“Het personeel is het kapitaal van onze gemeente”  
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Gemotiveerd personeel met de nodige verantwoordelijkheidszin is essentieel voor een 

goede gemeentelijke werking.  

Een degelijk en doordacht personeelsbeleid vormt de basis voor een goed gemeentelijk 

bestuur. 

SNR blijft erover waken dat aanwervingen van nieuw personeel gebeurt na een correct 

examen. Nadien zorgt SNR ervoor dat er steeds gekozen wordt voor de meest geschikte 

persoon.  We hebben er deze legislatuur over gewaakt dat bij elke aanwerving de uitslag 

van het examen is gerespecteerd! 

 
Aandachtspunten 

� Verantwoordelijkheid: Ieder personeelslid moet zich als een volwaardig deelnemer 

aan het arbeidsproces blijvend kunnen ontplooien. Het personeel moet 

verantwoordelijkheid krijgen (empowerment) en nemen, initiatieven durven en 

kunnen nemen, vormingskansen krijgen en waardering voelen en krijgen voor de 

geleverde prestaties.   

� Vorming: Blijvende opleidingsinspanningen zijn voor een kleine gemeente en zijn 

personeel een ideale manier om kwaliteit te garanderen en te blijven verbeteren en 

evolueren.  Elk personeelslid moet de mogelijkheid krijgen zich bij te scholen of 

verder te bekwamen.   

� Dienstverlening: Bovenstaande elementen (opleidingskansen en 

verantwoordelijkheid stimuleren) zorgen, in combinatie met een degelijke verloning, 

voor gemotiveerde personeelsleden.  SNR zal hieraan veel aandacht blijven besteden.  

Een hecht en positief team boekt gegarandeerd resultaten. 

- Nieuwe technologieën zoals informatica en telecommunicatie zijn een 

belangrijk gegeven in onze organisatie. Het eigen personeel moet, in 

samenwerking met externen, voldoende kennis kunnen opdoen en behouden. 

- De vrijetijdssector is de snelst groeiende afdeling binnen de gemeente. Dit 

komt ondermeer door de toegenomen vrije tijd en vergrijzing in onze 

samenleving.  

� Rijkevorsel heeft met zijn diverse bestuurlijke, administratieve en technische diensten 

nood aan goed werkend management die de verschillende raden kunnen bijstaan om 

alle sectoren en bevolkingsgroepen optimaal te laten samen werken.  

� Het is onze doelstelling om binnen de verschillende sectoren een kwalitatieve werking 

met een hoog rendement te voorzien en kwalitatief uit te bouwen. We moeten zorgen 

voor voortdurende verbetering. Een goede onderlinge communicatie en opleiding zijn 

hierbij heel belangrijk.  

 

4.1.3. Financiën 

Een gezond financieel beleid is de basisvoorwaarde om de vooropgestelde beleidsopties 

te kunnen realiseren. Met het geld van de gemeente moet uiteraard doordacht worden 

omgegaan. Belangrijke beleidsbeslissingen moeten getoetst worden aan de financiële 

mogelijkheden van de gemeente zowel op korte als op lange termijn.  

De gemeente verkeert in een niet al te gezonde financiële toestand.  De voorbije jaren 

zijn hoge investeringen gedaan en de leninglast per inwoner is historisch hoog. Er zal in 

de toekomst niet veel ruimte zijn voor nieuwe projecten omdat aandacht zal nodig zijn 

voor:  
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� Vorming en zorgverlening voor onze jeugd.   

� Onderhoud van wegen. 

� De door hogere instanties opgelegde voorzieningen. 

� Verfraaiing van ons dorp. 

� Een antwoord geven op de vergrijzing vraagt middelen. 

Dit wil niet zeggen dat Rijkevorsel niet zal bloeien. SNR hecht veel belang aan een hecht 

team.  Samen zijn we sterk.  Zelfs met minder middelen is meer resultaat te boeken als 

we er voorzichtig, doordacht, positief en stijdvaardig mee omgaan. 

 

Een onzekere financiële toekomst?   

De huidige belastingtarieven in Rijkevorsel liggen op het gemiddelde van de Vlaamse 

fiscaliteit. Tijdens deze legislatuur hebben we de persoonsbelasting verminderd van 7,9 

% naar 7,4 %. De belasting op het onroerend goed is dan op 1.350 opcentiemen 

gebracht. Het verlagen van de persoonsbelasting zorgt voor minder lasten op arbeid. 

 

Conclusie: besparen waar dat kan 

De federale en regionale overheidsbeslissingen hebben een belangrijke invloed op het 

gemeentelijke inkomen. De veranderingen die op til staan kunnen een belangrijke 

invloed hebben op onze inkomsten. Dit zorgt ervoor dat we voor een uitdagende 

toekomst staan.  Positiviteit mogen we niet uit het oog verliezen.  Koppel hieraan nog 

een dosis creativiteit en we zitten op het juiste spoor. 

De gemeente zal bijkomende en blijvende inspanningen doen om te besparen waar dat 

kan zonder de kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te verminderen. Bijzondere 

aandacht gaat naar:  

� rationeel energiegebruik; 

� efficiënt inzetten van mensen en middelen; 

� samenwerking met de privésector. 

  

 

4.2. Welzijn 

Het bestuur is er voor de mensen. In de eerste plaats voor de mensen die om één of 

andere reden tijdelijk of langdurig onze hulp nodig hebben.  

Een doorzichtig en samenhangend beleid is belangrijk. Eén centraal punt in de gemeente, 

een sociaal huis,  waar de mensen terecht kunnen met hun welzijn- en zorgvragen is een 

noodzaak.  

Een goed gemeentelijk sociaal beleid is een huis zonder drempel. Een goede 

communicatie met de bevolking is daarom zeer belangrijk.  

Het welzijnsbeleid van het OCMW moet ingebed zijn in een ruimer gemeentelijk sociaal 

beleidsplan waarin alle aspecten aan bod moeten komen: huisvesting, tewerkstelling, 

vorming, veiligheid, gemeenschapsopbouw, …  

Een gemeenschappelijke werkgroep van gemeente en OCMW bereidt dit welzijnsbeleid 

voor. Naast de wettelijke instrumenten willen we op een creatieve manier het 

welzijnsbeleid optimaal vorm geven.   
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4.2.1. Gezondheid 

Gezondheid is een aandachtspunt voor ieder van onze burgers. Dit moet ook een 

bekommernis zijn  van het gemeentebestuur en de ganse bevolking. Hiervoor werken we 

samen met de scholen, met het OCMW en andere groepen uit de samenleving.  

Het invoeren van een 3de betalersysteem moet op korte termijn gebeuren zodat de enkel 

remgelden dienen betaald te worden door onze sociaal zwakkere dorpsgenoten.  Het 

Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) stimuleert en ondersteunt deze werking.  

 

 

4.2.2. Veiligheid 

Veiligheid is een thema dat iedereen aanbelangt. SNR definieert twee belangrijke pijlers:  

� enerzijds is er een gevoel van onveiligheid bij verschillende groepen van inwoners 

� anderzijds zijn er ook een aantal feiten en situaties die reëel bijdragen tot 

onveiligheid in onze gemeente 

Het bestuur moet aan beide aspecten werken. De  politie speelt hierin een belangrijke 

rol. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de politie optimale veiligheid kan bieden aan de 

inwoners van Rijkevorsel. Basispolitiezorg staat hierin centraal.   

Een kordate aanpak van de kleine criminaliteit is nodig. Daarom zal SNR zorgen voor een 

zichtbare aanwezigheid van onze politie in het straatbeeld. Ook het naleven van de 

verkeersregels en van de toegelaten snelheden zal op een correcte manier opgevolgd 

worden. Onze gemeente is momenteel in snelheidszones opgedeeld: de snelheden 

30,50,70 zullen we constant evalueren en bijstellen, in overleg met de bewoners.  

De herstelprogramma's van de wegen en voetpaden zullen verder afgewerkt worden: 

aangepaste verkeersremmers worden geplaatst met speciale aandacht voor de zwakke 

weggebruiker. 

Het wildparkeren op o.a. voetpaden in het centrum zullen we strenger aanpakken.   

Inbraakpreventie blijft een prioriteit waaraan we samen met de politie moeten en zullen 

blijven werken.  

De herinrichting en de veiligheid van onze dorpskernen (Rijkevorsel en Sint-Jozef)  

moeten we kritisch durven bekijken en (her)evalueren. Aanpassingen of wijzigingen van 

reglementen moeten we durven en kunnen invoeren in het belang van onze veiligheid.   

De Wijkagent:  

De wijkagent vormt de schakel tussen burger en overheid en signaleert buurt- en 

samenlevingsproblemen. Hij of zij is het gezicht van de politie voor de burger en moet 

dus gekend zijn door iedereen. Het bestuur moet deze werking verstevigen en verder 

uitbouwen.   

De bekendheid van de werking en de taken van de wijkagenten moet worden verhoogd. 

Dit moet gebeuren door het organiseren van ontmoetingsmomenten tussen wijkagenten 

en de buurten. De gemeente moet hierin in overleg met de politie een voortrekkersrol 

nemen. 
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Hierdoor zouden onderstaande belangrijke zaken worden gerealiseerd:  

� nog meer actie met betrekking tot inbraakpreventie. 

� preventief toezicht bij bouwwerken en het gebruik van de openbare ruimte  

� techno-preventief advies gegeven bij beveiliging van woningen   

� politietoezicht op woningen tijdens de vakantieperioden uitbreiden   

� professionele slachtofferhulp bij criminaliteit   

� streng optreden bij feiten die tot zware verkeersonveiligheid leiden zoals 

snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van alcohol of andere middelen   

� sensibilisatieacties zoals fiets- en bromfietscontroles, verkeersopvoeding in scholen  

� meer aandacht voor handhaving: hondenpoep en sluikstorten wordt door iedereen als 

zeer hinderlijk ervaren 

 

4.2.3. Sociale dienstverlening 

De gemeente is de eerste plaats om armoede aan te pakken. Naast een leefbaar 

minimum inkomen ondersteunt de gemeente ook een aantal basisrechten: 

bescherming van de gezondheid, sociale en juridische bijstand, behoorlijke huisvesting, 

culturele en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs en arbeid.  

Rijkevorsel heeft een goede sociale huisvesting. We bekijken hoe eventuele extra 

noden kunnen worden weggewerkt.   

Voor alle sociale uitkeringen, premies en informatie moeten de inwoners terecht kunnen 

aan één loket op het gemeentehuis.  SNR streeft naar vereenvoudiging.   

Het OCMW moet ingrijpen in de problematiek van de hoge huishuur. Via het sociaal 

verhuurkantoor moet het mogelijk zijn om sneller aangepaste en goedkope woningen te 

vinden. 

Dossiers voor budgetbegeleiding en de vluchtelingenproblematiek zijn een belangrijk 

aandeel in de dienstverlening door het OCMW. Om tegemoet te komen aan de 

verwerking van het stijgende aantal dossiers zal worden samengewerkt met andere 

welzijnsdiensten en OCMW’s.  

Om de dienstverlening aan mensen die problemen hebben met het tijdig betalen van hun 

rekening gas, elektriciteit of water te verbeteren wil SNR werken met een “energiecel”. 

Het LAC ( Lokaal Adviescommissie Energie) zal direct contact opnemen met betrokkenen 

om de problemen op te lossen. Er zal niet eerst één tot vier maand schriftelijk contact 

gezocht worden met betrokkenen. De schulden lopen dus minder lang op. Dit legt wel 

wat extra druk op de schouders van de maatschappelijk werker van het OCMW. 

 

4.2.4. Sociale dienstverlening 

Bij alle gemeentelijke beslissingen op alle belangrijke beleidsdomeinen zal SNR 

bijzondere aandacht besteden aan alle gezinnen. Grote gezinnen en/of gezinnen 

met een bescheiden inkomen verdienen extra aandacht. We moeten nauw samenwerken 

met het OCMW om positief adviserend problemen snel aan te kunnen pakken.   
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De buitenschoolse kinderopvang wordt verder uitgebouwd met inspraak van alle 

betrokken partijen. Zowel in het centrum van Rijkevorsel als in Sint-Jozef zijn ingrepen 

nodig om een degelijke kinderopvang te  garanderen. 

Het consultatiebureau van "Kind en Gezin" blijft SNR volop steunen. Het is de 

bedoeling om tijdens de volgende legislatuur het consultatiebureau te verplaatsen naar 

de huidige kinderopvang langs de Hoogstraatse steenweg. 

 

4.2.5. Bejaardenzorg 

Vooral bejaarden zijn aangewezen op het OCMW. Daarom moet de dienstverlening in 

dezelfde proporties op deze groep afgestemd zijn.  

� Door het aanbieden van allerlei vormen van huisvesting en thuiszorg en door 

samenwerking met andere diensten zorgt SNR ervoor dat bejaarden zolang mogelijk 

in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  

� We moeten rusthuizen voorzien en aanpassen om tegemoet te komen aan nieuwe 

noden. Kwaliteit en comfort zijn een eerste vereiste. Door de goedkeuring van een 

zorgstrategisch plan kan worden gedacht deels aan uitbouw en uitbreiding. 

Serviceflats en meer kamers voor kortverblijf zijn een noodzaak.  

� Het is belangrijk de groep ouderen niet alleen te bekijken vanuit het aspect “zorg”. Zij 

worden gestimuleerd om zolang mogelijk actief te blijven deelnemen aan het 

leven in de gemeente. Naast het cultureel centrum is een lokaal dienstencentrum 

een ontmoetingsplaats voor de actieve senioren: over deze voorzieningen moeten 

beslissingen op korte termijn worden genomen. Met hun ervaring en inzet kunnen zij 

vol enthousiasme taken opnemen in het verenigingsleven in de gemeente. Samen op 

weg. 

 

Inspraak, overleg en informatie  

� Inspraak en dialoog betrekt senioren bij het beleid, zeker in de materies die hen 

rechtstreeks aanbelangen.  

� Seniorenbeleid heeft raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Bij beslissingen over 

milieu, verkeersveiligheid, infrastructuurwerken, mobiliteit, sport, …, zal telkens de 

impact op de senioren kritisch worden geëvalueerd.   

� Het Gemeentebestuur moet zorgen voor open inspraak en overleg. Dit is mogelijk als 

de senioren correcte informatie krijgen over wat hen aanbelangt. De gemeente moet 

extra inspanningen doen om informatiedoorstroming naar ouderen te perfectioneren 

via Info kanalen, de bibliotheek en eventuele bijzondere brochures en publicaties.  

 

Ervaring gebruiken   

Gepensioneerden zijn lang niet afgeschreven, integendeel. In de vrijgekomen tijd kan en 

moet er volop worden genoten van het leven en dat is een goede zaak. Onze senioren 

bezitten een schat aan ervaring, kennis en kunde die zij ten dienste kunnen stellen van 

onze gemeenschap. Senioren die zich willen inzetten op het vlak van cultuurontwikkeling 

of een andere vorm van vrijwilligerswerk zullen door de gemeente worden gestimuleerd 

en gewaardeerd. Digidak is hierbij een belangrijk en succesvol project dat verdere steun 
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moet krijgen. Een laagdrempelige toegang naar informatica is vereist om ook ouderen 

toegang te geven en kennis te laten vergaren in en over de digitale leefwereld.  

 

Armoede uitsluiten  

Nog te veel senioren moeten het stellen met een te klein pensioen. Het OCMW kan, in 

samenspraak met de gemeente, de nodige steun verlenen door ondermeer verwarmings- 

en huurtoelagen.  

 

4.2.6. Jeugd 

“De jeugd is de toekomst”  

Het bestuur moet aantonen dat dit geen holle slogan is. 

Het gemeentelijke jeugdbeleid moet en zal terug te vinden zijn in alle beleidsdomeinen. 

De leefwereld van jongeren beperkt zich niet tot het jeugdwerk alleen.  

Alle Rijkevorselse kinderen en jongeren verdienen onze aandacht.   

 

Algemene aandachtspunten   

� Een succesvolle speelpleinwerking moeten we blijven aanmoedigen en in de diverse 

wijken moeten we speelpleintjes inplannen. De bestaande speelpleinen zullen we 

opwaarderen en we plaatsen duurzame zitbanken zodat de speelpleinen een dubbele 

functie krijgen. Het groen moeten we correct onderhouden, eventueel in afspraak met 

de buurtbewoners.  

� Rijkevorsel wil in alle opzichten een kind- en jeugdvriendelijke gemeente zijn. Bij 

heraanleg van straten en pleinen moet het bestuur rekening houden met het effect 

naar kinderen en jongeren. Waar het mogelijk is worden speelimpulsen ingebouwd.  

� Een gemeentelijk speelruimteplan zorgt voor een degelijke inventaris van de 

bestaande speelplekken in de gemeente. Het is een goede basis om, afhankelijk van 

de financiële middelen, aan te geven waar er moet worden geïnvesteerd in aanleg of 

heraanleg van speelterreinen. Speelpleintjes moeten regelmatig worden geëvalueerd. 

De opvolging van het speelruimteplan gebeurt door de jeugdraad.  

� Voor de parochie Sint Jozef moeten we dringend op zoek naar een geschikt lokaal 

waar voor de jeugd opvang en ontspanning kan georganiseerd worden (m.a.w een 

jeugdhuis).  Daarin zou een repetitie ruimte voorzien kunnen worden.  

� Drugspreventie moet een prioriteit blijven.   

� Jeugdverenigingen zijn een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding 

van onze jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een 

uitgebreide ondersteuning: financieel en logistiek.  

� De gemeente inventariseert de brandveiligheid van de lokalen van de 

jongerenverenigingen en bekijkt of er asbest aanwezig is. De brandweer zorg ook 

voor sensibilisering naar de jongeren toe.  

� We proberen via school of jeugdverenigingen de jeugd aan te sporen zich als 

vrijwilliger in te schakelen in de rusthuizen.  

� Voor jongeren in het deeltijds onderwijs moet er ruimte en middelen voorzien worden 

om ze te kunnen inschakelen in gerichte projecten om werkervaring op te doen. 
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� Eén van de prioriteiten bij SNR is zorgen voor een betaalbare toekomst voor onze 

jeugd.  De prijzen van de bouwgronden evolueren snel, woningen worden duurder en 

duurder.  Ook het dagelijks leven is een zwaarder wordende financiële last.  SNR zal 

zijn nek uitsteken voor betaalbare bouwgronden, projecten en woningen.   

� Huisvesting: het bestuur garandeert een goede huisvesting, aangepast aan de 

werking van de verschillende jeugdverenigingen, zowel naar bereikbaarheid, naar 

hygiëne als naar speel- en bewegingsruimte.   

� Een jeugdhuis is momenteel volop in ontwikkeling en de aanvang van de bouwwerken 

wordt eerstdaags verwacht.  

� Topprioriteit blijft de mogelijke overlast voor de buurt te beperken. De gemeente zal 

een permanent overleg tussen de buurt en het jeugdcentrum stimuleren. Het is ook 

een kans om een degelijke buurtwerking op poten te zetten.  

� Sociaal aspect jeugdwerkingen: de verschillende jongerenwerkingen moeten voor alle 

Rijkevorselse jongeren toegankelijk zijn. Beperkte financiële middelen mogen nooit 

een belemmering zijn om lid te kunnen zijn van een jeugdbeweging. Er wordt 

gezorgd voor de nodige hulp via het OCMW. Voor verenigingen die in hun werking 

aandacht hebben voor speciale doelgroepen kunnen van een extra toelage worden 

voorzien.  

 

 

 

Jeugddienst  

We beschikken momenteel over een jeugddienst die verschillende activiteiten 

ondersteunt. Dit mag geen eindpunt zijn. SNR ondersteunt initiatieven zoals opvang en 

begeleiding door Arktos. 

 

Jeugdraad en inspraak  

De werking van een jeugdraad moet duidelijk worden gecommuniceerd naar alle 

mogelijke betrokkenen, in de eerste plaats de jongeren zelf.   

Via aangepaste kanalen moet er worden gezorgd voor een goede doorstroming van deze 

informatie.  

Voor de gemeente is een jeugdraad de eerste gesprekspartner over ‘jeugdonderwerpen’.  

Bij belangrijke beleidsbeslissingen moeten we altijd bekijken wat de impact ervan is op 

onze jeugd.  

 

Jeugdwerkbeleidsplan  

Het jeugdwerkbeleidsplan wordt door het schepencollege gehanteerd als leidraad bij het 

opmaken van jaarplannen.  

 

Uitgaansleven  



 

SNR programma 2012-2017 – pagina 23 

 

SNR wil een waardig alternatief bieden voor locaties zoals in onze buurgemeenten met de 

bedoeling onnodige verplaatsingen te vermijden.   

Een fuifcharter is een instrument om de communicatie en samenwerking tussen 

gemeente, politie, organisatoren van festiviteiten en horeca-mensen te verbeteren.  

Daarnaast ijvert SNR ervoor dat iedereen op een veilige en gemakkelijke manier 

‘feestbestemmingen’ kan bereiken. We moeten hiervoor samenwerken met ‘De Lijn’ 

(bijvoorbeeld inleggen van feestbussen met oudjaar). 

 

Conclusie  

� Het bestuur zal een stimulerende rol moeten spelen. Bestaande initiatieven worden 

ondersteund en waar nodig worden onder impuls van de gemeente nieuwe 

initiatieven ontwikkeld.  

� De werking van een jeugdraad en jeugdverenigingen wordt door de gemeente 

gestimuleerd door subsidies en logistieke steun. De gemeente wil eerder als partner 

worden bekeken dan als ‘regelende instantie’. Een maximale bewegingsvrijheid 

gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf is de basis van de 

samenwerking.  

 

4.2.7. Sport 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen maximaal de kans te geven om te 

sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden. Ook de volgende zes jaar zal de gemeente 

alle initiatieven steunen die hieraan meewerken. Het bestuur moet het sportbeleid met 

de sportraad en de verenigingen verder op punt stellen zodat de beschikbare 

infrastructuren optimaal kunnen renderen.  

De gemeente moet goede clubwerkingen stimuleren en aanmoedigen en dit in overleg 

met de sportraad.   

Het beleid moet mensen ertoe brengen levenslang aan sport te doen zonder dat een 

eventuele competitie primeert.   

Het beleid moet dan ook initiatieven ontwikkelen en/of steunen om ook niet 

georganiseerde sporters aan te moedigen.   

Extra aandacht moet worden besteed aan sportpromotie in het algemeen en aan enkele 

doelgroepen in het bijzonder: kinderen, senioren en jongeren tussen 14 en 20 jaar.  

Bij het opmaken van structuurplannen moeten we aandacht hebben voor de toekomstige 

sportvoorzieningen.  We beschikken over 1Ha grond gelegen naast de sporthal de valk.  

Wij zullen zorgen dat het optimaal benut wordt. Ondertussen maakt de korfbalclub hier 

optimaal gebruik van. Een tweede terrein is ondertussen ook aangekocht  zodat er naar 

de toekomst toe ook initiatieven mogelijk blijven. Tijdens de vakanties organiseren we 

sportweken in samenwerking met de jeugd- en sportdienst en de sportclubs zodat 

jongeren aangespoord worden om aan sport te doen.  

  

Aandachtspunten:  

� Sport in Rijkevorsel en sportpromotie krijgen een duidelijke organisatie en coördinatie 
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vanuit de sportraad.  

� Een grondige evaluatie van accommodaties en noden zullen door de verschillende 

betrokkenen op regelmatige basis worden gepland.  

� Recreatieve looproutes voor joggers moet worden uitgestippeld.  

� De subsidiëring voor sportclubs moet regelmatig geëvalueerd.   

� Speciale aandacht zal gaan naar de jeugdwerking van de sportclubs.  

� Recreatieve sporten die niet in clubverband worden beoefend krijgen extra aandacht. 

De gemeentelijke sportdienst moet hierop kunnen inspelen. Publieke ruimten moeten 

hiervoor meer worden opengesteld.  

� Naast de jongeren vormt de groeiende groep senioren een belangrijk 

aandachtsgebied. Noden en verwachtingen worden in kaart gebracht en van daaruit 

zal de gemeente een actief sportbeleid ontwikkelen voor deze doelgroep.  

� Een sportbeleidsplan moet een belangrijk instrument worden voor de verdere 

uitbouw van het gemeentelijke sportbeleid.  

 

 

4.2.8. Cultuur 

SNR vindt dat kunst en cultuur een belangrijk onderdeel zijn van het dagelijkse leven in 

onze gemeente. Wij moeten hiervoor dan ook voldoende middelen uittrekken zodat de 

nodige lokalen, werkplaatsen en ondersteuning kan vloeien naar deze cultuurwerking.  

Kunst en cultuur moeten voor iedere inwoner bereikbaar zijn (wat ook zijn of haar  

levensvisie is). Ondertussen beschikken we in Rijkevorsel over een volwaardige 

vrijetijdsdienst.  

Tijdens deze bestuursperiode zijn de subsidies voor onze verenigingen merkelijk 

opgetrokken. In de toekomst blijft dit een aandachtspunt en doelstelling.  Omdat onze 

verenigingen een uiterst belangrijke plaats innemen in onze gemeente zullen we meer 

dan ooit hieraan onze steun geven. Wanneer de begroting een minimum aan ademruimte 

geeft moeten we ervoor zorgen dat onze verenigingen bijna gratis over lokalen kunnen 

beschikken. We moeten initiatieven steunen. 

Zoals in het verleden zal de VVV door ons ondersteund worden omdat voor de 

ontwikkeling van Rijkevorsel deze werking niet meer weg te denken is. In samenwerking 

met verschillende verenigingen blijven we de filmavonden van “open doek” verzorgen en 

dit zowel in Sint-Jozef als in Rijkevorsel. 

SNR zal ervoor zorgen dat verenigingen, middenstanders e.a. zich kunnen voorstellen op 

een dorpsdag waar tevens een open-bedrijvendag en andere festiviteiten aan gekoppeld 

kunnen worden.  

SNR wil meer oog voor ons Rijkevorsels historisch erfgoed en zal de werking van de 

heemkundige kring verder blijven ondersteunen.  

Als u kiest voor SNR blijven we zorgen voor een optimale samenwerking met de 

Muziekacademie der Noorderkempen en de IKO tekenschool. Als SNR menen we dat het 

nodig is om de nodige stappen te zetten naar de ontwikkeling van een degelijke 

podiumzaal. 
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De bibliotheek   

Jong en oud moeten er terecht kunnen voor de meest uiteenlopende opzoekingen in 

brochures, tijdschriften, naslagwerken, via cd-rom en internet. De samenwerking met de 

scholen zal verder worden uitgebreid.  

Naast een uitgebreid boekenaanbod moet worden onderzocht of de bibliotheek kan 

worden uitgebreid met andere media. Tevens zullen wij de bibliotheekcatalogus in de 

Rijkevorselse rusthuizen aanbieden. 

Ook blijven we zorgen we voor een gepast aankoopbeleid met inspraak van de inwoners. 

De samenwerking met benebib blijven we ondersteunen. Tijdens deze legislatuur plannen 

we ook de verhuis van de bib naar een locatie tegen de Hoogstraatse steenweg. 

 

 

Vorming  

 

De infrastructuur en de werking van de Culturele Centra moeten mogelijkheden bieden 

om een pedagogisch en cultureel aanbod ook naar de scholen toe te ontwikkelen.  

 

  

4.2.9. Het verenigingsleven 

Het verenigingsleven verdient de actieve steun van het bestuur. Een gericht 

aankoopbeleid en soepele uitleenvoorwaarden kunnen een hulp zijn bij het organiseren 

van activiteiten. Bij de voorbereiding van manifestaties kan beroep worden gedaan op 

het gemeentepersoneel.  

 

Feestelijkheden  

Inwoners van Rijkevorsel moeten de kans krijgen elkaar te ontmoeten.   

Het Bestuur moet hierin een rol spelen.   

Enerzijds zal de gemeente privé-initiatieven, die open staan voor de ganse bevolking, 

ondersteunen. Waar nodig wordt materiële hulp gegeven.   

Het bestuur moet buurten en wijkcomités aanmoedigen om buurtfeesten te organiseren. 

Elk initiatief, dat aan bepaalde criteria voldoet, zal worden gesteund.    

Anderzijds organiseert de gemeente zelf een aantal feestelijkheden. De bestaande 

evenementen zullen de volgende jaren worden uitgebreid. Nieuwe initiatieven moeten 

steeds een lokaal karakter behouden, inspelen op een zo breed mogelijke 

bevolkingsgroep en minimale overlast aan omwonenden veroorzaken.  

 

4.2.10. Ontwikkelingssamenwerking 

 
SNR wil rond betere Noord-Zuidverhoudingen blijven werken en heeft blijvende aandacht 
voor het milieu, sociale en economische aspecten en participatie. Er moeten verdere 
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stappen gezet worden naar een duurzame ontwikkeling. We willen meewerken aan 
eerlijke handel, duurzaam beleggen en een klimaatbeleid. 

 
Onze gemeente heeft de titel van “Fair Trade Gemeente” ontvangen. In ons 
aankoopbeleid zullen we  rekening blijven houden met sociale, ethische criteria. Voor 
onze openbare aanbestedingen zullen we kiezen voor duurzame en natuurlijke 
materialen. Als SNR gaan we verder ijveren voor een klimaat beleid door zelf het goede 
voorbeeld te geven en door samen met onze bevolking projecten op te zetten om 
zuiniger met energie en brandstof om te gaan. 
 

 

 

4.3. Ruimtelijke ordening 

De ordening van de gemeente is één van de belangrijkste opdrachten van elke 

samenleving. De gemeente is direct verantwoordelijk voor deze ordening. Een gemeente 

heeft hiervoor een aantal instrumenten ter beschikking. In de eerste plaats het 

structuurplan en het vergunningenbeleid dat we toepassen.  

Iedereen is er ondertussen ook van overtuigd dat ruimte in de toekomst zorgvuldig 

moeten gebruikt worden. Veel vragen komen op ons af.  Duurzaam gebruik maken van 

onze omgeving is een uitdaging voor toekomstige bestuurders.  

SNR wil de kop niet in het zand steken. Ruimtelijke ordening is steeds een strijd rond 

ruimte. Het bestuur moet ervoor zorgen dat alle groepen in onze gemeente aan bod 

komen. Dit vraagt aandacht voor wonen, werken , landbouw, sport en ontspanning. SNR 

wil er over waken dat  elke inwoner van onze gemeente dezelfde rechten en plichten 

heeft. 

Een bijkomende taak voor het bestuur is de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor 

wil SNR middelen voorzien die een kwaliteitsvolle inrichting mogelijk maken. De zwakke 

weggebruiker krijgt een belangrijke plaats bij de inrichting van de ruimte. 

 

Huisvesting  

Behoorlijk en aangenaam wonen voor iedereen is onze prioriteit. We voorzien uitbreiding 

van betaalbare woningbouw en sociale verkavelingen zowel in het centrum als in Sint 

Jozef.     

In samenwerking met bouwmaatschappij de Noorderkempen en de Ark zullen we de 

mogelijkheden tot huren en kopen van woningen uitbreiden. Er is veel aandacht nodig 

om maatregelen te treffen die het mogelijk maken dat onze jongeren in de eigen 

gemeente kunnen blijven wonen. Dat is een topprioriteit.  Betaalbaar maken en houden 

van woningen en gronden.   

In de toekomst ondersteunt en stimuleert SNR de voorgestelde inbreidingsprojecten.   

Zoals een bouwpremie die onze inwoners kunnen aanvragen zullen we ook een 

eenmalige gemeentelijke huurpremie invoeren voor gezinnen met een sociaal inkomen.  
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Verdere lintbebouwing zullen we ontmoedigen. Het plannen van een correcte invulling 

van appartementen zal in de volgende legislatuur een uitdaging zijn.  

 

Aandachtspunten:  

� In Rijkevorsel zullen de huidige normen van bouwhoogte en bouwlijnen moeten 

worden besproken, met toetsing aan het structuurplan, zodat we voorziene werken 

hierin kunnen kaderen en probleemstellingen bij ingrijpende werken als de inrichting 

van dorpskernen kunnen opvangen. Verdere lintbebouwing zullen we ontmoedigen.  

� Een  woonbehoeftenstudie en de ruimtelijke structuurplannen van gewest, provincie 

en gemeente zullen een leidraad zijn voor een samenhangende ruimtelijke ordening.  

� Er moet een oplossing gezocht voor de zonevreemde gebouwen en woningen met een 

niet officiële vergunning, in het belang van de omwonenden.  

� Een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een aantal zonevreemde bedrijven is momenteel 

in opmaak zodat we hier een zekerheid kunnen inbouwen voor de toekomst. 

� Een groene gordel Rijkevorsel is ook een mogelijkheid. Dit zorgt voor open ruimten 

en als dient als buffer voor de industrie.  

 

4.4. Verkeer en mobiliteit 

Mensen worden mobieler. Dat is geweldig. Toch moeten we ervoor zorgen dat deze 

mobiliteit ons geen verkeersinfarct bezorgt. De verkeersdrukte die industrieterreinen, 

scholenconcentratie, kanaal, enzovoort met zich meebrengen heeft een invloed op de 

leefbaarheid, de milieukwaliteit, de gezondheid en de veiligheid in de gemeente.  

SNR zal er werk van maken de verkeersdruk onder controle te houden en vooral 

in de dorpskern te verminderen. Dit is een topprioriteit!  

 

Het mobiliteitsplan is opgemaakt: Dit plan geeft de grote lijnen weer voor de 

verkeersontwikkeling in de gemeente en omgeving. . Buurtbewoners zijn het meest 

begaan met hun eigen woonomgeving. Zij zullen ook in de toekomst hun stem en 

inbreng hebben. De impact van verkeersmaatregelen op jongeren en senioren zullen we 

niet uit het oog verlizen. 

Woonzones en snelheidscontroles: In woonwijken zullen we doorgaand en 

sluipverkeer beperken. SNR zal structurele maatregelen treffen om de snelheid op deze 

plaatsen te beperken.  In samenspraak met de politie zullen regelmatig 

snelheidscontroles worden uitgevoerd.  

 
Gewestwegen  

  

Ondanks het feit dat Rijkevorsel geen rechtstreekse bevoegdheid heeft over de 

gewestwegen zal permanent druk uitgeoefend worden om de verkeerssituatie op deze 

verkeersaders te verbeteren. Een provinciale mobiliteitsstudie is in opmaak. Hierin wordt 

erkend dat Rijkevorsel op een druk verkeerspunt van zwaar vervoer ligt. Een keuze voor 

een westelijke ringweg rond ons dorp is gemaakt. Nu moeten enkel nog de nodige 

middelen tot uitvoering gevonden worden. 
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Voet- en buurtwegen  

 

In Rijkevorsel liggen nog heel wat oude voet- en buurtwegen, soms onbruikbaar of 

overwoekerd. De gemeente zal de wegen die nuttig kunnen zijn voor recreatief, 

toeristisch of dagelijks gebruik heropenen. Een project “trage wegen” is opgestart; een 

inventaris van deze wegen is gemaakt zodat in de volgende legislatuur er werk kan 

gemaakt worden van de herwaardering van deze paden. 

 

Zwaar vervoer  

 

Betere bewegwijzering naar de industriegebieden zal het zwaar vervoer zoveel mogelijk 

uit de dorpskern moeten houden.  

 

SNR staat achter het principe “de straat bepaalt mee de eigen straat”:   

Dat betekent dat telkens er een straat / buurt / (speel)plein heraangelegd word, of er 

grote werken plaatsvinden de bewoners inspraak moeten krijgen.  Aan de hand van hun 

opmerkingen worden de ontwerpen aangepast om nadien terug voorgelegd te worden 

aan de bewoners. De bewoners bepalen  dus  i.s.m het gemeentebestuur welk ontwerp 

gerealiseerd wordt.    

 

Algemene aandachtspunten: 

� Tijdens de huidige beleidsperiode zijn er heel wat wegen vernieuwd; fietspaden zijn 

aangelegd en de kern van Sint-Jozef is heraangelegd. Hierbij is het de bedoeling 

geweest om naast het autoverkeer ook maximaal aandacht te besteden aan de 

zwakke weggebruiker. Een moderne mobiliteit gaat immers voor fietspaden, meer 

ruimte voor voetgangers en aandacht voor minder mobiele mensen en 

rolstoelgebruikers. 

� SNR zorgt voor een correct parkeerbeleid. Bij wegenwerken hebben we telkens 

aandacht voor correcte  en voldoende parkeermogelijkheden.   

� SNR zorgt er eveneens voor dat handelaars, die extra parking willen scheppen, niet 

tegengewerkt worden.   

� SNR is ook van mening dat enkel een bord “zone 30” plaatsen niet voldoende is om 

de verkeersveiligheid te bevorderen.  

� De opwaardering van de   E. Van Roeystraat, Borgerhoutstraat en deel Prinsenpad zal 

uitgevoerd worden. De plannen hiervoor liggen reeds enkele jaren klaar. In juni zijn 

de werken gestart; einde van 2012 zal ook dit project beëindigt zijn. 

� Een optimaal voet- en fietspadenbeleid zal ook onze zorg zijn. Hernieuwing van 

bestaande voetpaden waar nodig  zal ons nauw aan het hart liggen!  We voorzien in 

aangepaste drempels op de voetpaden ter hoogte van de straathoeken voor 

rolstoelgebruikers en kinderwagens.  Elk openbaar gebouw moet tevens toegankelijk 

zijn voor rolstoelgebruikers.   

� We zullen er ook voor zorgen dat de wegen en zebrapaden op geregelde tijdstippen 

belijnd worden zodat iedereen zich op een veilige manier kan verplaatsen.   

� SNR zal bij de politie ook aandringen op een betere controle op het gebruik van de  
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� mindervalide-parkeerplaatsen door niet-gehandicapten. Meermaals moeten we 

vaststellen dat hier wagens staan geparkeerd zonder geldige reden.  

� SNR zal ook instaan voor een blijvend correct onderhoud van straten, beken, 

plantsoenen en van de omgeving van vuilnisbakken en afvalcontainers. Er zal 

bijzondere aandacht gegeven worden aan het onderhoud van fietspaden  

 

Projecten waar we in de toekomst aan zullen werken  

� Verder afwerken en herstellen van de voetpaden.  

� Na een realistische evaluatie zullen de wegen vernieuwd, aangepast en onderhouden 

worden. 

� De Essenweg zal grondig vernieuwd worden. 

� Gans de omgeving van de Vinkepad zal opgewaardeerd worden. 

� Samen met de omleidingsweg wordt de Houtelweg vernieuwd. 

� Het Centrum van St Jozef is uitgevoerd. 

� In de centra overwegen we om bijkomende parkeermogelijkheden in te planten. 

� De werken aan de   E. Van Roeystraat, Borgerhoutstraat en deel Prinsenpad zijn 

gestart.  

� De verlichting zal waar nodig gemoderniseerd worden met aandacht voor veiligheid 

door het gebruik van kreukelpalen. 

 

 

4.5. Milieu 

Rijkevorsel en SNR kiest voor duurzame ontwikkeling. Kiezen voor duurzame 

ontwikkeling is kiezen voor een gezonde en leefbare wereld, ook voor de volgende 

generaties. Het is verder zien dan vandaag. Werken aan duurzame ontwikkeling gebeurt 

op alle beleidsdomeinen. Beslissingen worden afgewogen op sociaal, economisch en 

ecologisch vlak.  

 

Groenvoorziening  

  

Een gemeente met duidelijke groenstructuren, lanen en groene perken oogt aantrekkelijk 

en is aangenaam om in te wonen zoals reeds is aangehaald in de Ruimtelijke Ordening.  

 

Aandachtspunten  

� Gewestelijke natuurontwikkelingsplannen en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

omzetten in een milieuconvenant.  

� Dit milieuconvenant is de basis van het milieubeleid. Het advies van de milieuraad 

(Mina-raad) bij het nemen van beslissingen is er een belangrijk onderdeel van.  

� De milieuwetgeving dient strikt opgevolgd. Een goed uitgebouwde milieudienst staat 

daar borg voor.   

� Zeer zeker moet toegekeken worden op onze eigen diensten. Een gemeente moet een 

voorbeeldfunctie vervullen en het bestuur moet creatief zijn naar de bevolking toe 

met oog op beleving in de natuur.  
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� Klachten zoals stank, lawaai, licht, trillingen, stof, …. zullen worden geregistreerd en 

op korte termijn zal naar een redelijke oplossing worden gezocht. Regelgeving over 

lawaaihinder zal in de toekomst worden verfijnd.  

� Zuinig omspringen met energie, water en grondstoffen moet worden gestimuleerd. 

Door informatie, subsidies moet de bevolking worden aangezet om minder water te 

verbruiken. Een eco-bonus voor het installeren van regenwateropvang gecombineerd 

met hergebruik van regenwater zijn hiervoor een stimulans. Ook het geven van 

informatie over subsidies voor rationeel energiegebruik en alternatief energiegebruik 

voor het installeren van zonneboilers, zonnepanelen, warmtepomp, … moet mensen 

ertoe aanzetten om zuinig om te springen met energie. De aanbeveling om opritten 

en dergelijke aan te leggen in waterdoorlaatbare materialen is een concreet 

actiepunt. De gemeente wil zorgen voor informatie over duurzaam bouwen en 

verbouwen.  

� Diftar:  We betalen momenteel naargelang we minder of meer huisvuil afleveren; dit 

is volgens SNR logisch volgens het principe dat de vervuiler betaalt. We zijn namelijk 

op 1 juli 2007 in het diftarproject gestapt. We kunnen momenteel schitterende 

resultaten voorleggen voor het beperken van ons restafval. Dit is enkel mogelijk 

dankzij de erg positieve medewerking van iedereen in onze gemeente. 

� Een milieuafspraak met de scholen.  

� Het verkeer is een oorzaak van luchtvervuiling, lawaai en drukte. Door te voet te 

gaan of te fietsen kan elke inwoner zelf heel wat drukte en overlast wegnemen. De 

veiligheid en het leefklimaat kunnen hierdoor alleen maar verbeteren. SNR steunt 

met belgerinkel naar de winkel deze zienswijze. 

� SNR blijft thuiscompostering en het voorkomen van afval aanmoedigen, Bewoners 

van een appartement krijgen een wormenbak. Dankzij onze bekwame 

compostmeesters merken we dat composteren steeds meer aan succes wint. 

� Het gratis ophalen van het snoeihout in het voor- en najaar zullen we blijven 

promoten 

� We zullen streng optreden tegen milieuvervuiling, in het bijzonder tegen sluikstorten. 

 

� Het bestuur moet op een creatieve manier omgaan met alle open plekken en de 

aanleg ervan kaderen in een totaalbeeld.  

� In het kader van het speelruimteplan zal het groen op de speelterreinen extra 

aandacht krijgen.  

� Er moeten voldoende zitbanken geplaatst worden.  

� Groen geeft de woonomgeving meerwaarde. Bomen hebben een functie. Op basis van 

een inventaris van het groenbestand wordt er een aanplantingplan opgemaakt. 

Hetzelfde gebeurt voor de bloembakken en de perken. Er wordt ook een inventaris 

gemaakt van de plaatsen die nog om groen vragen.  

� Afspraken met bedrijven over aanleg van groene buffers en aanplantingen volgen we 

op.  

� Voor het onderhoud van het groen worden niet-chemische methodes ingezet en een 

bouwen van het gebruik van herbiciden af. We respect het bermbesluit.  

� De gemeente start een voorlichtingscampagne over huishoudelijke 

milieuonvriendelijke of schadelijke en giftige stoffen.  
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4.6. Openbare werken 

 

In het verleden is zwaar geïnvesteerd in wegen- en rioleringswerken. Rijkevorsel is één 

van de weinige gemeenten waar momenteel nagenoeg heel de gemeente voorzien is van 

riolering en waarvan het afvalwater volledig wordt afgevoerd naar 

waterzuiveringstations.   

 

De volgende legislatuur ligt het accent op het jaarlijks onderhoud zodat de 

weginfrastructuur verder in orde blijft.   

Onderhoud en investeringen moeten toekomstgericht zijn.  Ze mogen op korte 

of lange termijn geen extra hypotheek op de bevolking leggen.  Ze moeten 

kaderen in het gemeentelijk structuurplan:  

� KMO zones in functie van bereikbaarheid en het mogelijk maken van economische 

groei in de gemeente.  

� We zullen de nodige ingrepen doen om de woonwijken zoveel mogelijk te beschermen 

tegen het alsmaar toenemende en snelle verkeer.  Een veilige woonomgeving is 

belangrijk.  

� Na de grote investeringen in het verleden is het nodig om onze infrastructuur in detail 

te bekijken en een oplossing te zoeken voor nog ontbrekende schakels in voetpaden, 

fietspaden en weginfrastructuur.   

 

4.7. Onderwijs 

Rijkevorsel telt veel onderwijsinstellingen. De Rijkevorselse scholen hebben een goede 

reputatie en dragen bij tot de uitstraling van onze gemeente.   

SNR erkent twee grote uitdagingen die we zullen aanpakken: cultuur en integratie.  

Netoverschrijdende samenwerking tussen alle basisscholen en/of lagere scholen.   

  

4.8. Economie 

Onze lokale economie is divers en bestaat uit landbouw, plaatselijke middenstand, 

industrie en zelfstandigen en vrije beroepen. Ze brengen elk met hun eigen specifieke 

activiteit en leven in de gemeente.   

SNR respecteert de georganiseerde groepen en wil ze gebruiken als 

adviesorgaan voor de gemeente. De bevolking zal van een goede economische 

onderbouw alleen maar beter worden.  

Op termijn zullen we een belastingbeleid voeren op niveau van de omliggende 

gemeenten en willen we kansen creëren en openstaan voor nieuwe initiatieven.  
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Algemeen   

SNR wil binnen de gemeentelijke administratie een middenstandsloket oprichten waar 

alle (kandidaat)middenstanders met hun vragen en problemen terecht kunnen. Bij 

doorverwijzing naar andere diensten volgt de verantwoordelijke van het 

middenstandsloket het betreffende dossier verder op. Dit is het zelfde principe als voor 

het sociaal loket.  

Rekening houdend met de belangrijke sociaal-economische functie en de moeilijkheden 

waarmee zij te kampen heeft verdient de middenstand alle aandacht van het 

gemeentebestuur.  Als beginnend zelfstandige wordt je geconfronteerd met tal van 

reglementen en belastingen. Een goede begeleiding daarbij is noodzakelijk. 

Bereikbaarheid is belangrijk voor onze bewoners en handelaars. Daarom moet er 

bijzondere aandacht gaan naar mobiliteit en beperking van de hinder bij openbare 

werken.  

SNR is voorstander van de uitbouw van een bedrijvencentrum. Startende ondernemers 

kunnen hier gebruik maken van gezamenlijke secretariaatsdiensten, gezamenlijk 

magazijn e.d.   

Jongeren kansen bieden is een must. Er zijn al verschillende jongeren in onze diensten 

die door hun stage een  vaste werkplek hebben gevonden.  

We bieden het gemeentepersoneel alle mogelijkheden, ondersteuningen en middelen bij 

de uitoefening van hun taak. 

De oude industrieterreinen langs de vaart willen we saneren in samenwerking met 

huidige eigenaars, de IOK en de hogere overheid. Zo is het mogelijk dat er slechts een 

minimum aan nieuwe terreinen voor KMO en industrie moet aangesproken worden  

  

Middenstand  

De Rijkevorselse middenstand bestaat uit enerzijds de onafhankelijke handelaars 

gevestigd in de dorpskernen en anderzijds de plaatselijke handelaars in de buitenwijken 

en het winkelcentrum BREEBOS.   

Regelmatige contacten tussen Het bestuur en middenstandsvereniging scheppen kansen 

voor een intensere samenwerking. We zullen de plaatselijke middenstand steunen bij het 

ontwikkelen en bekendmaken van dynamische, commerciële acties.   

  

Landbouw  

 

Onze gemeente is een plattelandsgemeente de landbouw is nog altijd een belangrijk 

onderdeel van onze bevolking en moet en zal dat ook in de toekomst zijn. 

 

Ondersteuning en advies voor investeringen, vergunningen en beroepsmodaliteiten 

moeten in overleg met de adviesraad optimaal werken.  

 

SNR pleit voor meer overleg om milieutechnische factoren zoals mestverwerking, braak 
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ligging en  misbruiken zoals storten tegen te gaan zodat de gronden het meeste 

rendement opleveren.  Dit waarborgt de gezondheid voor de gehele bevolking.  

 

De landbouw maakt voor een groot deel het imago van onze gemeente en dat moet ook 

blijven. Economisch gezien maken zij een zeer groot deel van onze inkomsten uit en 

daarom moet zij ook ten volle ondersteund worden door het gemeentebestuur. 

  

Industrie 

  

� Gelijke kansen voor de economische groei van de ondernemingen. 

� Betere bereikbaarheid en wegbewijzering industrieterreinen.  

� Betere administratieve, Informatieve opvolging voor vergunningen en uitvoeringen en 

bemiddelend optreden indien nodig, om de rendabiliteit niet te vertragen.  

� Structureel werken voor het voorkomen van milieuoverlast, wegverkeer in de 

dorpskom en andere  hinder.   

� Verder ontwikkelen bestaande bedrijventerreinen zal extra aandacht krijgen en 

toetsen we aan het gemeentelijk structuurplan.   

� Brandveiligheid is een prioriteit voor alle bedrijventerreinen. Alle noodzakelijke 

infrastructuur zullen we voorzien en duidelijk signaleren.  

 

Tewerkstelling  

De gemeente wil een bemiddelingsrol spelen tussen het bedrijfsleven en de 

werkzoekenden. In samenspraak met VDAB moet het bestuur de werking van het 

gemeentelijke werkgelegenheidssysteem verder mee uitbouwen. Een grotere 

tewerkstelling in eigen dorp zorgt voor een win-win situatie: inwoners werken dicht bij 

huis en de gemeente wordt er sterker van. 

  

Markt  

De wekelijkse markt heeft een prachtige traditie in Rijkevorsel en moet voor onze 

bewoners een aantrekkingspunt blijven.   

 

 

4.9. Toerisme 

 

Zowel voor bezoekers van onze gemeente als voor de eigen inwoners zijn er wandel- en 

fietsmogelijkheden.    

De gemeente behoudt haar rol betreffende toeristische en recreatieve informatie en in 

het onderhouden en bewegwijzeren van fiets- en wandelpaden. Zoals tijdens deze 

legislatuur is het belangrijk dat de VVV-werking onze steun blijft ontvangen en 

Rijkevorsel in samenwerking met onze administratie buiten onze grenzen promoot. 
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