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Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem

Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan (art. 9). Dit is een
motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan.
Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor oriëntatie van het beleid en voor het
bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren,
versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties …
De omgevingsanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de SWOT-methodologie.
In een eerste stadium kunnen (per dienst of cluster) de sterke en zwakke punten van de
organisatie (intern), en de opportuniteiten en bedreigingen rondom de organisatie (extern)
worden opgelijst. Dit resultaat is een weergave van het profiel van de organisatie binnen haar
omgeving : omgevingsanalyse.
In een verder stadium kan deze analyse leiden tot aanbevelingen, concrete voorstellen tot
verbetering in actieplannen en acties die opgenomen worden in een inspiratienota.
Op basis van deze analyse (en nota) en de beleidsprioriteiten van de nieuwe beleidsploeg
kunnen de beleidsdoelstellingen voor het meerjarenplan worden bepaald.
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Omgevingsanalyse : methodiek

OMGEVINGSANALYSE

BBC

Inspiratienota

Interne analyse
SWOT-ANALYSE

Aanbevelingen

Externe analyse
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Omgevingsanalyse : methodiek

BBC

De SWOT-analyse wordt opgebouwd rond de clusters die afgelijnd werden in de
opstartvergadering. Deze clusters zijn een groepering van verwante diensten die vaak een
gemeenschappelijk of overlappend werkterrein beslaan. Deze clusters komen veelal overeen
met de beleidsdomeinen in BBC, of kunnen daarop worden afgestemd. Voor elke cluster zal
een interne en externe analyse worden gemaakt.
Voor de gemeente Wortegem-Petegem is gekozen voor de volgende clusters:

1 Bestuur
2 Burger en Welzijn (OCMW)
3 Omgeving en Grondbeleid
4 Vrije tijd
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Omgevingsanalyse : project… vervolg

BBC

Het resultaat van de omgevingsanalyse is een rapport waaruit een synthese van ‘top 20’ kan
worden afgeleid in een inspiratienota. Deze nota is (samen met het rapport) de basis voor
overleg met de beleidsploeg.

Omgevingsanalyse



De inspiratienota
profileert de
organisatie binnen
haar omgeving.
Vanuit de expertise
van de administratie
zijn aanbevelingen
geformuleerd.



Afstemming met
beleidsvisie

De inspiratienota
wordt naast de visie
van de beleidsploeg
gelegd. Daaruit
ontstaat een ontwerp
van beleidsplan.



Afstemming op
Vlaams beleid

Het ontwerp van
beleidsplan wordt
desgevallend
aangepast en
afgestemd op de
Vlaamse
beleidsprioriteiten.



Toetsen aan
externe partners

Het ontwerp van
beleidsplan wordt
getoetst met externe
partners (burgers,
belangengroepen, …)
en aangepast of
bijgestuurd.
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De interne-analyse is opgebouwd rond 7 vlakken. Aan de hand van 10 gerichte
gesloten vragen binnen elk vlak wordt het interne profiel belicht en geëvalueerd.

1 Strategie en planning
2 Financieel beheer
3 Innovatie en dienstverlening
4 Communicatie en reputatie
5 Kwaliteit en interne controle
6 Personeel en organisatie
7 Samenwerking en netwerken

De interne SWOT-analyse wordt weergegeven
in een positioneringsroos. Voor de interne
analyse blijkt uit de roos op welke van de 7
vlakken de cluster sterk of zwak presteert.
Tevens blijkt welke vlakken als belangrijk of
minder belangrijk worden aanzien (rode
driehoek). Daaruit kan worden afgeleid wat de
werkpunten zijn voor de interne organisatie.
:

Mate van belang volgens cluster

:

Clusterscore

:

Score Q&A
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De externe-analyse (OT) wordt opgebouwd rond 6 vlakken. Binnen elk vlak schetsen we
de omgeving van de organisatie en de mogelijke impact hiervan op het beleid. Deze
vraagstukken worden door de clusterverantwoordelijken beantwoord met kennis van het
basisprofiel van de organisatie uit de beschikbare statistieken.

1 Institutioneel
2 Economisch
3 Demografisch en sociaal
4 Technologisch

De externe SWOT-analyse wordt weergegeven
in een positioneringsroos. Voor de externe
analyse blijkt uit de roos welke de belangrijkste
omgevingsfactoren zijn die impact hebben op de
organisatie en in welke mate de organisatie
daarvoor klaar is of niet, of zich daarop afstemt
of kan afstemmen.

5 Ecologisch

:

Mate van belang volgens cluster

6 Maatschappelijk

:

Clusterscore
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Basisprofiel
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Omgevingsanalyse : basisprofiel*
Gegevens
Inwoners

Lokaal

BBC

Belfius
cluster

Vlaams

6.308

Laatste
meting
2012

Grijze druk

42,08 (38,5 in 1997)

2010

Groene druk

42,11 (46,48 in 1997)

2010

Groei

+3,2%

+3,9%

+5,2%

2010

Groeiprojectie 2011-2020

+5,7%

+3,1%

+4,3%

2011

Vreemdelingen/1000 inw

9,1

38,5

63,9

2010

Groei Alleenwonende (V)

+30%

+16,2%

+15,7%

2009

Groei Alleenwonende (M)

+31,1%

+25,7%

+23,8%

2009

Aanvullende personenbel.

6,5%

7,75%

7,33%

2012

Waarde 1% APB

42,42

37,70

38,27

2012

Onroerende voorheffing

1.400

1.404

1.400

2012

Waarde 100 opct. OV/inw

16,15

14,32

21,42

2012

* Bronnen: http://www.ibz.rrn.fgov.be; http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
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Gegevens

BBC

Lokaal

Belfius
cluster

VTE/1000 inw Gemeente

4,32

6,31

8,20

2010

VTE/1000 inw Gemeente

1,55

3,85

5,20

2010

+24,6%

+16,5%

/

2012

Gem. verkoopprijs bouwgrond/m²

€120,2

€111,6

€155,4

2010

Kg hh afval per inw/jaar

613 kg

506,9 kg

524,8 kg

2010

Uitvoeringsgraad Riolering

72,3%

26%

92%

2009

26

19,9

70,7

2009

- 29,2%

-11,4%

-14,1%

2010

Max. 5

+3,2%

-0,5%

2009

Groei ondernemingen

Zuiveringsgraad
Groei verkeersongevallen
Groei Verkeersongevallen met fietsers

BELFIUS. Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)

Vlaams

Laatste
meting
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Gegevens

Lokaal

Soc.huurwoningen/app. /aantal private
huishoudens

BBC

Belfius
cluster

Vlaams

Laatste
meting

0,7

1,2

5,5

2008

Jobratio

60,5%

40,7%

73,4%

2009

Werkloosheidsgraad op 12/2012

3,22%

/

7,11%

2012

€32.455

€29.709

€29.368

2011

1

1,4

4,1

2010

Plaatsen in wzc/1000 65+

62,9

65,7

58,2

2010

Geregistreerde diefstallen en
afpersingen/1000 inw

7,3

10,6

31,4

2010

Gemiddeld gezinsinkomen per aangifte
Leefloontrekkenden/1000 inw

Indien niet vermeld, is het basisjaar 2000.
Legende:
Grijze druk: Bevolking 60+ ten opzichte van de bevolking 20-59 jaar.
Groene druk: Bevolking 0-19 jaar ten opzichte van de bevolking 20-59 jaar.
Jobratio: Aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar).
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Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Bestuur

Interne analyse : positionering

BBC
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Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Burger en welzijn

Interne analyse : positionering

BBC
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Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Omgeving en Grondbeleid

Interne analyse : positionering

BBC
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Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Vrije tijd

Interne analyse : positionering

BBC
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Interne analyse :


1 Strategie en planning

BBC

Algemene vaststellingen vanuit de clusters clusters
Het merendeel van de diensten werkt vanuit beleidsplanningsverplichtingen en vanuit andere regelgeving.
De bestaande plannen werden goed opgevolgd en uitgevoerd. De interne diensten werkten minder vanuit
een strategisch oogpunt. Daarnaast werden ook doelstellingen geformuleerd vanuit het algemene
beleidsplan.



Aanbevelingen van de clusters
- Uitbouwen van een goed onderbouwde strategie door het beleid, rekening houdend met de
inspiratienota en de inspraak van de inwoners en externe organisaties.
- Werken aan een betere opvolging en rapportering van strategie.
- Bestendigen van de communicatie met het College van Burgemeester en Schepenen met het oog op
een goede uitvoering van visie/beleid.
- Voldoende tijd gunnen aan de administratie voor het voorbereiden en het uitvoeren van bepaalde
dossiers en beleidsmatig werk.
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Interne analyse :


2 Financieel beheer

BBC

Vaststellingen vanuit de clusters
- De organisatie verwacht een afname van de subsidiestromen in de toekomst. Dit vormt een
aandachtspunt in het kader van behoud van dienstverlening en realisatie van doelstellingen.
- De mogelijkheden van schaalvoordelen worden nog niet volledig benut.
- Het budget vormt een weergave van het volgende jaar. De verschillende diensten worden betrokken en
geven concrete input. De omvang van het budget wordt eenmaal per jaar aangepast via
budgetwijzigingen.
- De wet op overheidsopdrachten in het kader van grote aankopen wordt goed opgevolgd en toegepast
via het programma 3P.
- Subsidiemogelijkheden worden steeds nagegaan en indien het mogelijk is, aangevraagd. Het is hierbij
zo dat vaak, omwille van te lange wachttijden, goedkeuring lang op zich laat wachten. Soms worden
werken hierdoor toch uitgevoerd zonder subsidies.



Aanbevelingen van de clusters
- Meer werk maken van gezamenlijke aankopen intern en extern (gemeente en OCMW onder andere via
raamcontracten).
- Meer communiceren via moderne communicatie binnen het wettelijk kader.
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Interne analyse :


3 Innovatie en dienstverlening

BBC

Vaststellingen vanuit de clusters
- Innovatie is niet steeds mogelijk door het gebrek aan tijd en middelen dit onder andere door de
toename van het overhevelen van taken door de hogere overheid zonder financiële middelen.
- Een centraal onthaal om de burger wegwijs te maken in de organisatie ontbreekt vandaag.
- De dienstverlening aan de burgers wordt op een regelmatige basis kritisch in vraag gesteld door de
diensten.
- Het producten- en dienstenaanbod wordt op een frequente wijze aangepast, ook al wordt het niet
opgelegd door de hogere overheid.
- Er is voldoende competentie aanwezig onder de medewerkers van de organisatie om te innoveren.



Aanbevelingen van de clusters
- Aandacht hebben voor innovatieve ideeën.
- Blijvend opvolgen van behoeften en tevredenheid van de burgers via de geijkte kanalen en
doelgroepgerichte bevraging.
- Implementeren van een centrale inkom met duidelijke en goed zichtbare bewegwijzering.
- Bestendigen en uitbreiden van klantvriendelijkheid.
- Blijvend investeren in bereikbaarheid en laagdrempeligheid.
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Interne analyse :


4 Communicatie en reputatie

BBC

Vaststellingen vanuit de clusters
- Bevordering van de interne communicatie in de gemeente is een aandachtspunt. De beschikbare
kanalen worden niet optimaal benut en informatiedoorstroming kan verbeteren. Op dienstniveau wordt
er voldoende intern gecommuniceerd.
- Er worden veel inspanningen gedaan om de klanten te informeren en dit via de gebruikelijke kanalen
zoals onder meer informatieblad, website, folders en persoonlijk contact.
- Participatie en consultatie van de doelgroepen gebeurt op een regelmatige manier (adviesraden,
persoonlijke gesprekken, informatievergadering).
- De cliënt kan steeds bij de organisaties terecht, desnoods wordt hem een alternatief aangeboden. Zo
wordt er eventueel contact opgenomen met externe diensten indien cliënten specifieke vragen hebben.
- Netwerken voor communicatie vormen een grote belangrijkheid in de hele organisatie. Zo zijn er met
verscheidene partners nauwe contacten (samenwerkingsverbanden en persoonlijke contacten).



Aanbevelingen van de clusters
- Optimaliseren van communicatie tussen OCMW en gemeente.
- Uitbouw intranet waar verscheidene documenten gedeeld en geraadpleegd kunnen worden.
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Interne analyse :


5 Kwaliteit en interne controle

BBC

Vaststellingen vanuit de clusters
- Kwaliteitscontrole wordt in de dagdagelijkse taken bewaakt, maar is niet geformaliseerd of
neergeschreven in een kwaliteitshandboek of - systeem.
- Er zijn enkel per dienst interne controlemechanismen uitgebouwd (uitzondering OCMW).
- De infrastructuur van de organisatie voorziet in de huidige behoeften van het cliënteel. Bij het OCMW
vormt de infrastructuur een knelpunt (ruimte en privacy). Beide organisaties zullen geconfronteerd
worden met een noodzaak aan uitbreiding van de infrastructuur.
- De organisaties hebben een klachtenregistratiesysteem en behandelen hiernaast ook de klachten
binnen een redelijke termijn.



Aanbevelingen van de clusters
- Uitwerken van een interne controlesysteem.
- Verzekeren van privacy van de burger in sociaal huis.
- Bij de uitbreiding van infrastructuur, rekening houden met de nood aan een centraal vergaderlokaal.
- Optimaliseren infrastructuur bibliotheek.
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Interne analyse :


6 Personeel en organisatie

BBC

Vaststellingen vanuit de cluster
- De organisatie werkt met functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. Zo is er recent een nieuw
systeem geïmplementeerd. Binnen deze gesprekken wordt er gepeild naar personeelstevredenheid. Er
worden persoonlijke doelstellingen vooropgesteld voor de medewerkers.
- Er is voldoende mogelijkheid om opleidingen te volgen, maar tijdsgebrek verhindert dit soms.
- Er is slechts eenmalig een personeelsbehoeftenonderzoek gebeurd bij de opmaak van het organogram.
Een opvolging van het organogram is aangewezen.
- De werking van de organisatie komt niet in het gedrang door ziekte en afwezigheid.



Aanbevelingen van de clusters
- Personeelstevredenheid in stand houden.
- Streven naar positieve organisatiecultuur (waardering, motivatie, collegialiteit, teamgevoel, …).
- Uitwerken van een centrale agenda bij het onthaal.
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7 Samenwerking en netwerken

BBC

Vaststellingen vanuit de clusters
- Indien bepaalde medewerkers afwezig zijn, slaagt de organisatie erin de dienstverlening te bestendigen
en de taken over te nemen dankzij de flexibiliteit van de medewerkers.
- Binnen de verschillende clusters wordt er tussen de diensten op een regelmatige basis samengewerkt.
- Er wordt samengewerkt, ook op projectmatige basis, met andere organisaties.
- De organisatie benut goed de mogelijkheden van benchmarking met andere besturen in de vergelijking
van prestaties en ervaringen. Interne informatie wordt intern beschikbaar gehouden om te delen met
andere besturen op vraag.



Aanbevelingen van de clusters
- Mogelijkheden tot meer intergemeentelijke samenwerkingen onderzoeken.
- Optimaal benutten van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen besturen.
- Herinvesteren in overlegvergaderingen (MAT-niveau) op reguliere tijdstippen.
- Overleg met andere clusters en diensten plegen inzake projectwerking en multidisciplinaire dossiers op
bestuurlijk niveau.
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Externe analyse : missie

BBC

Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel.

Zorgen voor een goede en efficiënte interne organisatie (bestuur en diensten) en
een goed uitgebouwde infrastructuur die resulteert in tevreden inwoners.
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Externe analyse : positionering

BBC
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Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Beleids- en beheerscyclus :
Vanaf uiterlijk 1 januari 2014 moeten steden en gemeentes, OCMW’s, provincies en autonome
gemeentebedrijven voldoen aan het BBC-besluit. Deze verandering in regelgeving heeft verregaande
gevolgen voor de werking van de organisatie. Zo wordt de financiële planning meer gelinkt aan de
beleidsplanning.
De gemeente is samen met het OCMW van start gegaan met BBC. De omgevingsanalyse is opgemaakt,
beleidsdomeinen zijn vastgelegd en de implementatie van beleidsvelden, beleidsitems en algemene
rekeningen is reeds gebeurd.
Voor budget 2013 is reeds alles geïmplementeerd. De vaststelling was dat bij opmaak van het budget er
reeds besparingen zijn moeten gebeuren om het resultaat op kasbasis sluitend te krijgen.

CRAB – decreet :
Het CRAB of centraal referentieadressenbestand is de eerste authentieke geografische gegevensbron in
Vlaanderen. Deze invoering impliceert een extra aanwerving of een taakverschuiving. De gemeente is
momenteel bezig met de implementatie van het CRAB.



- Voorzien van extra middelen voor het CRAB-project (personeel, infrastructuur, …).
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Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Pensioenregeling :
Ingevolge de nieuwe pensioenwet (in werking sedert 1 januari 2012) worden alle bestaande
pensioenstelsels van de lokale besturen (de zogenaamde ‘pools’) samengevoegd in een “gesolidariseerd
pensioenfonds”. Besturen worden geresponsabiliseerd op basis van hun personeelsbestand. Dit is onder
meer afhankelijk van de verhouding tussen het aantal statutairen en contractuelen. De gemeente en het
OCMW Wortegem-Petegem zijn geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.
Het voeden van de pensioenbijdrage tot 2016 (32,5% + 7,5% eigen bijdrage) is verwerkt in het
meerjarenplan 2012-2016. Zowel het OCMW als de gemeente voorzien in een 2de pensioenpijler voor
contractuelen die bestaat uit 2% van het pensioengevend jaarloon. Er is hiervoor een inhaalbeweging
gemaakt: 3% van het pensioengevend jaarloon van contractuele personeelsleden in dienst op 01/01/2010
voor de prestaties bij de verzekeringnemer tussen 01/01/2005 en 31/12/2009.
Voor medewerkers die nu reeds in pensioen zijn gegaan, gaat de organisatie 5 jaar terug om zo een
solidariteitsprincipe toe te passen.

Verhouding (koppen)

Statutairen en decretale graad

Tijdelijken en Contractuelen

Gesco

Gemeente

20

9

10

OCMW

4

1

10

28

Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Bestuur

Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Investeringen :
In budget 2013 zitten enkele projecten en/of studies die van start zullen gaan zoals onder andere
inrichtingsplan RUP Wortegem, RUP Elsegem, Verbouwing huis Lateur Lindestraat, renovatie
schoolgebouw Moregem, collectorwerken Ooike en Moregem, uitbreiding bibliotheek, wegenwerken
Oudenaardseweg, Waregemseweg (fase 2), overname sportinfrastructuur, Eekhoutstraat, verbindingsweg
Gotstraat met Anzegemseweg, …. De meeste projecten zitten in een opstartfase. Daarnaast is de
uitbreiding van de centrale begraafplaats en vernieuwing van het volledige informaticasysteem voor zowel
de gemeente als voor het OCMW gepland in 2013.
Deze verscheidene investeringen zullen ingepland worden in het meerjarenplan 2014-2019.

-

Onderzoeken van financiële implicaties investeringen (meerjarenplan 2014-2019).

- Zoeken naar nieuwe en andere inkomstenbronnen en/of verhoging van bestaande inkomsten om
voorziene investeringen uit te voeren over een termijn van 6 jaar.
Investeringen patrimonium OCMW :
Elsegemplein 18 wordt ofwel een LOI ofwel zal er een renovatie gebeuren zodat het pand als nood- of
doorgangswoning kan gebruikt worden. Daarnaast loopt het pacht Schuttershof in 2014 ten einde. De
woningen van het OCMW zijn reeds meer dan 30 jaar oud, waardoor het financiële kostenplaatje alsmaar
toeneemt (renovatiewerken, onderhoud, energie, …).
Deze investeringen hebben financiële gevolgen voor zowel de gemeente als voor het OCMW (bijdrage).
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Externe analyse :

1 Institutioneel

BBC

Brandweerhervorming :
De brandweerdiensten staan voor de grootste hervorming in jaren. Deze hervorming beoogt een
schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de verschillende bestaande brandweerkazernes.
De gemeente Wortegem-Petegem heeft geen eigen brandweer, maar wordt beschermd door de stad
Oudenaarde.
Vanaf 1 januari 2014 krijgt normaliter de brandweerzone Vlaamse Ardennen eigen rechtspersoonlijkheid.
De financiële impact voor de werkings- en investeringsmiddelen zijn nog niet gekend.

Infrastructuur gemeente en OCMW :
Er is nood aan een bijkomende locatie of een uitbreiding van de infrastructuur voor het huisvesten van de
medewerkers en de diensten.

-

Voldoende aandacht hebben voor ecologische verhaal bij bestaande en nieuwe infrastructuren.
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Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Belastingdruk en beleidsruimte :
Onderstaande tabel geeft de belastingdruk van de gemeente Wortegem-Petegem ten opzichte van de
Belfius-cluster en Vlaanderen weer.
Met de budgetbespreking 2013 is reeds een verhoging van de belasting voor tweede verblijven
doorgevoerd van €375 naar €750. Ook de milieubelasting is verhoogd van €30 naar €45.



WortegemPetegem

Belfiuscluster

Vlaanderen

Laatste meting

Aanvullende personenbelasting

6,5%

7,75%

7,22%

2012

Waarde 1% APB/inw

42,42

37,70

38,27

2012

Onroerende voorheffing

1.400

1.404

1.400

2012

Waarde 100 opct. OV/inw

16,25

14,32

21,42

2012

- Zoeken naar nieuwe en andere inkomstenbronnen en/of verhoging van bestaande inkomsten om
voorziene investeringen uit te voeren over een termijn van 6 jaar.
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Externe analyse :

2

Economisch

BBC

Schuldenlast :
De schulduitgave per inwoner bedroeg €48 in de gemeente Wortegem-Petegem ten opzichte van €134 in
de cluster. Er is een aanzienlijke stijging waarneembaar vanaf 2012, onder andere lening voor
restauratiewerken hoevegebouw, lening collectorwerken Wortegem, lening voor overname
sportinfrastructuur, ….
Tarievenbeleid :
De kostprijs van diensten wordt voor de besturen hoger, maar dit wordt niet in gelijke mate doorgerekend
aan de klant. Het tarievenbeleid wordt geactualiseerd.



- Blijvend evalueren van de tarieven.
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Interne demografie Gemeente :
Onderstaande tabel en taartdiagram geven de interne demografie van de personeelsleden van de
gemeente Wortegem-Petegem weer.



Leeftijdscategorieën

Aantal

Verhouding

18-29 jaar

4

10,26%

30-39 jaar

11

28,21%

40-49 jaar

14

35,90%

50-59 jaar

9

23,08%

60+ jaar

1

2,56%

- Inschatten implicaties: vervangingen, kennisoverdracht en financiën.
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Interne demografie OCMW :
Onderstaande tabel en taartdiagram geven de interne demografie van de personeelsleden van het OCMW
Wortegem-Petegem weer.

Leeftijdscategorieën

Aantal

Verhouding

18-29 jaar

3

20,00%

30-39 jaar

3

20,00%

40-49 jaar

4

26,67%

50-59 jaar

4

26,67%

60+ jaar

1

6,67%
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Demografische samenstelling en evolutie :
Wortegem-Petegem heeft te kampen met toenemende grijze druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in
2010 4,2 ouderen. In 1997 waren er 3,8 ouderen t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.431
inwoners ouder dan 60 jaar. 311 personen waren ouder dan 80 jaar.
Wortegem-Petegem heeft hierbij een afnemende groene druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in
2010 4,2 jongeren. In 1997 waren er 4,6 jongeren t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.432
inwoners jonger dan 19 jaar.
Er is een toename van de bevolking in Wortegem-Petegem. T.o.v. 2000 is er een groei met 3,2 % in
Wortegem-Petegem, 3,9% in vergelijkbare gemeenten en 5,2% op het Vlaamse niveau. De studiedienst
van de Vlaamse regering voorspelt in de gemeentelijke profielschets van april 2012 opnieuw een stijging
in 2020 met 5,7% t.o.v. 2011 voor Wortegem-Petegem, 3,1% voor vergelijkbare gemeentes en 4,3% op
het Vlaamse niveau.
Binnen de demografie van de gemeente Wortegem-Petegem is ook het aantal alleenwonende mannen
en vrouwen toegenomen. In 2009 was het aantal alleenwonende vrouwen ten opzichte van 2000 met
30,0% toegenomen (277 in totaal). In 2009 was het aantal alleenwonende mannen ten opzichte van 2000
met 31,1% gestegen (236 in totaal). De Vlaamse studiedienst voorspelt in de gemeentelijke profielschets
2012 een verdere stijging van 2020 met 14,0% (mannen) en 15,4% (vrouwen).



Het is belangrijk dat de dienstverlening mee evolueert met deze demografische evoluties en samenstelling
van de bevolking eventueel gebaseerd op een gerichte bevraging.
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Digitalisering van de dienstverlening :
De gemeente Wortegem-Petegem zet reeds in op de digitalisering van de dienstverlening. Zo beschikt de
gemeente over een e-loket. Hier wordt vandaag te weinig gebruik van gemaakt. De website van de
gemeente wordt iedere maand bijgewerkt.
Begin 2013 zal ook gewerkt worden met een online reservatieprogramma voor alle gemeentelijke
infrastructuur en materiaal.
De website van het OCMW en de gemeente vormen een blijvend aandachtspunt.



- Sensibiliseren en stimuleren tot het gebruik van het e-loket.
- Blijvend optimaliseren websites OCMW en gemeente (up-to-date maken, bijwerken, …).
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Digitalisering interne werking :
Op vlak van digitalisering van de interne werking zijn reeds enkele initiatieven genomen. Er kan hier
echter nog verder op ingezet worden.
Voor de pensioenen wordt er gebruik gemaakt van Capelo (loopbaangegevens). Het doel is om tegen eind
2013 alle gegevens in het systeem geïmplementeerd te hebben.
Het archief van de gemeente staat op punt. Dit is voor het OCMW gepland. Beide archieven zijn niet
gedigitaliseerd.
Inzake interne communicatie is een doorgeefmap/servermap aanwezig om informatie door te geven. De
gemeente is bezig met het implementeren van nieuwe informaticasystemen. Dit kan mogelijks uitgebreid
worden naar een intranet voor personeelsleden.



- Onderzoeken verder digitaliseringsmogelijkheden.
- Implementeren intranet.
Informatica infrastructuur :
Vele zaken worden gedigitaliseerd en geïnformatiseerd. Deze evolutie vraagt een aanpassing van de
informatica infrastructuur. Het computersysteem is niet optimaal voor de huidige werking.
Er is in het budget 2013 een aanpassing van de computer infrastructuur voorzien.
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Algemeen :
Duurzaamheid en ecologie krijgen reeds aandacht in zowel de gemeente als in het OCMW. Zo zijn reeds
energiescans uitgevoerd. Men is bezig met de verwerking en toepassing van de aanbevelingen.
Daarnaast werken zowel gemeente en OCMW samen omtrent wonen. Er kunnen gratis energiescans
doorgevoerd worden. Er is hierbij een bepaald % gereserveerd voor de doelgroep van het OCMW.
Intern tracht men te streven naar een papiervrije werkomgeving. De gemeente tracht “paperless” te
werken. De financiële diensten hanteren hiervoor reeds papyrus.net. Daarnaast werkt het OCMW met een
label voor papier.



- Meer sensibiliseren naar burger toe met betrekking tot ecologie.
- Bestendigen adviesverlening in verband met de energiefactuur.
- Sensibiliseren omtrent gebruik Fair Trade producten.
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Onbekende behoeften en noden van de burgers :
Het is vandaag niet duidelijk wat de burger concreet wenst van de dienstverlening. Het is daarnaast
moeilijk om te weten hoe tevreden de klanten zijn van de dienstverlening die zowel de gemeente als het
OCMW aanbieden.



- Blijvend opvolgen van behoeften en tevredenheid van de burgers via de geijkte kanalen en
doelgroepgerichte bevraging.
Samenwerking gemeentelijk en vrij onderwijs :
Er is reeds een positieve samenwerking.



- Bestendigen van de samenwerking tussen gemeentelijk en vrij onderwijs.
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Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel.

Het uitbouwen van een sociaal beleid, gebaseerd op de plaatselijke noden en behoeften met als
doel van Wortegem-Petegem een gemeente te maken waar het voor iedereen goed is om
menswaardig te wonen, te leven en te werken. Daarenboven moet de burger beroep kunnen
doen op een goede dienstverlening van het sociaal huis.
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Planlastverminderingsdecreet :
De sectorale plannen worden met als uiterste deadline 1 januari 2014 ingepast in de beheers- en
beleidscyclus. Dit houdt in dat de individuele planningsverplichting van de sectorale plannen: cultureel
erfgoed, cultuur, flankerend onderwijs, gemeentelijk onderwijs, integratie, jeugd, kinderopvang, lokaal
sociaal beleid, lokale diensteneconomie, milieu, ontwikkelingssamenwerking, opvoedingsondersteuning,
ouderenbeleid participatie, sport en steden wordt omgezet in één globaal plan.
Het doel van dit decreet is een administratieve planlastvermindering. Er wordt echter vermoed dat dit niet
het beoogde effect zal hebben. Het zal nog steeds het doel zijn om te werken met plannen en
doelstellingen, maar dan in één globaal plan.



Het blijft uiteindelijk de doelstelling om een zo goed mogelijke hulp- en dienstverlening aan de burger te
bieden.

Decreet opvoedingsondersteuning :
Het decreet opvoedingsondersteuning beoogt dat lokaal, in iedere gemeente, een huis van het kind wordt
opgericht. Deze verplichting is moeilijk haalbaar voor een kleine gemeente.
Regionale samenwerking kan hier van pas komen. Er is reeds op regionaal vlak een lokaal overleg
opvoedingsondersteuning.
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Vreemdelingenwetgeving :
De constante wijzigingen inzake vreemdelingenwetgeving zijn moeilijk op te volgen.
De vraag stelt zich of de mogelijkheid tot correcte doorverwijzing naar een deskundige bestaat en of er
kan nagedacht worden over regionale samenwerking.
Onderstaande tabel geeft het aantal vreemdelingen per 1000 inwoners weer. De gemeente heeft een laag
aantal vreemdelingen op haar grondgebied.
Wortegem-Petegem

Belfius-cluster

Vlaanderen

Aantal vreemdelingen/1000 inwoners in 2005

5,1 (30)

31,1

49,2

Aantal vreemdelingen/1000 inwoners in 2010

9,1 (57)

38,5

63,9

Overheveling taken van hogere overheid :
Er is een toename van het aantal taken voor de lokale besturen doordat de hogere overheden alsmaar
meer bevoegdheden en opdrachten overhevelen. Het is echter zo dat er in tegenstelling tot de hogere
werklast, geen middelen mee worden overgeheveld op vlak van onder andere personeel.
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Algemene economische tendensen – inflatie en armoedeverschuiving :
De inflatie is vandaag hoger dan de procentuele inkomensstijging. De consument moet meer betalen voor
hetzelfde aanbod en het woonkrediet weegt meer op het gezinsbudget dan vroeger. Mensen willen over
een goed en comfortabel woonaanbod beschikken. Het vroegere ‘eerst sparen’ wordt niet langer
toegepast.
Hiernaast is de doelgroep van het OCMW verschoven: alsmaar meer mensen doen beroep op het OCMW,
ook tweeverdieners. Vroeger was er armoede in termen van middelen, vandaag is er armoede aan kansen.
De “gemiddelde” levensstandaarden ligger hoger waardoor sommige mensen niet mee kunnen. Deze
mensen zijn daarom niet arm, maar vallen tussen de mazen van het net.
Schuldhulpverlening, budgetbeheer en -begeleiding :
Het OCMW Wortegem-Petegem merkt een toename van het aantal dossiers schuldhulpverlening,
budgetbeheer en –begeleiding. Er zijn alsmaar meer mensen met inkomens die schulden maken.
Het OCMW werkt reeds samen met dienst collectieve schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen waar een
juriste het OCMW bijstaat.
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Wonen :
Inzake betaalbaar wonen bestaan reeds enkele initiatieven vanuit Wortegem-Petegem: toekenning
huurtoelage, De Hoeksteen, crisisopvang, bejaardenwoningen en proactief woonbeleid.
Binnen het OCMW is er een reglement tot toekenning van een huurtoelage ten gunste van inwoners van
Wortegem-Petegem.
Het gesubsidieerd project sociale huisvesting De Hoeksteen biedt twee appartementen met twee
slaapkamers en twee appartementen met één slaapkamer via sociale verhuring aan.
Er wordt daarnaast samengewerkt op het gebied van de politiezone in het kader van crisisopvang.
Op vlak van het woonbeleid zijn reeds enkele projecten in samenwerking met het CAW, enkele OCMW 's
en de gemeente.
Het OCMW en de gemeente hebben daarnaast elk twee bejaardenwoningen.
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Sociaal woningaanbod :
Het sociaal woningaanbod in Wortegem-Petegem is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten. De
gemeente is echter goed op weg in het kader van het Bindend Sociaal Objectief (verplicht aantal sociale
koop-, huurwoningen en kavels).
Dit objectief voor Wortegem-Petegem is de realisatie van 15 koopwoningen tegen 2020, 54 huurwoningen
waarvan 39 tegen 2020 en 15 tegen 2025.



- Bestendigen evolutie om BSO te halen.
Tewerkstelling via art. 60 :
Het OCMW Wortegem-Petegem tracht cliënten, die een leefloon aanvragen, tewerk te stellen via art. 60
contracten. Het OCMW werkt hierbij samen met de kringwinkel Vlaamse Ardennen en de kringwinkel ZuidWest-Vlaanderen. Daarnaast worden ook mensen tewerkgesteld in onder andere de poetsdienst van het
OCMW. Ook vanuit de VDAB worden regelmatig projecten aangeboden waarop het OCMW tracht in te
spelen.
Aanbod tewerkstelling in Wortegem-Petegem :
Er zijn een aantal grote bedrijven op het grondgebied van de gemeente, maar ervaring toont aan dat
Wortegem-Petegem, gezien zijn statuut als buitengebied, fungeert als slaapgemeente. Inwoners gaan vaak
buiten de gemeente werken.
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Wet op werkloosheidsuitkering :
Met de nieuwe wet op werkloosheidsuitkering wordt de uitkering aangepast in duur en hoogte. Het OCMW
vreest dat door deze wijziging er een toename van het aantal mensen die leefloon en steun aanvragen, zal
zijn.
Het idee achter de verstrenging van de wetgeving is mensen vlugger en meer tewerk te stellen. Dit zal
echter niet steeds het geval zijn. Sommige doelgroepen zullen het hierbij moeilijk hebben om in het
reguliere arbeidstraject terecht te komen.
Lokale economie :
Er is geen bloeiende lokale economie in Wortegem-Petegem. Er zijn een aantal kleine handelaren
aanwezig, maar er is weinig of geen lokale economie. De burgers gaan voornamelijk naar de nabij gelegen
steden en gemeenten.
Sommige inwoners hebben het hier moeilijk mee doordat er een grote afstand moet afgelegd worden naar
de omliggende gemeenten en steden (mobiliteit) enerzijds, en anderzijds zijn de kleinere lokale
kruidenierszaken vaak duurder.
Tarievenbeleid :
De tarieven van de klusjesdienst, poetsdienst en maaltijddienst zijn gelinkt aan een maximum inkomen,
maar deze prijs is te laag. Voor kansarmen zou er een speciaal tarief kunnen zijn, en dit gelinkt aan een
sociaal onderzoek verricht door de sociale dienst.



- Blijvend evalueren tarievenbeleid.
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Groene druk :
Wortegem-Petegem heeft een afnemende groene druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in 2010 4,2
jongeren. In 1997 waren er 4,6 jongeren t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.432 inwoners jonger
dan 19 jaar. Deze groene druk is echter nog steeds hoog en gaat gepaard met een toename van het
bevolkingsaantal.
Er zijn in de gemeente een aantal nieuwe wijken gebouwd die nieuwe en jonge gezinnen hebben
aangetrokken.
Deze tendens brengt ook een verhoogde vraag naar kinderopvang met zich mee. Momenteel zijn de
opvangmogelijkheden in Wortegem-Petegem volzet. Het is hierbij aangewezen om een onderzoek te doen
naar opvang. Er kan hierbij gepeild worden naar een mogelijk tekort, naar de vraag / behoefte tot opvang
en naar de wensen van de ouders (welke soort opvang). Er moet hiernaast ook gekeken worden of het
moeilijk is om als onthaalouder te starten.
De vraag stelt zich hoe een gemeente hierop kan anticiperen?



- Onderzoek voeren inzake kinderopvang (zie bovenstaande toelichting).
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Grijze druk :
Wortegem-Petegem heeft te kampen met toenemende grijze druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in
2010 4,2 ouderen. In 1997 waren er 3,8 ouderen t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.431
inwoners ouder dan 60 jaar. 311 personen waren ouder dan 80 jaar.
Deze tendens heeft zijn gevolgen op vlak van onder andere toegankelijkheid bij publiek toegankelijke
gebouwen.
Er is er ook een toename van vragen rond pensioenen en hulp aan bejaarden.
Deze doelgroep weet vaak niet waar ze recht op hebben: welke mogelijkheden zijn er en waar moeten
deze mogelijkheden/hulpvragen aangevraagd worden. Het aanbod is onbekend.
Het OCMW stelt vast dat deze doelgroep vaak te kampen heeft met een slechte woonkwaliteit door het
niet bestaan van aangepast wonen. De thuisdiensten anticiperen hierop in het kader van levenslang
wonen. Er wordt soms doorverwezen naar private thuishulpdiensten. Ook hier wordt vastgesteld dat er
onvoldoende kennis over het bestaande aanbod bij de inwoners is.
Het verenigingsleven biedt voor deze doelgroep activiteiten aan, maar is voornamelijk gericht op
actieve senioren. Er bestaat geen aanbod voor de minder actieven. Dit kan leiden tot vereenzaming.



- Duidelijkheid en transparantie scheppen over het bestaande aanbod aan deze doelgroep.
- Er moet voldoende aandacht zijn voor toegankelijkheid bij publiek toegankelijke gebouwen
(professioneel toegankelijkheidsadvies betrekken bij (ver)bouwplannen).
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Eenoudergezinnen :
Binnen de bevolkingstoename wordt er een sterke toename van het aantal eenoudergezinnen vastgesteld.
Deze doelgroep heeft specifieke noden zoals onder andere op vlak van flexibele kinderopvang.
Het OCMW Wortegem-Petegem stelt hierbij vast dat deze gezinnen niet langer kunnen beroepen op hun
loon om tegemoet te komen aan alle kosten. Dit vertaalt zich in het aantal dossiers budgetbeheer en
collectieve schuldhulpverlening. Ook inzake betaalbaar wonen heeft Wortegem-Petegem relatief hoge
huurprijzen en een relatief laag aanbod aan kleine betaalbare woningen.
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Website en e-loket :
De gemeente en het OCMW beschikken beiden over een website. Het is belangrijk om deze regelmatig up
te daten.
De gemeente heeft hiernaast ook een e-loket, maar dit wordt weinig gebruikt door de burgers.



- Beter bekend maken van het e-loket.
Nadelen digitalisering :
De digitalisering houdt ook gevaren en negatieve effecten in zoals het ontstaan van een digitale kloof en
het verdwijnen van persoonlijk contact.
Het gebruik van e-mail werkt drempelverlagend. De burger zal hier ook sneller van gebruik maken
(mondigheid).
Het cliënteel van het OCMW maakt veel gebruik van e-mail. Dit communicatiemiddel is goedkoop en weinig
tijdsintensief, maar het persoonlijk contact is weg. Dit brengt een afname van voeling en controle over
dossiers met zich mee.
Communicatie- en luxeartikelen wordt meer en meer gelinkt aan status. Deze link en een verhoogde
verwachting vanuit de samenleving zijn een grote kost voor kansarmen. Deze doelgroep is zich vaak niet
bewust van de mogelijke implicaties.



- Kansarmen sensibiliseren voor deze gevaren.
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Algemeen :
Duurzaamheid en ecologie krijgen reeds aandacht in zowel de gemeente als in het OCMW. Er wordt reeds
ingezet op het minder afdrukken van documenten en er wordt op e-mails gevraagd deze niet af te
drukken. Daarnaast wordt ook spontaan gebruik gemaakt van kladpapier.
De gemeente heeft hierrond reeds afspraken gemaakt (gemeentelijk informatieblad als publicatiekanaal),
maar hier wordt soms van afgeweken.



Algemene aanbevelingen inzake ecologisch :
- (Interne) opleidingen voor bevoegd personeel om tips door te geven aan cliënten om energiezuinig te
werken. Dit kan in samenwerking tussen de gemeente en het OCMW (in de gemeente heeft reeds
iemand opleiding gevolgd).
- Zelf op de burelen energiezuiniger om gaan met de verwarming en airco. Iedereen verantwoordelijk
maken voor energieverbruik binnen eigen bureel.
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Mondige en kritische burger :
De burgers worden vandaag de dag steeds mondiger en hebben grotere verwachtingen/eisen ten opzichte
van het lokaal bestuur. Ze handelen hierbij vaker vanuit hun rechten-op discours. Via allerlei media worden
de burgers ook met meer informatie geconfronteerd.
Vrijwilligers :
Het OCMW werkt reeds met vrijwilligers voor de bel-auto (Minder Mobielencentrale) en voor kleine klusjes.
Deze werking zit goed. De vrijwilligers die er zijn, blijven zich engageren. Het is echter zo dat er geen
instroom is van nieuwe vrijwilligers. Indien de vrijwilligers zouden wegvallen, zal er moeten ingezet
worden op promotie van de vrijwilligerswerking.

Vereenzaming en individualisering :
De vereenzaming en individualisering van de burgers komt alsmaar meer naar boven. Zo wordt onder
andere het niet georganiseerd sociaal netwerk kleiner. De vraag stelt zich hoe het OCMW en de gemeente
hierop kunnen anticiperen.



- Mogelijke maatregelen om weerwerk te bieden aan de vereenzaming: huisbezoeken, regelen van
vervoer via bel-auto of belbus, … .
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Mobiliteit :
De gewone busverbinding is afgenomen. Er is een belbusverbinding, maar deze heeft geen flexibele
uurregeling. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer hebben het daardoor moeilijk om zich
te verplaatsen. Daarnaast wordt ook door zowel de jeugd als door senioren de veiligheid voor fietsers
aangekaart als een probleem.
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Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel.

Ontwikkelen van een laagdrempelig en divers beleid voor de vrijetijdsbesteding van alle
inwoners, waarbij we netwerken, communiceren en participeren creëren en stimuleren.
Daarnaast schenken we aandacht aan de externe uitstraling van ons vrijetijdsbeleid.
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Beleids- en beheerscyclus en planlastverminderingsdecreet :
De sectorale plannen worden met als uiterste deadline 1 januari 2014 ingepast in de beheers- en
beleidscyclus. Dit houdt in dat de individuele planningsverplichting van de sectorale plannen: cultureel
erfgoed, cultuur, flankerend onderwijs, gemeentelijk onderwijs, integratie, jeugd, kinderopvang, lokaal
sociaal beleid, lokale diensteneconomie, milieu, ontwikkelingssamenwerking, opvoedingsondersteuning,
ouderenbeleidparticipatie, sport en steden wordt omgezet in één globaal plan.
De gemeente is door dit decreet niet langer verplicht een apart jeugd-, cultuur- of sportbeleidsplan op te
maken. De zekerheid rond consequenties van genomen beslissingen in de beleidsplannen valt met de BBC
een stuk weg. Daarnaast is er op vlak van subsidies ook een andere toepassing.



- Bij opmaak meerjarenplan verschillende diensten betrekken (samen aanpakken en opstellen).
- Bewaken dat elk beleidsdomein binnen de cluster zijn eigenheid (ook financieel) kan bewaren en niet
verloren gaat in het grote geheel.
Decreet lokaal cultuurbeleid :
Het vernieuwd decreet lokaal cultuurbeleid streeft naar een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid en
een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden. De openbare bibliotheek is een
actieve informatiebemiddelaar en is actief inzake geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie.



- Binnen de eisen van het vernieuwd decreet lokaal cultuurbeleid voldoet de huidige infrastructuur van de
bibliotheek niet meer, een uitbreiding dringt zich op. Er is hier reeds op geanticipeerd door planning
uitbreiding bibliotheek.
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Vlaamse beleidsprioriteiten :
Sport: ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportverenigingen via gericht subsidiebeleid, stimuleren
sportverenigingen tot professionalisering met bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en
eventueel onderlinge samenwerking, voeren activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie via
een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod, voeren van een beweeg- en
sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om
actief te participeren aan sport.
Cultuur: voeren kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid, organiseren laagdrempelige bibliotheek
aangepast aan hedendaagse behoeften, organisatie cultuurcentrum indien van toepassing.
Bibliotheek: inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering, onafhankelijk pluriform
aanbod volgens doelpubliek in niet commerciële omgeving, online catalogus gebaseerd op Open Vlacc,
laagdrempelig aanbod, klantvriendelijke uren, 75% budget aan Nederlandstalige publicaties.
Jeugd: ondersteunen van het jeugdwerk, bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht
voor jeugdcultuur.



- Er zal vanuit de gemeente Wortegem-Petegem moeten
beleidsprioriteiten inzake de verschillende vrijetijdsdomeinen.

ingezet

worden

op

de

Vlaamse

- Inzake de beleidsprioriteit 'jeugdcultuur‘: op poten stellen van lokale samenwerkingsverbanden tussen
onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd.
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Samenwerkingsverbanden :
De vrijetijdsdiensten van Wortegem-Petegem zitten reeds in verscheidene samenwerkingsverbanden zoals
onder andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, burensport, samenwerkingsverband
bibliotheek en toerisme Vlaamse Ardennen.



- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn een belangrijke meerwaarde in de gemeente en
moeten behouden blijven.
Geluidsnormering :
De nieuwe regelgeving inzake de geluidsnormen is op 1 januari 2013 in voege getreden. De gemeente
Wortegem-Petegem heeft hier nog geen acties in ondernomen. Het is echter verplicht om geluidsmetingen
te doen.
Vanuit de milieudienst werden reeds brieven verstuurd aan lokale actoren om deze in een bepaalde klasse
te plaatsen.



Algemene aanbevelingen :
- Investeren in het ondersteunen, stimuleren en faciliteren van de artistiek-expressieve beleving van
kinderen en jongeren.
- Verder uitbouwen van de uitleendienst.
- Bij organisatie van publiek toegankelijke initiatieven moet het bestuur aandacht hebben voor de
aangepaste geluidsnormering (voorbeeld: uitleendienst).
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Economisch
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Tarievenbeleid :
Inzake het tarievenbeleid wordt de laagdrempeligheid in de bibliotheek en in culturele activiteiten
gegarandeerd. De tarieven voor de speelpleinwerking zullen toenemen en de tarieven voor sport zijn
reeds aangepast en zijn laagdrempelig ten opzichte van de omliggende gemeenten.
Financieel economische crisis – impact op vrijetijdsbesteding :
Het gemiddeld gezinsinkomen ligt in de gemeente Wortegem-Petegem hoog en evolueert in een stijgende
lijn. Dit brengt met zich mee dat de financieel economische crisis weinig of geen impact heeft op de
vrijetijdsbesteding.

Gemiddeld gezinsinkomen per
aangifte (2011)

Wortegem-Petegem

Belfius-cluster

Vlaanderen

€32.455

€29.709

€29.368

Kansarmen :
Kansarmen vormen in Wortegem-Petegem geen grote doelgroep. De deelname van de kansarmen in het
vrijetijdsgebeuren is echter wel belangrijk. Er kan gesteld worden dat het aanbod voor jeugd, cultuur en
sport momenteel laagdrempelig is. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met het OCMW
(speelpleinwerking, kadee atelier, socio-culturele participatie).
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Grijze druk :
Wortegem-Petegem heeft te kampen met toenemende grijze druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in
2010 4,2 ouderen. In 1997 waren er 3,8 ouderen t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.431
inwoners ouder dan 60 jaar. 311 personen waren ouder dan 80 jaar.
De gemeente heeft aandacht voor senioren binnen het vrijetijdsbeleid. Er is onlangs samengewerkt
tussen de cultuur- en seniorenraad. Ook wordt er seniorensport aangeboden.
Naast gemeentelijke activiteiten zijn er ook actieve seniorenverenigingen die zich engageren voor deze
doelgroep. De gemeente ondersteunt deze verenigingen ook onder andere op vlak van materiaal.
Ook de seniorenadviesraad organiseert enkele activiteiten ten behoeve van deze doelgroep.
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Groene druk :
Wortegem-Petegem heeft een afnemende groene druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in 2010 4,2
jongeren. In 1997 waren er 4,6 jongeren t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.432 inwoners jonger
dan 19 jaar. Deze groene druk is echter nog steeds hoog en gaat gepaard met een toename van het
bevolkingsaantal.
Er wordt een grote groei binnen de jeugdsector vastgesteld. De gemeente investeert hierin reeds:
boekbaby’s, auteurslezingen, speelpleinwerking, workshops, kleutersporten en kleuterknutselen.
Er is echter vanaf 12 jaar weinig vrijetijdsaanbod, met uitzondering van de SWAPPAS. Hiernaast zijn er
echter wel jeugdbewegingen en verenigingen die zich voor deze doelgroep engageren.
Hiernaast is er geen middelbare school in Wortegem-Petegem. Dit heeft als gevolg dat de jongeren hun
vrije tijd in de omliggende steden, Waregem en Oudenaarde, besteden.



- Nadenken over een aanvullend vrijetijdsbeleid op het stedelijk beleid en dit op maat van middelbare
scholieren.
- Aandacht hebben voor hangjongeren en nadenken over het investeren in 'hangplekken'.
- Betrekken van alle belanghebbenden/doelgroepen bij de plannen van bijvoorbeeld de oprichting van
een gemeenschapscentrum.
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Mobiliteit :
Het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem is uitgestrekt.



Algemene aanbevelingen inzake demografisch :
- De gemeente stimuleert (nieuwe) initiatieven en moet het vrijetijdsaanbod (op maat) uitbreiden. De
gemeente kan voorzien in een startsubsidie voor nieuwe initiatieven.
- De gemeente voorziet projectmiddelen om vernieuwende projecten op poten te stellen.
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Digitalisering van de dienstverlening :
Inzake digitalisering van de dienstverlening wordt vanaf 2013 gewerkt met online
inschrijvingsmogelijkheden en reservaties voor gemeentelijke infrastructuur. Het doel bestaat om dit
systeem operationeel te maken tegen de zomer van 2013.
Daarnaast wordt er ook nagedacht over gratis digitalisering van wandel- en fietsroutes in WortegemPetegem.
Nieuwe sociale media :
De sociale media zoals onder andere Facebook en Twitter zijn goede kanalen voor doelgroepgerichte
communicatie. Zowel jeugd als sport hebben reeds een Facebookpagina. Er schuilen hier echter nog veel
mogelijkheden. De sportdienst geeft aan dat deze pagina nog meer up-to-date kan zijn, maar tijdsgebrek
maakt dit niet steeds mogelijk.

Digitale bibliotheek :
De bibliotheek zet reeds in op de digitalisering van haar werking: er is een online catalogus met
beschikbaarheid van titels en er zijn online verlengingsmogelijkheden van ontleende boeken. In het kader
van E-books zijn er nog geen initiatieven genomen (afhankelijk van hogere overheid en juridische
mogelijkheid).

64

Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Vrije tijd

Externe analyse :

4

Technologisch

BBC

Databanken :
Er bestaan reeds verscheidene databanken voor de vrijetijdssector op bovenlokaal niveau zoals onder
andere databank met alle sportinfrastructuur in Vlaanderen, fietsroutes, Uit in Vlaanderen en BLOSO.
Op lokaal niveau zijn er niet veel databanken. De vrijetijddiensten maken wel gebruik van de databanken
op bovenlokaal niveau.
Het doel is dat ook de inwoners van Wortegem-Petegem gebruik maken van deze informatiebronnen. De
UiT in Vlaanderen is gewenst in de gemeente. Zo kunnen de inwoners makkelijker het volledige
vrijetijdsaanbod raadplegen. Daarnaast wordt ook de link met het bovenlokaal niveau gemaakt.



- Implementeren UiT in Vlaanderen op de gemeentelijke website.



Algemene aanbevelingen inzake technologisch :
- De gemeente investeert in hedendaagse communicatiemedia.

65

Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem : Vrije tijd

Externe analyse :

5

Ecologisch

BBC

Domein de Ghellinck :
Het gemeentelijk domein in Elsegem, Domein de Ghellinck, brengt mogelijkheden voor recreatie, natuur
en cultuur. Het hoevegebouw is gerestaureerd en biedt mogelijkheden om tentoonstellingen te voorzien.
Dit domein voorziet ook in mogelijkheden om sport aan te bieden. Ook voor de jeugd wordt er reeds
voorzien in speeltuigen.
Papierverbruik en duurzaam lokalenbeheer :
Een duurzaam beheer van de lokalen op vlak van energie is een eerste doelstelling waarnaar gestreefd
moet worden. Daarnaast is het ook het doel om het gebruik van papier in te perken (facturen, mails,
nota’s college, archief, …).



Algemene aanbevelingen inzake ecologisch :
- Digitale facturen mailen (gekoppeld aan reservatiesysteem).
- Investeren in een digitale archivering en dossierbeheer.
- Investeren in duurzame jeugdlokalen.
- Investeren in bomen en bossen. Op dit moment zijn er geen bossen die de gemeente als eigendom
heeft. Gebruik maken van contacten met reeds bestaande projecten zoals bijvoorbeeld met Bosgroep
Vlaamse Ardennen.
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Vrijwilligers :
Het engagement van de vrijwilligers verandert. Vrijwilligers willen zich niet langer op lange termijn
engageren, maar eerder op projectbasis.
Het is belangrijk om de huidige werking te bewaren: over de verschillende diensten heen moet aandacht
zijn voor de individuele noden van de vrijwilligers. Deze werking verloopt goed in de praktijk.



- Blijvend aandacht hebben voor de individuele noden van de vrijwilligers.
- Tijd maken voor vrijwilligers (flexibiliteit binnen de dienstverlening) en zorgen voor een betere
omkadering (verzekering, bedankingen, appreciatie, …).

“Snelheid” van de maatschappij en mondige/kritische burger :
De burgers worden vandaag de dag steeds mondiger en hebben grotere verwachtingen/eisen ten
opzichte van het lokaal bestuur. Ze handelen hierbij vaker vanuit hun rechten-op discours.



- Aandacht voor duidelijke en snelle communicatie, zowel intern als extern.
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Toerisme :
Er is een weinig onderbouwd toeristisch beleid in de gemeente Wortegem-Petegem. In eerste instantie
moet er een inventaris van toeristische trekpleisters opgemaakt worden om van daaruit te gaan kijken hoe
bepaalde acties kunnen georganiseerd worden.



- Basis leggen om toerisme op te waarderen.
- Meer aandacht besteden aan toerisme.
- Betrokkenheid op toerisme verhogen door werkgroepen.
- Investeren in duidingsborden voor bezienswaardigheden of erfgoed.
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Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel.

Voorzien in een aangename, gezonde en veilige leefomgeving.
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Decreet grond- en pandenbeleid :
Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit
decreet voorziet in tal van maatregelen van invloed op de grond- en pandenmarkt. Eén van die
maatregelen voorziet in een sociaal objectief per stad of gemeente. Dit objectief legt een aantal te
realiseren sociale woningen (sociale kavels en huur-, of koopwoningen) op per gemeente voor de periode
2009-2020.
Het sociaal woningaanbod in Wortegem-Petegem is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten. De
gemeente is echter goed op weg in het kader van het Bindend Sociaal Objectief (verplicht aantal sociale
koop-, huurwoningen en kavels).
Dit objectief voor Wortegem-Petegem is de realisatie van 15 koopwoningen tegen 2020, 54 huurwoningen
waarvan 39 tegen 2020 en 15 tegen 2025.
Leegstandsbeleid :
De overdracht van het Gewest naar de gemeente inzake het leegstandsbeleid brengt een extra werklast
mee. De gemeente moet nu zelf alle documenten opmaken: retributie, communicatie, register, inventaris
jaarlijks bijhouden en up-to-date houden.
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Ontvoogding :
Om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afhandelen, moet volgens de procedure van
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een gemeente eerst voldoen aan vijf voorwaarden: een goedgekeurd
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een conform
verklaard plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwde
percelen.
Enkel het register onbebouwde percelen is nog niet voltooid in de gemeente Wortegem-Petegem.
Omgevingsvergunning :
De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning zullen samensmelten in de
omgevingsvergunning. Met het invoeren van de unieke omgevingsvergunning zullen initiatiefnemers niet
langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen. Hiernaast zal
de mogelijkheid bestaan om digitale aanvragen te doen.
Er is weinig informatie over hoe dit in de praktijk zal omgezet worden. De cluster heeft een idee van wat
er op structureel vlak moet geïnvesteerd of aangepast worden, maar op administratief niveau is er nog
geen duidelijkheid vanuit Vlaanderen.
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Handhaving :
Het handhavingsdecreet milieu voorziet in een gemeentelijke autonomie voor toezicht op ingedeelde
inrichtingen. In het kader van handhaving voor stedenbouw wordt dit nog gewestelijk georganiseerd.
Overheveling van taken hogere overheid :
Er is een toename van het aantal taken voor de lokale besturen doordat de hogere overheden alsmaar
meer bevoegdheden en opdrachten overhevelen. Het is echter zo dat er in tegenstelling tot de hogere
werklast, geen middelen mee worden overgeheveld op vlak van onder andere personeel.
Dit gebeurt enerzijds in het kader van monitoring (leegstand, verwaarlozing, SO, voorkooprecht,
vergunningen- en planningenregister, waterlink, statistieken, EPB, kadaster, …) en anderzijds door de
overdracht van verantwoordelijkheden met werklast tot gevolg.
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Pesticidenreductiedecreet :
In navolging van de Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden is het pesticidendecreet gewijzigd.
Alle openbare besturen moeten tegen uiterlijk 31 december 2014 hun publieke ruimte pesticidenvrij
beheren en onderhouden.
De deadline zal administratief niet gehaald worden. Wortegem-Petegem is reeds bezig met de uitvoering
en maakt reeds minder gebruik van pesticiden. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van andere materialen.



- Verder afbouwen.
- Burgers sensibiliseren.
Materialendecreet :
Het containerpark zal dienen heringericht te worden (gemeentelijke autonomie inzake tarievenbeleid
vervalt deels door verplicht betalende fracties). Er zal op termijn verhuisd worden naar een andere locatie.
Tussentijds zullen dus waarschijnlijk geen nieuwe investeringen op vlak van betalende fracties en
dergelijke doorgevoerd worden.
Er bestaan hiernaast reeds enkele retributies: huisvuil, afvalstoffen en boomwortels.
Doordat het grootste deel gratis is, zorgt dit voor voordelen voor zelfstandigen en ondernemers.
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Bodemsaneringsdecreet :
In Vlaanderen blijken heel wat gronden verontreinigd, dit in hoofdzaak door de industriële handelingen uit
het verleden. Vlaanderen voorziet in de bescherming in een bodemsaneringsdecreet. Dit decreet werd in
het leven geroepen om een overzicht te krijgen van de verontreinigde gronden in Vlaanderen, dit door
middel van een registratiesysteem. Het nieuwe bodemdecreet (2008), samen met zijn uitvoeringsbesluit
VLAREBO, voorziet in preventieve maatregelen voor bescherming van grond.
Dit decreet is van toepassing op onder andere grachten en waterlopen. Dit decreet zal een impact hebben
op Wortegem-Petegem op vlak van budget indien er moet voldaan worden aan alle regelgeving.

GRB – CRAB – GIS :
De gemeentediensten hebben vanuit de Vlaamse overheid de taak tot implementatie van GRB
(Grootschalig Referentiebestand als databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen,
wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken), CRAB (centraal
referentieadressenbestand als eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen) en GIS
(digitale verwerking en bijhouden van geografische data) gekregen.
Voor alle drie de toepassingen zijn de offertes reeds binnen, maar het gaat over grote
toepassingen/machines waarbij de computerinfrastructuur eerst dient geüpdatet te worden (gepland in
2013).
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Scheiding afval- en hemelwater :
Het scheiden van hemel- en afvalwater is sinds de goedkeuring van een stedenbouwkundige verordening
in 1999 verplicht. Hierbij wordt vanuit Europa aangestuurd dat de lokale besturen tegen 2015 deze
scheiding moeten realiseren (zuiveringsgraad). Het is hierbij mogelijk om een uitstel van tweemaal 6 jaar
aan te vragen (2027).
De gemeente Wortegem-Petegem stelt nu reeds dat de deadline 2015 niet zal gehaald worden. Uitstel van
tweemaal 6 jaar zal vermoedelijk nodig zijn. Er moeten nog ca. 644 IBA ’s geplaatst worden. Indien dit
tegen 2015 zou moeten gerealiseerd worden, dan zouden er jaarlijks ca. 300 moeten geplaatst worden.
Het is echter zo dat er nu slechts een tiental per jaar geplaatst worden.
De gemeente zal vanaf 2013 over een termijn van 50 jaar €144.000/jaarlijks moeten bijdragen.

Onderhoud gemeentelijk patrimonium :
Er zullen middelen moeten vrijgemaakt worden voor het preventief en het curatief onderhoud.



Algemene aanbevelingen inzake institutioneel :
- Tijd en middelen zullen moeten vrijgemaakt worden om al deze taken te kunnen realiseren (extra
personeel).
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Algemeen :
De meeste doelstellingen vanuit Vlaams of nationaal niveau zorgen voor extra financiële druk bij gezinnen
en lokale overheden.
Wijzigend landschap in premies :
Er is een wijzigend landschap in premies op vlak van onder andere isolaties. De premies die vooreerst
toegekend werden, worden nu afgeschaft. Dit heeft een grote impact op de burgers die investeringen
doorvoeren, maar niet langer een beroep kunnen doen op deze premies.
Subsidiëring rioleringsbeleid :
Inzake subsidiëring voor het rioleringsbeleid zullen gemeenten minder gelden ontvangen. Door deze
tendens komen projecten in het gedrang. Er worden nu enkel subsidies gegeven voor projecten die
gelinkt zijn met Aquafin of voor afkoppelingsprojecten (VMM). Om in aanmerking te komen voor
subsidiestromen bestaan er vele voorwaarden (buffering, erosie, afkoppeling, …) wat een grote financiële
impact heeft (investeringsbudget). Hiernaast bestaat de kans op het wegvallen van de subsidies indien
een project niet tijdig of volledig is afgerond.
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Evolutie financiële tussenkomsten :
De afkoppeling van riolering op privaat domein zorgt voor onvoorziene uitgaven voor particulieren (ofwel
afkoppeling, ofwel IBA). Dit ligt wetmatig vast. Hoe meer wegenisprojecten, hoe meer afkoppeling er zal
moeten zijn op privaat domein, hoe meer financiële implicaties voor particulieren.
Openmaking energiemarkt :
De openmaking van de energiemarkt maakt het mogelijk om als gebruiker een vergelijking te maken
tussen verschillende leveranciers van elektriciteit en gas. De gemeente ervaart een toename van het
aantal vragen. De media en hogere overheden zetten hier ook sterk op in. De gemeente voorziet reeds in
een zitdag waar burgers advies kunnen vragen.
Stijgende prijzen (water en energie) :
Er is een toename in de prijzen van water en energie (elektriciteit en gas). Deze stijging wordt
waargenomen in de gemeente op het exploitatiebudget.
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Demografische samenstelling en evolutie :
Wortegem-Petegem heeft te kampen met toenemende grijze druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in
2010 4,2 ouderen. In 1997 waren er 3,8 ouderen t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.431 inwoners
ouder dan 60 jaar. 311 personen waren ouder dan 80 jaar.
Wortegem-Petegem heeft hierbij een afnemende groene druk. T.o.v. 10 beroepsactieven waren er in
2010 4,2 jongeren. In 1997 waren er 4,6 jongeren t.o.v. 10 beroepsactieven. In 2010 waren 1.432
inwoners jonger dan 19 jaar.
Er is een toename van de bevolking in Wortegem-Petegem. T.o.v. 2000 is er een groei met 3,2 % in
Wortegem-Petegem, 3,9% in vergelijkbare gemeenten en 5,2% op het Vlaamse niveau. De studiedienst
van de Vlaamse regering voorspelt in de gemeentelijke profielschets van april 2012 opnieuw een stijging in
2020 met 5,7% t.o.v. 2011 voor Wortegem-Petegem, 3,1% voor vergelijkbare gemeentes en 4,3% op het
Vlaamse niveau.
Binnen de demografie van de gemeente Wortegem-Petegem is ook het aantal alleenwonende mannen
en vrouwen toegenomen. In 2009 was het aantal alleenwonende vrouwen ten opzichte van 2000 met
30,0% toegenomen (277 in totaal). In 2009 was het aantal alleenwonende mannen ten opzichte van 2000
met 31,1% gestegen (236 in totaal). De Vlaamse studiedienst voorspelt in de gemeentelijke profielschets
2012 een verdere stijging van 2020 met 14,0% (mannen) en 15,4% (vrouwen).
De cluster omgeving en grondbeleid heeft inzake demografie een bepalende rol op gebied van
toegankelijkheid, mobiliteit, schoolgaande jeugd, verkavelingen, kleine betaalbare woningen, … .



De beschikbare ruimte moet op doordachte wijze aangewend worden, met aandacht voor het sociale en
het demografische aspect.
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GIS :
Het GIS-systeem (digitale verwerking en bijhouden van geografische data) heeft als doel het koppelen van
data aan geografische informatie met onder andere de mogelijkheid tot het verbeteren van de
toegankelijkheid tot en het vergemakkelijken van de raadpleging van de goedgekeurde RUPs en hun
bijhorende voorschriften.
GIS zit momenteel bij stedenbouw, maar vandaag zijn de mogelijkheden voor de toepassing van GIS
uitgebreider (milieu, begraafplaatsen, CRAB). Er wordt reeds dienst overschrijdend gewerkt (dienst
burgerzaken). Hiernaast wordt er verwacht dat de beschikbare kaarten digitaal bijgewerkt worden.



- Uitbreiden GIS.
- De digitalisering van alle kaarten is de motor van kwaliteitsvol ambtelijk werk (vereenvoudiging).
- Voorzien van vorming voor personeel.
Digitale bouwaanvraag :
Van de vooropgestelde deadline 1 januari 2013 zal moeten afgestapt worden. De complexiteit van de
digitale bouwaanvraag zit niet alleen in het technische aspect, maar ook in het gegeven dat met informatie
van verschillende andere instanties rekening wordt gehouden. De digitale bouwaanvraag zal in de loop van
2013 gelanceerd worden.
Wortegem-Petegem is bezig met de implementatie. De software wordt aangepast. De budgetten hiervoor
zijn opgenomen in de begroting 2013.
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Water :
In het kader van stedenbouw en milieuvergunning wordt de watertoets (web applicatie) toegepast. De
kwaliteit en kwantiteit van het water wordt bekeken over het vergunningsniveau. Dit heeft een
administratieve last (voorwaarden en aanbevelingen).
Wanneer het inzake watertoets gaat over eigen gemeentelijke projecten in de nabijheid van waterlopen en
grachten, dan heeft dit een financiële impact. Ook in het kader van toekomstige projecten zoals
bijvoorbeeld RUP Wortegem zal dit financiële en administratieve implicaties hebben.
Inzake de bescherming van het grondwater- en oppervlaktewater (kwaliteit en kwantiteit) heeft de
doelstelling van “proper” water een impact op landbouw en vergunningsbeleid.



- Creëren van meer ruimte voor water om knelpunten op te lossen.
Energie en duurzaamheid :
Hogere overheden leggen alsmaar meer taken in het kader van energie en duurzaamheid op aan lokale
besturen (EPB; stimuli inzake isolatie; sensibilisatie van particulieren op vlak van elektriciteit, verwarming,
watergebruik, isolatie en premies).
De provincie start dit jaar met het in kaart brengen van potentiële ruimtes voor hernieuwbare energie. Het
is dan aan lokale besturen om hierop in te spelen.



- Voldoende aandacht hebben voor ecologische verhaal bij bestaande en nieuwe infrastructuren.
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Energieboekhouding van openbare gebouwen :
Vanuit milieu worden alle verbruiken in het openbaar patrimonium inzake gas, elektriciteit, mazout en
water gemonitord.
Natuur- en bosgebieden :
Inzake natuur- en bosgebieden beschikt Wortegem-Petegem over VEN-gebieden. Enkel in het kader van
afleveren van vergunningsbeleid heeft dit een impact op de cluster.



- Beschermen en versterken van het resterende (zuivere) natuurgebied.
- Uitwerken van stimuli waar bossen gewenst zijn volgens de plannen van aanleg.

Landbouw – erosie, mestdruk en teeltschade :
Bodemerosie en de bestrijding ervan komt de laatste jaren meer en meer naar voren. Dit wordt meer en
meer gekoppeld aan rioleringsprojecten. Het is voor de landbouwers zo dat ze vaker meer verdienen aan
erosieprojecten. De mestdruk heeft hiernaast een impact op de totale diercapaciteit van de gemeente.
Landbouwers konden hierdoor niet uitbreiden tot het oneindige. Dit gaat echter veranderen. Inzake
teeltschade kan het verlies van teelt een grote impact hebben op de inkomsten van de landbouwers.
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Soortenbeheer :
Het beschermen en in stand houden van biotopen en diersoorten kadert binnen Natura 2000 (een
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden). Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid voor
behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitatten),
maar draagt ook bij aan soortenbescherming.
Dit vooropgesteld netwerk blijkt echter meer en meer op de achtergrond te raken: er is weinig of geen
aandacht voor ecologische initiatieven.



Algemene aanbevelingen inzake ecologisch :
- Er moet meer aandacht zijn voor het thema ecologie, zowel op korte als op lange termijn (administratie,
bestuur en burger).
- Meer aandacht geven aan de wettelijk opgelegde zorgplicht vanuit het natuurvergunningendecreet,
voornamelijk in eerste instantie bij eigen werken in eigen beheer.
- Actief deelnemen aan bepaalde nationale acties.
- Aandacht schenken aan de instandhouding, bescherming en duurzaam onderhoud van het gemeentelijk
groen en patrimonium.
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Mobiliteit :
Mobiliteit is een belangrijke schakel in het maatschappelijk debat. Bij het ontwerpen of uitvoeren van
toekomstige projecten speelt de verkeersontwikkeling een belangrijke rol in de ontwerpfase van een plan.
Hiernaast vormt de doortocht van zwaar verkeer door de gemeente een knelpunt.



- Ontwikkelen trage-wegenplan.
- Bij het ontwerpen van het woonuitbreidingsgebied en het RUP Wortegem is het onderdeel 'mobiliteit'
(lees: verkeersontwikkeling) van prioritair belang.

Mondige burger :
De mondige en kritische burger komt alsmaar meer naar voren. Het is echter zo dat het algemeen of
maatschappelijk belang hierdoor vergeten wordt. Ook ecologische en economische implicaties kunnen
belangrijk zijn.



- In het kader van het ecologisch en financieel verhaal is het belangrijk dat er prioriteiten worden gelegd
bij het gebruik van dooizouten voor het ijzelvrij maken van openbare wegen en niet enkel het
individueel comfort.
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Toegankelijkheid :
De toegankelijkheid (voornamelijk voor andersvaliden) moet ten allen tijde gegarandeerd worden op het
openbaar domein (gebouwen en plaatsen).



- Nauwlettend rekening houden met de vigerende wetgeving inzake toegankelijkheid bij alle publiek
toegankelijke functies.
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