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1. INLEIDING 
 

Hieronder vindt u de omgevingsanalyse, het beleidsplan en het strategisch meerjarenplan van 

gemeente en OCMW Vorselaar voor de periode 2020-2025. Dit werkstuk geeft weer waar het 

bestuur de komende zes jaar verder naartoe wil evolueren met Vorselaar.  

 

1.1. EEN INTENSIEF EN PARTICIPATIEF PROCES 
 

Dit lijvige document kwam tot stand na heel wat overleg tussen het bestuur, de diensten en de 

verschillende adviesorganen. De bestuursmeerderheid maakte een visienota met daarin een 

visietekst met tien beleidsbrieven, de grote krachtlijnen en een lijst met projecten voor deze 

legislatuur. Deze nota vormde de basis om een intensief proces te starten.  

In een eerste fase werd door de administratie een uitgebreide omgevingsanalyse voorbereid. 

In verschillende werkgroepen en met medewerking van het college van burgemeester en 

schepenen werd die omgevingsanalyse verder uitgewerkt. De bedoeling van de 

omgevingsanalyse was in hoofdzaak het verzamelen van bronnen en cijfers om toekomstig 

beleid op te kunnen baseren. Tegelijk werd een kritische sterkte-zwakte-analyse gemaakt 

binnen elk beleidsdomein. Uit die analyse volgden bijkomende eisen voor toekomstig beleid. 

Vanuit het college van burgemeester en schepenen werd ook een analyse gemaakt van de 

verkiezingsprogramma’s van de andere politieke fractie in Vorselaar. 

De doelstellingen van de bestuursmeerderheid en de noodzakelijke actiepunten die 

voortvloeiden uit de omgevingsanalyse waren samen de aanzet van een beleidsplan. Dat 

beleidsplan werd een participatief proces waarbij opnieuw de administratie (werkgroepen, 

diensthoofden en managementteam), politiek en adviesraden werden betrokken. Het 

beleidsplan werd ook meteen in de filosofie van/ volgens de methodiek van de nieuwe 

beheers- en beleidscyclus (BBC) vormgegeven. 

 

1.2. NIEUWE BEHEERS- EN BELEIDCYCLUS 
 

Sinds 2014 werken we volgens de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC). Inmiddels is deze 

regelgeving vernieuwd en wordt de BBC een volledig geïntegreerd proces voor gemeente en 

OCMW. De gemeente was daar een pilootgemeente in. In Vorselaar werd de vorige 

bestuursperiode reeds een geïntegreerde omgevingsanalyse en meerjarenplan opgemaakt. De 

beheers- en beleidcyclus bevat een aantal regels voor het meerjarenplan, het budget, de 

boekhouding en de jaarrekening van lokale besturen en provincies. De BBC bevat dus niet 

enkel regels voor de financiële aspecten van beleidsvoering, maar evenzeer voor de 

inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties), de uitvoering en de 

evaluatie achteraf. De BBC heeft met andere woorden een grote invloed op hoe het beleid 

moet worden voorbereid.  

Voor het financiële luik van de meerjarenplanning, en dus van het beleidsplan, wordt een 

onderscheid gemaakt tussen twee fundamentele begrippen: het financiële doelstellingenplan 
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en de staat van evenwicht. Het financiële doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein 

met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de 

beleidsdoelstellingen uit het eerste deel van de meerjarenplanning, namelijk de strategische 

nota, en van het overige beleid. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, 

investeringen en andere verrichtingen. Het bestuur moet daarbij proberen zo correct mogelijk 

in te schatten hoeveel toekomstige acties gaan kosten en wanneer het die wil realiseren. De 

naam van het tweede begrip, de staat van evenwicht, legt zichzelf bijna uit. Hoe kan het 

bestuur financieel in evenwicht blijven? Daarbij hoort de verplichting om te eindigen met een 

jaarlijks positief resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge die op het einde van de 

planningsperiode minstens positief moet zijn.  

 

1.3. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE ALS BASIS 
 

De gemeente voert dankzij de BBC geen budgettaire boekhouding meer. Daardoor worden 

lokale besturen verplicht twee evenwichten garanderen over een meerjarenperspectief: het 

budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul ("toestandsevenwicht") en 

de  autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar positief zijn ("structureel 

evenwicht"). In BBC 2020 worden deze beide normen aangevuld met een indicator (geen 

norm) die verplicht moeten worden opgenomen in de beleidsrapporten, nl. de gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge, dat het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het 

bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt.  

In de vorige legislatuur werd daartoe een besparingsplan opgesteld en uitgevoerd: het 

zogenaamde “80-puntenplan”. Daarmee is er fors bespaard op de interne werking door o.a. 

minder werken uit te besteden, zaken efficiënt op lange termijn én met veel subsidies aan te 

pakken. Het is een aangename vaststelling dat het financiële resultaat de afgelopen jaren 

voortdurend in stijgende lijn gaat, ondanks heel wat tegenvallers (o.a. minder ontvangsten uit 

het Gemeentefonds, hoge historische afrekeningen van de vroegere pool voor de 

brandweerkosten, verminderde dividenden en intresten, verminderde subsidies van Vlaamse 

en federale overheid, tax-shift die nu volop zijn effect, in casu minder-opbrengsten voor de 

gemeente, begint te krijgen) en zonder één bijkomende lening of belastingverhoging. Op die 

manier beschikt onze gemeente nu over een aanzienlijke financiële buffer en is zij ook 

kerngezond. Vorselaar is sinds december 2018 volledig schuldenvrij! Toch is er ook in alle 

beleidsterreinen zwaar geïnvesteerd. Het lokale bestuur en de medewerkers mogen erg 

tevreden zijn met de realisatie van een uitermate ambitieus beleidsplan.  

De beleidsdoelstellingen, de actieplannen en concrete projecten werden uitgevoerd zonder 

dat daarvoor de belastingen moesten worden verhoogd.  Zowel de aanvullende 

personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven in Vorselaar 

onder het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. In een aantal domeinen is de schaalgrootte 

van Vorselaar beperkt. Daarin maken we slimme keuzes om intergemeentelijk samen te 

werken. Vorselaar trekt daarin zelf ook de kar.  

Om een slim thesauriebeleid te voeren, gebeuren er ook ingrepen op langere termijn. Die 

vertekenen op korte termijn vaak de budgettaire cijfers maar zijn niettemin erg verstandig voor 

de gemeente. Voorbeelden daarvan zijn: strategische aankopen voor de toekomst (waarde 

wordt behouden maar uitgaven moeten wel in één keer worden verwerkt), kapitaalverhogingen 
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in financieringsintercommunales (thesauriebeheer), investeringen in klimaat (met 

terugverdieneffecten voor de komende generaties) en het pensioenfonds (meer dan 2,2 

miljoen euro) voor de toekomstige pensioenlasten. Ook in deze legislatuur zullen dergelijke 

opties worden overwogen (bv. overboeken van aandelen preferent kapitaal naar Iveka/Fluvius, 

kapitaalverhogingen Publi-T, investeringen in windenergie). Sommige budgetten (bv. 

investeringen in windmolens) zijn technisch in de boeken nu een uitgave maar tonen goede 

huisvaderpolitiek op langere termijn (behoud waarde middelen en creatie van 

intresten/dividenden voor de gemeente in de toekomst). De gemeenteraad vroeg eerder al om 

ook die investeringen en thesauriebewegingen op een duidelijke manier te tonen bovenop de 

klassieke rapportage uit BBC/meerjarenplan. Zodoende krijgen de raadsleden een totaalbeeld 

van de gemeentelijke middelen.  

 

1.4. INHOUDELIJKE KRACHTLIJNEN 
 

Het bestuursakkoord voor deze legislatuur is gebaseerd op tien beleidsbrieven die vooraf in 

de gemeenteraad als visietekst werden besproken en ook als basis dienden voor de 

strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties in het meerjarenplan. 

De teksten werden ook in de respectievelijke adviesorganen besproken.  

De tien krachtlijnen: 

1. Beleidsbrief “Werven en werken” 

De legislatuur 2019-2024 wordt gekenmerkt door veel grote investeringen waarmee wij onze 

gemeente wapenen voor de toekomst. De voorbije jaren zijn alle grote rioleringswerken 

grondig voorbereid en op het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid geplaatst 

waardoor die werken nog 100% gesubsidieerd worden. Na afwerking van dit 

rioleringsprogramma zal Vorselaar een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van 

Vlaanderen.   

Vijf grote rioleringswerken zullen de komende jaren gerealiseerd worden: riolering Noord 

fase III (eind 2019), Boulevard (begin 2020), Nieuwstraat (eind 2020) en aansluitend het 

Marktplein (begin 2021) en later nog Sassenhout/gewestweg N153 (inclusief gescheiden 

fietspad) en Lepelstraat/Dijkbaan. Ook voor Vispluk proberen we de subsidies al te verkijgen. 

Telkens gaat de uitvoering gepaard met de heraanleg van de wegen, mobiliteitsingrepen en 

de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Dergelijke grote openbare 

werken brengen natuurlijk hinder en ongemakken met zich mee, maar het gemeentebestuur 

engageert zich om de hinder zoveel mogelijk te beperken en uitvoerig te communiceren voor 

en tijdens de werken. 

Een belangrijke werf is de verdere afwerking van de dorpskernvernieuwing. De voorbije jaren 

werd al fors geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum met groene pleinen, bredere 

voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. Bij de heraanleg van het Marktplein worden 

dezelfde materialen gebruikt, wordt de mobiliteit verbeterd en zal er meer plaats zijn voor 

zwakke weggebruikers. Er komt ook een rechtstreekse verbinding vanuit het Marktplein naar 

Merellaan en naar de centrumparking in de Nieuwstraat. De uitstraling van het centrum 

vergroot enorm! 
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Ook elders in Vorselaar wordt het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers 

en collectief vervoer) gehanteerd. Er komen extra trage wegen, we geven uitvoering aan de 

mobiliteitsstudie Middenkempen (onder meer inzake het sluipverkeer), investeren in openbaar 

vervoer (bv. verlenging van bus 152 naar Vorselaar) en voor ouderen, hulpbehoevenden en 

mindervaliden wordt aangepast vervoer aangeboden. De MinderMobielenCentrale wordt 

binnen binnen het lokaal bestuur verankerd. 

We creëren een gemeentepark rond het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot 

een gemeentelijke campus waarin heel wat diensten op één plek samen worden aangeboden. 

Naast het dienstencentrum Sprankel! komt er een nieuw ontmoetingscentrum (huidige bib). 

Dat maakt dat alles efficiënt op één site bijeen zit.  

In de Cardijnlaan bouwen we een nieuwe kinder- en jongerencampus volgens het concept 

van de “brede school” waarbij we de ruimte en het patrimonium efficiënt en polyvalent willen 

gebruiken.  

Absoluut noodzakelijk zijn de verdere investeringen in de gemeentelijke werkhallen 

(centralisatie van uitvoerende diensten en extra ruimte). Voor het containerpark 

(recyclagepark) komt er een toekomstvisie in samenwerking met IOK en de buurgemeenten. 

In de Lepelstraat zal het straatbeeld fors veranderen door een groot masterplan waarbij oude 

woningen plaats maken voor een groot woonproject (kernversterking), een innovatieve 

gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe bibliotheek samen met alle Vorselaarse 

scholen. 

2. Beleidsbrief “Gehuchten en buurten” 

Naast de investeringen in de dorpskern op het programma is er ook veel oog voor de 

gehuchten. Zo staan er in verschillende Vorselaarse gehuchten rioleringswerken op de 

planning. Concreet gaat het om het Sassenhout, Heiken, Zegbroek en Vispluk.  

Bij de wegen- en rioleringswerken zullen we tegelijkertijd zorgen voor betere gsm-

verbindingen en de nutsvoorzieningen moderniseren en waar nodig ondergronds brengen. 

Stelselmatig plannen we ook ingrepen om het verkeer trager en veiliger te laten verlopen. 

Kapelletjes hebben in onze gemeente nog een nadrukkelijke plaats. Ze zijn van historisch 

belang en geven mee identiteit aan een buurt of gehucht. Het is erg belangrijk om deze 

kapelletjes en de mensen die er zorg voor dragen, te koesteren en goed te onderhouden. 

Heel wat gehuchten en wijken zijn bereikbaar via -vaak historische- kerkepaden en trage 

wegen. De komende jaren blijft de gemeente zich inspannen voor het behoud, de vernieuwing, 

de uitbreiding en de originele naamgeving van deze paadjes. Ze zorgen er mee voor dat trage 

weggebruikers zich op een rustige en veilige manier kunnen verplaatsen door de gemeente en 

dat er verbindingen ontstaan tussen buurten onderling en met het centrum.  We bouwen aan 

een volledig netwerk van trage wegen in onze gemeente. In verkavelingen en 

kernverdichtende projecten bekijken we consequent of er nieuwe verbindingen kunnen 

worden gecreëerd. Door deze paadjes ook een naam te geven en bekend te maken via 

bijvoorbeeld wandelingen verhoogt de herkenbaarheid en verbetert de mobiliteit in de 

gemeente.  
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Verschillende van de trage wegen leiden trouwens naar buurtpleintjes. Zowel het onderhoud 

van de bestaande pleintjes als de aanleg van nieuwe buurtpleinen in o.a. Veldstraat/Merellaan, 

Proostlaan en Heuvelstraat zijn belangrijk voor deze ontmoetingsplekken voor de buurt. 

Om ervoor te zorgen dat buurten en gehuchten, en bij uitbreiding ook de hele gemeente, hun 

eigenheid kunnen behouden, is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kern (RUP Kern) erg 

belangrijk. Dat vormt immers een kader voor het type bebouwing dat is in bepaalde zones 

mogelijk. Het RUP Kern zal geactualiseerd worden met aandacht voor zowel het centrum als 

de gehuchten (ook al vallen niet al die gehuchten binnen de omschrijving van het RUP). Om 

een integraal en consequent ruimtelijk beleid te voeren, keuren we een handhavingsplan goed.  

We willen de sociale cohesie in en tussen Vorselaarse buurten versterken. Daarom zorgt het 

gemeentebestuur ervoor dat buurtverenigingen ook in de toekomst actief worden betrokken 

bij nieuwe plannen (buurtenoverleg, vrijetijdsplatform, rondetafel). We stellen subsidies 

beschikbaar voor bepaalde buurtactiviteiten. Bepaalde activiteiten en evenementen 

organiseren we bewust met en in de gehuchten.  

Niet alleen op het vlak van vrije tijd maar ook inzake veiligheid (“buurtinformatienetwerken” 

– BIN) en sociale cohesie (“zorginformatienetwerken” – ZIN) willen we de bewoners, straten en 

wijken actief betrekken. Er komen nieuwe zorginformatienetwerken en de BIN-werking 

wordt over het hele grondgebied uitgebreid.  

3. Beleidsbrief “Klimaat en duurzaamheid” 

Duurzaamheid vormt de leidraad doorheen het hele beleidsplan. Bij alle initiatieven vanuit de 

gemeente moet er heel veel aandacht gaan naar de gevolgen voor de toekomstige generaties. 

De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn daarin een leidraad. We doen dat 

bijvoorbeeld in het gemeentelijk aankoopbeleid. Zo koopt de gemeente sociaal bewust aan 

(FSC, gerecycleerd papier, fair trade), wordt zoveel mogelijk groene energie gebruikt in 

gebouwen en levert ze inspanningen op het vlak van gezondheid en klimaat. 

Op het vlak van mobiliteit kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan duurzaamheid. Door 

bij onze medewerkers (maximale fietsvergoeding, douchefaciliteiten en fietsinfrastructuur), 

inwoners (sensibilisering en promotieacties zoals ‘stappen & trappen’) en studenten 

(leenfietsen, acties samen met de scholen) de fiets en het openbaar vervoer aan te moedigen, 

kan de voetafdruk van onze Vorselaarse gemeenschap al aanzienlijk verminderd worden. Bij de 

vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt gkoezen voor CNG of elektriciteit. Waar 

mogelijk nemen we innovatieve initiatieven. De Stint van de Buitenschoolse Kinderopvang 

wordt vernieuwd en ook andere duurzame vervoersmodi worden gepromoot. De komende 

jaren worden verschillende huisvestingsprojecten gerealiseerd waarin autodelen is 

opgenomen. We werken een kader uit hoe we autodelen met de gemeentelijke voertuigen 

kunnen doen. 

Als gemeente faciliteren we windmolens op plaatsen waar ze opportuun zijn, in concreto de 

zone aan E34. We maken ons sterk dat er tijdens deze legislatuur windmolens gerealiseerd 

zullen worden waarbij participatie van de gemeente en inwoners (via een coöperatieve) 

mogelijk is. We plaatsen nog bijkomende zonnepanelen op andere gemeentelijke gebouwen.  
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Bij de diverse rioleringswerken kiezen we bewust voor nieuwe openbare LED-verlichting. In 

de komende jaren zal systematisch de andere verlichting vervangen worden door LED-

verlichting.  

Verschillende gebouwen uit het gemeentelijk patrimonium zullen in de komende jaren 

systematisch gerenoveerd worden. Onder meer aan de gemeenteschool/jeugdcentrum 

(nieuwbouw), sporthal (renovatie, aanbouw), de bibliotheek (ontmoetingscentrum) en het 

gemeentehuis zullen heel wat aanpassingen gebeuren. Zo kan energieverlies tegengegaan 

worden (efficiëntie) en kunnen nieuwe technieken gebruikt worden om het energieverbruik te 

verminderen (onder andere door de plaatsing van zonnepanelen). Ook groendaken, 

spouwisolatie, dakisolatie en nieuw glas komen daarbij aan bod.  

Al die acties worden besproken in een nieuwe werkgroep “milieu en klimaat”. Er wordt een 

ambitieus gemeentelijk klimaatplan opgemaakt voor de realisatie van de 

burgemeesterconvenant en de actie Kempen 2030.  

De scholen zijn een belangrijke partner voor het klimaatbeleid. Sensibiliseringsprojecten zoals 

dikketruiendag, zwerfvuilacties, gezonde voeding, beweging en klimaat krijgen alle steun. Met 

de hogeschool worden maatschappelijke projecten binnen het lesonderdeel ‘Triple’ (Thomas 

More) opgezet. Daarin worden maatschappelijke projecten multidisciplinair en ‘out-of-the-

box’ bekeken door studenten. De “Bee-Aware” (bijen) in 2019 is een mooi voorbeeld van een 

pilootproject (bermen inzaaien, sensibiliseringsproject bij alle inwoners, tentoonstelling, 

acties). 

Als gemeentebestuur blijven we altijd het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld ook op het 

vlak van groenbeheer (ontharding, extra bomen, slimme en klimaatrobuuste bomen- en 

plantenkeuzes), waterbeheer (infiltratie, waterberging) en pesticidenvrij beheer. We zullen 

steeds meer rekening moeten houden met de gevolgen van klimaatverandering. We nemen in 

onze noodplanning aparte plannen inzake droogte, brand en wateroverlast op. 

4. Beleidsbrief “Welzijn, zorg en gezondheid” 

Voor het bestuur blijft het welzijnsbeleid een prioriteit. Het welzijnsbeleid is voelbaar in onze 

hele organisatie en wordt gedragen door alle medewerkers en dit in nauwe samenwerking 

met regionale partners. Wij voeren een welzijnsbeleid voor iedereen maar met speciale 

aandacht voor die mensen of groepen die het moeilijk hebben. 

 

Het Lokaal Dienstencentrum Sprankel! (LDC) wordt nog meer de draaischijf van het 

gemeenschapsleven in Vorselaar. De werking van het LDC zal aangepast worden aan het 

woonzorgdecreet. We besteden aandacht aan zorgzame buurten en sociale cohesie ter 

voorkoming van de eenzaamheid, en verbreden het ZIN-project van de Veldstraat naar andere 

buurten. Via een uitgebreid aanbod aan activiteiten in het dienstencentrum, aangepaste sociale 

woningen en serviceflats, de samenwerking met het woonzorgcentrum, een ruime 

mantelzorgpremie en huisbezoeken bieden we een antwoord op de vergrijzing. Het 

Welzijnsplatform geeft mee vorm aan de nieuwe taakinhoud van het Dienstencentrum. 

 

Voor aangepast vervoer van en naar het Dienstencentrum kunnen de inwoners een beroep 

doen op onze liftbus. Het gebruik van de liftbus wordt uitgebreid. We blijven lid van de 
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Rolmobiel en nemen de dienst MinderMobielenCentrale (MMC) over. Ouders die hun kind 

met een beperking thuis verzorgen krijgen een socio-pedagogische toelage. 

 

Iedereen moet zich welkom voelen op onze sociale dienst. De cliënten worden op een 

professionele manier begeleid, niet alleen op financieel vlak maar op alle levensdomeinen. 

Maatschappelijk werkers leggen daarom nog meer huisbezoeken af. Het lokaal cliëntoverleg 

wordt een belangrijk instrument in de integrale benadering. Dat is ook de insteek voor het 

nieuwe drugbeleid: integraal, multidisciplinair, meer preventie, meer structureel werken en 

nauwe samenwerking met hulpverlening en handhaving.  

 

Met de zeven lokale besturen uit de Middenkempen blijven we samenwerken aan 

welzijnsthema’s. In deze samenwerking geven we tijdens de komende bestuursperiode extra 

aandacht aan een dynamisch activeringsbeleid, een sterk vrijwilligersbeleid, groeiende 

diversiteit, de uitbouw van de Eerstelijnszone (gezondheid en welzijn) en het 

Geïntegreerd Breed Onthaal. 

 

Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen blijft belangrijk. We werken intensief samen met 

Zonnige Kempen, Kleine Landeigendom en het Sociaal Verhuur Kantoor ISOM/Neteland om 

het aanbod aan betaalbare koop- en huurwoningen nog uit te breiden. We onderzoeken op 

welke wijze we aangepaste woonvormen (bijv. voor mensen met een beperking) kunnen 

realiseren. 

  

Iedereen wil gezond zijn en blijven. De gemeente en OCMW helpen daarbij via het charter 

“gezonde gemeente”. Een bewegingscoach, preventieacties, advies over gezonder eten en 

wonen, zorg voor milieu en groen in de buurt dragen bij tot een gezonde levensstijl. We 

faciliteren en ondersteunen de bouw van een groepspraktijk met huis- en tandartsen en zorgen 

zo voor gezondheidszorg in de buurt. Toegankelijkheid en bereikbaarheid staat daarin centraal. 

 

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen we via het Kinderarmoedefonds, 

samenwerking met het Feestvarken, middelen van flankerend onderwijs, socio-culturele 

participatie, cursus budgetbeheer. We werken nauw samen met Welzijnsschakel ’t Kiertje en 

betrekken hen rechtstreeks bij het beleid. We hebben, in samenwerking met de scholen, extra 

aandacht voor gelijke onderwijskansen.  

 

5. Beleidsbrief “Bruisend dorp” 

Vorselaar heeft een hecht gemeenschapsleven, geëngageerde vrijwilligers en een 

uitgebreid vrijetijdsaanbod voor jong en oud. Die unieke combinatie moeten we koesteren 

en behouden want die heeft ervoor gezorgd dat Vorselaar de voorbije jaren een echt levend 

en bruisend dorp geworden is. Behouden maar ook uitbouwen en hier en daar vernieuwen 

moet ervoor zorgen dat Vorselaar dat bruisende dorp blijft waar andere gemeenten naar 

opkijken. 

 

Infrastructuur is een belangrijke factor voor dat bruisende Vorselaar. Met de 

dorpskernvernieuwing hebben we niet enkel de veiligheid verhoogd en het centrum vergroend 

maar ook de lokale horeca nieuwe kansen gegeven. Die dorpskernvernieuwing zal nu 

verdergezet worden op het Marktplein. Op het Marktplein laten we in zijn huidige vorm heel 
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wat kansen onbenut. De auto is er nog steeds koning door de zeer brede weg helemaal 

rondom en de parking in het midden. Daarnaast zorgt de bodembedekker ervoor dat de 

aanwezige ruimte niet optimaal benut kan worden. Door de Markt opnieuw aan te leggen 

creëren we meer mogelijkheden op het vlak van evenementen en horeca. Deze heraanleg zal 

grotendeels gesubsidieerd zijn en zal in overleg met veel mensen tot stand komen. 

 

Het Marktplein zal ook de verbinding vormen met een groenzone achter het gemeentehuis. 

Daar wordt een extra zone gecreëerd die een functie heeft als gemeentelijk parkje maar ook 

de verbinding maakt met de parking van de Nieuwstraat. Bij evenementen is parkeren niet 

altijd gemakkelijk, op deze manier verlagen we de drempel om de parking in de Nieuwstraat 

(en andere randparkings) te gebruiken. 

 

De jaarthema’s hebben de vorige jaren mooie resultaten bewezen. Ze zorgden ervoor dat heel 

wat verenigingen vernieuwende activiteiten organiseerden en dat de jaarmarkt telkens in een 

mooi kleedje zat. De jaarmarkt zal nog steeds een thema krijgen dat we samen met de 

verenigingen uitwerken. De komende jaren dienen zich verschillende jubilea en speciale 

evenementen aan die genoeg inspiratie kunnen vormen voor activiteiten. In 2019 vieren we 

25 jaar Na Fir Bolg en 30 jaar Cultuurraad en 75 jaar geleden stierven de 2 Canadese soldaten 

in WOII in onze gemeente. We herdenken ook het einde van WOII (75 jaar geleden). In 2020 

bestaan de Zusters van de Christelijke Scholen 200 jaar. Er wordt al intens gewerkt aan 

activiteiten en evenementen om dat te vieren. In 2020 is het 50 jaar geleden dat Vorselaar de 

postcode 2290 kreeg. In 2021 is het 100 jaar geleden dat Vorselaar voor het eerst meer dan 

3.000 inwoners telde, 75 jaar geleden dat de eerste steen van Ter Engelen gelegd werd en 50 

jaar geleden dat de graven, kruisen en de kerke’stichel’ rond de kerk werden verwijderd. 

Levensloop Neteland (mei 2021) zal een erg groot en verbindend evenement worden. In 2022 

bestaat OG Vorselaar 100 jaar en in 1922 werd er een grote lichtstoet georganiseerd. In 2023 

zou Dries Van Den Broeck 100 jaar geworden zijn en zal baron de Borrekens 25 jaar overleden 

zijn. In 2024 zal het 25 jaar geleden zijn dat Bart Wellens voor het eerst Wereldkampioen werd 

en 100 jaar geleden dat de “Vereenigde Vrienden” een groot verbroederingsfeest hielden.  

Deze greep uit al die herdenkingen, jubilea en speciale gebeurtenissen zal de komende jaren 

heel wat handvaten kunnen geven aan het verenigingsleven in Vorselaar. 

 

Ter ondersteuning van de verenigingen wordt de werking van het dienstencentrum 

uitgebreid, komt er een nieuw ontmoetingscentrum op de plaats van de huidige bibliotheek 

(waardoor de samenwerking met het dienstencentrum nog extra mogelijkheden biedt), wordt 

een nieuwe kinder- en jongerencampus gebouwd (samen met de gemeentelijke basisschool) 

en wordt het sportcentrum verder opgewaardeerd met een uitbreiding van de gebouwen aan 

de sporthal (bv. bergruimte), een uitgebreid skatepark en een kunstgrasveld voor de 

sportverenigingen. 

6. Beleidsbrief “Troeven van Vorselaar” 

Het is fijn wonen, leven én op bezoek komen in onze gemeente. Oude en nieuwe inwoners 

vinden elkaar in het “2290-gevoel” en weten de troeven van Vorselaar te waarderen. We willen 

die troeven koesteren en verder ontwikkelen. Ze zijn een ideale hefboom om bezoekers aan 

te trekken. 
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Het dorpszicht en het landschap spreken tot de verbeelding. Overal waar je Vorselaar 

binnenkomt, te voet, met de auto of per fiets, valt het op hoe groen onze gemeente is. 

Vorselaar is een landelijke gemeente met veel vrije ruimte buiten de bebouwde kom. Het is 

prettig om er te wonen en te leven. Ook toeristisch is dit van groot belang. Veel bezoekers, 

zelfs van over de nabije landsgrenzen, worden aangetrokken door de fiets- en 

wandelmogelijkheden. Het netwerk van trage verbindingen versterkt het landelijke karakter. 

Extra wandelverbindingen met naburige dorpen worden een belangrijk aandachtspunt (bv. 

Herentals via nieuwe brug over Aa, Lille via kerkepad, Grobbendonk via Schupleer).   

De horeca is een belangrijke partner in het bruisende dorpsleven en verdient steun bij het 

ontwikkelen van activiteiten. Streekproducten en lokale producten kunnen hier een rol in 

spelen. 

De landbouwgronden en de door Natuurpunt beheerde natuur zijn samen goed voor de helft 

van de oppervlakte van onze gemeente. Dit landschap bepaalt mee de belevingskwaliteit en 

de toeristische waarde van onze gemeente. Het is belangrijk dat een goed beheer van de open 

ruimte de nodige aandacht en steun krijgt. 

Het onroerend erfgoed is erg karakteristiek. Het klooster, de kerk(toren), de kapelletjes, het 

kasteel, de kaak, … bepalen mee de identiteit van onze gemeente. We willen hier aandacht aan 

besteden en volgend jaar krijgen we hiervoor al een uitgelezen kans met de viering van 200 

jaar Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen. Een groot volksfeest is in de maak.   

Het is belangrijk om het resultaat van het feestjaar en het verzamelde religieus erfgoed te 

laten voortleven met de hulp van moderne media. De gemeente zal hierin alle steun verlenen. 

Ook het diamantverleden heeft zijn stempel op Vorselaar gedrukt en zal aandacht blijven 

krijgen.  

Lokaal winkelen is geen vanzelfsprekendheid meer. De lokale handelaar staat door het 

veranderend consumentengedrag zwaar onder druk. Toch wil de gemeente initiatieven die 

lokaal consumeren bevorderen, mee ondersteunen. Een korte keten-aankoop, een nieuwe 

buurtwinkel, kleine marktformules … deze initiatieven zullen alle kansen krijgen. Vorselaar heeft 

geen grote industrie maar door de uitbreiding van de KMO-zone op het Sassenhout zorgen 

we wel voor extra ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid. 

Ook het onderwijs is een grote troef. Het Kardinaal Van Roey-Instituut en Thomas More 

enerzijds en de gemeente anderzijds willen niet alleen elkaars infrastructuur gebruiken maar 

willen ook samen projecten uitwerken. Eén nieuwe belevingsbibliotheek voor alle studenten en 

inwoners is een opportuniteit. Samen met de leerlingen kunnen ook waardevolle projecten 

worden uitgewerkt (bv. Triple-opleiding Thomas More). Vorselaar stimuleert muziekonderwijs 

(nu in KVRi), kunstonderwijs (geïntegreerd in de Academie), volwassenenonderwijs 

(samenwerking met CVO HIK) en HBO5-graduaatsopleidingen (Thomas More). 

Bovenlokaal toerisme op niveau van Neteland zal de regio kunnen “vermarkten”. Eenmaal de 

toeristen in onze regio aangeland zijn, zullen ze met veel plezier ook een bezoekje brengen 

aan ons prachtige dorp. Deze ambitie wil het bestuur samen met VVV-Toerisme Vorselaar 

ook de volgende jaren waarmaken. Nieuwe fiets- en wandelbrochures, een app, een 

erfgoedspel en -borden, leerwandelingen, infozuilen in de horeca en een opwaardering van de 

Schranssite staan op het programma.  
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7. Beleidsbrief “Dienstverlening” 

Dienstverlening is een rode draad in het beleidsplan deze legislatuur. Het gemeentehuis zal 

nog meer dan vroeger het huis worden waar inwoners terecht kunnen voor allerlei 

formaliteiten, vragen om informatie en hulp. De laatste jaren kwam er extra dienstverlening bij 

bv. digitaal loket, noodplanning, handhaving, sociale kruidenier, psycholoog. Er wordt vanaf 

2019 samengewerkt met bijzondere veldwachters. We investeren nog extra in een 

diefstalpreventie-dienst (incl. Be-Alert, brandveiligheid, BIN) en een bewegingscoach. In de 

dienstverlening staan we voor een aanpak die klantvriendelijk, flexibel maar ook sociaal en 

inclusief is. 

Het gemeentehuis wordt een gemeentecampus gelegen in een nieuw, toegankelijk 

gemeentepark waarin meerdere functies zoals het lokaal dienstencentrum, een nieuw 

ontmoetingscentrum en een park worden samengebracht.  

In het gemeentehuis zelf worden diensten volgens het “één-loket-principe” geïntegreerd. 

Naast gemeente, OCMW, jurist, psycholoog, arbeidstrajectbegeleiders en beambte Wijk-

werken (vroeger PWA) wordt de politie definitief verankerd. Het onthaal neemt een deel van 

de permanentie over van de politie zodat de wijkagenten meer zichtbaar kunnen zijn op straat. 

De onthaalfunctie wordt erg belangrijk. Meer diensten stappen over naar “op afspraak” werken 

(ook buiten de vroegere openingsuren). Privacy wordt gewaarborgd door te werken met (meer) 

aparte spreekruimtes. Het personeel krijgt daarvoor een meer flexibel arbeidsregime. 

De gemeente zal in extra mogelijkheden voorzien om digitaal/vanop afstand formaliteiten (via 

een digitaal loket) af te handelen, vanop afstand te praten/chatten met de gemeente en ook 

een afspraak/bespreking via skype te organiseren. Niet voor iedereen is dat even toegankelijk. 

Daarom wordt ook meer ingezet op dienstverlening aan huis. We willen met onze 

dienstverlening meer proactief handelen via huisbezoeken en andere manieren om 

outreachend te werken (bv. via thuiszorg, huisartsen en andere partners die vaak in contact 

komen met een doelgroep van bijvoorbeeld de sociale dienst). 

Niet alleen op de site van de gemeentecampus maar ook elders willen wij een moderne, 

toekomstgerichte en efficiënte dienstverlening bieden. Zowel de locatie als de manier van 

uitbaten van het container-/recyclagepark wordt bekeken in een toekomstplan, in 

samenwerking met IOK en de buurgemeenten.  

Samen met de scholen worden de verschillende bibliotheken geclusterd in één nieuw bib-

gebouw in de Lepelstraat. Daarvoor wordt een Publiek-Private Samenwerking (PPS) opgezet. 

Met een private partner wordt samengewerkt om een nieuwe kinder- en jongerencampus op 

de site van het gemeentelijke basisschool (volgens het concept van een “brede school”) te 

bouwen. Samen met de recent gerealiseerde Kinderopvang kan dit meteen ook dienst doen 

als nieuwe locatie voor jeugdhuis, jeugdverenigingen, speelpleinwerking, ...  

 

Gezondheidszorg in eigen dorp is erg belangrijk. Dat bleek ook duidelijk uit het 

ouderenbehoeftenonderzoek. Het bestuur faciliteert een centraal gelegen en zeer toegankelijk 

gezondheidscentrum met een nieuwe, innovatieve groepspraktijk van verpleegkundigen, 

huisartsen, tandartsen, welzijns- en gezondheidspartners en paramedici waardoor we 

gezondheidszorg in eigen dorp kunnen waarborgen. 
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Er wordt ook een oplossing gezocht voor de locatie van de verschillende sociale en 

tewerkstellingsinitiatieven: sociale kruidenier, strijkatelier ’t Gerief, tweedehandswinkel ’t 

Kiertje, enz. Mogelijk biedt een clustering in een sociale campus of herlocalisatie van enkele 

initiatieven ook daar een oplossing.  

8. Beleidsbrief “Betrokkenheid en participatie” 

Vorselaar is een kleine gemeente waar mensen elkaar kennen en waar de afstand tussen 

inwoners en gemeente zeer klein is. Inspraak en participatie zitten dus ingebakken in de 

manier van werken. We willen daar nog meer aandacht aan besteden en blijven vernieuwen 

om burgers, vrijwilligers en verenigingen te betrekken bij het beleid. 

Vorselaar heeft reeds heel wat formele en informele adviesorganen. Deze werken meestal 

goed maar zijn gebonden aan talloze administratieve formaliteiten die zowel voor de leden 

van die adviesraden als voor de medewerkers van de gemeente erg belastend zijn. Samen met 

de leden van de adviesraden willen we bekijken hoe elke adviesraad efficiënter, meer 

inhoudelijk kan werken en laagdrempeliger kan worden (bv. voor mensen die niet bij een 

vereniging zijn aangesloten).  

Een werking op maat van elk overleg is aangewezen. Advies geven is daarin slechts één 

aspect, want adviesraden zijn vaak de drijvende kracht achter het gemeenschapsleven en 

organiseren activiteiten die Vorselaar doen leven. 

In de bestaande overlegstructuren komen momenteel niet alle thema’s aan bod. Daarom willen 

we nieuwe vormen van overleg starten om ook op andere vlakken doelgroepen bij elkaar te 

brengen. Een overleg met de Vorselaarse horeca, met de buurten, met organisaties die bezig 

zijn met jeugdwelzijn, met erfgoedactoren wordt opgestart. Het vrijetijdsplatform is een 

nieuw overleg waarin we alle inwoners en verenigingen die hun steentje willen bijdragen aan 

het vrijetijdsaanbod in Vorselaar, willen verenigen. Hier zullen in de eerste plaats de 

cultuurraad, jeugdraad en sportraad toe behoren. Zo willen we nog meer samenwerking 

creëren tussen verenigingen en geëngageerde vrijwilligers. 

Daarnaast is inspraak en participatie veel meer dan de adviesorganen of overlegstructuren. Als 

het echt over beleidsparticipatie gaat, bereiken we op die manier maar een beperkt aantal 

mensen. Dit willen we in de toekomst breder bekijken. Er moet permanent aandacht zijn voor 

het betrekken van mensen bij het beleid. Bij projecten over verschillende thema’s willen we 

meer mensen bereiken en inspelen op talenten en interesses van onze inwoners. Enkele jaren 

geleden zijn we gestart met een rondetafel van adviesraden. Deze rondetafel willen we graag 

verderzetten en uitdiepen naar een echt burgerkabinet.  

Als gemeente willen we meer communiceren over ons beleid en daarvoor ook verschillende 

kanalen gebruiken, de klassieke maar ook sociale media (en een nieuwe skype- en 

chatfunctie). Die kanalen moeten het mogelijk maken dat er meer interactie is met de inwoners. 

Het hele communicatiebeleid, met meer oog voor beleidsinformatie (extra pagina in Info 

Vorselaar) sluit daar op aan. Be-Alert en het buurtinformatienetwerk (BIN) wordt in de hele 

gemeente gepromoot. 
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Verder willen we blijven inzetten op co-creatie en participatie aan het beleid maar ook bij 

projecten. Er zijn heel wat mensen gemotiveerd om mee na te denken en mee te werken als ze 

betrokken worden. Zo zullen de speelpleintjes samen met de buurten vormgegeven worden 

en zullen bij rioleringsprojecten bewoners als ogen en oren van die buurt gebruikt worden. Het 

windmolenproject dat op stapel staat ten noorden aan E34 zal ervoor zorgen dat er op ons 

grondgebied meer groene stroom wordt opgewekt dan dat we verbruiken. Onze inwoners 

moeten de kans krijgen om hier aan deel te nemen. Dat zal mogelijk zijn via een coöperatieve 

voor dit project. Op die manier creëren we betrokkenheid en tegelijk kansen voor de inwoners 

om mee te genieten van de elektriciteitsopbrengst. 

9. Beleidsbrief “Samenwerking” 

Vorselaar heeft een sterke traditie in samenwerking. Nog voor de Vlaamse overheid besliste 

tot de integratie van gemeente en OCMW werkten beide besturen in Vorselaar al bijna 100% 

geïntegreerd samen. Dat werd ondertussen ook verankerd in één globaal organogram en de 

ondersteunende diensten vergrootten hun efficiëntie aanzienlijk. Dit moet nu het pad effenen 

voor een meer integraal lokaal sociaal beleid. Onder meer inzake seniorenbeleid, wonen, 

tewerkstelling en vrijetijdsaanbod en -participatie kan er nog meer geïntegreerd worden 

gewerkt.  

De samenwerking tussen de diensten onderling en tussen politiek en administratie wordt in 

Vorselaar gekenmerkt door veel direct contact, wendbaarheid en flexibiliteit. Geen muren 

tussen diensten maar medewerkers en diensten die goed samen werken en voor mekaar in de 

bres springen. Van het personeel wordt veel verwacht en het bestuur wil dan ook de nodige 

inspanningen doen inzake bijkomende capaciteit en de waardering van het personeel 

(personeelswelzijn en bredere ondersteuning van diensten, inzake interne organisatie en 

projectwerking). 

Meewerkende schepenen die veel tijd besteden aan hun mandaat nemen 

verantwoordelijkheid op in subsidiedossiers, het coördineren van projecten, het onderhouden 

van externe contacten en het engageren van vrijwilligers en verenigingen. Binnen de 

gemeenteraad wordt samengewerkt met de oppositie in het belang van onze gemeente en 

haar toekomst. 

Lokale besturen opereren niet meer op hun eentje. Het zogenaamde “sociaal kapitaal” in 

Vorselaar is erg groot en dat moeten we koesteren. Zowel in het verenigingsleven als in het 

dienstencentrum en bij projecten kunnen we rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. Die 

verdienen alle ondersteuning (bv. vrijwilligerspunt), inspraak (bv. allerlei advies- en 

werkgroepen) en waardering (bv. pluimavond).  

De verenigingen zijn het hart en ziel van onze gemeente. Sportverenigingen krijgen een 

betere infrastructuur (o.a. uitbreiding sporthal en kunstgrasveld), jeugdverenigingen een 

nieuwe thuisbasis (nieuwe kinderen- en jongerencampus), culturele verenigingen een 

vernieuwd ontmoetingscentrum (de huidige bib) middenin een nieuw gemeentepark. Buurten 

worden betrokken via overleg, buurtwerking wordt financieel en logistiek ondersteund en 

samen met hen worden BIN- en ZIN-projecten opgezet. 

Onze scholen nemen een prominente rol op in onze gemeenschap. Het bestuur werkt op een 

fijne manier samen met alle scholen. Uit die dynamiek zijn tal van projecten ontstaan die het 
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onderwijs in Vorselaar voor de toekomst verankeren. Een centraal gelegen, open bibliotheek 

waar gemeente en scholen op één plek samenwerken, is efficiënter en zorgt voor een 

eigentijdse bib-, leer- en ontmoetingsplek.  

Het kunstonderwijs krijgt een vaste plaats in de scholen en met KVRi (o.a. inzake cultuur, 

beweging, gezonde voeding en verslaving) en Thomas More (maatschappelijke projecten 

binnen het lesonderdeel ‘Triple’ van Thomas More) wordt educatief samengewerkt. We maken 

ook ruimte voor volwassenenonderwijs en HBO5-graduaatsopleidingen. In de basisscholen 

krijgt sensibilisering (o.a. inzake mobiliteit, afval en milieu) meer aandacht. 

Besturen is samenwerken. Problemen en uitdagingen voor lokale besturen worden steeds 

complexer en overstijgen de grenzen van de gemeente. Besturen moeten zich versterken in 

strategische samenwerking met buurgemeenten.  

Binnen de regio Kempen wordt al nauw samengewerkt (o.a. binnen Welzijnszorg Kempen, 

IOK, Kempens Karakter). We kiezen consequent voor samenwerking binnen de politiezone 

Neteland. De jongste twee jaar werd de basis gelegd voor een verregaande ambtelijke en 

politieke samenwerking met Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen. In de domeinen 

welzijn, vrije tijd, veiligheid/mobiliteit, personeel wordt nagenoeg alles wat samen kan 

gebeuren, ook effectief op zonale schaal uitgewerkt.  

Er volgen nog ambitieuze projecten op schaal van de zone Neteland: ruimte, dierenwelzijn, 

handhaving, … Bijvoorbeeld inzake het drugbeleid wordt onder voorzitterschap van Vorselaar 

een heel mooie, integrale en multidisciplinaire aanpak uitgewerkt. Ook criminele motorbendes 

en andere problematieken worden aangepakt in samenwerking met parket, ARIEC en politie. 

10. Beleidsbrief “Financieel gezond en verstandig” 

Het bestuur voert al jaren een verstandig en zuinig financieel beleid. De voorbije legislatuur 

werd  gesnoeid in werkingskosten en geïnvesteerd in een efficiënte samenwerking met andere 

gemeenten. Dankzij de geleverde inspanningen en ondanks tegenvallers zoals de stijgende 

brandweeruitgaven en de minderinkomsten door de taxshift, staat Vorselaar er goed voor.  

We zijn een financieel gezonde gemeente. Sinds eind 2018 is Vorselaar voor het eerst in de 

geschiedenis volledig schuldenvrij! Nochtans zat de gemeente de afgelopen jaren niet stil: er 

werd wel degelijk zwaar geïnvesteerd in allerlei projecten.  

Eind 2012, het begin van de vorige legislatuur, was het resultaat (verschil tussen dagelijkse 

werkingskosten en opbrengsten, zonder de investeringen) 562.747 euro. Voor 2018 is het 

resultaat historisch hoog, namelijk 1.894.684 euro. Het uiteindelijke resultaat, waarin zowel de 

exploitatie als de investeringen zitten, bedraagt 1.019.435 euro. Samen met een positief 

resultaat op kasbasis van 8.417.179 euro kan het Vorselaars bestuur dus sterke cijfers 

voorleggen. Door een continu zuinig beheer van de middelen, door verstandig te investeren 

en door intensief op zoek te gaan naar subsidies is er ruimte om in de toekomst belangrijke 

projecten voor Vorselaar te financieren. 

Die financiële buffer levert echter geen rente op. Het is verstandiger om die middelen slim te 

(her)investeren: in riolering (kosten die anders oplopen door minder subsidies), in 

aanpassingen aan het patrimonium (in het kader van klimaat/energie, dienstverlening en 

toekomstige uitdagingen), in investeringen in klimaat, in pensioenlasten die op de gemeente 
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afkomen (bv. pensioenfonds van ruim 2 miljoen euro waardoor de lasten in de toekomst 

verminderen) en slim thesauriebeheer (participatie in windenergie, aandelen in eigen 

nutsvoorzieningen).  

De grote werven die eerder vermeld werden, zijn verstandige investeringen voor de 

toekomst (bijvoorbeeld school, bibliotheek, riolering, gemeentecampus). Het zou niet passend 

zijn om de lasten daarvoor op één generatie te leggen. Leningen passen dus ook binnen een 

verstandig thesauriebeheer. 

Een zuinig en slim beheer van de middelen en creatief zijn met subsidies blijven de 

fundamenten. Het bestuur gaat het engagement aan om de belastingdruk laag te houden. 

De belastingen zijn in Vorselaar al vele jaren hetzelfde. De laatste verhoging van de algemene 

personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing dateert van het jaar 2000 (19 

jaar geleden).  

Financieel zullen meer middelen gaan naar de uitbouw van Neteland. Die investeringen 

verminderen de kwetsbaarheid van Vorselaar, versterken de bestuurskracht en vormen dé 

belangrijkste strategie voor de toekomst van ons dorp op langere termijn. 
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1.5. STRATEGISCHE EN DUURZAME KEUZES 
 

Vorselaar staat voor een erg belangrijke periode in haar geschiedenis. Over de bestuurskracht 

van de gemeente wordt gedebatteerd en daarbij toont de gemeente zich pro-actief. Het 

bestuur is de voorbije jaren zeer zuinig (voor het eerst schuldenvrij), creatief (veel subsidies, 

kapitaalverhogingen, preferent kapitaal) en verstandig (toekomstige dossiers zoals riolering, 

klimaat en pensioenen) met zijn financiën omgegaan. Dat maakt ook dat het nu zaak is om 

met die fundamenten de toekomst aan te pakken. In de samenleving anno 2019 zijn er grote 

uitdagingen, bijvoorbeeld inzake vergrijzing (senioren), sociale cohesie (gemeenschapsleven, 

verenigingsleven, vereenzaming) en klimaat (energie gebouwen, mobiliteit en hernieuwbare 

energie). We grijpen die uitdagingen aan en bieden ze het hoofd met duurzame 

investeringen. Die zijn nodig, verstandig op lange termijn en werden goed overwogen in 

samenspraak met velen. We roepen vele schouders en helpende handen op om die 

fundamenten voor de toekomst van ons dorp te bouwen. 

 

→ Dat alles zorgt ervoor dat het bestuur en de administratie trots zijn op het harde werk dat 

de voorbije jaren en, wat deze meerjarenplanning betreft, maanden werd geleverd. Vorselaar 

maakte echt een alomvattende oefening: volledig volgens de BBC-principes, een integraal 

document met zowel omgevingsanalyse als beleidsplan, volledig becijferd en betaalbaar … en 

dat alles in bijzonder nauwe samenwerking tussen politiek en administratie. Met eenzelfde 

enthousiasme zal dit plan de komende jaren verder vorm krijgen en nauwgezet uitgevoerd 

worden. Als dat alles gebeurd is, heeft Vorselaar na deze legislatuur weer een heel ander 

gezicht … en is het vast en zeker klaar voor de toekomst. 

Elly Beirinckx         Lieven Janssens 

Algemeen directeur       Burgemeester  
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2. VORSELAAR SAMENGEVAT IN CIJFERS 
 

2.1. ALGEMEEN 
 

De omgevingsanalyse vormt samen met het bestuursakkoord en de memorandi van het 

middenveld belangrijke input voor het formuleren van beleidsvoorstellen. Het is daarbij 

belangrijk om over voldoende en correcte informatie en cijfergegevens te beschikken. 

Vervolgens moeten de wenselijke beleidsvoorstellen vergeleken worden met de financiële 

middelen, de beschikbare personeelsleden en de interne organisatie. Op basis hiervan volgt 

een definitief voorstel voor het nieuw meerjarenplan 2020-2025.  

Voor de omgevingsanalyse maken we onder meer gebruik van gegevens uit de survey 

gemeentemonitor. Deze is in het voorjaar 2017 uitgevoerd in alle Vlaamse gemeenten. Voor 

Vorselaar werden 920 inwoners bevraagd en was er (in vergelijking met de andere gemeenten) 

een zeer hoge respons van 49%: 451 inwoners hebben de bevraging afgerond. De integrale 

vragenlijst en andere info die gebruikt is voor de survey kan je terugvinden via de link: 

https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.  

 

Het volledige rapport voor Vorselaar kan je terugvinden via de link:  

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_vorsela

ar.pdf. 

 

Voor de cijfermatige gegevens maken we vaak de vergelijking met de cluster van gemeenten 

waartoe Vorselaar behoort volgens de indeling die Belfius hanteert (tem 2017). Dit is een groep 

van Vlaamse gemeenten met een gelijkaardig socio-economisch profiel. Het profiel van 

Vorselaar (cluster V4a) is een kleine woongemeente met een toenemend aantal jongeren. De 

cluster bestaat uit 18 gemeenten, met naast Vorselaar ook nog Sint-Amands, Baarle-Hertog, 

Liedekerke, Mesen, Avelgem, Sint-Lievens-houtem, Berlare, Moerbeke, Wachtebeke, Zingem, 

Brakel, Kluisbergen, Lierde, Gingelom, Halen, Ham en Heers. Daarnaast werd ook gebruik 

gemaakt van de online tool van de provincie: http://www.provincies.incijfers.be.   

 

Naast de cijfermatige gegevens is er in de omgevingsanalyse ook ruimte voor het bespreken 

van maatschappelijke trends, wijzigingen in de wetgeving en resultaten van relevante studies.  

 

2.2 GEOGRAFIE 
 

> Basisgegevens 

Gewest: Vlaanderen  

Provincie: Antwerpen  

Arrondissement: Turnhout  

Buurgemeenten: Grobbendonk, Herentals, Lille (deelgemeenten Wechelderzande, Lille en 

Poederlee), Malle (deelgemeente Oostmalle), Zandhoven (deelgemeenten Pulderbos en 

Pulle) en Zoersel  

https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_vorselaar.pdf
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_vorselaar.pdf
http://www.provincies.incijfers.be/


P a g i n a  | 23 

 

> Ligging en bereikbaarheid 

51°12'7" N - 4°46'15" E 

Tussen (ten noorden) E34 en (ten zuiden) Albertkanaal en E313 

Ten oosten gewestweg N153 Herentals-Malle 

> Oppervlakte en open ruimte 

27,62 km² 

Waarvan 14% bebouwde en 86% onbebouwde oppervlakte t.o.v. de totaal gekadastreerde 

oppervlakte. 

Het aandeel van de onbebouwde oppervlakte bestemd voor akkerland bedraagt 20% en voor 

bos 31%, de overige 49% bestaat uit andere onbebouwde categoriën (bv. natuur).  

Het aandeel van de bebouwde oppervlakte bestemd voor wonen bedraagt 84%, het aandeel 

bestemd voor ondernemen en werken bedraagt 4% en het aandeel voor recreatie bedraagt 

11%. 

 

2.3 DEMOGRAFIE  

Bevolkingsgroei  

Vorselaar is een landelijke gemeente. Het bevolkingsaantal blijft in stijgende lijn. Van 7.282 

inwoners in 2005 naar 7.778 inwoners op 1 januari 2017. Opvallend is dat het groeicijfer van 

de Belfius-cluster groter is dan het Vlaamse groeicijfer, terwijl het groeicijfer van Vorselaar 

onder het Vlaamse gemiddelde blijft. Nochtans is de prognose dat we sneller gaan stijgen dan 

de cluster en Vlaanderen. 
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De groei van de bevolking is te verklaren door: 

 Een positieve natuurlijke bevolkingsgroei en een hoog geboortecijfer 

De natuurlijke bevolkingsgroei ligt beduidend hoger dan het gemiddelde in de cluster 

en Vlaanderen.  Het geboortecijfer ligt hoog en piekt in 2009 en 2016. Dit is wellicht te 

verklaren door de nieuwe verkavelingen van de laatste jaren. Hierdoor werden 

betaalbare kavels op de markt gebracht en kregen jonge gezinnen de kans om een 

woning te bouwen in de gemeente.  

 

 Afwisseling van positieve en negatieve migratiecijfers. 

Ondanks de sterke natuurlijke bevolkingsgroei blijft er een beperkte stijging van de 

totale bevolking. Dit heeft deels te maken met de afwisselende positieve en  negatieve 

migratiecijfers de laatste jaren. Het aantal in- en uitwijkingen (verhuisbewegingen) 

schommelt, maar zij houden mekaar globaal gezien in evenwicht. In 2014 piekt het 

aantal inwijkingen vanwege de realisatie van een nieuwe verkaveling. 
 

 Vorselaar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal 

migratiesaldo 

50 -37 62 20 9 55 34 -26 64 1 -23 

 

  

 Vorselaar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 

geboorten 

72 68 66 93 79 79 77 74 75 63 87 

Aantal 

overlijdens 

63 55 58 53 53 52 48 57 55 60 63 

Natuurlijk 

accress 

9 13 8 40 26 27 29 17 20 3 24 
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 Het aantal huishoudens kent een continue zachte groei die sterker is dan in de cluster 

of Vlaanderen. 

 

 

1 januari 
Vorselaar 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 

huishoudens 

2.966 3.021 3.023 3.058 3.114 3.151 3.154 3.206 3.224 3.256 

Groei 

(2008=100) 

100,0 101,9 101,9 103,1 105,0 106,2 106,3 108,1 108,7 109,8 

 

 

Leeftijdspiramide 

 

VORSELAAR 2007 2017 evolutie in % 

< 15 jaar 1150 1186 36 3,1% 

15-39 jaar 2377 2296 -81 -3,4% 

40-65 jaar 2709 2830 121 4,5% 

65-79 jaar 926 1043 117 12,6% 

80 jaar en > 257 423 166 64,6% 

TOTAAL 7419 7778 359 4,80% 

Vergrijzing  

 

De geleidelijke veroudering van de bevolking is een trend die een verregaande impact heeft 

op onze samenleving. Voorbereid zijn op deze demografische veroudering is een van de 
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voornaamste uitdagingen voor de lokale besturen. Deze vergrijzing heeft een impact op heel 

wat beleidsdomeinen zoals welzijn, huisvesting, mobiliteit, … 

 

Vorselaar heeft ten opzichte van cluster en Vlaanderen een latere stijging gekend van het 

aantal 65-plussers. De grijze druk was 6 jaar geleden relatief laag, maar de laatste jaren zijn we 

bijna tot op het niveau van Vlaanderen geëvolueerd.   

 
 

1 januari 

Vorselaar 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

65 jaar en 

ouder 

1.183 1.170 1.190 1.208 1.220 1.257 1.294 1.322 1.377 1.434 1.466 

80 jaar en 

ouder 

257 261 286 295 299 312 326 352 392 409 423 

Totale 

bevolking 

7.419 7.399 7.466 7.526 7.559 7.640 7.702 7.689 7.773 7.777 7.778 

65 jaar en 

ouder t.o.v. 

totale 

bevolking 

15,9% 15,8% 15,9% 16,1% 16,1% 16,5% 16,8% 17,2% 17,7% 18,4% 18,8% 

80 jaar en 

ouder t.o.v. 

totale 

bevolking 

3,5% 3,5% 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 4,2% 4,6% 5,0% 5,3% 5,4% 

 

De grijze druk zal in de toekomst, volgens de bevolkingsvooruitzichten 2017 – 2030, sterk 

stijgen. Tegen 2030 zal het aantal 65 plussers met 54,4 % toenemen en zien we een afname 

van de leeftijdsgroep 0 – 65 jaar. 

VORSELAAR 2017 2020 2025 2030 Verschil 

2017-2030 

Verschil in 

% 

Minder dan 15 jaar 1.186 1.214 1.200 1.178 -8 -0,7 % 

15-39 jaar 2.296 2.195 2.138 2.078 -218 -9,5 % 

40-65 jaar 2.830 2.858 2.740 2.545 -285 -10,1 % 

65-79 jaar 1.043 1.149 1.459 1.692 649 62,2 % 

80 jaar en meer 423 471 484 571 148 35,1 % 

Totale bevolking 7.778 7.887 8.022 8.064 286 3,7 % 

 

VORSELAAR 2017 2020 2025 2030 Verschil 

2017-2030 
Verschil in % 

65-69 436 515 612 644 208 47,7 % 

70-74 318 384 495 589 271 85,3 % 

75-79 289 250 353 459 170 58,7 % 

80-84 243 252 209 299 56 23,0 % 

85-89 139 162 177 148 9 6,6 % 

90-94 35 47 80 92 57 163,2 % 

>95 6 11 17 32 26 436,8 % 

Bevolking > 65 jaar 1.466 1.620 1.943 2.263 797 54,4 % 
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Afhankelijkheidsratio 

De afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en +65 jaar ten opzichte van de bevolking 20-64 

jaart) is bijgevolg ook sterk toegenomen. Ten opzichte van de cluster en Vlaanderen (70,5%) is 

deze afhankelijkheidsratio momenteel nog relatief laag.   

 
1 januari 

Vorselaar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0-19 jaar 1.611 1.622 1.603 1.603 1.572 1.592 1.571 1.564 

65 jaar en ouder 1.208 1.220 1.257 1.294 1.322 1.377 1.434 1.466 

20-64 jaar 4.707 4.717 4.780 4.805 4.795 4.804 4.772 4.748 

Afhankelijkheidsratio 59,9 60,3 59,8 60,3 60,4 61,8 63,0 63,8 

 

De evolutie toont echter aan dat we een sterke inhaalbeweging maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Inwonersaantal naar leeftijd - 2017              Prognoses naar leeftijd - 2035 
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Daaruit volgt ook dat de vooruitzichten op dit 

vlak minder positief zijn. De prognoses vertellen 

ons dat de afhankelijkheidscoëfficiënt (die 

vertrekt van de bevolking in leeftijdscategorie 15 

tot 64 als actieve bevolking) voor Vorselaar 

enorm zal toenemen en dat we de cluster, de 

provincie en het gewest zullen inhalen. 

Populatieverschillen  

Het aantal vreemdelingen binnen de gemeente 

stijgt net als in de rest van Vlaanderen, maar blijft 

zeer beperkt. Ook het aantal inwoners van 

buitenlandse herkomst blijft lichtjes stijgen. 

 

 Vorselaar  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal vreemdelingen 114 126 127 115 127 147 141 161 

Ratio (%)  1,5 1,7 1,7 1,5 1,6 1,9 1,8 2,1 

Aantal inwoners van 

buitenlandse 

herkomst 

349 369 386 398 415 437 442 449 

Ratio (%)  4,76 4,9 5,11 5,21 5,39 5,69 5,68 5,9 

 

In vergelijking met de Belfius cluster en het Vlaams Gewest, met respectievelijk 5% en 8% 

vreemdelingen ten opzichte van het aantal inwoners, scoort Vorselaar nog steeds zeer laag. 

In vergelijking met de Belfius cluster en het Vlaams Gewest, met respectievelijk 12,9% en 20,5% 

inwoners van buitenlandse afkomst ten opzichte van het aantal inwoners, scoort Vorselaar zeer 

laag. 

Samenvatting 

 

 De bevolking in Vorselaar groeit, maar veel minder sterk dan in de andere gemeenten 

van de Belfius–cluster en het Vlaams gemiddelde. De natuurlijke accress (geboortes – 

sterftes) ligt nochtans hoger dan de cluster en het Vlaams gemiddelde. De aangroei 

van de bevolking blijft toch beperkt vanwege een negatief saldo van interne en 

externe migraties (verhuisbewegingen).  

 Het geboorte- en migratiecijfer blijft groeien, maar minder snel dan de cluster en het 

Vlaamse gemiddelde.  

 Vandaag de dag zijn grijze druk en afhankelijkheidsratio  in Vorselaar nog beperkt ten 

opzichte van de Belfius-cluster en het Vlaamse gemiddelde. Omdat we vandaag 

procentueel een hoger aantal 50 tot 59-jarigen kennen zijn de prognoses voor 

Vorselaar niet gunstig. Zowel grijze druk als afhankelijkheidsratio zullen enorm 

toenemen, Vorsleaar zal de cluster en het Vlaams gemiddelde inhalen. 

 Er zijn relatief weinig vreemdelingen en inwoners van buitenlandse afkomst in 

Vorselaar.  
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2.4 GRONDGEBIED  

Bevolkingsdichtheid 

De bevolkingsdichtheid in Vorselaar situeert zich op 282 inwoners per km². Hiermee scoort 

Vorselaar sterk onder het gemiddelde van de Belfius–cluster en Vlaanderen met respectievelijk 

366 en 482 inwoners per km². Evenwel is de bevolkingsdichtheid in stijgende lijn, deze stijging 

hangt samen met bevolkingstoename vanaf 2009. 

  

Bebouwde gronden 

Opvallend is dat Vorselaar een echte woongemeente is, de bebouwde oppervlakte ingedeeld 

naar functie toont dat 84% ervan bestemd is voor wonen. 11% van de bebouwde oppervlakte 

is bestemd voor recratie, hiermee scoren we aanzienlijk hoger dan de Belfius-cluster en het 

Vlaams Gewest. De oppervlakte bestemd voor ondernemen is beperkt.  
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Tussen 2000 (320 ha bebouwde grond) en 2012 (349 ha bebouwde grond) was de stijging van 

de bebouwde oppervlakte vooral te verklaren door een aantal nieuwe verkavelingen. Inmiddels 

is deze bebouwde oppervlakte in beperktere mate verder gestegen tot 363 ha in 2017.  

Vorselaar heeft hiermee een lager bebouwingspercentage (13,7%) dan de Belfius-cluster (16%) 

of het Vlaamse gemiddelde (21%).  

Onbebouwde oppervlakte 

Deze cijfers (lage bevolkingsdichtheid en lager bebouwingspercentage) verklaren mee dat 

Vorselaar een zeer groene gemeente is. Onderstaande grafieken geven weer dat elke inwoner 

binnen het bereik van een groenvoorziening woont. Volgende afstanden worden daarbij 

gehanteerd: woongroen (150m), buurtgroen (400m) en wijkgroen (800m). Vorselaar scoort 

hiermee aanzienlijk beter dan de Belfius-cluster en het Vlaamse gemiddelde (vergelijkbaar met 

Belfius-cluster). Woongroen wordt gedefinieerd als elk type groen, ongeacht de grootte. 

Buurtgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 1ha en wijkgroen 

als groen met een minimumoppervlakte van 10ha. 

 

De verhouding van het aandeel onbebouwde oppervlakte bestemd voor akkerland, voor bos 

en voor andere categoriën (bv. natuurgebieden met medegebruik landbouw, recreatie, …) blijkt 

uit onderstaande diagrammen. Opvallend en zeer typerend voor Vorselaar is de uitgesproken 

bosrijke omgeving.  
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Verkoopprijzen bouwgrond per m² 

De prijs voor bouwgrond in Vorselaar ligt vrij hoog in vergelijking met de gemeenten binnen 

de Belfius–cluster en het gemiddelde van het Vlaamse gewest. Voor bouwgrond betaal je in 

Vorselaar gemiddeld 234 euro per m². Binnen de Belfius–cluster ligt de aankoopprijs op 155 

euro per m², in het Vlaams gewest op 175 euro per m². Vanaf 2007 zien we een sterke stijging 

van de verkoopprijzen. Deze stijging doet zich niet enkel in Vorselaar voor, maar in het hele 

Vlaamse land. 

Opmerkelijk zijn de pieken in 2012, 2013 en 2014; deze enorme schommelingen hebben 

wellicht te maken met het aandeel verkochte sociale kavels die een grote impact hebben in 

verhouding met het relatief beperkt aantal gronden die gemiddeld per jaar verkocht worden 

(ten opzichte van de Belfius-cluster en Vlaanderen).  

Verkoopprijzen appartementen en gewone woonhuizen 

De verkoopprijzen van gewone woonhuizen stijgen overal in vlaanderen, maar in Vorselaar is 

die stijging veel sinds 2000 veel sterker. In 2005 lag de gemiddelde verkoopprijs voor gewone 

woonhuizen in Vorselaar nog in de buurt van de Belfius-cluster en onder het Vlaams 

gemiddelde. Inmiddels is die gemiddelde verkoopprijs in Vorselaar aanzienlijk gestegen tot 

maar liefst 241.536 euro in 2015, terwijl de gemiddelde verkoopprijs 197.040 euro bedraagt 

voor de Belfius-cluster en 222.121 euro voor Vlaanderen.  

 

Ook de prijzen van appartementen stijgen. In 2015 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs in 

Vorselaar 132.500 euro, dit was hoger dan het gemiddelde van de cluster (122.381 euro) en 

iets lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen (144.060 euro). Inmiddels is de gemiddelde 

verkoopprijs voor een appartement in Vorselaar in 2015 gestegen tot 191.581 euro, terwijl de 

gemiddelde verkoopprijs voor de Belfius-cluster 200.267 euro en voor Vlaanderen 230.983 

euro bedraagt. De stijging is in Vorselaar minder sterk dan in cluster of Vlaanderen. 
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Sociale verhuringen 

Het totale aantal sociale verhuringen binnen Vorselaar ligt op 133 woningen, appartementen 

en duplexen. De sociale woningen maken 4,1% van alle woningen uit, in 2008 bedroeg dit nog 

3,5%. We maken hiermee een lichte inhaalbeweging ten opzichte van de Belfius-clluster, waar 

sinds 2008 een stijging is van 4,4% naar 4,5%. Zowel Vorselaar als de cluster-gemeenten doen 

het minder dan het gemiddelde van het Vlaamse gewest, nl. 5,6%. 

Milieu 

Uit de cijfers blijkt dat de inwoners van Vorselaar milieubewust zijn. Het cijfer van ingezameld 

restafval per persoon is aanzienlijk lager dan ca. 20 jaar geleden. We komen van 133 kg 

restafval per persoon in 2000, in 2010 bereikten we het beste resultaat (81,8 kg restafval per 

persoon), sinds 2015 merken we echter terug een lichte stijging. Een aantal cijfers van de 

Belfius-cluster ontbreken, maar de cijfers van 2016 bevestigen dat Vorselaar sterk onder het 

gemiddelde blijft van de Belfius-cluster en van het Vlaamse Gewest. 

 

 Restafval in kg per persoon 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Vorselaar 114,9 125,5 80,2 93,1 82,2 86,4 81,8 92,5 91,9 89,9 92,8 97,1 

Belfius cluster 132,9 134,5 125,8 129,4 126,8 124,8 124,8 122,9    125,4 

Vlaamse Gewest 159,1 160,3 153,4 155,6 152,6 149,2 150,1 149,9    151,7 

 

Samenvatting 

 

 De bevolkingsdichtheid neemt toe, maar blijft sterk onder de Belfius-cluster en het 

gemiddelde van het Vlaamse gewest 

 Vorselaar is een groene gemeente, met een opmerkelijke oppervlakte bos 

 Vorselaar is een dure gemeente voor aankoop van een bouwgrond of een woonhuis 

 De aankoopprijs van een appartement ligt dan weer gunstiger 

 Het aantal sociale huurwoningen stijgt lichtjes 

 De inwoners van Vorselaar zijn milieubewust, maar sensibilisering blijft belangrijk 
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2.5 ECONOMIE 
 

De economische activiteit in Vorselaar is eerder beperkt. Er is geen industrie aanwezig. In 2008 

telde Vorselaar 213 zelfstandigen (natuurlijke personen) en 193 ondernemingen 

(rechtspersonen). Het aantal BTW-plichtige zelfstandigen en vennootschappen is sterk 

toegenomen de laatste 8 jaar. Tegenover 2008 is er een groei van 25% inzake zelfstandigen 

t.o.v. een beperkte groei van binnen de Belfius-cluster (9%). Bij de ondernemingen is er een 

groei van 42,5% ten opzichte van 2008, ook hier is de groei binnen de Belfius-cluster lager 

(30,6%).  
 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BTW-plichtige Rechtspersonen  

(in de aard van 

handelsondernemingen) 

193 206 226 236 241 246 249 265 275 

 

De cijfers van bezoldigde werkgelegenheid ingedeeld per hoofdsector laten duidelijk zien dat 

de quartaire sector (onderwijs, lokaal bestuur, …) in Vorselaar overheersend aanwezig is. Dit 

vloeit uiteraard voort uit de aanwezigheid van de vele scholen (kleuter, lager, middelbaar en 

hoger onderwijs) die de regio 

bedienen.  

De jobratio in Vorselaar is echter 

eerder klein. Dit wil zeggen dat het 

aantal jobs in de gemeente zeer 

beperkt is t.o.v. de actieve bevolking. 

In het jaar 2016 zijn er per 100 

inwoners slechts 36,3 jobs 

beschikbaar. Uit de cijfers blijkt een 

lichte stijging met 1% t.o.v. 2006. Dit 

cijfer ligt ruim onder het gemiddelde 

van de gemeenten binnen de 

Belfius-cluster (42,2%) en het 

Vlaams gemiddelde (75,9%). 

Dit geeft vervolgens aan dat Vorselaar voor werkgelegenheid voor haar inwoners sterk 

aangewezen is op naburige gemeenten en steden. Vorselaar heeft bijgevolg niet enkel de 

drukte van de scholen maar ook van de pendelbeweging van haar inwoners. 

Met de werkzaamheidsgraad van de Vorselaarse bevolking gaat het dan weer goed. 74,8% van 

de inwoners was in 2016 beroepsactief, dat is een stijging met  4,5% t.o.v 2003. De 

werkzaamheidsgraad is vergelijkbaar met die binnen de Belfius-cluster (75,2%), en hoger dan 

die van het Vlaamse Gewest (72,6%). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BTW-plichtige Natuurlijke Personen 213 217 224 231 230 225 255 258 267 
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De werkloosheidsgraad binnen de gemeente blijft gelijk in de periode 2002-2015. Vorselaar 

telt 6,7% werklozen en doet hiermee beter dan het Vlaams gemiddelde (7,8%). Voor de groep 

25 tot 50 jaar is er een positieve, dalende trend, voor de groep ouder dan 50 stijgt de 

werkloosheidsgraad.  

Samenvatting 

 

 Er is weinig (grote) economische activiteit in Vorselaar 

 Vorselaar is een “slaapgemeente”. Vele inwoners wonen en leven in de gemeente 

maar werken buiten de gemeentegrenzen 

 De onderwijssector is de grootste werkgever in Vorselaar 

 De economische situatie zorgt voor veel pendelbewegingen van eigen inwoners en 

schoolgangers 

 De werkzaamheidsgraad binnen de gemeente is groot 

 De werkloosheidsgraad blijft gelijk, met een toenemende werkloosheid bij 50 plussers  
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2.6 LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
 

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt 19.279 euro in 2015, en ligt 

daardoor net boven het gemiddelde van de Belfius-cluster (18.979 euro) en het Vlaamse 

Gewest (18.970 euro). In 2008 lag dit gemiddelde voor Vorselaar nog lager dan het gemiddelde 

in de Belfius-cluster en het Vlaams Gewest. 

 

 
 

De kansarmoede-index, het percentage geboorten in kansarme gezinnen, was in de periode 

van 2003 tot 2010 in ernstig stijgende lijn. Sinds 2010 kennen we in Vorselaar opnieuw een 

dalende trend. Dit is erg positief, want de negatieve trend blijft zich in het Vlaams Gewest wel 

verderzetten. 

Vorselaar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,6 3,1 2,0 1,9 1,9 3,6 3,6 7,5 5,8 5,1 2,6 3,5 3,2 3,0 

Vlaams Gewest 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6,4 6,4 6,5 6,9 7,4 7,9 8,2 8,6 9,7 10,5 11,2 11,4 12,1 12,8 

 

Het cijfer van het aantal leefloontrekkers ligt in Vorselaar hoger dan het gemiddelde binnen 

de Belfius-cluster (2,7%), maar beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde (6%).  

 
 Vorselaar 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal (equivalent) 

leefloontrekkers 

25 21 24 21 27 27 25 20 30 30 

Aantal inwoners 7.399 7.466 7.526 7.559 7.640 7.702 7.689 7.773 7.777 7.778 

Aantal (equivalent) 

leefloontrekkers per 

1.000 inwoners 

3,4 2,8 3,2 2,8 3,5 3,5 3,3 2,6 3,9 3,9 
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Net als in de rest van Vlaanderen neemt ook in Vorselaar de vergrijzing toe. De toekomstcijfers 

zijn, zoals reeds aangegeven, niet erg rooskleurig. Dit alles heeft invloed op de voorzieningen 

die nodig zijn om deze bevolkingsgroep op te vangen.  

 

Vorselaar scoorde tot 2013 zeer slecht, de serviceflats (22) die in oktober 2012 zijn geopend 

werden in de cijfers opgenomen vanaf 2014. Ook het woonzorgcentrum Hof Ter Lande deed 

een uitbreiding (14) wat zichtbaar wordt in de cijfers van het jaar 2015.  

 

Hiermee maakte Vorselaar een aanzienlijke inhaalbeweging. We scoren met 43,3 plaatsen per 

1000 65-plussers echter nog steeds lager dan het gemiddelde van de Belfius-cluster (74,8) en 

het Vlaamse Gewest (76). 

 
 Vorselaar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal erkende plaatsen -  

groepen van assistentiewoningen 

0 0 0 0 22 22 22 

Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra 26 26 26 26 26 40 40 

Aantal 65-plussers 1.208 1.220 1.257 1.294 1.322 1.377 1.434 

Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers 21,523 21,311 20,684 20,093 36,309 45,025 43,236 

 

De veiligheidscijfers waren in de periode voor 2010 zeer schommelend. We merken de laatste 

6 jaar voor alle aspecten van veiligheid (diefstallen, afpersingen, misdrijven tegen de 

lichamelijke integriteit en gewelddadige misdrijven tegen eigendommen) een positieve, 

dalende trend. Vorselaar scoort hier beter dan de Belfius-cluster en het Vlaams Gewest.  
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Het aantal verkeersongevallen binnen Vorselaar is stabiel gebleven. In de gemeenten van de 

Belfius-cluster en het Vlaams Gewest zien we wel een dalende trend inzake het aantal 

verkeersongevallen. 

 
 Vorselaar 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal ongevallen 21 28 22 25 25 24 24 21 22 25 19 21 

Groei (2005=100) 100,0 133,3 104,8 119,0 119,0 114,3 114,3 100,0 104,8 119,0 90,5 100,0 

 

Samenvatting 

 Het gemiddelde netto-inkomen van de Vorselaarse inwoners is de laatste jaren 

aanzienlijk gestegen. 

 Vorselaar kent een laag aantal geboorten in kansarme gezinnen t.o.v het Vlaamse 

gemiddelde. 

 De vergrijzing neemt toe, ook het aantal voorzieningen voor ouderen is toegenomen 

maar blijft beperkt t.o.v het Vlaamse gemiddelde. 

 Op vlak van veiligheid scoort Vorselaar goed, op vlak van verkeersveiligheid blijven 

we status quo. 
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3. VORSELAAR IN WERKING EN 

SAMENWERKING 
 

3.1 LOKAAL BESTUUR 
 

Vanaf 2019 is het decreet lokaal bestuur van kracht en geldt een nieuwe politieke organisatie. 

Gemeentebestuur/OCMW-bestuur zijn samengesteld uit een gemeenteraad/OCMW-raad, het 

college van burgemeester en schepenen/vast bureau en de burgemeester.  

Gemeente en OCMW-raad 

De gemeenteraad is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging en het beleidsorgaan 

bij uitstek in de gemeente. De OCMW-raad kent van rechtswege dezelfde samenstelling. Deze 

raden houden zich bezig met de toekomst van de lokale ontwikkeling: welke koers moet de 

gemeente varen?  

Beide raden vinden aansluitend op dezelfde dag plaats en komen 10 keer per jaar samen, de 

raden hebben “de volheid van bevoegdheid”. Dit betekent dat zij beslissen, tenzij bepaalde 

bevoegdheden door de wet aan een ander orgaan worden toegewezen. De gemeente- en 

OCMW-raad telt 19 leden. De meerderheid telt 15 leden van ACTIEV, de oppositie telt 4 leden 

van CD&V. De voorzitter van de gemeenteraad is momenteel een gemeenteraadslid uit de 

meerderheid, en maakt geen deel uit van het college van burgemeester en schepenen. 

College van burgemeester en schepenen en vast bureau 

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau is het dagelijks politiek bestuur van 

de gemeente/het OCMW. Het is verantwoordelijk voor het proces van beleidsontwikkeling en 

de controle en het toezicht op het ambtelijk apparaat. Uiteraard oefent dit orgaan ook die 

bevoegdheden uit die de gemeente- en OCMW-raad hen delegeerde.  

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau komt wekelijks samen en is in de 

eerste plaats een uitvoerend orgaan. Het orgaan heeft geen algemene bevoegdheden zoals de 

raden, maar wel toegewezen bevoegdheden: taken van gemeentelijk belang en taken van 

algemeen belang. 

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau telt 5 leden (schepenen) van Actiev 

en bestaat dus uit een absolute meerderheid. Burgemeester en voorzitter BCSD maken als lid 

deel uit van het college. De burgemeester is de voorzitter van beide organen. Het zijn 

“collegiale” organen, wat wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk moeten worden 

genomen. Wel is er in de praktijk een soort taakverdeling tussen de schepenen, elke schepen 

krijgt één of meer beleidsgebieden toegewezen. Elke schepen moet ervoor zorgen dat de 

beslissingen betreffende zijn eigen materies goed voorbereid op het college komen. 

Ten slotte is het nuttig om weten dat het college van burgemeester en schepenen/vast bureau 

zijn bevoegdheden eventueel kan delegeren aan de algemeen directeur. Dit kan enkel voor 

bevoegdheden die door het Decreet Lokaal Bestuur niet uitdrukkelijk aan hen zijn 

voorbehouden. 
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Bijzonder comité sociale dienst (BCSD)  

Het bijzonder comité sociale dienst is een nieuw orgaan sinds 2019. Het bijzonder comité is, 

naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het 

bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is o.a. 

bevoegd voor individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het 

bijzonder comité sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 6 leden.  

Burgemeester 

De burgemeester is het hoofd van gemeente en OCMW. Hij is ook de vertegenwoordiger van 

de centrale overheid en hij beschikt over specifieke politiebevoegdheden. Als “eerste 

ambtenaar” neemt de burgemeester kennis van alle zaken die de gemeente aanbelangen. Als 

hoofd van de bestuurlijke politie staat de burgemeester in voor openbare orde, veiligheid, 

gezondheid en rust in de gemeente. 

Budgethouderschap 

Binnen gemeente en OCMW is de mogelijkheid van budgethouderschap nooit ingevoerd, dit 

zal evenmin de intentie zijn tijdens de volgende legislatuur. Het college van burgemeester en 

schepenen/vast bureau is bijgevolg budgethouder.  

 

3.2 ORGANISATIE 

Globaal organogram 

Gemeente en OCMW werken in Vorselaar al vele jaren zeer nauw samen, zowel beleidsmatig 

als operationeel. Sinds 1 januari 2019 zijn gemeente en OCMW ook decretaal geïntegreerd. 

Onderstaand organogram werd in 2018 goedgekeurd en werd meteen ook uitgevoerd.  
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Personeel 

De personeelsformatie (de opsomming  van  het  aantal  en  de  soorten  betrekkingen  voor 

een lokaal bestuur en de “personele middelen” voor de uitvoering van het beleid dat is 

uitgetekend) is sinds 2016 geen verplicht instrument meer. Om de taken binnen de 

administratie op een goede manier in te vullen, werd de personeelsformatie in 2019 vervangen 

door een personeelsplan. Op deze manier kan, rekening houdend met verwachte uitstroom, 

competenties en gemaakte beleidskeuzes, steeds gezocht worden naar de ideale invulling van 

vrijgekomen of extra voorziene uren.  

Vertrekkende van een overzicht van de effectieve personeelsbezetting zal op regelmatige basis 

aan het schepencollege/vast bureau gerapporteerd worden over de stand van zaken van de 

toekomstige geplande aanwervingen of personeelsbehoeften, op basis van de verwachte 

uitstroom van personeel en/of op basis van de gemaakte beleidskeuzes in het bestuursakkoord 

en vertaald in de beleids- en beheerscyclus (BBC). 

In elk geval zullen de aanwervingen steeds kaderen binnen de kredieten in de beleids- en 

beheerscyclus (BBC). Deze werkwijze lijkt ons een goede houvast te bieden om het overzicht 

te bewaren, strategisch te blijven nadenken over de behoeften en daarnaast toch de nodige 

flexibiliteit te bieden voor een optimale personeelsinvulling (waarbij kort op de bal kan 

gespeeld worden). 

Het bestuur zal bij het maken van nieuwe beleidskeuzes, zoals de keuze voor uitbreiding of 

inkrimping van een dienst met de daaraan gekoppelde (geplande) personeelsinzet, steeds 

overleggen met de vakorganisaties en zal hierover via het meerjarenplan ook steeds 

rapporteren aan de raden.   

Het totaal aantal medewerkers (situatie december 2019) bedraagt: 

 in VTE: 71,2 waarvan 56,5 gemeente en 14,7 OCMW 

 in koppen: 90 waarvan 70 gemeente en 20 OCMW 

 TWE (voormalige art. 60): sterk schommelend, jaarlijks budget voor 5 VTE 

 

Overzicht huidige personeelsbezetting 

 

 

 

 
Bezetting Schaal Stelsel1 G/O2 

DECRETALE GRADEN  

Algemeen directeur  
 

38/38 Klasse 13  S  G 

Financieel directeur 
 

38/38 Klasse 13  S  G 

 

 

  

 
1 S = statutair, C = contractueel, SM = sociale maribel 
2 G = gemeente, O = OCMW 
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AFDELING INTERNE ZAKEN  

Coördinator afdeling  interne zaken 

 

 
19/38 

19/38 

B1-B3  

A1-A3 

S  

C 

G 

O 

Deskundige financiën 
 

15,2/38 B1-B3 C G 

Deskundige financiën 
 

38/38 B1-B3 C  O 

Deskundige informatica / GIS 
 

38/38 B1-B3  C  G 

Beleidsmedewerker communicatie 
 

38/38 B1-B3  C  G 

Beleidsmedewerker communicatie  

(& cultuur) 

19/38 
 

B1-B3  C  G 

Beleidsmedewerker personeel & int. organisatie 
 

34/38 B1-B3 C G 

Administratief medewerker interne zaken                                                       
 

38/38 C1-C3 C G 

Administratief medewerker interne zaken 

Administratief medewerker interne zaken                                                       

 
38/38 

38/38 

C1-C3  

D1-D3 

C  

C 

 

G 

O 

   

>> BUITENDIENST: POETSDIENST 
  

Coördinator poetsdienst  
 

30,4/38 

 

C1-C3  C  G 

Poetsdame/poetsheer  

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

Poetsdame/poetsheer 

 
30/38 

28/38 
 

28/38 

25/38 

23/38 

23/38 

22/38 

21/38 

21/38 

E1-E3  

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C  

C 

 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 
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AFDELING BURGER & WELZIJN    

Coördinator afdeling burger & welzijn 

Deskundige burgerzaken  

 
38/38 

38/38 

A1-A3 

B1-B3  

C 

C  

O 

G 

Onthaal- en adm. medewerker burgerzaken 
 

34/38 C1-C3  C G 

Onthaalmedewerker burgerzaken 
 

19/38 C1-C3  C G 

Administratief medewerker burgerzaken 
 

30,4/38 C1-C3  C G 

Coördinator kinderopvang & jeugd 
 

19/38 B1-B3  C G 

Begeleid(st)er  

Begeleid(st)er  

Begeleid(st)er  

Begeleid(st)er  

 

Begeleid(st)er  

Begeleid(st)er  

 
19/38 

19/38 

19/38 

19/38 

19/38 

19/38 

D1-D3  

 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

Begeleid(st)er  

 

Begeleid(st)er  

Begeleid(st)er  

  

19/38 

28.5/38 

28.5/38 

D1-D3  

D1-D3 

D1-D3 

SM  

SM 

SM 

G 

G 

G 
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Administratief assistent onderwijs  

Hoofd sociale dienst 

Maatschappelijk werker 

Maatschappelijk werker 

Maatschappelijk werker 

Maatschappelijk werker  

Maatschappelijk werker 

Medewerker sociale dienst 

Verzorgende3 

Verzorgende 

Verzorgende 

Verzorgende 

Verzorgende 

Poetsvrouw 

Coördinator LDC 

Logistiek medewerker LDC en groendienst 

 
16/38  

38/38 

30,4/38 

38/38 

38/38 

26,60/38 

19/38 

4,18/38 

19/38 

19/38 

30,4/38 

30,4/38 

26,60/38 

19/38 

30,4/38 

35/38 

D1-D3  

B4 – B5 

B1 – B3 

 

B1 – B3 

B1 – B3 

B1 – B3 

B1 – B3  

B1 – B3  

C1 – C2 

C1 – C2 

C1 – C2 

C1 – C2 

C1 – C2  

E1 – E3 

B1 – B3 

D1 – D3 

C  

S 

 

S 

C 

SM  

SM  

SM  

SM  

C  

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

G 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

   

AFDELING RUIMTE & OMGEVING  

Coördinator afdeling ruimte & omgeving  
 

38/38  A1-A3  S G 

Deskundige milieu en landbouw  
 

38/38  B1-B3  C 
 

G 

Deskundige ruimtelijke ordening  
  

30,4/38  B1-B3  C G 

 

Expert / beleidsmedew technische dienst  

 
30,4/38  B4-B5  

 

S G 

Deskundige mobiliteit en aankopen  
 

30,4/38  B1-B3  C G 

Projectcoördinator ruimte & infrastructuur 
 

38/38 B1-B3 C G 

   

 
3 De functies verzorgende zijn uitdovend bij stopzetting of pensionering (cfr. overeenkomst WZK) 
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>> BUITENDIENST: TECHNISCHE- & GROENDIENST 
 

Coördinator buitendiensten 

Deskundige technische dienst 

 
30,4/38  

15,2/38 

C1-C3  

B1-B3 

S 

C 

G 

G 

Ploegbaas groendienst 
 

30,4/38  D4  S G 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent containerpark 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent technische dienst 

Technisch assistent groendienst 

Technisch assistent groendienst 

Technisch assistent groendienst (zaalwachter) 

Technisch assistent groendienst (zaalwachter)  

Technisch assistent (containerpark) 

 
30.4/38 

30,4/38  

38/38 

32/38 

30,4/38 

38/38 

24/38 

38/38 

38/38 

38/38 

38/38 

38/38 

38/38 

38/38 

30,4/38 

38/38 

30/38 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

D1-D3 

S 

 

S 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

 

G 

G 

G 

 

Technisch beambte containerpark 

Technisch beambte groendienst 

Technisch beambte groendienst (IBO) 

 
38/38  

19/38 

38/38 

E1-E3 

E1-E3 

E1-E3  

 

C 

C 

C 

G 

G 

G 

Technisch beambte groendienst (IBO) 
 

38/38 E1-E3 C 
 

G 
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AFDELING VRIJE TIJD & EVENEMENTEN  

Administratief medewerker vrije tijd 
 

19/38  C1-C3  C G 

Beleidsmedewerker sport 
 

38/38  B1-B3  S G 

Zaalwachter  

Zaalwachter 

Zaalwachter 

 
30,4/38  

30,4/38 

38/38 

D1-D3  

D1-D3 

D1-D3 

C 

C 

C 

G 

G 

G 

Beleidsmedewerker cultuur (& communicatie) 
 

19/38 B1-B3  C G 

Coördinator kinderopvang & jeugd 
 

19/38 B1-B3  C G 

Beleidsmedewerker bibliotheek 
 

38/38  B1-B3  C G 

Bibliotheekbediende 
 

23,5/38  D1-D3  S G 

Bibliotheekassistente  
 

19/38  C1-C3  SM G 
 

Managementteam 

Het managementteam bestaat uit de burgemeester, de algemeen directeur, de financieel 

directeur en de coördinatoren van de 4 afdelingen. Dit team zit ongeveer 1 maal per maand 

samen voor een vergadering en werkt aan beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie. Er 

worden eveneens praktische, uitvoerende beslissingen genomen en personeelszaken 

besproken. Vanwege de kleinschaligheid van de organisatie is er ook bijna dagelijks informeel 

overleg tussen deze partners, wat de werking en samenwerking ten goede komt. 

 

3.3 SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

In 2012/2013 werd in opdracht van de Vlaamse regering een studie uitgevoerd naar de 

onderlinge samenwerking tussen gemeenten in alle Vlaamse regio’s. De gouverneur kreeg van 

de Vlaamse overheid een opdracht inzake regioscreening, een instrument dat de gemeenten 

moest helpen om de veelheid van samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en de 

intergemeentelijke samenwerking te verbeteren door ze efficiënter, effectiever en 

transparanter te maken.  

De lijst die voor onze gemeente tot stand kwam, bevatte maar liefst 121 

samenwerkingsverbanden. Deze lijst moet echter sterk genuanceerd worden. Sommige van 

deze samenwerkingsverbanden zijn verplicht opgelegd, en naast de “echte” 

samenwerkingsverbanden bevat de inventaris ook tal van projecten (vaak zelfs tijdelijke), 

interne structuren of hulpstructuren die voor ons niet allemaal dezelfde betekenis en 

meerwaarde hebben. Veel van de op de inventaris voorkomende samenwerkingsverbanden 

betreffen ook louter geografische afbakeningen van andere structuren/werkingen; in de 

meeste gevallen werd hier geen verregaande en tijdrovende samenwerking voor opgezet.  



P a g i n a  | 46 

 

Uit die studie (zie figuur) bleek ook heel duidelijk dat Neteland een uitgesproken onderlinge 

samenwerking vertoonde: meer zelfs, na de stadsregio Turnhout zijn we de regio met veruit de 

meest duidelijke en afgebakende samenwerking. Ook in het regeringsrapport (op basis van de 

tool van ABB) bleek dat de zone Neteland een duidelijke samenhang vertoont. Voor elk van de 

5 gemeenten van onze politiezone zijn meer dan 75% van de samenwerkingsverbanden, 

identiek. 

 

Samenwerking is het sleutelwoord voor de toekomst. Dat is nodig om de slagkracht van onze 

regio (en dus ook van de individuele gemeenten) nog te vergroten en klaar te staan voor de 

toekomst waarin lokale besturen nog erg grote uitdagingen het hoofd moeten bieden. In het 

verleden werd er al veel samengewerkt maar telkens in aparte structuren. Bestaande 

intergemeentelijke verbanden zijn soms te grillig en weinig effectief (bv. in- en uitstappen van 

partners, vooral statutaire beslissingen en maar weinig inhoud en beleid).  

Eind 2016 werd met de gemeenten van Neteland een eerste keer overlegd over een strategie 

om op basis van die historiek toekomstig nog meer (en verregaand) samen te werken, 

duurzaam en structureel voor mekaar te kiezen als bevoorrechte partners. 
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De keuze om te werken binnen de regio van de politiezone lag voor de hand. De politiezone 

Neteland bestaat al ruim 15 jaar en de samenwerking verloopt goed. Er moest nog nooit echt 

worden gestemd in de zone en er is een groot basisvertrouwen in elkaar … De zone heeft een 

bestaande vergaderstructuur waarbij de burgemeesters elke 14 dagen met elkaar vergaderen. 

Bovendien is de naam Neteland gekend bij de inwoners wat de herkenbaarheid ook vergroot. 

De bestaande samenwerking binnen Neteland komt in alle domeinen terug: grondgebonden 

materies (samenwerking binnen IOK, milieutoezichthouders binnen de politiezone, beleid 

weekendverblijven, handelskernversterking, diensteneconomie Boskat/Bospad), veiligheid 

(politiezone, brandweerzone, gerechtelijk), gezondheid (medische hulpverlening: ziekenhuis en 

huisartsenwachtpost bv.), sociaal beleid (delen personeel binnen ISOM/Neteland, 

dienstenbedrijf ’t Gerief, sociaal verhuurkantoor, …), vrije tijd (vroeger “Het Groene Neteland”, 

Kempens Karakter, sportregio, bibliotheken), onderwijszone, zorgregio, … 

De burgemeesters en algemeen directeurs van de politiezone Neteland hebben de voorbije 

jaren dan ook hard gewerkt om naar analogie met de politiezone 

een gemeentezone “Neteland” te vormen. Neteland werkte in het verleden al op een zeer 

consequente manier samen. Het is niet zomaar een structuur bovenop bestaande structuren. 

Vanzelfsprekend impliceert dit ook dat andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

die minder efficiënt zouden blijken, in de toekomst worden geëvalueerd en hun 

werkingsgebied eventueel wordt aangepast aan de politiezone (zie Het Groene Neteland, 

vroegere samenwerking bibs, sportregio, ISOM/Neteland, enz.).  

Realisaties “Neteland” (2016-2019) 

Sinds eind 2016 zijn al grote stappen gezet om de kracht van de regio te versterken. Er was al 

veel samenwerking maar de opstart van een “regio Neteland” was een aanleiding om heel wat 

synergiën binnen de constellatie van de vijf gemeenten te zoeken. Daartoe werden al heel wat 

projecten opgestart, vaak ook van onderuit gegroeid. Als officiële ‘startprojecten’ werden in 

2017 drie duidelijke thema’s benoemd: 

 een ambitieus project om te laten zien dat het concreet is (en dat we samen echt iets 

nieuws kunnen realiseren): “Bibliotheek Neteland” 

 een voorbeeld om te laten zien dat onderlinge afstemming van bestaande initiatieven 

meteen een meerwaarde kan bieden voor elke individuele gemeente: 

“Vakantiebrochure Neteland” (met het vrijetijdsaanbod voor kinderen/jongeren in 

schoolvakanties) 

 een project waarmee we ook de banden tussen de gemeenten én met de naam 

“Neteland” meer kunnen doen leven: “De zomer van Neteland” (een zomerprogramma 

met leuke evenementen en activiteiten voor de Neteland-inwoners) 

 

De ambities van de samenwerking werden in 2017 verankerd in een charter. Alle vijf de 

gemeenten keurden dit goed. Het charter bevat vijf krachtlijnen: 

 Verregaande samenwerking tussen de vijf deelnemende gemeenten 

 Regio met vijf gelijkwaardige partners   

 Vast omlijnde zone met preferentiële partners  
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 Continu én samen overleggen over opportuniteiten en kansen om de samenwerking te 

versterken, m.a.w. een dynamisch samenwerkingsverband 

 Gedeelde regiokenmerken (o.a., natuur, water, erfgoed, historiek en bedrijvigheid) 

Eind 2017 werd ook officieel een projectvereniging Neteland opgericht. Daarin zetelen de vijf 

burgemeesters en ook vijf afgevaardigden van de oppositie uit de respectievelijke gemeenten. 

De rechtspersoonlijkheid kan worden gebruikt voor het indienen van subsidiedossiers, voor 

het delen van personeel, enz. Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar, werd aangeduid 

als voorzitter en Jeroen Peeters, algemeen directeur van Olen, is administratief het 

aanspreekpunt. Kristine Soentjens, financieel directeur van Grobbendonk, neemt het financieel 

beheer waar. 

Het doel van die ruimere samenwerking is om de bestuurskracht in de regio te versterken 

zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke afzonderlijke gemeente. Om het 

samenwerkingsverband Neteland ook visueel op de kaart te zetten organiseerde Neteland in 

2018 een ontwerpwedstrijd voor een eigen logo. Het logo is geen toeristisch logo om de streek 

te promoten, wel één dat vijf waarden/krachtlijnen uit het charter helder weerspiegelt.  

“Neteland” versus “ISOM” 

Tot 2019 bestond ISOM als feitelijke vereniging van de OCMW’s van de Middenkempen naast 

de projectvereniging Neteland. Door de integratie van gemeente en OCMW zou het naast 

elkaar laten bestaan van beide een gemiste kans zijn vanuit de ambitie op lokaal vlak de stap 

te zetten naar een integraal beleid. De complementariteit van een meer algemeen beleid in 

een gemeente en een specifieke focus op doelgroepen in een OCMW  is ook op regionaal 

niveau versterkend. In 2019 werd dan ook gewerkt aan het in elkaar schuiven van beide 

samenwerkingsmodellen. Dit impliceert ook het verankeren van een gemeenschappelijke 

identiteit door ISOM als naam te laten verdwijnen en vanaf 2020 over “Neteland” te spreken 

als een samenwerkingsverband dat over zowel gemeentelijke als welzijns- en zorgthema’s  

gaat. Het inpassen van Neteland en ISOM in een Neteland 2.0 werd mogelijk gemaakt door in 

alle openheid eind 2018 politiek het gesprek aan te gaan met Lille en Kasterlee. Beide kozen 

er voor om niet mee te stappen in het Neteland-traject en de vooropgestelde 3 basisprincipes. 

Lille en Kasterlee nemen in een relatie “aanbieder versus afnemer” dienstverlening met 

betrekking tot welzijn en zorg af van het samenwerkingsverband. Dit maakt duidelijk dat de 

Neteland-stuurgroep van burgemeesters en algemeen directeurs wat betreft de strategische 

besluitvorming aan het stuur zit. Lille en Kasterlee zijn volwaardig deelnemer aan de 

beleidsgroep “welzijn en zorg”, voor de projecten waarin zij participeren. 

Uitdagingen op vlak van samenwerking 

Vanuit het proces regioscreening en de inspanningen op het vlak van samenwerking de 

voorbije jaren willen we blijven streven naar: 

 

 Clustering van samenhangende beleidsdomeinen in één constructie (efficiëntie, 

besparen overhead) 

 Uitbreiden van intergemeentelijke samenwerking binnen bestaande verbanden 

(bestuurskracht verhogen en slagkracht regio vergroten) 

 Beleid op het juiste (overheids)niveau brengen 
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 Strategische keuzes in de nutssector (vereenvoudiging, transparantie en synergie 

werken) 

 Meer gelijkvormigheid en samenwerking in de veiligheidssector 

 

Specifiek wat Neteland betreft zijn we solidair met onze partners en hanteren we de drie 

uitgangsprincipes waarvan het samenwerkingsmodel vertrekt:  

  “samen uit, samen thuis” 

 het sociologische en demografische DNA van de Netelandregio  

 de filosofie van een netwerkorganisatie met als gemeenschappelijk kenmerk het zoeken 

naar een goede balans tussen zelfstandigheid en gemeenschappelijk belang.  
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4. OMGEVINGSANALYSE (HUIDIGE WERKING) 

4.1 RUIMTE, OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR 
 

4.1.1 Natuur en milieubeheer 
 

I. Omgevingsanalyse 

Natuur 

De zwaartepunten in de natuurlijke structuur in Vorselaar zijn de beekvalleien en de 

uitgestrekte bos- en natuurgebieden. Het samenvloeiingsgebied van de Aa en de Kleine Nete 

is een natuurlijk overstromingsgebied en is biologisch waardevol tot zeer waardevol. De bos- 

en natuurgebieden zijn niet enkel voor hun natuurwaarde belangrijk, maar ook voor hun 

soortendiversiteit dankzij hun aanzienlijke oppervlakte. Ook de kleine bos- en 

natuurcomplexen kennen een groot aantal biotopen door de combinatie van natte 

valleigronden, hoger gelegen bosgronden, stuifduinen, … Heiken, de Oorlandse Heide, het 

Kasteeldomein, de Proosthoeve, de Lovenhoek, Molenheide-Heikant, Berkelheide, de 

Vorselaarse Heide, Molenberg-Neerzand en Niemandshoek behoren tot de bos- en 

natuurgebieden.  

 

Bossen en weilanden bepalen het landschapstype van Vorselaar. Morfologisch gezien is het 

landschap vlak tot zachtgolvend met het laagste punt nabij de samenvloeiing van de Kleine 

Nete en de Aa op de grens met Grobbendonk. Langgerekte heuvels als interfluvia wisselen af 

met brede moerassige valleien. Een groot gedeelte van Vorselaar kan nog als een complex van 

gave landschappen worden gezien. Het gaat voornamelijk om overblijfselen van het 

traditionele landschap en bevat niet altijd grote aaneengesloten gehelen, maar ook een 

verzameling van relicten en patronen van het traditionele landschap. Zo zijn de rijgehuchten 

bewaard gebleven, die deels “verlint” zijn en aansluiten bij de woonkern van Vorselaar. 

Daarnaast komen nieuwe landschappen voor als resultaat van ontginningen en 

ruilverkavelingen. Volgens het gewestplan ligt 41,40 ha van de oppervlakte van Vorselaar in 

parkgebieden; 307,80 ha in groengebieden; 415,20 ha in bosgebieden en 1520,72 ha in 

agrarische gebieden (waarvan het grootste deel in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 

bijna 230 ha in agrarisch gebied en ongeveer 115 ha in agrarisch gebied met ecologisch 

belang). Dat is respectievelijk 1,5% parkgebied, 11% groengebied, 15% bosgebied en 55% 

agrarisch gebied. Vorselaar kenmerkt zich voornamelijk door de open ruimte.  

 

parkgebied

natuurgebied

bosgebied

landschappelijk waardevol agrarisch gebied

agrarisch gebied

agrarisch gebied met ecologisch belang

woongebied
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In de woongebieden zijn vele binnengebieden nog groen. De groene ruimtes en bossen zijn 

als het ware stapstenen in de bebouwde zone die de verschillende openruimtegebieden, 

bosgebieden en natuurgebieden met elkaar verbinden. 

 

De ontwerpen van nieuwe verkavelingen moeten geënt worden op de aanwezige natuurlijke 

structuur. Het is van belang de openbare ruimte zo in te richten dat er groene corridors 

ontstaan als link tussen de stapstenen. Via een bermbeheersplan ontstaan ecologische bermen 

die zich eveneens als corridor ontwikkelen.  

 

Verschillende groengebieden zijn toegankelijk voor het publiek. De natuurgebieden Schupleer 

en Lovenhoek zijn in beheer van Natuurpunt VZW en grotendeels vrij te bezoeken voor 

wandelaars. De bosgebieden in Vorselaar zijn voornamelijk in privé-eigendom. De bosgroep 

“Kempen Noord” beheert een groot deel van deze bossen. De bosgroep tracht de 

toegankelijkheid van de bossen te bevorderen door haar leden te ondersteunen met onder 

andere het opstellen van een toegankelijkheidsreglement, het geven van informatie over 

toegankelijkheid aan de eigenaars, …  

 

De trage wegen vormen een fijnmazig net en bevorderen de toegankelijkheid van de 

uitgestrekte landbouwgebieden rond en in de woonkern. In samenwerking met het Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete startte de gemeente een tragewegenproject op met als doel 

de inventarisatie en het openstellen van de trage wegen. In 2014 werd de trage weg ‘Lilse 

voetweg’ opnieuw opengesteld voor de wandelaars. Bij de ontwikkeling van nieuwe 

woonprojecten in het centrum legt de gemeente eveneens de aanleg van een trage verbinding 

tussen de omliggende straten op. 

 

Het beheer en het behoud van de natuur worden voornamelijk geregeld op Vlaams niveau. 

Het Natuurdecreet, het Bosdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vormen de 

leidraad. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beheer van de bossen, 

zowel de private als de openbare. Vorselaar heeft het volledige beheer van de gemeentelijke 

bossen overgedragen aan ANB, die de kappingen en de houtverkoop regelt met toestemming 

van de gemeente. De Wildbeheerseenheid (WBE) en Natuurpunt beheren – onder toezicht van 

ANB – de bossen en natuurgebieden die eigendom zijn van het OCMW. 

ANB levert naast de kapmachtigingen in private bossen eveneens bosbeheersplannen en 

natuurbeheersplannen af. Daarnaast heeft ANB een adviserende taak bij stedenbouwkundige 

aanvragen in landschappelijk en/of ecologisch waardevol agrarische gebieden en in 

natuurgebieden. Bij de aflevering van natuurvergunningen is hun advies bindend. 

 

De gemeente staat in voor het afleveren van de gemeentelijke kapvergunningen, de 

stedenbouwkundige vergunningen en omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige 

handelingen voor het kappen van bomen in ruimtelijk kwetsbare gebieden en de 

natuurvergunningen. Bovendien geeft de gemeente een subsidie aan natuurverenigingen bij 

de aankoop van natuurgebieden. Zo kocht Natuurpunt VZW het natuurgebied Lovenhoek aan 

met financiële steun van de gemeente. 

 

Het kasteeldomein heeft een grote invloed op de gemeente en wordt beheerd volgens een 

bosbeheersplan. De eigenaren maken in samenwerking met de gemeente, het Agentschap 

voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed een nieuw beheersplan op dat de 
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inrichting en het beheer van het volledige kasteeldomein op een coherente manier uitstippelt. 

In 2012 stelde de gemeente een bermbeheersplan op waarbij de bermen doordacht en 

periodiek worden gemaaid. Al die maatregelen verbeteren het behoud en het beheer van de 

aanwezige natuur in Vorselaar. 

Milieubeheer 

 

Afvalbeheer 

Gezinnen, scholen en (landbouw)bedrijven veroorzaken afval. In 2017 zamelde de gemeente 

in totaal 3.300 ton huishoudelijk afval, 20 ton landbouwfolie en 280 ton gemeentelijk 

bedrijfsafval (riool, slib en bermmaaisel) in. De hoeveelheid gemeentelijk bedrijfsafval is sterk 

gestegen. Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat Pidpa, die de grachten en rioolkolken 

ruimt, het afval daarvan rapporteert aan de gemeente en anderzijds het gevolg van de toename 

van steenpuin doordat de gemeente meer wegenwerken en afbraakwerken in eigen beheer 

uitvoert.Het overige bedrijfsafval wordt opgehaald en verwerkt door externe bedrijven. 

De Vlaamse regering stelt tot doel het jaarlijkse restafval te beperken tot 150 kilogram per 

inwoner. In Vorselaar resulteert de huis-aan-huis-inzameling in 63 kg GFT per inwoner en 65 

kg restafval per inwoner4. In het najaar van 2016 werden papiercontainers ingevoerd. Elke adres 

beschikt nu over een gele container. Sindsdien worden papier en karton ook via huis-aan-

huisophaling ingezameld. Papier wordt niet gewogen bij het ophalen en de ophaling is gratis. 

De verschillende soorten afvalstromen worden zo veel mogelijk gescheiden ingezameld. Via 

huis-aan-huisophaling worden restafval, GFT, PMD (104 ton), papier en karton (507 ton) en 

textiel ingezameld. Op het containerpark kan men terecht met de meeste andere fracties: klein 

gevaarlijk afval (KGA (10 ton)), afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), 

herbruikbare goederen, textiel, metaal, bouwafval, hout (3,4 ton), glas (192 ton), PMD, 

restplastiek (39 ton), PVC, asbest, autobanden (0,5 ton), kurk, groenafval, snoeihout, roofing, … 

Op die manier krijgt 79% van het afval een tweede leven, al dan niet na behandeling (recyclage 

of composteren). Slechts 59,5 ton komt onbehandeld op het stort terecht. Landbouwers 

kunnen met hun landbouwfolie 1 keer per jaar terecht op het containerpark. In 2016 werd 

20.000 kg landbouwfolie ingezameld. In Vorselaar is 1 ondergrondse afvalcontainer in dienst 

genomen. Die staat aan de serviceflats en het dienstencentrum. In de toekomst kan dat worden 

uitgebreid in grote projecten. De meeste aan te leveren fracties op het containerpark zijn gratis. 

De gratis inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is in 2017 stopgezet. De betalende 

fracties zijn steenpuin, groenafval, roofing, autobanden, B- en C-hout, vlak glas, hard plastiek, 

gyproc en gips en grof vuil. Ze worden per kilo verrekend en worden uitsluitend met 

bancontact betaald.  

 

Op het containerpark werken 2 voltijdse personeelsleden die in vakantie- en piekperiodes 

worden bijgestaan door jobstudenten en contractuelen. In 2001 sloot de gemeente een 

overeenkomst met IOK voor de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Die overeenkomst 

eindigt in 2021 en moet dan worden herzien. IOK Afvalbeheer staat in voor de ophaling van 

GFT, restafval, PMD en papier/karton. GFT en restafval worden aangerekend aan de vervuiler 

via het DIFTAR-systeem. Daarnaast voert IOK Afvalbeheer verschillende fracties van het 

containerpark af: asbestcement, roofing, papier/karton, AEEA, glas, … De gemeente voert zelf 

 
4 IOK Afvalbeheer Jaarverslag 2017. 



P a g i n a  | 53 

 

ook afvalstoffen van het containerpark af: metalen, autobanden, groenafval, steenpuin, 

bouwafval, grof vuil, …  

 

Voor de afvoer van herbruikbare materialen sloot de gemeente een overeenkomst met  

Kringwinkel Zuiderkempen. Vier keer per jaar organiseert die een huis-aan-huisinzameling van 

textiel. Ook de Vlaamse Blindenraad organiseert een bijkomende huis-aan-huisinzameling van 

textiel. Burgers kunnen herbruikbare goederen naar de Kringwinkel of de Kringcontainer op 

het containerpark brengen. Groter herbruikbaar materiaal haalt de Kringwinkel op aan huis. 

De gemeente organiseert regelmatig acties om afvalpreventie te stimuleren. Nieuwe inwoners 

ontvangen een winkeltas met informatie over de afvalproblematiek. Daarin wordt vooral 

gefocust op het vermijden van GFT-afval door composteren. De gemeente biedt 

compostbakken en -vaten te koop aan. IOK Afvalbeheer organiseert ook cursussen 

composteren. 

 

Sluikstorten en zwerfvuil blijven een probleem. Grootschalige zwerfvuilacties sensibiliseren de 

burgers en vooral de kinderen. PWA-medewerkers ruimen wekelijks zwerfvuil. Sinds 2017 

adopteren zogenaamde afvalmeters en -peters straten om ze proper te houden. Politiezone 

Neteland investeerde eveneens in mobiele camera’s om sluikstorters te betrappen. 

Water-lucht-bodem 

De waterkwaliteit is voor een groot deel afhankelijk van de behandelingswijze van het 

afvalwater. Een gescheiden riolering met apart afvalwaterstelsel en hemelwaterstelsel is dus 

noodzakelijk. Pidpa-Hidrorio is eigenaar van de Vorselaarse riolering. Ze staat in voor het 

beheer en de aanleg van het rioleringsstelsel. Het hemelwaterstelsel van de riolering bestaat 

zoveel mogelijk uit open grachten. In de woonzone beheert Pidpa-Hidrorio de grachten en 

overkluizingen, in de buitengebieden is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Door de 

ruiming van de grachten moet slib worden afgevoerd. De gemeente stockeert het slib als 

grondopslag aan Vispluk. In buitengebieden zonder riolering plaatst Pidpa-Hidrorio een 

individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) in de vorm van een kokosbed of een 

actief-slibsysteem. Wadi’s of bufferbekkens bufferen het hemelwater. Ze worden dan ook 

ingepland bij grote gemeentelijke projecten. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

controleert permanent de kwaliteit van het oppervlaktewater met een tiental meters. Vorselaar 

scoort middelmatig tot goed. 

 

De huidige klimaatverandering vormt een groot gevaar voor de watervoorraad en leefbaarheid 

van de gemeenten. Om hitte-eilanden in de bebouwde gebieden te vermijden, stimuleert het 

RUP niet alleen groenaanleg in straten en op pleinen maar ook het inrichten van groene daken 

in de kern. Ook de behandeling van hemelwater verdient extra aandacht. Nieuwbouwprojecten 

en ingrijpende verbouwprojecten moeten voldoen aan de gewestelijke verordening 

hemelwater. Die legt hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen op. Na hergebruik, 

infiltratie en buffering, is het afvoeren van hemelwater de laatste optie.  

 

In 2015 werden de waterlopen van 3e categorie heringeschaald naar 2e categorie en werden 

overgedragen aan het Provinciebestuur. Deze aanpak resulteerde in een efficiënter 

ruimingsbeheer, ook over de gemeentegrenzen heen. 
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 BEHEERDER LENGTE (km) 

grachten buitengebied gemeente 56,7   

grachten woonzone Pidpa-Hidrorio 17,8  

grachten E34 provincie 5,3  0,2 

waterlopen 3de cat. gemeente 0   

waterlopen 2de cat. provincie 32,3  

waterlopen 1ste cat. Vlaams gewest 8,35  

 

WATERLOPEN 2DE CATEGORIE 

Molenbeek  5.314,10 

Delftebeek  660,63 

Derde Beek  2.490,82 

Vuilvoortloop  221,18 

Bosbeek  5.257,17 

Kleine Bosbeek 143,31 

Geerbeek  2.239,99 

Boonakkerloop  1.187,99 

Krabbelsloop 8,38 

Polderbemdenloop 2.004,81 

Kleine Polderbemdenloop 416,54 

Hulsloop 5.689,79 

Heikensloop 1.704,93 

Kapelloop 1.358,55 

Bergeindsbroekloop 2.099,84 

Kleine Bergeindsbroekloop 655,79 

Leigracht 1.206,24 

Tweede Beek 1.036,21 

Niemandshoekloop 1.814,50 

Schupleerloop 795,66 

 

In Vorselaar zijn geen opnamepunten om de luchtkwaliteit te meten. Stoken, verkeer, fijn stof 

door landbouwactiviteiten, … verminderen plaatselijk de luchtkwaliteit.  

Sterk verontreinigende activiteiten kunnen de bodemkwaliteit negatief beïnvloeden. In 

Vorselaar zijn slechts enkele risico-inrichtingen. De landbouw beïnvloedt de bodemkwaliteit 

het meest. Vorselaar behoort niet tot de gebieden met nitraat- of fosfaatbeperkingen. Enkel 

de wettelijk vastgestelde normen gelden, in natuurgebieden zijn strengere bemestingsnormen 

van toepassing. Via pH-metingen bij landbouwers en burgers tracht de gemeente de 

bodemkwaliteit te reguleren. Bij een te lage pH (hoge zuurtegraad) geeft de gemeente een 

subsidie voor de bekalking van de bodem. Een bodem met de juiste pH houdt beter 

voedingsstoffen vast en beperkt de bemestingshoeveelheid. Volgens het bermbeheersplan 

moet het maaisel van de bermen worden afgevoerd, omdat dat leidt tot een verschraling van 

de bodem. 

Milieuvergunningen 

In Vorselaar zijn 317 meldingen voor inrichtingen klasse 3 en lopen respectievelijk 53 en 15 

vergunningen voor inrichtingen klasse 2 en 1. 
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MILIEUMELDINGEN EN –

VERGUNNINGEN 

Klasse 1 15 

Klasse 2 53 

Klasse 3 317 

 

De landbouw is de grootste sector met 38 milieuvergunningen voor het “houden van dieren”. 

Gemeentelijke initiatieven in het kader van milieubewustzijn en duurzaamheid 

De handhaving en controle van milieuvergunningen is geregeld in een overeenkomst tussen 

de gemeente en de politiezone Neteland. In januari 2018 nam de gemeente in samenwerking 

met Olen een voltijdse medewerker handhaving in dienst. Die wordt voor 0,3 VTE ingezet in 

Vorselaar. Sindsdien heeft de gemeente heeft twee toezichthouders in dienst en politiezone 

Neteland drie.  

Bij klachten bij politie en gemeente komen in eerste instantie respectievelijk de politiezone 

Neteland en de gemeente in actie, al dan niet in onderlinge samenwerking. De gemeente richt 

zich op proactieve controles en controles in het kader van een milieuvergunningsaanvraag. 

Afhankelijk van de klacht wordt eveneens een beroep gedaan op de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of andere bevoegde 

instanties. Klachten over klasse 1-bedrijven worden rechtstreeks naar de gewestelijke milieu-

inspectie doorgestuurd. 

 

De gemeente past Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) toe voor kleine milieudelicten 

zoals sluikstoken, sluikstorten en zwerfvuil. Sluikstoken en -storten nemen al jaren het 

leeuwendeel van die GAS-boetes in. 

Naast handhaving geeft sensibilisering een positiever signaal. Vorselaar organiseert jaarlijks 

verschillende activiteiten om het milieubewustzijn aan te wakkeren en duurzaamheid te 

bevorderen: 

 infoavonden energiebesparing e.a.; 

 Stappen en trappen om je boodschappen; 

 zwerfvuilacties; 

 samenaankoop groene stroom, isolatie, …; 

 ecologisch tuinieren; 

 Toeren om te loeren; 

 ... 

In 2013 is een zwerfkattenproject gestart met als doel om op termijn de populatie zwerfkatten 

te doen afnemen en de hinder ten gevolge van de zwerfkatten te laten dalen. Zwerfkatten 

worden gesteriliseerd op kosten van de gemeente en terug vrijgelaten. Eventuele kittens 

worden tam gemaakt en door gezinnen geadopteerd. 
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In 2017 zijn 34 zwerfkatten gevangen: 31 zijn gesteriliseerd en 3 ge-euthanaseerd (kostprijs 

2210,72 euro). 34 kitten zijn gratis geplaatst bij opvanggezinnen. In navolging van dit project 

hebben 3 gezinnen hun huiskat laten steriliseren op eigen kosten. 

 aantal katten kostprijs 

2014 11 347,98 

2015 15 1.345 

2016 27 2.410 

2017 34 2.210,72 

 

Op regelmatige basis realiseert de gemeente projecten om het groen in het dorp op te 

waarderen en de inwoners naar het groen te brengen. Voor de realisatie van die projecten 

maakt Vorselaar zo veel mogelijk gebruik van subsidies van Vlaamse of Europese overheden. 

Voorbeelden zijn de heraanleg van de Schranshoevesite met een Harmonisch Park- en 

Groenbeheerplan, het Leaderdossier “Groene prikkels voor een groenere en leefbare 

gemeente” (aanleg Snoezelplein aan Kardinaalswijk), de oprichting van de Samentuin De 

Tuinfluiter, de deelname aan het project “Buitengewone plekjes” dat resulteerde in de aanleg 

van het pleintje in de Hildering, heraanleg kerkplein, heraanleg Cardijnlaan, heraanleg Mgr. 

Donchelei, heraanleg Tip en Spieke, bomen planten op de begraafplaats, geboortebos, …  In al 

deze projecten maakten we ruimte voor inspraak van de burger. 

Na de Samenwerkingsovereenkomst 2008 met het Vlaamse Gewest behoudt het gemeentelijk 

beleid zijn duurzaam karakter. Hieronder vallen de aankoop van de ecologische 

poetsproducten en fairtradeproducten, pesticidevrij beheer, de aanwezigheid van een 

milieuraad, een energieboekhouding van de gemeentelijke gebouwen, de opmaak van 

hinderreglementen, … 

Naast de aandacht voor duurzaamheid in haar eigen werking, subsidieert de gemeente 

inwoners voor verschillende duurzame handelingen: 

 aanleg hemelwaterput 

 afkoppeling hemelwater van afvalwater 

 gebruik herbruikbare luiers. 

Ook het OCMW krijgt jaarlijks een gemeentelijke subsidie om kleine energiebesparende 

investeringen bij personen met een armoede-ervaring te stimuleren. 

Omgevingsvergunning 

Met de komst van de Vlaamse omgevingsvergunning werken de diensten ruimtelijke ordening 

en milieu nog nauwer samen. Over elke aanvraag wordt integraal en geïntegreerd geadviseerd 

en geoordeeld. 
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II. Sterkte-zwakte analyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

Het milieubeleidsplan, de gemeentelijke 

milieuraad en de milieuambtenaar zijn 

belangrijke raadgevers in het uitwerken van 

een doordacht milieubeleid. 

De historische opslag van het slib van de 

baangrachten levert een moeilijk te beheren 

afvalberg op. Het materiaal is niet mager 

genoeg om te gebruiken als bouwstof. 

De samenwerking met IOK inzake het 

afvalbeheer levert de nodige knowhow die 

een kleine gemeente als Vorselaar zelf niet 

heeft. 

Beperkt containerpark, er moet naar een 

langetermijnoplossing worden gezocht. 

De opmaak van een bermbeheersplan zorgt 

voor een doordachte aanpak van de 

periodieke maaiingen van de bermen. 

 

De uitbesteden van het beheer van de 

natuur- en bosgebieden resulteert in een 

beheer met een sterke visie. 

 

Met de komst van de Vlaamse 

omgevingsvergunning werken de diensten 

ruimtelijke ordening en milieu nog nauwer 

samen. Over elke aanvraag wordt integraal 

en geïntegreerd geadviseerd en 

geoordeeld. 

 

 

 

III. Uitdagingen 
 

 Het contract met IOK Afvalbeheer zal herzien worden in 2021. Dat is een uitgelezen 

kans om de afvalstromen te analyseren en de inkomsten te optimaliseren. Afval wordt 

grondstof, dat is een positieve evolutie om de afvalberg te verkleinen. Toch is de 

grondstofvraag zeer afhankelijk van de markt.  

 In het kader van de handhaving is het noodzakelijk een reglement uit te werken dat de 

kost bepaalt voor het opruimen van sluikstort (transport, werkuren, verwerking, 

administratie,…). Het handhavingsplan zal een lijst met prioriteiten bevatten.  

 De nieuwe camera’s van de politiezone Neteland kunnen ook worden ingezet bij 

zwerfvuil. Er moet op worden toegezien dat het probleem zich daardoor niet gewoon 

verplaatst. Ook aan de openbare vuilbakjes kan extra controle gebeuren. 

 Het DIFTAR-systeem is goedkoop ten opzichte van andere gemeenten en is niet 

volledig kostendekkend. Dat biedt de mogelijkheid om een aanvaardbare 

prijsverhoging door te voeren. 

 Het containerpark is beperkt in oppervlakte. In een langetermijnvisie kan een 

herlocalisatie worden overwogen. Ook de inzameling van het groenafval vraagt een 

doordachte visie. Verwerken we het groenafval zelf? Op welke locatie? Voeren we het 

groenafval af? Stappen we in een samenwerkingsovereenkomst met een omliggende 

gemeente voor de verwerking van groenafval? 

 Europese en andere regelgevingen zorgen voor veel uitdagingen: 
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1. pesticiden 

2. zwervende dieren 

3. klimaat 

4. materiaaldecreet 

5. handhaving 

 De evolutie naar groene stroom en energiezuinige gebouwen vraagt om een standpunt 

inzake: 

1. windmolens 

2. zonnepanelen 

3. isolatie 

4. LED-verlichting 

5. vergisters 

6. locatie biogascentrale, vanwege de mogelijke overlast kan die best in KMO-

zone 

 Om het gebruik van elektrische fietsen en wagens te stimuleren, kan het aantal 

oplaadpunten worden uitgebreid. 

 Contacten met de beheerder van het kasteeldomein kunnen leiden tot de 

toegankelijkheid van een groot groengebied. Bij de opmaak van een RUP kunnen 

stedenbouwkundige voorschriften worden opgelegd voor de dreven en de gebouwen 

die tot het kasteeldomein behoren, maar niet op de kasteelsite zelf aanwezig zijn. 

 Mee door de klimaatopwarming moeten we verstandig omspringen met het 

hemelwater. Na hergebruik, infiltratie en buffering is afvoer van hemelwater de laatste 

en minst goede oplossing. Een subsidie voor hemelwaterputten voor hergebruik, 

infiltratievoorzieningen en/of buffers kan de burger stimuleren het hemelwater op een 

goede manier te beheren. 

 In verschillende projecten worden en werden wadi’s opgelegd. Er moet worden 

gecontroleerd dat zij op een goede manier worden aangelegd en dat ze goed werken. 

Misschien kunnen de wadi’s ook als spelelement op een groenplein worden gebruikt. 

Daar moet bij het ontwerp en de aanleg van de wadi rekening mee worden gehouden. 

 De vest aan de Schranshoeve zorgt voor een conflict tussen buren en vissers. Het water 

in de vest wordt door middel van een pomp verlucht in de zomer en in de winter is het 

waterpeil (te) hoog. 

 De verschillende groenperken in de gemeente vergen besproeiing tijdens drogere 

periodes. Bij echt droge periodes volstaat het bufferbekken van 40.000 liter aan de 

werkhal niet. 

Bij de (her)aanleg van pleintjes en speelterreinen moet zoveel mogelijk worden gekozen voor 

overleg met de buurt. Een gedragen project resulteert in respect voor de pleintjes en sociale 

controle. Het onderhoud en de periodieke keuringen van de speelpleintjes moeten in 

overweging genomen worden bij de aanleg van die pleintjes. 
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4.1.2 Ondernemen en werken 
 

I. Omgevingsanalyse 

Handel en middenstand 

Het gewestplan Herentals-Mol telt voor het grondgebied van Vorselaar twee ambachtelijke 

zones: Vispluk en Sassenhout. In 2011 is het ruimtelijk uitvoeringsplan van de provincie 

Antwerpen (RSPA) herzien. Omdat het RSPA het kader vormt voor de gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen (GRS), had dat ook gevolgen voor onze gemeente. Vorselaar veranderde van 

hoofddorp type 3 naar bedrijfsondersteunend hoofddorp. Bijgevolg kon een nieuw lokaal 

bedrijventerrein met een richtinggevende grootte van 5 ha worden gerealiseerd of konden de 

bestaande bedrijventerreinen uitbreiden met een totale richtinggevende grootte van 5 ha.  

 

In de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2014) werd de 

gedeeltelijke herziening van de ruimtelijk economische structuur opgenomen. De bijkomende 

lokale bedrijvigheid (5 ha) zou worden gerealiseerd aansluitend op de bestaande 

bedrijventerreinen Vispluk en Sassenhout. 

 

De uitbreiding van het bedrijventerrein Vispluk met bijna 1 ha werd in 2014 gerealiseerd met 

het RUP kern. Met het RUP lokaal bedrijventerrein Sassenhout werd de uitbreiding met bijna 

7,3 ha gerealiseerd. Het totale aanbod aan bedrijfszones bedraagt 17,2 ha. 

 

De bedrijvenzone Sassenhout is 12,2 ha groot en is gelegen in het westelijke uiteinde van het 

rijgehucht Sassenhout. Ze wordt ontsloten via de gemeentelijke verbindingsweg Sassenhout 

naar de gewestweg N153. De bedrijvenzone Vispluk is 5 ha groot en is gelegen in het 

noordoosten van de dorpskern van Vorselaar. Ze wordt ontsloten via de gemeentelijke 

verzamelweg Molenbaan. De bedrijvenzones zijn bezet met eerder lokale bedrijven. De 

gemeentelijke werkplaats ligt in Vispluk. 

De dorpskern van Vorselaar heeft een kleinhandelsfunctie op gemeentelijk niveau. Voor de 

dagelijkse behoefte zoals bakker, slager en bankkantoor kan men in de dorpskern terecht. De 

plaatselijke supermarkt Carrefour versterkt het winkelaanbod. Toch kopen de inwoners hun 

dagelijkse benodigdheden ook in de buurgemeenten Lille en Grobbendonk. De mogelijke 

komst van een bijkomende buurtsupermarkt kan het winkelaanbod in dat segment nog 

vergroten. Het aantal restaurants en cafés is relatief hoog. Voor de meer gespecialiseerde 

behoeften wordt er uitgeweken naar Herentals en Antwerpen.  

Voor de zonevreemde handel en bedrijven die voorkomen in de open ruimte of in de rand van 

een woon- of bedrijvenzone is een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven 

opgemaakt. Hierdoor kunnen de opgenomen bedrijven hun activiteiten verder zetten. 

Om de lokale economie te stimuleren voert de gemeente verschillende acties. Bij het oprichten 

van de raad lokale economie kreeg de lokale ondernemer een stem in de werking van de 

gemeente. In samenwerking met de raad lokale economie worden geschenkbonnen 

uitgebracht die de klant kan inwisselen bij de lokale handelaars. De gemeente gebruikt de 

geschenkbonnen eveneens als geschenken. 
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Op de gemeentelijke website worden streekproducten gepromoot en kan de lokale handelaar 

zich gratis inschrijven in de bedrijvengids. 

Land- en bosbouw 

Volgens de FOD economie waren in Vorselaar in 2016 38 professionele landbouwbedrijven 

actief. Het grootste gedeelte zijn grondgebonden veeteeltbedrijven (runderen), naast enkele 

varkens- en pluimveebedrijven en andere. Het grondgebruik is voornamelijk grasland (weide) 

en maïs. 

Vorselaar kent geen commercieel bosbouwbedrijf. Het beheer en onderhoud van de bossen 

werd hierboven beschreven. 

De landbouwbedrijven zijn onderhevig aan het vergunningen- en handhavingsbeleid in de 

beleidsdomeinen milieu en ruimtelijke ordening. 

Daarnaast is er in de gemeente een subsidie voor bekalking. De bekalking verhindert het 

doorspoelen van voedingsstoffen en verbetert de zuurtegraad van de bodem. 

Werkgelegenheid 

In 2016 telde Vorselaar 3.597 tewerkgestelden. In relatie tot het aantal inwoners heeft de 

gemeente circa 221 jobs per 1.000 inwoners. Bovendien is er een oververtegenwoordiging 

merkbaar in de quartaire sector door de sterke aanwezigheid van het onderwijs en werknemers 

van het openbaar bestuur in Vorselaar. Dat vormt meteen ook de verklaring voor het bijzonder 

hoge aandeel van de vrouwelijke tewerkstelling (68,5%) in de gemeente. In de primaire 

(landbouw) en secundaire (industrie) sectoren zijn beduidend minder mensen werkzaam dan 

gemiddeld in het arrondissement.  

In Vorselaar waren 493 ondernemingen actief in 2014. Het aandeel zelfstandigen in bijberoep 

is groot en verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd. 

TEWERKSTELLING  4DE KWARTAAL 2016 

primaire sector 52 

secundaire sector 929 

tertiaire sector 1509 

quartaire sector 1082 

zelfstandigen 493 
 

In 2017 waren er 238 Niet Werkende Werkzoekenden (NWWZ). De werkloosheidsgraad 

bedroeg 6,5%, dat komt overeen met die van het arrondissement Turnhout. 

Vorselaar heeft een relatief laag aantal jobs, een normale werkloosheidsgraad en een specifiek 

aanbod aan jobs in het onderwijs. Dat resulteert reeds enkele decennia in vrij grote in- en 

uitgaande pendelbewegingen. 

Het OCMW en de gemeente voeren een activeringsbeleid. Voor een uitgebreid hoofdstuk 

verwijzen we naar het hoofdstuk Sociaal Beleid. 
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II. Sterkte-zwakte analyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

De gemeente beschikt over een eigen 

groen- en poetsdienst. Ze investeert op die 

manier in tewerkstelling voor lager 

geschoolden. 

 

Volgens de lokale raad economie ontbreekt 

een gemeentelijke visie op economisch vlak. 

 

III. Uitdagingen 
 

 Verstrenging van de (Europese) wetgeving en het verdwijnen van Europese subsidies 

vormen een bedreiging voor het voortbestaan van de landbouw. 

 De hobbylandbouw en de paardenhouderij zijn bezig aan een opmars. De ruimte-

inname in agrarisch gebied gaat ten koste van de professionele landbouw in Vorselaar. 

 Een landbouwoverleg kan de problemen en noden van de landbouwers blootleggen 

om te resulteren in een optimale landbouwwerking. 

 De opvolgingscommissie Kleine Nete kan verschillende plannen gelijktijdig evalueren 

en aftoetsen op elkaar: het GRUP afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 

agrarische structuur, de Habitatrichtlijngebieden, de Ankerplaatsen, … 

 De gemeente en de scholen zijn de grote werkgevers in Vorselaar. De scholen kunnen 

onafhankelijk beslissingen nemen die een bedreiging kunnen inhouden voor de 

werkgelegenheid in Vorselaar. 

 Omwille van de extreme droogte, warmte, wateroverlast,… komt in 2018 de 

schattingscommissie voor landbouwschade het derde jaar op rij in actie. Dit betekent 

telkens een tijdelijke piek in de werkbelasting voor de gemeentelijke dienst. 
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4.1.3 Wonen en ruimtelijke ordening 
 

I. Omgevingsanalyse 

Woningbehoefte 

De woningbehoefte is in grote mate afhankelijk van kenmerken van de bevolking: de evolutie 

(groei, dichtheid, …), de samenstelling (leeftijd, aantal en grootte van de huishoudens, …), het 

inkomensniveau en de welzijnsindicatoren. Een analyse van de bevolking van Vorselaar ligt dus 

aan de basis van het gemeentelijke woonbeleid. 

Cijfers en data in de omgevingsanalyse zijn afkomstig van www.lokalestatistieken.be, het 

woonbeleidsplan Vorselaar 2011-2013, de geactualiseerde woonkaart van de gemeente en het 

jaarverslag 2017 van Wonen Antwerpen. 

In vergelijking met het Vlaamse Gewest en met de gemeenten uit de Belfiuscluster 12 kent 

Vorselaar de laatste jaren een gelijkaardige groei. Na een bevolkingskrimp tussen 2000 en 

2005, steeg het bevolkingsaantal fors tot 2007. Na een kleine terugval in 2008, steeg de 

bevolking tot 2013 sterker dan in de landelijke gemeenten of verstedelijkte 

plattelandsgemeenten met sterke demografische groei (Belfiuscluster 12). In 2014 was er een 

nieuwe kleine terugval en in 2015 een herstel, waarna de groei stagneerde tot 2017. 

 

De totale groei is het resultaat van enerzijds de natuurlijke groei en anderzijds het 

migratiesaldo. De natuurlijke aangroei (= geboortes min overlijdens) varieert van 20 in 2014, 

slechts 3 in 2015 en 24 in 2016 (www.lokalestatisieken.be). Ook het migratiesaldo varieerde 

sterk de voorbije jaren: -26 in 2013, 64 in 2014, 1 in 2015 en -23 in 2016. 

Met 7.778 inwoners kende Vorselaar in 2017 een bevolkingsdichtheid van 282 inwoners per 

vierkante kilometer. Dat is zeer laag in vergelijking met de referentiegemeenten. Wanneer 

echter enkel de bebouwbare oppervlakte (in woongebied of woonuitbreidingsgebied) in 

http://www.lokalestatistieken.be/
http://www.lokalestatisieken.be/
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rekening gebracht wordt, komt men tot 21,4 inwoners per hectare bebouwbare oppervlakte 

(of 2.142 inwoners per km²). Dat cijfer ligt zelfs hoger dan in de referentiegemeenten. 

In Vorselaar merken we een afname van het aandeel jongeren en een toename van het aandeel 

senioren. Vooral het aantal 65-plussers stijgt snel. Die vaststelling bevestigt de Vlaamse 

tendens van ontgroening en vergrijzing van de bevolking. De ontgroening en de vergrijzing 

hebben een impact op de woningmarkt. De daling van het aantal jongeren en starters 

impliceert dat er minder mensen voor de eerste maal op zoek gaan naar een woning. De 

vergrijzing zal op termijn zijn weerslag kennen op de bouwtechnische kwaliteit van het 

woningbestand omdat deze bevolkingsgroep doorgaans iets minder oog heeft op het 

renoveren van de woning. Veel senioren blijven ook langer zelfstandig wonen, waardoor hun 

woning minder vlug op de woningmarkt komt én eveneens onderbezet is (onderbewoning). 

Deze evoluties resulteren in een grotere vraag naar kleinere, aangepaste woongelegenheden. 

Volgens de verwachtingen van FOD Economie zal die evolutie van ontgroening en vergrijzing 

zich blijven verderzetten tot 2025. 

 

Tijdens de jongste decennia trad in Vlaanderen een sterke verandering op in de gezinsvorming. 

Wijzigingen in waarden en gedrag zoals een dalende huwelijksfrequentie, een toename van 

het ongehuwd samenwonen, stijgende echtscheidingscijfers, het uitstel van ouderschap naar 

oudere leeftijd, de daling van het vruchtbaarheidscijfer en een laag sterftecijfer resulteren in 

gezinsverdunning. Een afnemende gezinsgrootte leidt – in combinatie met een 

bevolkingsgroei – relatief en absoluut tot een groter aantal (kleinere) huishoudens. De nieuw 

samengestelde gezinnen verschillen op dagelijkse of wekelijkse basis in grootte, wat resulteert 

in een (beperkte) vraag naar grotere woongelegenheden. 

Het groeiende aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen in Vorselaar, dat hoger ligt dan in 

de vergelijkbare gemeenten en in Vlaanderen, bevestigt de evolutie naar kleinere huishoudens. 

Omdat de gezinsverdunning een grote invloed heeft op huisvesting, moeten beleidsmakers 

hun beleid daarop afstemmen. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen en de private markt 

volgen de trend om bouwprojecten met kleinere woongelegenheden te realiseren. 

 

Het gemiddelde inkomen neemt doorheen de jaren toe in Vorselaar. Toch blijkt een behoorlijk 

aantal gezinnen in aanmerking te komen voor een sociale huur- of koopwoning. Het komt er 

voor de gemeente dus op aan om voldoende betaalbare huisvestingsmogelijkheden te 

voorzien. In 2017 telde Vorselaar 3,9 personen met een leefloon per 1.000 actieven. Dat ligt 

hoger dan het arrondissementeel gemiddelde en zal de komende jaren stijgen door het nieuwe 

beleid op Vlaams niveau. Volgens cijfers van het OCMW daalt het aantal leefloners dat in een 

zone voor weekendverblijven woont. Dit is een gevolg van het gevoerde beleid rond 

onvergund wonen en van de nauwe samenwerking tussen de medewerkers van gemeente 

(diensten RO en bevolking) en OCMW. 

 

De werkloosheidsgraad van Vorselaar is eveneens vergelijkbaar met die van het 

arrondissement. Het aandeel laaggeschoolde 50-plussers neemt de bovenhand bij de 

langdurig werklozen. Het aantal personen met recht op een tegemoetkoming voor een 

handicap neemt toe, vooral bij de 50 tot 64-jarigen. Dat kan een weerslag hebben op de vraag 

naar aangepaste woningen. Het aantal senioren met recht op een inkomensgarantie neemt af, 

terwijl het aandeel senioren stijgt. Het aantal geboortes in kansarme gezinnen ligt opvallend 

laag. 
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Woningaanbod 

Volgens de gegevens op www.provincies.incijfers.be telt Vorselaar in 2017 2.819 woningen 

en  428 woongelegenheden in meergezinswoningen De sterke bevolkingsgroei van de voorbije 

jaren vertaalt zich in een groei van het woningbestand. 

De ouderdom van de woningen is wat jonger dan het provinciaal en het Vlaamse gemiddelde: 

11,9% is gebouwd na 2002; 25,1% dateert van de periode tussen 1982 en 2001; 35,4% dateert 

van de periode tussen 1946 en 1981 en slechts 13,1% werd gebouwd voor 1946. De provinciaal 

gemiddelde ouderdom ligt op 9,7% na 2002; 19,7% tussen 1982 en 2001; 27,6% tussen 1946 

en 1981 en 42,9% voor 1946. 

 

 

Het merendeel van de private woongelegenheden zijn woningen in open bebouwing (70,9%), 

wat overeenstemt met de omliggende gemeenten. Het aandeel woningen in open bebouwing 

is bijna dubbel zo groot als het provinciale (38,6%) gemiddelde. Het aandeel woningen in 

halfopen bebouwing bedraagt 24,7%. Het aandeel woningen in gesloten bebouwing ligt zeer 

laag (4,4%). Het aandeel appartementen steeg de voorbije jaren sterk. Sinds 2015 is het aantal 

woongelegenheden groter dan het aantal gebouwen.  

Grondig onderzoek naar de kwaliteit van woningen dateert van 2001 (socio-economische 

enquête). Een opmerkelijke vaststelling van het onderzoek was het hoge aantal woningen 

zonder of met enkel een zogenaamd “klein comfort”. De minder uitgebreide woonsurvey van 

2005 toonde een relatief sterke comfort- en kwaliteitstoename. Uit de stedenbouwkundige 

aanvragen voor renovatie van woningen kunnen we afleiden dat de woningkwaliteit sinds 2005 

bleef stijgen. Hoewel er verbetering merkbaar is, blijkt voornamelijk de private huursector te 

kampen met een groot aandeel slechte woningen. Omdat de kwaliteit van een woning 

gerelateerd is aan de ouderdom ervan, blijft het stimuleren van tijdige renovatie van 

verouderde woningen een must. Beleidsinspanningen moeten zich bijgevolg richten naar 

specifieke probleemsegmenten en -groepen. Enkel op die manier kan de kwaliteit in stand 

worden gehouden of verbeterd. De renovatiepremie en de verbeterings- en 

aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen geraken ingeburgerd.  

De meeste woningen zijn woningen in eigendom, slecht 1 op 5 is een huurwoning. Dit is laag 

in vergelijking met de omliggende gemeenten, maar nog steeds hoog ten opzichte van het 

provinciale en Vlaamse gemiddelde waar respectievelijk bijna 1 op 3 en 1 op 4 verhuurd 

worden. Het beperkte aandeel huurwoningen maakt het voor een aantal mensen wellicht niet 

meer evident om een geschikte (private) huurwoning te vinden. De afname van de 

perceelsoppervlakte voor bewoning is eerder gering. 

Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid legt elke gemeente een bindend sociaal 

objectief (d.w.z. een verplicht minimum aan sociale koop- of huurwoningen of kavels) op. Voor 

http://www.provincies.incijfers.be/
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Vorselaar bestaat dat objectief uit 49 sociale huurwoningen, 23 sociale koopwoningen en 1 

sociale kavel, te realiseren in de periode 2008-2020. Bij de tussentijdse evaluatie in 2016 is 

Vorselaar ingedeeld in categorie 1, namelijk bij de gemeenten die hun bindend sociaal objectief 

behalen. Ondermeer om subsidies te kunnen blijven krijgen bij de realisatie van sociale 

huurwoningbouw sloot de gemeente een sociaal woonbeleidsconvenant. 

Volgens de provinciale cijfers staan 113 unieke kandidaat-huurders op de wachtlijsten voor 

een sociale huurwoning in Vorselaar. Het merendeel van die kandidaat-huurders is jonger dan 

55 jaar. Op 29 maart 2013 keurde minister van wonen Freya Van den Bossche het Lokaal 

Toewijzingsreglement sociale huurwoningen goed. Dat reglement is in 2018 uitgebreid om 

mensen boven 65 jaar voorrang te geven in de aangeduide bejaardenwoningen.  

Vorselaar schenkt aandacht aan verschillende woonvormen voor specifieke doelgroepen. 

Senioren kunnen terecht in bejaardenwoningen en serviceflats van het OCMW, in 

huurwoningen voor senioren van Zonnige Kempen en in het woonzorgcentrum Hof Ter Lande. 

Omdat het aantal erkende plaatsen achterloopt op het geprogrammeerde aantal, zijn 

bijkomende initiatieven mogelijk. Daarnaast voorziet het OCMW in een lokaal opvanginitiatief 

met opvangplaatsen voor vluchtelingen en beschikt het over drie appartementen voor crisis- 

en noodopvang en zes appartementen voor doorverhuring. Tehuis De Troon zorgt voor de 

opvang van personen met een beperking. Het woonzorgcentrum Hof Ter Lande en het tehuis 

De Troon breidden recent hun gebouwen en opvangmogelijkheden uit. 

 

Vorselaar behoort tot de werkingsgebieden van Kleine Landeigendom Zuiderkempen, CV 

Zonnige Kempen en Sociaal Verhuurkantoor ISOM/Neteland. Zij staan respectievelijk in voor 

het verkopen van sociale kavels, het verhuren van sociale woningen en het verhuren van 

privéwoningen aan personen met een laag inkomen.  

Vraag versus aanbod 

Volgens FOD Economie zijn in Vorselaar in 2014 14 bouwgronden verkocht tegen een prijs van 

234 euro per vierkante meter en met een gemiddelde oppervlakte van 647 m². Ten opzichte 

van 2011 is de oppervlakte aanzienlijk gedaald, en is de prijs gestegen met 40%. De 

eenheidsprijs ligt in Vorselaar heel wat hoger dan in het arrondissement Turnhout en het 

Vlaamse Gewest. Die trend zet zich de laatste jaren voort. In 2016 zijn in Vorselaar 14 woningen 

verkocht tegen een gemiddelde prijs van 241.536 euro. Die prijs ligt 86% hoger dan in 2005 en 

boven het arrondissementele en Vlaamse gemiddelde die respectievelijk “slechts” 60% en 63% 

zijn gestegen ten opzicht van 2005. De prijzen van de koopappartementen liggen lager en 

stegen minder snel dan in het arrondissement Turnhout en het Vlaamse Gewest. De 

appartementen die in 2015 in Vorselaar zijn verkocht, hadden een gemiddelde verkoopprijs 

van 191.561 euro, wat 44,6% hoger ligt dan in 2005.  

De evolutie van het aantal huishoudens is de basis voor de berekening van de behoefte aan 

bijkomende woningen. Naar aanleiding van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen (RSPA) in het achterhoofd, werd de behoefte aan bijkomende woningen 

begroot op 163 woongelegenheden. Bij de berekening van het aanbod aan 

bouwmogelijkheden werden de zogenaamde “realisatiegraden” toegepast op de telling van 

onbebouwde percelen in goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen, niet-uitgeruste gronden 

in woongebieden en woonuitbreidingsgebieden en renovatie van leegstaande panden. 
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Bij de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in 2014 werd de 

woningprogrammatie herberekend conform de methodiek van het RSPA. Er is een theoretisch 

aanbod van 168 woongelegenheden in het binnengebied. De woonbehoefte kan binnen het 

aanbod langs uitgeruste wegen, ruimtelijk verantwoorde ongeordende woongebieden en 

goedgekeurde RUP’s worden opgevangen. Het RUP kern, goedgekeurd in 2014, maakt de 

ontwikkeling van de binnengebieden in de woonkern mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 

In 2016 startte eveneens de verkoop van IOK-kavels. 36 jonge gezinnen hebben op die manier 

een betaalbare bouwgrond kunnen verwerven. Gezinnen die in de toekomst een bouwgrond 

willen verwerven, moeten natuurlijk rekening houden met een beperkt aanbod, stijgende 

grondprijzen en een toenemend aandeel van uitgaven voor huisvesting in het gezinsbudget. 

Bestaand beleid in Vorselaar 

Het beleidsveld Ruimtelijke Ordening is ruimer dan wonen alleen. Verschillende actoren 

claimen namelijk de ruimte. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) neemt al die 

actoren onder de loep en neemt de ruimteclaims mee in rekening bij de opmaak van een 

overkoepelend ruimtelijk beleid. Door de juiste activiteit op de juiste plaats in te plannen – en 

op die manier te streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling – vergroot de gemeente 

de levenskwaliteit en de woonkwaliteit van haar inwoners. Het GRS is het meest 

overkoepelende beleidsplan inzake ruimtelijke ordening. In het GRS wordt bepaald dat 

verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) moeten worden opgesteld: 

 RUP Zonevreemde bedrijven + uitbreiding bedrijventerreinen 

 RUP kern 

 RUP Van de Wervelaan II 

 RUP weekendverblijven 

Behalve het RUP Zonevreemde infrastructuur, dat de deputatie goedkeurde op 21 april 2011,  

en het RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout, definitief vastgesteld door de gemeenteraad 

op 4 december 2017, hebben de RUP’s rechtstreeks betrekking op wonen. Het goedgekeurde 

RUP Van de Wervelaan II snijdt een woonuitbreidingsgebied aan met een herbestemming van 

andere delen woongebied aan de randen van de woonkern. IOK heeft voor de zone Van de 

Wervelaan een verkavelingsvergunning verkregen met verkavelingsvoorschriften die duurzaam 

bouwen stimuleren. 

 

Het RUP kern is in 2014 goedgekeurd. Het deelt de woonkern van Vorselaar op in verschillende 

zones op basis van een variatie aan bouwdichtheden: het dichtst in de handelskern tot het 

minst dicht in de randen. Ook zijn stedenbouwkundige voorschriften opgenomen  in het RUP 

kern om inbreidingsprojecten in de binnengebieden (of projectgebieden) te kunnen realiseren. 

 

Vooraleer het RUP weekendverblijven uit te werken, moet de gemeente de vraag stellen in 

hoeverre de problematiek van de weekendverblijven beperkt blijft tot een ruimtelijke 

problematiek. Moet die problematiek niet ruimer bekeken worden? Wat zijn de 

maatschappelijke behoeften rond wonen in Vorselaar? Is er nood aan weekendverblijven of is 

er woonnood voor sociaal zwakkeren? Hoe gaan we om met de sociale noden van de bewoners 

als ze niet meer in de weekendverblijven terecht kunnen? Hoe gaan we om met het uitdoven 

van wonen in weekendverblijven? Transformeren we de vrijgekomen ruimte en herwaarderen 

we haar natuurwaarde?  
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Naast het GRS kent Vorselaar verschillende woongerelateerde beleidsplannen en reglementen. 

 

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan bevatte drie strategische doelstellingen inzake wonen: 

 de uitbreiding van de sociale huur- en koopwoningen en de sociale verkavelingen 

stimuleren; 

 het wooncomfort in huur- en koopwoningen verhogen met het oog op een hoge en 

aangename leefbaarheid; 

 zorg dragen voor de leefbare en aangename woonomgeving van de bevolking. 

In het woonbeleidsplan 2011-2013 werden de lokale woonactoren in kaart gebracht, werden 

de omgeving en het bestaande beleid geanalyseerd en werd een lijst opgesteld met 

instrumenten van het lokaal woonbeleid. Daarnaast bevatte het plan een sterkte-zwakteanalyse 

die leidde tot een actieplan met strategische en operationele doelstellingen.  

De financiële woongerelateerde reglementen zijn de belastingsreglementen op tweede 

verblijven (300 euro per verblijf), op leegstaande woningen en gebouwen (1.300 euro per 

woongelegenheid), op verwaarloosde woningen en gebouwen (1.300 euro per 

woongelegenheid), op administratieve documenten (conformiteitsattesten, huurwoningen en 

kamerwoningen) en op kampeerterreinen (7 euro per vergunde plaats) en het 

retributiereglement op de administratieve dienstverlening (stedenbouwkundige uittreksels, 

vastgoedinfo, openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen vanaf 2 woongelegenheden 

of voor het verkavelen van gronden). Het leegstandsreglement heeft al verschillende panden 

opnieuw geactiveerd. Een neveneffect van het belastingsreglement op tweede verblijven is de 

afbraak van verwaarloosde vakantieverblijven. De reglementen hebben dus voorlopig reeds 

een beperkte, maar toch zichtbare, invloed op het wonen.  

 

Het Lokaal Toewijzingsreglement waarin regels zijn opgenomen voor het toewijzen van sociale 

huurwoningen heeft wel rechtstreekse invloed op wonen. In 2018 is het Lokaal 

Toewijzingsreglement uitgebreid met de voorrang voor ouderen in daartoe aangeduide sociale 

woningen. 

Sinds 2016 is het kamerreglement voor studentenkamers in voege. Dit zorgt ervoor dat de 

studenten in Vorselaar in een veilige kamer kunnen verblijven. De kamers zijn gescreend op 

stedenbouwkundige, brandtechnische en woonkwaliteitseisen. Indien de kamers voldoen aan 

die eisen en de uitbater een uitbatingsvergunning verkrijgt voor zijn kamerwoning, worden de 

kamers gepromoot via de hogeschool Thomas More als goede en veilige studentenkamers. 

Op het vlak van ruimtelijke ordening en wonen zijn twee adviesraden actief in Vorselaar. De 

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een verplichte adviesraad die 

deskundig advies geeft bij grote projecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het 

Welzijnsplatform geeft de gemeente advies over sociaal beleid, personen met een handicap, 

senioren, armoede, … 

Vorselaar is opnieuw aangesloten bij het Kempens Woonplatform. Dat is een initiatief van IOK 

ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in de 25 aangesloten gemeenten. 

Bovendien is er altijd al een sterke samenwerking tussen het OCMW en de gemeente geweest. 

De kleinschaligheid van Vorselaar en de huisvesting van beide diensten in eenzelfde gebouw 

maken dat de samenwerking, die absoluut nodig en nuttig is, haast vanzelfsprekend verloopt. 
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Vorselaar kent een specifieke woonproblematiek van weekendverblijven. Hierboven is reeds 

aangehaald dat een duidelijke visie noodzakelijk is. Niet alleen wonen vooral sociaal zwakkeren 

in de weekendverblijven, ook de permanente bewoning is een probleem. De handhaving op 

het vlak van permanente bewoning wordt sinds 2010 op een systematische manier aangepakt. 

Nieuwe inschrijvingen worden steeds doorgegeven aan de politie Neteland die ter plaatse een 

proces verbaal opstelt en een “stakingsbevel van strijdig gebruik” overhandigt. Als na enkele 

maanden de toestand  niet gewijzigd is, volgt een administratieve boete van 5.000 euro. 

Nieuwe bewoners worden bij hun inschrijving duidelijk geïnformeerd over het feit dat zij de 

wet overtreden. De omzendbrieven van 2016 zetten die werking echter op de helling. Een echt 

effect van de omzendbrieven is nog niet voelbaar.  

 

De medewerker handhaving, die in januari 2018 in dienst trad en werd aangeworven in 

samenwerking met Olen, wordt voor 0,3 VTE ingezet in Vorselaar. Naast de handhaving op het 

vlak van milieu komt ook de handhaving inzake ruimtelijke ordening aan bod.  

Het halfjaarlijkse handhavingsoverleg met gemeente, OCMW en politie wordt verdergezet. 

Daar worden de lopende dossiers besproken en wordt een gepast handhavingstraject 

uitgewerkt. In enkele lopende dossiers wordt getracht tot een minnelijke schikking te komen. 

Daarnaast wordt ook ingezet op proactieve handhaving. Het handhavingsplan zal een lijst met 

prioriteiten bevatten. 

Instrumenten lokaal woonbeleid 

Vorselaar beschikt over een ruime waaier aan maatregelen die ingezet kunnen worden om de 

woonkwaliteit op peil te houden of te verbeteren. 

De gemeentelijke premies voor het afkoppelen van hemelwater en afvalwater en de 

gemeentelijke groepsaankopen vullen de premies van de hogere overheden en de 

netbeheerder aan. Zoals vermeld raken de verbeterings- en aanpassingspremie, de 

renovatiepremie en de huursubsidie van Wonen-Vlaanderen steeds meer ingeburgerd. 

Daarnaast voorzien het Vlaams Woningfonds, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

en de erkende kredietmaatschappijen in sociale leningen. 

 

Een doordacht gebruik van de instrumenten van de Vlaamse Wooncode en het Decreet Grond- 

en Pandenbeleid resulteert eveneens in een activering van leegstaande panden en 

onbebouwde percelen, een verbetering van de woonkwaliteit en het vergroten van het aanbod 

aan sociale huisvesting. 

Het Kempens Woonplatform wil samen met de gemeente het lokaal woonbeleid 

optimaliseren door: 

 de woonbeleidsvisie te visualiseren in het woonbeleidsplan; 

 regelmatig een lokaal woonoverleg te organiseren met de diverse woonactoren; 

 het woonloket mee vorm te geven om zo de burger optimaal te informeren en via 

een registratiesysteem de woongerelateerde vragen te analyseren; 

 initiatieven te nemen om duurzaam en levenslang wonen te promoten; 

 de positie van de zwakke huurder op de private huurmarkt te verbeteren. 
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Omgevingsvergunning 

Met de komst van de Vlaamse omgevingsvergunning werken de diensten ruimtelijke ordening 

en milieu nog nauwer samen. Over elke aanvraag wordt integraal en geïntegreerd geadviseerd 

en geoordeeld. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

Gemeente, OCMW en politie werken goed 

samen. Het loket Wonen bestaat reeds door 

de geïntegreerde huisvesting van de 

verschillende diensten (OCMW, RO, milieu, 

bevolking, politie, …). De samenwerking 

zorgt voor een goede dienstverlening. 

 

De gemeente heeft zelf geen gronden in 

eigendom die kunnen worden gebruikt voor 

sociale huisvestingsprojecten. 

Een sterk preventief handhavingsbeleid 

inzake onvergund wonen in 

weekendverblijven en andere onvergunde 

woongelegenheden. 

 

De aanwerving van een intergemeentelijke 

handhavingsambtenaar in samenwerking 

met de gemeente Olen. 

 

Potentiële kopers, notarissen en 

immokantoren krijgen veel meer informatie 

over (on)vergund wonen, wat leidt tot een 

mentaliteitsverandering bij de 

burgers/kopers. Ze komen zich vóór een 

aankoop of verbouwingswerken informeren. 

 

De doorgedreven subsidiariteit 

(doorschuiven verantwoordelijkheden en 

administratie van de centrale overheden 

naar de lokale overheden) verhoogt de 

werklast waardoor sommige aspecten 

onderbelicht blijven en de dienst zeer 

kwetsbaar is. 

Een kleine gemeente is zeer  overzichtelijk. 

De medewerkers staan dicht bij de burger. 

De medewerkers werken onderling goed 

samen en weten van elkaar waar ze mee 

bezig zijn. De werking en het beleid in 

Vorselaar voldoen reeds aan de meeste 

decretale verplichtingen vooraleer die 

opgelegd worden. 

 

De intensieve administratieve hulp aan de 

burger is tijdrovend, denk hierbij aan hulp 

bij het invullen van aanvragen voor premies, 

hulp bij het digitaal indienen van 

omgevingsvergunningsaanvragen (zonder 

medewerking architect), … 

Registers (ROP, leegstand, verwaarlozing, 

CRAB) zijn goede monitoringsinstrumenten. 
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Relatief kleine ingrepen zoals premies, hulp 

bij het invullen van aanvragen voor premies, 

… verbeteren de woningkwaliteit. 

 

Het RUP kern schept een duidelijk kader 

voor alle stedenbouwkundige aanvragen in 

de woonkern. 

 

Het RUP kern maakt een verdichting in de 

woonkern mogelijk. Bovendien zorgen zijn 

stedenbouwkundige voorschriften ervoor 

dat dit op een goede manier gebeurt.  

Het kamerreglement zorgt voor veilige 

studentenkamers. 

 

Met de komst van de Vlaamse 

omgevingsvergunning werken de diensten 

ruimtelijke ordening en milieu nog nauwer 

samen. Over elke aanvraag wordt integraal 

en geïntegreerd geadviseerd en geoordeeld. 

 

 

 

III. Uitdagingen 
 

 Een belasting of retributie voor administratieve dienstverlening ruimtelijke ordening 

kan bijkomende inkomsten genereren maar is niet nuttig als het over (te) kleine 

bedragen gaat. Bovendien mogen kosten de burger er niet van weerhouden een 

aanvraag in te dienen. Het bestuur moet aftoetsen of de inkomsten opwegen tegen de 

kost van de administratieve verwerking. 

 Het geografisch informatiesysteem (GIS) en centraal referentiebestand met adressen 

(CRAB) kan transparante informatie bieden aan alle diensten wat de efficiënte 

samenwerking. De software werkt traag en kan dus niet optimaal worden gebruikt. 

 De meeste decretaal opgelegde instrumenten zijn zeer tijdrovend en belastend, wat 

voor een kleine gemeente een bedreiging vormt. Toch zorgen de opgelegde taken 

ervoor dat de gemeente over die uitdagingen een visie vormt. Bovendien is het 

mogelijk om op basis van de registers een leegstandsheffing, een heffing op 

verwaarloosde gebouwen en woningen en een heffing op de onbebouwde percelen te 

gebruiken als instrument om het woonbeleid te sturen en leegstand en verwaarlozing 

tegen te gaan.  

 Een van de nieuwe acties van het Kempens Woonplatform kan vooroverleg bij een 

eventueel RUP weekendverblijven zijn. Verschillende vragen moeten een antwoord 

krijgen, bv. wat gebeurt er bij een scenario van uitdoving? Een behoeftestudie bij de 

huidige bewoners, een analyse van die bewoners en van de sociale problematiek, … 

kunnen een aanzet zijn om de vragen te beantwoorden. 

 Een woningscan kan de woningkwaliteit van het aanwezige patrimonium in kaart 

brengen. 
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 Het aantal meergezinswoningen neemt sterk toe. Momenteel zijn vraag en aanbod in 

evenwicht. In de toekomst zal een goede afweging van vraag en aanbod noodzakelijk 

zijn om leegstand te vermijden. De vrijemarkteconomie zal dat evenwicht eveneens 

bewaren. 

 Het RUP kern bevat de mogelijkheid tot verdichting in het woonweefsel. De 

opgenomen stedenbouwkundige voorschriften bewaken de aanleg van goed openbaar 

domein en de inpassing van nieuwe projecten in hun omgeving. De woonkwaliteit van 

nieuwe en bestaande woongelegenheden moet het grootste aandachtspunt blijven bij 

het verlenen van vergunningen. 

 Het gebruik van groendaken moet verder worden gestimuleerd, zeker in de dorpskern. 

Groendaken zorgen naast een recuperatie en infiltratie van het regenwater ook voor 

woonkwaliteit voor de bewoners van de woongelegenheden op verdiepingsniveau. Ze 

hebben zo zicht op meer groen. 

 De burger wordt mondiger en schrikt er niet voor terug juridische stappen te zetten. In 

hoeverre kunnen we de burger nog op een correcte manier informeren zonder onszelf 

kwetsbaar op te stellen? 

 De constant wijzigende wetgeving (omgevingsvergunning, …) en doorgedreven 

digitalisering vragen een overgangsperiode waarin nieuwe werkwijzes moeten worden 

ontwikkeld die iedereen onder de knie moet krijgen. Het handhavingsplan zal een lijst 

met prioriteiten bevatten. Een proactieve handhaving kan overtredingen voorkomen. 

De burger wordt beter geïnformeerd en is meer geneigd de stedenbouwkundige 

voorschriften en opgelegde voorwaarden te volgen. 
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4.1.4 Publieke infrastructuur en mobiliteit 

I. Omgevingsanalyse 

Publieke infrastructuur 

Wegeninfrastructuur 

Vorselaar beschikt over 62,63 km verharde wegen. De autoweg E34 snijdt de gemeente in het 

noorden over een lengte van 1,71 km en de gewestweg N153 snijdt de gemeente in het oosten 

over een lengte van 1,38 km. De gemeentewegen hebben een totale lengte van 59,54 km. 

Daarvan zijn Sassenhout, Goorbergenlaan, Vispluk en Berkelheide volledig en Moleneinde en 

Molenbaan gedeeltelijk uitgerust met vrijliggende fietspaden. Lepelstraat heeft over een klein 

stukje aanliggende fietspaden. Overige fietspaden zijn gerealiseerd als suggestiestroken op de 

rijweg (bv. Klissenhoek, Riemenstraat, …). Op de as Moleneinde/Groenstraat is ook een echte, 

in thermoplast, aangelegde fietssuggestiestrook aangelegd. Ter hoogte van de 

wegversmallingen (verkeerskussens) in de Nieuwstraat, de Molenbaan en de Van de Wervelaan 

werden 4 korte fietssuggestiestroken in traffigrip aangelegd om dat product te testen. 

 

Op de gemeentewegen worden jaarlijks ongeveer 9,3 miljoen km (met de wagen) afgelegd of  

156.500 km per kilometer verharde weg. In Vlaanderen ligt dat gemiddelde op 273.200 km. 

Onze verharde wegen worden dus relatief weinig bereden, een typische situatie voor een 

landelijke gemeente. De geïsoleerde ligging en het beperkte doorgaande verkeer zijn daar een 

verklaring voor.  
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Voor de onverharde wegen zijn geen echte cijfergegevens beschikbaar. Samen met de trage 

wegen waarvan ze ook deel uitmaken, vormen ze een fijnmazig net en bevorderen ze de 

toegankelijkheid van de uitgestrekte landbouwgebieden rond de woonkern. Die trage wegen 

en kleine buurtverbindingen krijgen nu duidelijk meer aandacht van het bestuur. 

Uit de telling in het mobiliteitsplan bleek dat er 645 publieke parkeerplaatsen waren. In allerlei 

projecten werden de voorbije jaren extra publieke parkeerplaatsen gecreëerd (Mgr. Donchelei, 

Cardijnlaan, Kerkstraat, Kempenlaan, Oostakker, Nieuwstraat, …) waardoor er nu 789 publieke 

parkeerplaatsen zijn op Vorselaars grondgebied, waarvan 19 voor personen met een handicap. 

De centrumparking aan de Nieuwstraat is in 2017 uitgebreid met 35 plaatsen. De 

parkeerplaatsen zijn verdeeld over de rand- en centrumparkings (624) en de ingerichte 

parkeerhavens evenwijdig met de rijbaan (165). Daarnaast kan men in verschillende 

centrumstraten beurtelings parkeren. Volgens het mobiliteitsplan waren er 293 privé 

parkeerplaatsen, maar dat cijfer is inmiddels achterhaald vanwege de parkeerverplichting die 

werd opgelegd in diverse omgevingsvergunningen voor meergezinswoningen. 

 

Aantal parkeerplaatsen 1.047 

Publiek Rand- en centrum 624 

Langs wegen 165 

Privé  293 

 

Het parkeren in Vorselaar wordt grotendeels beïnvloed/bemoeilijkt door de 

hogeschoolstudenten die door de onregelmatige lestijden afhankelijk zijn van de auto . Het 

beleid kan een belangrijke invloed hebben op de keuze van de vervoerswijze door het 

parkeerbeleid vraagvolgend dan wel sturend te voeren. Bij een vraagvolgend beleid worden 

bijkomende parkeerplaatsen gerealiseerd wanneer daar vraag naar is, terwijl een sturend beleid 

de mobiliteit tracht te beïnvloeden door de keuze voor de auto afhankelijk te maken van de 

beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Momenteel wordt het langparkeren in woonstraten 

ontmoedigd door het hanteren van blauwe zones, voor de bewoners zijn bewonerskaarten 

ingevoerd. De geclusterde randparkings worden gepromoot voor het langparkeren.  

De signalisatie op de wegen (wegmarkeringen) wordt deels uitbesteed maar wordt toch nog 

grotendeels in eigen beheer aangebracht. De lange verbinding van Riemenstraat naar N153 

(Sassenhout) wordt telkens uitbesteed. De belijning wordt voor een deel uitgevoerd in 

duurzame (thermoplast-)materialen. Naast sommige landbouwwegen worden rammelstroken 

aangebracht om de wegen te verbreden met waterdoorlaatbare materialen. Uit de jaarlijkse 

audit van de mobiliteitscommissie blijkt dat het aanbod verkeersborden weldoordacht is en er 

niet te veel staan. Door het invoeren van snelheidszones (in het verkeersreglement) en de 

maatregel van minister Weyts (70km/u standaard buiten de bebouwde kom) konden zelfs heel 

wat borden worden weggehaald. 

Het onderhoud van de weginfrastructuur is geëvolueerd van ad hoc-oplossingen naar een 

duurzamer beleid. Er werd een duidelijk meerjarenplan opgemaakt, er worden regelmatig 

budgetten vrijgemaakt voor de vernieuwing van wegen, de wegmarkering wordt deels 

uitgevoerd in duurzame materialen, … Dat is al een grote stap naar een langetermijnvisie. 
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De gemeentelijke technische dienst staat in voor het onderhoud van de onverharde wegen, 

het herstel van kleine beschadigingen aan de weginfrastructuur en het aanbrengen van 

wegmarkering. 

Nutsvoorzieningen 

In Vorselaar zijn diverse nutsmaatschappijen werkzaam. Eandis voert de exploitatietaken in 

verband met aardgas uit. Voor elektriciteit is dat Infrax. Beide maatschappijen fuseerden in 

2018 tot Fluvius.  

In januari 2009 verkocht Vorselaar haar rioleringsnet aan Pidpa-Hidrorio, dat momenteel 

eigenaar en beheerder is van de riolering en van de grachten met overkluizingen. Voor het 

beheer van de grachten is er echter een overeenkomst met de gemeente. Pidpa-Hidrorio 

onderhoudt de kolken en de grachten in de woonzones en de gemeente de grachten in de 

buitenzones.  

Telenet beheert en onderhoudt kabel-TV, Proximus het telefoonnet, Pidpa het waterleidingnet 

en Infrax het openbare verlichtingsnet. Proximus plaatste een gsm-zendstation op de 

sportterreinen en een aan de gemeentelijke werkhal in de kmo-zone Vispluk. 

Ondergrondse transportleidingen voor gas van Fluxys en Air Liquide doorkruisen Vorselaar. 

 exploitatie distributie 

aardgas Eandis Eandis > Fluvius 

elektriciteit Infrax Infrax > Fluvius 

riolering Pidpa-Hidrorio Pidpa (Hidrorio) 

waterleiding Pidpa Pidpa 

kabel-TV Telenet Telenet 

telefoon Proximus Divers 

openbare verlichting Infrax Infrax > Fluvius 

gsm Divers Divers 

 

Omdat er zoveel verschillende netbeheerders actief zijn, is de samenwerking niet altijd 

eenvoudig. Bij werkzaamheden is een doorgedreven synergie noodzakelijk om de complexiteit 

te beperken en een vlotte uitvoering te waarborgen. Het einde van de contracten biedt de 

mogelijkheid om doordachte (beleids)beslissingen voor de toekomst te nemen. Daarin werd 

actief onderhandeld door de gemeente. Uiteindelijk moest de gemeente niet kiezen voor een 

overstap maar kwam er een fusie tussen Infrax en Eandis. Qua water is er een duidelijk 

aanspreekpunt in het kader van de integrale waterfactuur (Pidpa doet zowel water als riolering). 

Het speelveld is dus heel wat transparanter geworden. 

De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij schade aan nutsvoorzieningen. Na het afbakenen 

van de gevarenzone verwittigt ze de betreffende nutsmaatschappij om het euvel te komen 

herstellen. De gemeente is eveneens verantwoordelijk voor de markering van de hydranten. 

De brandweerzone controleert de werking van de hydranten. 

 

De voorbije jaren kiest de gemeente in haar beleid voor de rationalisering van de openbare 

verlichting. Bij nieuwbouwprojecten en bij schadegevallen wordt het aantal nieuwe 

verlichtingspalen beperkt. Andere duurzame oplossingen vinden we terug in het anders 
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afstellen van de straatverlichting zodat het aantal branduren kan verminderen (met minder 

lichtvervuiling en een energiebesparing tot gevolg). De rationalisering van de openbare 

verlichting werd eind 2013 al ingevoerd. Belangrijke plekken (kruispunten, glasbollen, 

gevaarlijke plaatsen, bedrijven) werden in dat plan apart bekeken. 

Groenvoorzieningen 

De groenvoorzieningen zijn op te delen in de groenpleinen, parken en plantsoenen en de 

beplanting langs wegen (bermen). 

Groenpleinen, parken, plantsoenen Opp. kadastraal perceel (m²) 
inclusief groen en verhardingen 

Markt 1.035 

Schransstraat 6.121 

Diamantstraat 4.549 

Plein “Kerk” 2.065 (vernieuwd) 

Schranshoeve binnen vest 4.510 

Schranshoeve buiten vest 9.020 

Schranshoeve/Tuinweg 5.729 

Vinkenlaan/Ravenlaan 2.860 (vernieuwd) 

Vinkenlaan/Fazantenlaan 7.931 (vernieuwd) 

Hildering 5.721 (vernieuwd) 

Kardinaalswijk 900 (vernieuwd) 

Plein “Heikant” 1.450 

Poederleeseweg 690 

Kerkebos 18.051 (vernieuwd) 

Heiken kapel 77 (vernieuwd) 

Kempenlaan kapel 536 

Kouwenberg 6.265 

Lijsterplein 5.003 

Nachtegaal 2.793 

Plein “Tip” en “Spie”) 1.504 (vernieuwd) 

Heuvelstraat/Krokuslaan 

(nieuwe trage weg) 

500 (vernieuwd) 

Totaal 87.310 

In grotere verkavelingen zijn bomen geplant in de onverharde bermen. Ook de hagen tussen 

de rijwegen en de fietspaden op verschillende wegen vragen groenonderhoud. Er is een 

bermbeheersplan opgemaakt dat de volgorde en de tijdstippen van het onderhoud schetst. In 

het kader van allerlei groenprojecten werd de laatste jaren een vademecum opgemaakt waarin 

een andere aanleg van bv. hagen (als scheiding van fietspad) en voetpaden (in oude 

verkavelingen) wordt beoogd. Bij elke heraanleg kan in de toekomst dat vademecum worden 

gebruikt. 

Bij grote projecten worden het ontwerp en de groenaanleg mee opgenomen in de 

aanbesteding. Het is wenselijk dat de groendienst telkens geraadpleegd wordt tijdens de 

opmaak van de plannen om een onderhoudsvriendelijke groenaanleg te waarborgen. Dat komt 

het latere onderhoud ten goede. Heraanleg van plantvakken gebeurt in eigen beheer. 
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Begraafplaats 

Door haar geringe omvang heeft Vorselaar slechts nood aan één begraafplaats. Aansluitend 

aan de dorpskern, de kasteelomgeving en het sportcentrum ligt de begraafplaats aan het einde 

van de Cardijnlaan in een groene omgeving. Ze heeft een oppervlakte van 18.526m². Naast de 

traditionele vorm van begraven biedt de begraafplaats plaats aan een strooiweide, een 

sterretjesweide, een koesterweide, een urnenveld en een columbarium. De laatste jaren worden 

de zerken beperkt tot de verticale elementen, de overige ruimte wordt ingezaaid met gras. Dat 

vergemakkelijkt het milieuvriendelijke onderhoud voor gemeentepersoneel. Het grasveld is 

atypisch voor de bosrijke gemeente, maar versterkt wel haar groene uitstraling. Er werd een 

grote ontgraving doorgevoerd in 2015 en ook de groenaanleg werd grondig herbekeken in de 

loop van 2017. 

Evolutie Aard  2012 2016 2017  

begraven graf 37 7 + 10 bijbegraven 6 + 11 bijbegraven 

crematie urnenveld 12 31 16 

columbarium 1 4 5 

verstrooiing 1 15 8 (2 thuis) 

thuisbewaring 2 3 / 

 

Het urnenveld werd al verschillende malen uitgebreid binnen de huidige grenzen van de 

begraafplaats. Door periodieke ontgravingen wordt die uitbreidingszone vergroot. Voor 

traditionele begravingen is nog voldoende ruimte beschikbaar. Een uitbreiding van de 

begraafplaats is niet noodzakelijk. 

Verkeer en mobiliteit 

Vorselaar heeft enkele specifieke kenmerken die hun invloed hebben op het verkeer en de 

mobiliteit. 

Vorselaar is gelegen tussen de E34 in het noorden en de E313 in het zuiden. De gewestweg 

Poederleeseweg (N153) heeft een bovengemeentelijke verzamel- en verbindingsfunctie, 

verbindt die twee autowegen en snijdt Vorselaar slechts over een lengte van 1.380 meter in 

het oosten. De enige grote gemeenteweg (Lepelstraat-Riemenstraat-Dennenlaan-Sassenhout) 

loopt van west naar oost en ontsluit het dorp naar Grobbendonk en de N153. Dat alles 

resulteert in een geïsoleerde ligging met weinig doorgaand verkeer en vooral sluip- en 

bestemmingsverkeer in de kern. Het sluipverkeer situeerde zich vroeger voornamelijk in Heiken 

richting Herentals en thans vooral op de as Heirbaan/Zegbroek en de as  Vispluk/Molenbaan 

richting Grobbendonk. Doorgaand vrachtverkeer is voornamelijk te wijten aan bulktransport 

tussen het Albertkanaal en de N153.  

De mobiliteitsstudie voor de Midden-Kempen inventariseerde deze vervoersstromen. 
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Bron: GRS 21.09.2006 

Het beperkte aanbod aan werkgelegenheid in de gemeente vergroot het in- en uitgaande 

verkeer in de kern. De aanwezige hogeschool versterkt dat effect nog. De studenten verkiezen 

eigen vervoer (50,7%)5 boven openbaar vervoer (32,7%) en de docenten wonen veelal buiten 

Vorselaar. Dat beïnvloedt niet enkel de verkeersstromen in de kern, ook de parkeerbehoefte 

wordt erdoor bepaald. Daardoor krijgt het centrum eerder een verkeersfunctie in plaats van de 

gewenste verblijfsfunctie.  

Het wegennet is diffuus met een spinnenwebpatroon. Alle wegen leiden naar de dorpskern. In 

de kern zijn de wegen uitgerust met voetpaden en fietssuggestiestroken. De invalswegen 

beschikken over aan- of vrijliggende fietspaden. Sassenhout is bovendien voorzien van een 

middengeleider met vlekverlichting op de kruispunten met de Nieuwstraat en de 

Proosthoevebaan. Op de N153 komt er een apart, vrijliggend fietspad in samenwerking met 

Lille en Herentals. Voor een poorteffect wordt het begin van de bebouwde kom aangegeven 

door middel van specifieke belijning. Vanuit Grobbendonk is de overgang naar de dorpskern 

duidelijker door de aanwezige bebouwing. De afbakening van de bebouwde kom (alsook de 

zone 30) werden grondig herbekeken in de loop van 2017. Nu is er een duidelijke afbakening 

die ook overeenkomt met de aard van bebouwing. 

Het openbaar vervoer vult het mobiliteitsaanbod aan. Hoewel er geen station is, vervoeren 

verschillende buslijnen de scholieren, pendelaars en bewoners. Het aanbod is verdubbeld de 

 
5 Mobiel 21, Mobiliteitsstudie KHK, 28.01.2010 
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voorbije jaren. Bovendien besteedt de gemeente veel aandacht aan de halte-infrastructuur en 

komt ze de gebruikers financieel tegemoet via het derdebetalerssysteem.  

Volgens de veiligheidscijfers daalde het aantal ongevallen met gekwetsten van 36 ongevallen 

in 2002 tot gemiddeld 18, de helft. De voorbije jaren bleef het aantal ongevallen met letsel 

gelukkig heel beperkt in Vorselaar, op een dodelijk ongeval op de N153-gewestweg na. 

Vorselaar scoort nog altijd veruit het laagste van de hele politiezone. 

2012: 15 

2013: 18 

2014: 23  

2015: 14  

2016: 20  

2017: 15 

 

Het huidige beleid speelt in op de behoefte van de verschillende weggebruikers. Om te 

beginnen worden de wegen in de mate van het mogelijke ingericht met het oog op een 

verkeersveilig gebruik. Vervolgens komt de parkeerdruk aan bod die op te splitsen is in 

bewonersparkeren en bezoekers-/schoolparkeren. Het invoeren van een blauwe zone 

ontmoedigt het langparkeren in het dorpscentrum ten voordele van het parkeren voor klanten 

van lokale handelaars. Er werden ook enkele stroken voor kort-parkeren (15 min.) ingevoerd.  

 

Bij heraanleg werden - waar mogelijk - zelfs extra plaatsen gecreëerd (bv. Kempenlaan, 

Cardijnlaan). Ook het delen van parkings (KVRi, GB, zusters, Laeta Mensa) helpt om de 

parkeerdruk onder controle te houden. Het gebruik van de rand- en centrumparkings vermijdt 

langparkeren in woonstraten. Ook het oordeelkundig aanleggen van opritten in de dorpskern 

en het opleggen van parkeergelegenheden  bij het afleveren van stedenbouwkundige of 

omgevingsvergunningen (1,5 parkeerplaatsen per appartement cf. het goedgekeurde RUP 

kern) vermindert de parkeerdruk in het centrum en de woonstraten.  

 

Ten derde reikt het beleid ad hoc-oplossingen aan om de verkeersveiligheid te verhogen: het 

aanleggen van verhoogde kruispunten en rijbaankussens, het invoeren van eenrichtingsverkeer 

om verkeersknelpunten te ontwarren, het inzetten van gemachtigde opzichters aan gevaarlijke 

oversteekplaatsen, het invoeren van variabele en vaste zones 30 in schoolomgevingen, 

wegversmallingen (bv. in Nieuwstraat en Molenbaan), heraanleg van schoolomgevingen (bv. 

Cardijnlaan 2016, Donchelei 2017 en Wervetuin 2018), …  

 

Ten slotte dragen verschillende acties bij tot de bewustwording inzake verkeersleefbaarheid in 

Vorselaar: het 10 op 10-label, snelheidsinfoborden (nieuwe borden in 2017), de jaarlijkse audit 

(mobiliteitscommissie), de octopuspalen (de gemeente is ook officieel een octopusgemeente 

nu), de verkeersslang, het inschakelen van wijkagenten bij de start van een schooljaar, de 

investeringen in de voetgangerscirkel, … Het mobiliteitsplan, het gemeentelijk 

verkeersreglement, het mobiliteitsconvenant met modulewerking en de mobiliteitscommissie 

verankeren en faciliteren de beleidsvisie. 
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II. Sterkte-zwakteanalyse 

Publieke infrastructuur 

 

 STERKTES ZWAKTES 

W
e
g

e
n

-i
n

fr
a
st

ru
ct

u
u

r 

Vorselaar is goed uitgerust met 

fietsvoorzieningen (cfr. Vorselaar 

fietsgemeente 2012: eervolle 

vermelding). 

De voetpaden in het centrum zijn 

vernieuwd en toegankelijk gemaakt. 

 

De rijwegen die aangelegd zijn in 

klinkers (Lepelstraat, Riemenstraat, 

stukje Nieuwstraat) vertonen veel 

verzakkingen. Een langetermijnvisie is 

wenselijk. 

N
u

ts
v
o

o
r-

zi
e
n

in
g

e
n
 Plannen van alle nutsvoorzieningen zijn 

opgenomen in de GIS-omgeving. 

Coördinatie en synergie blijven een 

aandachtspunt, ondanks de 

rationalisering. 

G
ro

e
n

v
o

o
rz

ie
n

in
g
 

Meer coherente aanleg cf. vademecum 

en boombeheersplan 

Slimmere keuzes inzake hagen en 

groenaanplantingen. 

Vaste werknemers in de groendienst, 

terwijl de groendienst meer 

seizoensarbeid is. 

 

B
e
g

ra
a
fp

la
a
ts

 

Door de systematische aanleg van 

groenzones tussen nieuwe en 

vrijgekomen graven evolueert de 

begraafplaats naar een meer natuurlijke 

begraafplaats die 

onderhoudsvriendelijker is. 

Mensen willen een propere 

begraafplaats maar moeten wennen aan 

pesticidenvrij beheer. Inzaaien zou een 

piste kunnen zijn maar vraagt ook 

onderhoud. 

B
e
h

e
e
r-

m
id

d
e
le

n
 

Een relatieve kleine ploeg vormt de 

groendienst en de technische dienst. In 

die ploeg is er veel en verschillende 

vakkennis aanwezig. Veel werken 

worden in eigen beheer uitgevoerd. 

Zowel de werkhal (vernieuwing), de 

ruimte rondom, de verwarming als de 

uitrusting (nieuwe kraan, veegmachine, 

werkmateriaal voor klinkerwerken) zijn 

er erg op vooruit gegaan. 

 

De uitdagingen inzake het verhakselen 

of composteren van groenafval moet 

nog worden geïntegreerd op de site van 

de werkhal.  

Er is een toekomstvisie inzake het 

recyclage-/containerpark nodig cf. 

toekomstige pensionering en nabijheid 

van dat park (nu veel transport ‘vanop 

afstand’). 
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Verkeer en mobiliteit 

 

STERKTES ZWAKTES 

De mobiliteitscommissie en politie zijn 

belangrijke raadgevers voor het uitwerken 

van een doordacht verkeersbeleid. 

Het toenemende sluipverkeer om drukkere 

gewestwegen en andere dorpskernen te 

mijden. 

Door de geïsoleerde ligging blijft Vorselaar 

grotendeels gespaard van bovenlokaal 

doorgaand vrachtverkeer. Het ontbreken 

van een op- en afrittencomplex van de 

autoweg E34 vertaalt zich positief naar de 

verkeersveiligheid. 

 

Het onderscheid in parkeerzones (blauwe 

zone, langparkeren, …) en het opleggen van 

parkeervoorwaarden in stedenbouwkundige 

en omgevingsvergunningen verkleinen de 

parkeerdruk in het dorpscentrum en de 

omliggende woonstraten. 

 

 

III. Uitdagingen 

Publieke infrastructuur 

 

Wegeninfrastructuur 

 Bij de opmaak van het RUP kern werd eveneens voorzien in een Codex weg en 

straatbeeld. Die Codex maar ook het vademecum dat werd opgesteld, kan de basis zijn 

voor een eenvormige en uniforme wegen-, groen- en nutsvoorzieningenaanleg. Een 

langetermijnvisie ligt aan de basis. Belangrijk is dat er ook consequent naar wordt 

gehandeld. Op die manier kan er een uniform straatbeeld ontstaan en kan ook het 

onderhoud efficiënter worden. Projecten mogen dus niet ad hoc worden bekeken.  

 Een langetermijnvisie met prioriteitenlijst voor het onderhoud van de publieke 

weginfrastructuur kan ook financieel een goed instrument zijn om investeringen te 

spreiden. 

 Bij wegenwerken en andere innames van het openbaar domein kan het gebruik van 

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) ervoor zorgen dat zoveel 

mogelijk werken in synergie gebeuren en dat werken op omleidingswegen bv. worden 

vermeden. 

 Bij het nemen van snelheidsremmende maatregelen in de ene straat moet erover 

worden gewaakt dat de snelheidsproblematiek niet wordt verplaatst naar een andere 

(evenwijdige) straat. 

 Er moet een planning worden opgemaakt om de voegvullingen in de betonwegen te 

plaatsen/vervangen. 
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Nutsvoorzieningen 

 Het bestuur heeft de intentie om een globale visie over nutsvoorzieningen in het 

algemeen en verlichtingspalen in het bijzonder uit te werken. 

 Door de synergie en rationalisering (gas/elektriciteit en water/riolering) ontstaan 

kansen om nieuwe projecten gemakkelijker te coördineren. 

Groenvoorzieningen 

 Bij het ontwerp van groenvoorzieningen kan de inbreng van de groendienst een 

belangrijke schakel zijn om onderhoudsvriendelijke groenvoorzieningen uit te bouwen. 

 In samenwerkingen met buurgemeenten kan het onderhoud van bermen opgenomen 

worden. 

 Bij de groenaanleg op openbare wegen, pleintjes en begraafplaats moet aandacht gaan 

naar het onderhoudsvriendelijk karakter ervan. 

 De heraanleg van de Markt en de realisatie van een park aan het gemeentehuis zorgt 

voor een vergroening van de kern. 

Begraafplaats 

De begraafplaats vergt veel onderhoud. Mensen moeten ook wennen aan een andere aanpak 

door het pesticidenvrij beheer. Samen moet er aan meer draagvlak daarvoor worden gewerkt. 

Er is een duurzame visie over de begraafplaats en ontgraven. In het verleden was er teveel een 

ad hoc-beleid. Het nieuwe reglement is een goede basis voor de toekomst. 

 

Verkeer en mobiliteit 
 

 Op vlak van verkeer en mobiliteit namen beleidsmakers in het verleden wel eens ad 

hoc-beslissingen. Het ontwikkelen van een duurzame visie zoals bij de 

dorpskernvernieuwing, voetgangerscirkel en vademecum verdient de voorkeur van de 

organisatie. Tegelijk blijft een flexibel beleid wenselijk aangezien externe factoren zoals 

bijvoorbeeld het uitbreiden of afslanken van de hogeschool een immense invloed 

kunnen uitoefenen op verschillende aspecten van verkeer en mobiliteit: parkeren, 

aanbod openbaar vervoer, fietspaden, …  

 Bij het ontwerp van het RUP kern werd voorzien in een Codex weg en straatbeeld in 

functie van een duurzame inrichting van de verkeerswegen. Daarnaast werd in overleg 

met de technische dienst ook een eigen vademecum opgemaakt. De inrichting van een 

weg kan ook het gebruik ervan bepalen. Bij de aanleg van wegen zal rekening 

gehouden worden met het STOP-principe: eerst stappers, dan trappers, vervolgens 

openbaar of collectief vervoer en tot slot privévervoer of personenwagens. 

 Bij de heraanleg van de N153 worden gescheiden fietspaden aangelegd die de 

verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers vergroten. Een doordachte planning 

voor de heraanleg van de N153 en de verschillende rioleringswerken in Vorselaar 

Noord en in het centrum moet de bereikbaarheid van Vorselaar tijdens de werken 

garanderen. 
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 Publiek-private-samenwerkingsconstructies konden en kunnen ook in de toekomst het 

aanbod van parkeergelegenheden vergroten afhankelijk van de behoefte van de private 

partner (lees: scholen en grotere handelszaken). 

 Besparingen bij de Lijn blijven een bedreiging voor het goede aanbod aan openbaar 

vervoer. Een goede relatie met De Lijn en de scholen is belangrijk. 

 Omwille van de geïsoleerde ligging van Vorselaar verhoogt de nood om uit te groeien 

tot multimodaal knooppunt: de mogelijkheid bestaat om fietsvervoer te koppelen aan 

openbaar vervoer door te zorgen voor huurfietsen, voldoende (beveiligde) 

fietsenstalling, …  

 Een update van het mobiliteitsplan (2008) kan mogelijke kansen en knelpunten 

blootleggen. 

 Het plaatsen van bijkomende laadpunten kan burgers leiden naar een duurzame 

vervoerskeuze. 
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4.2 VRIJE TIJD EN EVENEMENTEN 

 

4.2.1 Vrije Tijd 
 

I. Omgevingsanalyse 

 

In Vorselaar zijn de sectoren Cultuur, Toerisme, Bibliotheek, Erfgoed, Sport en Jeugd geclusterd 

onder de dienst Vrije Tijd. Dankzij een nauwe samenwerking met kinderopvang en de sociale 

dienst wordt met minder middelen meer bereikt. Dat is het opzet van de dienst Vrije Tijd. 

Infrastructuur 

De dienst Vrije Tijd heeft verschillende infrastructuren ter beschikking, die telkens op een 

specifieke of een gedeelde manier hun invulling krijgen. Deze infrastructuren richten zich 

voornamelijk op het lokale niveau. De voorzieningen zijn gelegen in recreatiegebied, 

aansluitend op de kern en dus goed bereikbaar. Geschikte infrastructuur is een essentiële 

voorwaarde om tot een goed vrijetijdsbeleid te komen.  

In dit overzicht mogen ook de waardevolle privé-initiatieven niet ontbreken. Hieronder vindt u 

een globaal overzicht van de gemeentelijke infrastructuur (overdekt en openlucht) en van de 

privé-infrastructuur. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden onder de volgende 

hoofdstukken.  

Overdekte infrastructuren gemeente Doelgroep 

Evenementenzaal de Dreef socio-cultureel, sport 

Sporthal de Dreef sport 

Kleedkamers (voor openluchtterreinen de Dreef) sport 

Jeugdcentrum jeugdverenigingen, kinderopvang 

Kinderclub De Regenboog kinderopvang, opvoedingsondersteuning 

Repetitieruimte rockhok muziekverenigingen, jeugd, cultuur 

Buurthuis socio-cultureel, sport 

Sprankel ! 
 

socio-cultureel, sport, senioren 

De Knipoog: tekenlessen socio-cultureel, jeugd 

De Knipoog: turnzaal sport 
 

De Knipoog: speelpleinwerking jeugd  

Bibliotheek socio-cultureel, jeugd, senioren, iedereen, … 

Gemeentehuis toeristisch infopunt 

De Schranshoeve cultuur, toerisme 

Duivenlokaal socio-cultureel, sport 

Hondenclub socio-cultureel, sport 
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Openlucht infrastructuren gemeente Doelgroep 

De Knipoog: sportvelden  sport, speelpleinwerking 

Speelterrein kinderclub kinderopvang 

speelterrein De Schrans jeugd 

Diverse speelbossen 
 

jeugd 

Bewegwijzerde wandelroutes en -knooppunten 
 

sport 

Bewegwijzerde fietsroutes   sport 

Sportcentrum ‘De Dreef’: sportterreinen en 

infrastructuren 

 sport 

Fietscrossparcours Kerkebos  sport 

Buurthuis: pétanquebanen  sport 

 

Privé-infrastructuren Doelgroep 

Vakantiehuis Klissenhoek overnachtingen, toerisme 

Vakantiewoning 't Slijperijtje overnachtingen, toerisme 

Blokhut Cardon overnachtingen, toerisme 

Camping 7 geitjes overnachtingen, toerisme 

Individuele weekendverblijven overnachtingen, toerisme 

Schapenstal Natuurpunt cultuur, toerisme, natuur 

Voetbalterreinen KVVOGV    sport 

Voetbalterrein FC De Kroon    sport 

Voetbalterrein VK Zegbroek   sport 

Manège Soetemans     sport 

Ruiterterrein ‘De Linderuiters’    sport 

Sportterrein Modelvliegclub ‘De Stunters’ sport 

Visvijver Vissersclub ‘Moed en Geduld’   sport 

Visvijver Kasteelvissers    sport 

Sport Medische Studio ‘Olympia’ (fitness/dans)  sport 

Sportinfrastructuur KVR    sport 

Sportinfrastructuur Thomas More Kempen sport 

 

Beschikbare materialen 

Vanuit de dienst Vrije Tijd kunnen erkende verenigingen via het Evenementenloket een gamma 

aan materialen ontlenen van de gemeente. Bovendien beschikt elke sector van de dienst Vrije 

Tijd over specifieke materialen. Per sector wordt dit grondiger besproken. Een overzicht van de 

beschikbare materialen is steeds terug te vinden op de website. 
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Huidige werking: personeel en samenwerking 

Op het gemeentehuis wordt dezelfde bureauruimte gedeeld door cultuur, sport en jeugd, wat 

een enorm voordeel is op het vlak van samenwerking. Er zijn op regelmatige basis 

overlegmomenten per team. Bij de vorige verhuis van de dienst werd ook voorzien in extra 

opslagruimte. Een gezamenlijke opslagruimte voor de grotere materialen van Vrije Tijd is er 

nog niet, dit kan een enorme meerwaarde betekenen. De politieke bevoegdheden aangaande 

de dienst Vrije Tijd zijn ondertussen geclusterd bij twee schepenen. 

Evenementenloket 

De vorige jaren werd een evenementenloket opgericht als aanspreekpunt voor de 

verenigingen en de organisatoren van evenementen. Inmiddels werden ook de eerste stappen 

gezet om binnen Neteland te streven naar een uniform geautomatiseerd digitaal loket, dat 

gebruiksvriendelijk is voor de organisatoren en waaruit op eenvoudige grotendeels 

geautomatiseerde wijze college- en burgemeesterbesluiten, werkbons en antwoorden 

gegenereerd worden.  

Administratieve vereenvoudiging a.d.h.v. software 

De vorige jaren werd ingezet op administratieve vereenvoudiging door de invoering van I-

school en I-rent, een systeem dat ervoor zorgt dat inschrijvingen voor activiteiten en de 

opvolging ervan (facturatie, fiscale attesten, …) automatisch verlopen.  

Communicatie 

De vorige jaren werd sterk ingezet op een digitalisering van uitgaande communicatie, en werd 

een traject opgezet tot een gezamenlijke communicatie binnen Neteland voor heel wat 

activiteiten. Het blijft evenwel een uitdaging om steeds in te spelen op de moderne noden van 

communicatie.  

Vrije Tijd: verenigingen 

114 verenigingen lieten zich erkennen door de gemeente. Deze erkende verenigingen werden 

door de gemeente onderverdeeld in volgende types: 

 32 socio-culturele en gemeenschapsvormende verenigingen  

 11 welzijnsverenigingen 

 14 buurtverenigingen 

 43 sportverenigingen 

 5 jeugdverenigingen  

 5 natuurverenigingen  

 3 politieke verenigingen  

 1 overige vereniging (economie) 

Een gedetailleerd overzicht van deze verenigingen is terug te vinden op de website.  

Vrije Tijd: activiteiten 

De medewerkers van de dienst Vrije Tijd organiseren een breed gamma aan activiteiten. 

Enkele vaste afspraken zijn:  

- De buitenspeeldag 

- Alles voor Kids 
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- Cultuur in de buurt 

- Openluchtfilm 

- Dorpsfeest/jaarmarkt 

- Kampioenenviering sportkampioenen 

- Kindergemeenteraad 

- SNS 

- Sportkampen 

- Zomer-, herfst- en winteractiviteiten/-kampen 

Vrije Tijd in Vorselaar: enkele cijfers 

Wanneer we de cijfers van de gemeentemonitor opvragen, merken we hoe het vrijetijdsaanbod 

in Vorselaar opmerkelijk hoger scoort dan de referentiegroep. Vorselaar is een bruisende 

gemeente. 

Vrije Tijd in Vorselaar: enkele cijfers 

Wanneer we de cijfers van de gemeentemonitor opvragen, merken we hoe het vrijetijdsaanbod 

in Vorselaar opmerkelijk hoger scoort dan de referentiegroep. Vorselaar is een bruisende 

gemeente. 

 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

 STERKTES / KANSEN ZWAKTES / BEDREIGINGEN 

B
E
L
E
ID

 

Kans om in 2019 een afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie in te dienen voor de 

periode 2020-2025 om aanspraak te 

kunnen maken op Vlaamse 

overheidsmiddelen. 

Er is nog geen geïntegreerde aanpak 

om de vrijetijdsparticipatie van 

kansengroepen op lokaal niveau te 

bevorderen.  
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Kans om daarbij te werken aan een 

netwerk, een nauwere samenwerking met 

de sociale dienst en met Neteland, en een 

doordacht plan van aanpak. 

 

Het wegvallen van bepaalde artikelen 

(voorwaarden) uit het Decreet Lokaal 

Cultuurbeleid, maakt dat gemeenten 

strikt genomen niet langer bepaalde 

budgetten moeten voorzien voor het 

beleidsdomein “vrije tijd”. 

P
E
R

S
O

N
E
E
L
 

Vertegenwoordiging vrije tijd in het 

managementteam (MAT). 

Inzet van stagiairs en vrijwilligers zijn een 

grote meerwaarde voor de werking. 

 

Vooral langere stages (enkele weken of 

maanden) zijn interessant.  

Samenwerking binnen Neteland. 

 

Stagiairs en vrijwilligers zijn nuttig, 

maar we merken dat het tijdstip 

waarop ze beschikbaar zijn niet altijd 

overeenkomt met piekmomenten op 

de dienst.  

 

De dienst vrije tijd kent eerder een, 

beperkte personeelsbezetting in 

verhouding tot het uitgebreide pakket 

aan bevoegdheden (cultuur, jeugd, 

sport, toerisme, erfgoed, 

evenementenloket, ondersteuning 

verenigingen, noord-zuid, …).  

 

 

III. Uitdagingen 

 

De toekomstvisie staat duidelijk en bondig vervat per vrijetijdssector. Enkel globale 

uitdagingen voor de vrijetijdssector zijn:   

 Een geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk evenementenloket. 

 Herbekijken adviesorganen en participatie. 

 Sociaal kapitaal / teruglopend engagement in verenigingsleven. 

  



P a g i n a  | 88 

 

4.2.2 Jeugd  
 

I. Omgevingsanalyse 

 

Beleid & Dienstverlening 

Op de jeugddienst werkt één personeelslid ingeschaald op B-niveau: de jeugdconsulent en 

cultuurbeleidscoördinator. Zij is bevoegd voor de verschillende aspecten van zowel het jeugd- 

als het cultuurbeleid. Daarnaast is er een 2/5de administratieve ondersteuning voor de 

volledige vrijetijdsdienst en het evenementenloket. 

Beide domeinen (cultuur & jeugd) vereisen veel prestaties buiten de reguliere werkuren 

waardoor jaarlijks een heel aantal overuren moeten worden gecompenseerd. 

De beperkte personeelsbezetting wordt ervaren als een zwakte en biedt weinig perspectieven 

om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen. Geregeld kan de vrijetijdsdienst wel 

rekenen op de ondersteuning van stagiairs en vrijwilligers. Daarnaast is er een sterke en 

enthousiaste inzet van het gemeentebestuur. 

Andere sterktes van de structuur van de dienst zijn de vertegenwoordiging van het diensthoofd 

vrije tijd in het managementteam en de centralisering alle vrijetijdsdiensten (uitgezonderd bib) 

op één fysieke locatie, wat overleg en samenwerking bevordert. 

Voor de vakantiewerking worden animatoren aangesteld volgens 3 systemen.  

Animatoren die een erkend attest animator in het jeugdwerk hebben of een voortgezette 

opleiding volgen die tenminste 60 uur psychologische of pedagogische vorming omvat per 

schooljaar (en al 1 jaar met vrucht voltooid hebben), werken in het statuut “tijdelijke 

tewerkstelling in de socio-culturele sector”. De vergoeding van de animatoren wordt berekend 

volgens het minimumloon van het gewone gemeentepersoneel, wat voor Vorselaar een wedde 

op niveau E trap 0 betekent. 

Wie niet beschikt over dit attest of deze pedagogische achtergrond, werkt als vrijwilliger en 

ontvangt een vrijwilligersvergoeding van 30 euro per dag. 

Wie stage loopt op onze speelpleinwerking, werkt onbezoldigd en op vrijwillige basis. 

Per week werden de voorbije jaren telkens zeven animatoren ingeschakeld. Zij werkten 

nagenoeg allemaal in het statuut “tijdelijke tewerkstelling”.  Geregeld krijgt het team de hulp 

van een stagiair.   

Voor jeugdcentrum, repetitielokaal, kinderclub en buurthuis is er een conciërgefunctie die door 

een vrijwilliger wordt ingevuld, tegen een vrijwilligersvergoeding. 

Kerntaken 

De jeugddienst is voornamelijk een externe dienstverlener die zich richt op de doelgroep van 

kinderen en jongeren in de gemeente. 

De dienst staat in voor het plaatselijke jeugdbeleid en werkt, in overleg met alle betrokken 

actoren, het beleid uit en zorgt ervoor dat de beschreven acties en doelstellingen naar de 
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praktijk worden vertaald. Over de uitvoering van deze plannen rapporteert de dienst jaarlijks 

naar de Vlaamse Overheid. 

De jeugdconsulent woont de vergaderingen van de jeugdraad bij, verzorgt het secretariaat en 

waakt over de terugkoppeling met het college. Ook jongere kinderen worden bij het beleid 

betrokken via de kindergemeenteraad. Daarnaast zorgt de jeugddienst ook voor een gepaste 

ondersteuning van de Vorselaarse jeugdbewegingen (subsidies, logistieke steun, waardering, 

advies, etc.). Zij staat in voor het beheer van de gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur. 

De jeugddienst werkt zelf ook een vrijetijdsaanbod uit voor kinderen en jongeren, bv. Alles 

voor Kids, de Speelpleinwerking, de Buitenspeeldag, etc. Deze acties worden aangevuld met 

uiteenlopende initiatieven, o.a. acties i.s.m. de kindergemeenteraad, uitleendienst 

gezelschapsspelen, projecten rond speelruimte, enz. 

Daarnaast zorgt de dienst ervoor dat de plaatselijke jongeren goed geïnformeerd zijn over wat 

er allemaal te beleven valt in hun eigen buurt. De jeugddienst zorgt tevens voor de uitkering 

van kadervormingsubsidies aan Vorselaarse jongeren vanaf 16 jaar die een cursus animator, 

hoofdanimator of andere vorming binnen het jeugdwerk volgen. 

Specificiteit van het jeugdbeleid 

In tegenstelling tot de meeste beleidsdomeinen die aan bod komen in dit strategische 

meerjarenplan, draait het jeugdbeleid niet rond een bepaald thema (cultuur, sport, ruimtelijke 

ordening, onderwijs, sociaal welzijn, milieu, mobiliteit), maar wel rond een doelgroep, nl. 

kinderen en jongeren.  

Het jeugdbeleid gaat dus niet over één enkel thema, maar slingert zich dwars door alle 

andere beleidsdomeinen heen, want alle gemeentelijke beleidsdomeinen hebben wel op een 

of andere manier een impact op kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren sporten, ze 

gaan naar de bib, ze zitten op school, ze hebben ruimte nodig om te spelen of om “hun ding 

te doen”, ze bevinden zich in het verkeer, ze zijn op zoek naar een gepaste job, ze willen zich 

artistiek uiten, ze willen goed op de hoogte zijn van alles, enzovoort. 

De gemeente vindt het heel belangrijk om de belangen van de jeugd steeds mee voor ogen 

te houden binnen al deze beleidsdomeinen: sport, cultuur, bibliotheek, ruimtelijke ordening, 

onderwijs, tewerkstelling, welzijn, verkeersveiligheid, kinderopvang, communicatie, etc. 

Kinderen en jongeren hebben immers vaak behoeften en verwachtingen die toch anders zijn 

dan die van volwassenen … 

Infrastructuur 

Een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur is een basisvoorwaarde. Het is een 

basisdienstverlening voor de bevolking. In Vorselaar beschikken we over volgende 

infrastructuur:  

> Sportcentrum 

Op het sportcentrum zijn een aantal accommodaties gecentraliseerd die zich heel specifiek 

naar een jonge doelgroep richten. Zo is er een avontuurlijke speeltuin voor 

lagereschoolkinderen met daarnaast een kleuterspeeltuin voor de kleinsten. In het bos vlak 

naast het sportcentrum werd een permanent fietscrossparcours aangelegd. Tevens is er een 
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skatepark. Dat laatste werd tijdens de huidige legislatuur sterk uitgebreid volgens de 

behoeften van en in samenwerking met een werkgroep Vorselaarse skaters. 

> Speeltuintjes 

Behalve de speeltuin op het sportcentrum heeft de gemeente ook nog enkele andere 

speeltuinen in eigendom. De speeltuin van de gemeentelijke basisschool en die van de 

buitenschoolse kinderclub zijn niet publiek toegankelijk. De speeltuin op het buurtpleintje bij 

de Schranshoeve is dat wel. Deze speeltuin werd ingebed in de natuurlijke omgeving en 

opgetrokken uit milieuvriendelijke materialen. In de Kardinaalswijk, naast het WZC Hof Ter 

Lande, is een snoezelpleintje aangelegd met meer natuurlijke en alternatieve spelelementen. 

In Jantjesblok is een nieuw natuurlijk, avontuurlijk buurtspeelplein in gebruik genomen. In de 

Hildering is een bestaand buurtplein opgefrist. Alle veranderingen werden uitgevoerd in 

samenspraak met de buurt. 

> Buurtpleintjes, bossen en andere locaties met speelmogelijkheden 

Doordat Vorselaar een kleine, groene gemeente is met grote natuurgebieden en bosrijke 

zones, zijn er in principe heel wat speelkansen voor kinderen en jongeren in onze gemeente. 

Zo zijn er ook heel wat grasveldjes, buurtpleintjes of bossen aanwezig, die vaak verweven 

liggen in wijken en buurten, tussen de huizenrijen in. Volgende ruimte is eigendom van de 

gemeente eigendom: 

 Speeltuin sportcentrum 

 Buurtspeelplein aan de Hildering 

 Buurtspeelplein aan Jantjesblok 

 Buurtspeelplein/Snoezelplein aan Kardinaalswijk 

 Buurtplein tussen Vinkenlaan en Fazantenlaan, hier werd in 2014 een geboortebos 

aangelegd, ism de kindergemeenteraad 

 Buurtplein tussen Ravenlaan en Vinkenlaan 

 Buurtplein tussen Veldstraat en Merellaan 

 Buurtspeelplein aan de Schrans (cf. supra) 

 Speelbos tussen Hildering en Kempenlaan (het bos werd opnieuw aangeplant) 

 Speelbos Het Kerkebos achter het jeugdcentrum 

 Speelbos tussen Van Rotselaarlaan en Molenbaan 

 Speelbos tussen Van Rotselaarlaan en Moleneinde 

 Speelbos tussen Rechtestraat en Guldenpad 

 Skatepark sportcentrum 

 Omnisportveld sportcentrum 

 BMX-parcours kerkebos 

 

 



P a g i n a  | 91 

 

> Jeugdwerkinfrastructuur 

Het jeugdwerkaanbod is geconcentreerd in het gemeentelijk jeugdcentrum, in de Cardijnlaan. 

Chiro en Staminee hebben er hun thuisbasis met elk een aantal vaste lokalen. JNM heeft sinds 

kort ook een eigen lokaal ter beschikking in het jeugdcentrum. Sinds de afbraak van de 

conciërgewoning een aantal jaren geleden verhuisde hun materiaal reeds naar een bergruimte 

in het jeugdcentrum, en toen KSA eind 2016 verdween, nam JNM het vrijgekomen lokaal in 

gebruik. Alle verenigingen maken in min- of meerdere mate gebruik van de 

gemeenschappelijke ruimten en de centraal gelegen zaal. Ook de jongerenwerking van Arktos 

kreeg een hoeklokaal in het jeugdcentrum toegewezen. Aan het jeugdcentrum werden 

bovendien de buitenschoolse kinderopvang en het repetitielokaal gebouwd. Het jeugdcentrum 

is ideaal gelegen, in het centrum van de gemeente en grenzend aan een uitgestrekt (speel)bos. 

Ook het sportcentrum en de sportterreinen liggen slechts een steenworp verwijderd. De 

Cardijnlaan is een eenrichtingsstraat, waardoor het verkeer beperkt blijft. 

 

Het jeugdcentrum is sinds 2002 eigendom van de gemeente. De jeugdverenigingen mogen er 

volledig gratis gebruik van maken en betalen hiervoor geen huur. De gemeente staat in voor 

het onderhoud van het gebouw. De jeugdraad, de jeugddienst en de conciërge waken mee 

over het beheer van het jeugdcentrum.  

 

Het jeugdcentrum geeft sterke stimulansen aan het jeugdwerk (dat zelf niet moet investeren 

in lokalen, nutsvoorzieningen, onderhoud, veiligheid, enz.). Een risico is anderzijds dat 

verenigingen minder verantwoordelijkheid dragen voor de infrastructuur waarvan zij geen 

mede-eigenaar zijn. 

 

De combinatie met kinderclub is niet altijd evident. De jeugddienst investeert in overleg en 

afspraken met de betrokken gebruikers. 

 

Het jeugdcentrum is enigszins verouderd en vraagt heel wat energie en onderhoud. Ook de 

garages bij het jeugdcentrum zijn in slechte staat, maar wel noodzakelijk voor de 

bergingsnoden van de jeugdverenigingen. 

 

> Rockhok 

De gemeente beschikt over een repetitielokaal, gelegen aan het jeugdcentrum. Het 

repetitielokaal is er voor actieve muziekbeoefening en voor andere culturele expressievormen 

die geluidsoverlast kunnen teweeg brengen. Met het ter beschikking stellen van deze 

infrastructuur wil het gemeentebestuur personen die actief bezig zijn met muziek de kans 

bieden om hun talent verder te ontwikkelen. Het rockhok wordt voornamelijk gebruikt door 

jonge plaatselijke bands.  

 

> Evenementenzaal 

De in 2012 geopende gemeentelijke evenementenzaal schept ook kansen voor initiatieven van 

en voor kinderen & jongeren en voor het vrijetijdsbeleid in het algemeen. Er gaat nauwelijks 

een weekend voorbij zonder dat er iets te beleven valt. De zaal creëert een podium voor 

muziekoptredens, fuiven, toneelopvoeringen, quizzen, tentoonstellingen en andere socio-

culturele activiteiten. 
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> Particuliere infrastructuur & ruimte voor de jeugd 

Particuliere infrastructuur die geschikt is voor verblijven van o.a. jeugdgroepen zijn Blokhut 

Cardon en het Berkelhoeve.  

De blokhut, gelegen op de Rommelzwaan te midden van een bosrijke omgeving, wordt ter 

beschikking gesteld van jeugdbewegingen voor activiteiten, weekends en kampen.  

Vakantie-en vormingscentrum de Berkelhoeve ligt in een uitgestrekt landelijk domein, op de 

Berkelheide. De locatie wordt omzoomd door weilanden en bossen en is erg geschikt voor 

allerlei openluchtactiviteiten. Ook in het gebouw kan men  activiteiten voor grote groepen 

organiseren. De Berkelhoeve is in handen van Elegast en biedt gezinnen en kinderen die het 

sociaal en financieel moeilijk hebben, betaalbare vakanties aan. Maar ook scholen, 

jeugdbewegingen, verenigingen en vriendengroepen zijn welkom. Het centrum leent zich 

eveneens tot het geven van vormingen en teambuildingsdagen. 

Aanbod 

Gemeentelijk aanbod 

Zoals we al aanhaalden, heeft de jeugddienst zelf een vrijetijdsaanbod voor 

kinderen en jongeren. 

Met de speelpleinwerking bouwen we een aanbod uit dat naast een vrijetijdsfunctie voor veel 

kinderen en gezinnen ook een belangrijke functie van kinderopvang vervult. Speelpleinwerking 

Kaboem! wordt immers ingeschakeld om tegemoet te komen aan de overbezettingproblemen 

in BKO De Regenboog (de kinderclub). De kinderen van de lagere school waarvoor een 

opvangnood bestaat, worden tijdens de zomermaanden automatisch doorverwezen naar de 

speelpleinwerking, zodat de kinderclub voorrang kan geven aan kleutertjes. Daarmee wordt de 

regelgeving van Kind & Gezin toegepast. 

De speelpleinwerking opende in 2017 voor het tiende jaar op rij haar deuren gedurende 6 

weken in juli en augustus in gemeenteschool De Knipoog. De openingsweken lopen gelijk met 

die van de kinderclub. 

Het deelnemersaantal lijkt de voorbije 3 jaren min of meer constant gebleven te zijn: 

 2017: een gemiddelde van 56,61 kinderen per dag en een maximum van 81 kinderen 

 2016: een gemiddelde van 53,59 kinderen per dag en een maximum van 75 kinderen 

 2015: een gemiddelde van 57,84 kinderen per dag en een maximum van 91 kinderen  

Als we deze gegevens vergelijken met de cijfergegevens in het vorige meerjarenplan merken 

we wel een stijgende lijn op. 

 2012: een gemiddelde van 53,7 kinderen per dag en een maximum van 75 kinderen 

 2011: een gemiddelde van 38,2 kinderen per dag en een maximum van 56 kinderen 

 2010: een gemiddelde van 35,15 kinderen per dag en een maximum van 53 kinderen  

We verschaffen ook cijfermateriaal over het aantal bereikte kinderen: 

 2017: Tijdens de maand juli namen 181 verschillende kinderen deel aan de 

speelpleinwerking. Tijdens de maand augustus waren dat er 174. 
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 2016: Tijdens de maand juli namen 211 verschillende kinderen deel aan de 

speelpleinwerking. Tijdens de maand augustus waren dat er 168. 

 2015: Tijdens de hele zomervakantie namen 262 verschillende kinderen deel aan de 

speelpleinwerking. 

Het speelplein werkt volgens een open speelaanbod, met een variatie aan vrij spel, geleide 

activiteiten en speelhoeken. De deelnameprijs bedraagt 5 euro voor een hele dag van 9u tot 

16u en 3 euro voor een halve dag. Dat maakt onze speelpleinwerking tot een financieel 

laagdrempelig vrijetijdsaanbod. 

De kwaliteit van het speelplein wordt voortdurend bewaakt en geoptimaliseerd door een 

stuurgroep van vrijwillige animatoren onder coördinatie van de jeugdconsulent.  De stuurgroep 

komt een zestal keer per jaar samen om na te denken over de speelpleinwerking. Daarnaast 

stuurt hij een aantal werkgroepjes aan waarin 3 à 4 animatoren werken rond bepaalde thema’s, 

zoals bv. de speelhoeken, het speelaanbod, visualisatie van afspraken, communicatie met 

kinderen en ouders, teambuilding binnen de animatorenploeg, enz. 

Speelpleinwerking Kaboem wil een inclusief speelplein zijn waar ieder kind zich welkom voelt 

en plezier kan maken, ongeacht handicap, afkomst, geloof, huidskleur, culturele achtergrond, 

…  Met dit doel voor ogen werden de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd: 

 Samenwerking met Arktos vzw voor tips en enkele vormingsmomenten rond inclusie 

en begeleidershouding 

 Samenwerkingen met GVT De Troon rond concrete ondersteuningsvragen 

 Spel- en gedragsfiches waarmee ouders informatie verschaffen over bijzondere 

zorgbehoeften 

 Gesprekken met ouders als er zich moeilijkheden voordoen 

 Occasionele vormingsmomenten rond autisme, ADHD, gedragsmoeilijkheden, … 

 Een verscheiden animatorenploeg met animatoren die over de nodige pedagogische 

bagage beschikken 

 Een relatief lage deelnameprijs 

 Een goede fysieke bereikbaarheid in het dorpscentrum en mogelijkheid tot voor- en 

naopvang in de directe nabijheid 

 Een aantrekkelijk en gevarieerd open speelaanbod  

 … 

 

Sinds enkele jaren beschikt de speelpleinwerking over een eigen berglokaaltje in een 

prefabcontainer die uitgeeft op de speelplaats. Hiermee werd een permanente opslagruimte 

gecreëerd voor een deel van het speelpleinmateriaal dat nu het hele jaar door op de school 

kan blijven staan. In de container is echter enkel ruimte voor het kleinere speelmateriaal, o.a. 

knutselgerief, gezelschapsspelen, kookbenodigdheden, kosteloos verbruiksmateriaal, 

verkleedspullen, divers speelgoed, enz. Gezien het plaatsgebrek op de school wordt het grote 

materiaal buiten de zomermaanden nog steeds gestockeerd op de gemeentelijke werkhal. Dit 

gaat om een aanzienlijke hoeveelheid materialen die elk jaar 2 keer verhuisd worden door de 
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medewerkers van de technische dienst. Bij de vernieuwing van het schoolgebouw zou het 

interessant zijn om bijkomende opslagruimte te bieden voor de speelpleinwerking. 

In het licht van de toekomstige veranderingen aan de schoolomgeving werd de huidige 

infrastructuur binnen de stuurgroep geëvalueerd. Dit zijn de voornaamste bevindingen en 

noden: 

> Buitenruimte: 

 Er is redelijk wat overdekte buitenruimte waar we speelhoeken kunnen optrekken. Dat 

hopen we te behouden, of bij voorkeur uit te breiden. Bij regenweer voelt het immers 

heel druk aan onder het afdak.  

 De fietsenstalling is een donkere, afgelegen ruimte, ideaal voor kattenkwaad.  

 Meer onverharde ondergrond zou meer speelkansen bieden. Nu lopen kinderen 

geregeld schaafwonden op doordat ze op het beton zijn gevallen. 

 Het bos is een meerwaarde, maar momenteel ligt het grotendeels verscholen achter 

het afdak en de gebouwen, waardoor je weinig overzicht hebt op de kinderen. 

 De buitenruimte bevat al een aantal leuke spelstimulerende elementen (speelhuisjes, 

een zandbak, bos, …), maar dit zou nog beter kunnen (speeltoestellen, een boomhut). 

De speelplaats bevat enkele elementen waar kinderen zich geregeld bezeren: 

o de harde ondergrond 

o de open ramen in het afdak 

o de niveauverschillen rondom het podium en rond de palen van het afdak  

 Een vlakke speelplaats is minder avontuurlijk. 

 De wifi is niet overal toereikend. Vooral op de plek van de inschrijvingen zorgt dat voor 

veel moeilijkheden. 

> Binnenruimte: 

 Het zou fijn zijn om ook binnen een eigen ruimte te hebben tijdens de zomer. Bij 

voorkeur is dat een ruimte die aansluit op de buitenruimte, zodat er binnen ook 

speelhoeken kunnen worden ingericht waar kinderen vrij toegang toe hebben terwijl 

animatoren toezicht kunnen houden. De turnzaal en refter zijn beiden “afgezonderd” 

van de buitenruimte. De binnenruimten waarover we momenteel beschikken, hebben 

bovendien beperkende elementen (bv. refter staat vol tafels en stoelen; turnzaal heeft 

een delicate parketvloer; knutselruimte is eigenlijk een klaslokaal), waardoor we er niet 

zomaar onze gang mee kunnen gaan of naar hartenlust kunnen spelen. Een 

multifuctionele ruimte waar we tijdens de zomer ook speelhoeken kunnen optrekken, 

zou ideaal zijn. 

 De refter heeft een heel slechte akoestiek. 

 Momenteel ontbreken de nodige infrastructurele voorzieningen voor kookactiviteiten: 

oven, kookvuur, handige wasbak. 

 Het zou fijn zijn om de inschrijvingen binnen te kunnen organiseren, in een lokaal in 

plaats van onder een tent.  
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 De container waar het kleine materiaal nu opgeslagen is, biedt te weinig ruimte. Een 

verdubbeling van de ruimte zou ideaal zijn. Bovendien zou het ook interessant zijn 

mocht ook het grote speelpleinmateriaal doorheen het jaar een plekje kunnen krijgen 

op de school zelf. 

 De speelinfrastructuur is naar ons gevoel relatief toegankelijk voor kindjes met een 

fysieke beperking. Enkel de verdieping is moeilijk te bereiken. 

Naast het zomeraanbod zijn er ook ééndagsactiviteiten. Alles voor Kids is sinds vele jaren een 

traditie in onze gemeente. Het deelnemersaantal is de voorbije jaren gedaald: 

 2013: 204 inschrijvingen 

 2015: 156 inschrijvingen 

 2017: 81 inschrijvingen 

Sinds 2010 neemt Vorselaar jaarlijks deel aan de Buitenspeeldag, die de voorbije edities telkens 

een hoge opkomst had van meer dan 400 kinderen. Dat initiatief wordt ondertussen op het 

niveau van Neteland uitgebouwd tot buitenspeeldagen op drie verschillende momenten. 

De gemeente is ervan overtuigd dat alle kinderen en jongeren evenveel kansen moeten krijgen 

om hun vrije tijd op een leuke en zinvolle manier in te vullen, ongeacht hun afkomst of situatie.  

Omdat er vaak dieperliggende mechanismen zijn die sociale uitsluiting in de hand werken, 

merkten we de noodzaak om meer actief op zoek te gaan naar manieren om kinderen en 

jongeren in een kwetsbare positie te bereiken. Dit is geen evidente opdracht… Daarom werd 

een samenwerking opgestart tussen jeugddienst, sportdienst en OCMW met de vzw Arktos, 

een externe organisatie met heel wat expertise in het omgaan met kansarmoede. Het 

participatieproject dat hieruit ontstond, ging van start in 2010 en werd de voorbije jaren telkens 

voortgezet na een positieve evaluatie. 

Naast de jeugddienst zijn er een heel aantal andere gemeentelijke diensten met een specifiek 

aanbod naar kinderen en jongeren, met name: 

 Bibliotheek, Cultuurdienst & Sportdienst (zie hoofdstuk ‘Vrije Tijd’) 

 Dienst Kinderopvang (zie hoofdstuk ‘Gezin en Kinderen’) 

 OCMW (peuterspeelpunt, Arktos) (zie hoofdstuk ‘Sociaal Beleid’)  

 

Aanbod door verenigingen 

Vorselaar heeft momenteel 4 particuliere jeugdverenigingen werkzaam op haar grondgebied: 

Chiro, Staminee, JNM en Jeugd Rode Kruis.  

> Chiro 

Chiro Vorselaar bestaat sinds 1955 en is met haar 130 leden momenteel de grootste 

jeugdbeweging in Vorselaar. Alle kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar zijn welkom, iedere 

zondagnamiddag van 14u tot 18u aan het jeugdcentrum. Naast de wekelijkse zondagactiviteit 

organiseert Chiro nog een heleboel andere activiteiten, bv. De Dorpse Feesten, wandeltocht 

naar Scherpenheuvel, WC-papierverkoop, actie ten voordele van Vredeseilanden, leefweek, 

chirokamp, pannenkoeken en chocomelk met oudjaar, en nog veel meer. 
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De leidingsploeg bestaat uit 30 enthousiaste jongeren, van wie 11 met een attest ‘animator in 

het jeugdwerk’. Daarnaast zijn er nog een heel aantal vrijwilligers die bijzondere functies 

vervullen: de volwassen begeleider, de materiaalmeester, het A- en O-team en de kookploeg.  

> Jeugdhuis ‘t Staminee 

JH ‘t Staminee is een ontmoetingsplaats waar jongeren gezellig met vrienden iets kunnen 

komen drinken tegen jeugdvriendelijke prijzen. Het jeugdhuis bevindt zich in het gemeentelijk 

jeugdcentrum en opent haar deuren op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20u. Tijdens 

schoolvakanties wordt er ook af en toe op woensdag geopend.  

Het Staminee organiseert geregeld ook optredens, thema-avonden, fuiven, enz. 

> JNM Neteland 

In Vorselaar is ook een intergemeentelijke jeugdvereniging actief, nl. JNM Neteland. Deze 

afdeling omvat de gemeenten Herentals, Morkhoven, Noorderwijk, Massenhoven, Viersel, 

Zandhoven, Pulle, Pulderbos, Olen, Herenthout, Lille, Poederlee, Grobbendonk, Bouwel, 

Vorselaar en Lichtaart. 

JNM richt zich tot alle jongeren tussen 7 en 26 jaar die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. 

Regelmatig organiseren zij activiteiten: spelactiviteiten, maar ook wandelingen, tochten, 

natuurwaarnemingen & milieubeheeractiviteiten. Daarnaast zijn er ook weekends en kampen. 

> Jeugd Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar 

Sinds begin 2017 is er een nieuwe jeugdvereniging werkzaam in onze gemeente, nl. Jeugd 

Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar. Het gaat om een lokale afdeling van de landelijk 

georganiseerde jeugdvereniging Jeugd Rode Kruis vzw. De jeugdafdeling is nauw verbonden 

met de werking van het Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar.  

De vereniging richt zich op kinderen vanaf het eerste leerjaar en stelt zich tot doel om hen op 

een speelse manier vertrouwd te maken met de basisbeginselen van EHBO. Dit gebeurt via 

allerlei soorten spelactiviteiten.  

> Studentenvereniging Reprobatum 

Vorselaar heeft ook een eigen studentenvereniging actief op haar grondgebied. Het 

Reprobatum is verbonden aan de hogeschool Thomas More. De studentenclub werd opgericht 

in 1988-1989 door enkele enthousiaste studenten en organiseert heel wat activiteiten, 

waaronder cantussen, TD’s, een quiz, een doop, Schachtenweekend, pubavonden, enz. 

> KSA  

Van september 2015 tot het najaar van 2016 telde het Vorselaarse jeugdwerklandschap nog 

een vereniging, nl. KSA. Dit was een verderzetting van de vroegere KSJ-werking die tot 2010 

actief was in Vorselaar. De activiteiten van KSA vonden plaats op zaterdagnamiddag in en om 

het Vorselaarse jeugdcentrum. Sinds eind 2016 is deze werking helaas opnieuw uitgedoofd. 

> Andere verenigingen 

Eén van de troeven van onze gemeente is het bijzonder rijke verenigingsleven (meer dan 110 

verenigingen). Naast het jeugdwerk zijn er nog heel wat andere verenigingen met een aanbod 
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naar kinderen en jongeren toe of die openstaan voor een jonge doelgroep, waaronder diverse 

sportclubs en socio-culturele verenigingen. 

In de bijlage bij het hoofdstuk Vrije Tijd vindt u een volledige lijst van alle Vorselaarse erkende 

verenigingen, met hun aanbod en de leeftijdsgroep waartoe zij zich richten. 

Ondersteuning 

Het particuliere jeugdwerk zorgt in onze gemeente voor een belangrijk en onmisbaar deel van 

het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Daarom vinden we het belangrijk te investeren 

in een aangepast en gevarieerd ondersteuningsbeleid.  

Dat situeert zich op verschillende vlakken: infrastructureel (jeugdcentrum), logistiek (aankoop 

materialen jeugdcentrum en gemeentelijke uitleendienst), promotioneel, waardering 

(bedankingsmoment), financieel (subsidies), enz. 

Participatie 

Jeugdraad 

Het belangrijkste participatiekanaal voor jongeren in onze gemeente is de gemeentelijke 

jeugdraad. Dit is een adviesorgaan opgericht om de betrokkenheid en inspraak van kinderen 

en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de 

gemeentelijke dienstverlening, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het 

meerjarenplan. 

De jeugdraad ontvangt van de gemeente een jaarlijkse werkingssubsidie. De jeugdraad heeft 

in de eerste plaats een adviserende functie. Relevante beleidspunten worden systematisch 

teruggekoppeld naar de jeugdraad en beslissingen van de jeugdraad worden gerapporteerd 

aan het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast waakt de jeugdraad mee over het 

beheer van het jeugdcentrum. Ten slotte organiseert de jeugdraad geregeld zelf een activiteit 

voor jongeren in Vorselaar, zoals een fuif in het kader van de Dag van de Jeugdbeweging en 

een activiteit van oud op nieuw.  

De jeugdraad komt iedere eerste donderdag van de maand samen in het Jeugdcentrum. 

Momenteel stellen we vast dat de jeugdraad vooral bevolkt wordt door de verschillende 

jeugdverenigingen. De schepen van jeugd en de jeugdconsulent wonen de vergaderingen bij. 

Om ook bredere jeugdgerelateerde thema’s te bevragen, is de jeugdraad, omwille van haar 

samenstelling, allicht niet het meest geschikte kanaal. Het zou interessant zijn om andere 

vormen van participatie te exploreren.  

Kindergemeenteraad 

Sinds 2010 organiseert de jeugddienst een kindergemeenteraad, met als oorspronkelijke 

doelstelling om ook de mening van lagere schoolkinderen te betrekken bij het lokale 

jeugdbeleid. In de kindergemeenteraad zetelt steeds één afgevaardigde uit elke klas van de 

lagere scholen in onze gemeente. Naast het waarnemen van een adviesfunctie, zet de KGR, in 

samenwerking met de jeugddienst, ook een aantal acties op, o.a. een autoloze zondag, een 

zwerfvuilactie, een solidariteitsactie, nieuwjaarszingen,  de aanplanting van een geboortebos, 

een kinderkrant, het promoten van trage wegen, enz.  
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Sociale media 

Het valt het niet te miskennen dat de jeugd van nu meer en meer opgroeit in een digitale 

omgeving. De laatste jaren heeft de gemeente sterker gebruik gemaakt van sociale media om 

haar inwoners, en met name ouders en jongeren, te bereiken. Zo zijn er Facebookpagina’s en 

-groepen voor de globale gemeentelijke communicatie, de communicatie over de jeugdraad, 

het overleg met de stuurgroep en de animatoren van de speelpleinwerking, de gebruikers van 

de speelpleinwerking, enz. 

Het is interessant om de komende jaren verder na te gaan op welke wijze we digitale media 

kunnen gebruiken om jongeren, ouders en kinderen te betrekken. 

Samenwerking 

Meer en meer wordt het vrijetijdsbeleid op niveau van Neteland uitgebouwd. Daar is een 

aparte beleids- en adviesgroep opgericht. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

 STERKTES / KANSEN ZWAKTES / BEDREIGINGEN 

B
E
L
E
ID

 

Aanwezigheid van een uitgebreide 

scholengemeenschap op het grondgebied 

van de gemeente waardoor kinderen en 

jongeren in eigen gemeente terecht kunnen 

voor onderwijs.  

 

Kans om in 2019 een afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie in te dienen voor de 

periode 2020-2025 om aanspraak te kunnen 

maken op Vlaamse overheidsmiddelen. 

 

Het wegvallen van bepaalde artikelen 

(voorwaarden) uit het Decreet Lokaal 

Jeugdbeleid geeft gemeenten meer vrijheid 

om zelf invulling te geven aan het lokale 

vrijetijdsbeleid. 

Momenteel is er nog geen 

geïntegreerde aanpak om de 

vrijetijdsparticipatie van 

kansengroepen op lokaal niveau 

te bevorderen. Nood aan een 

netwerk, nauwere samenwerking 

OCMW - Vrije Tijd en een 

doordacht plan van aanpak. Ook 

Arktos hierbij betrekken! 

 

Het wegvallen van bepaalde 

artikelen (voorwaarden) uit het 

Decreet Lokaal Cultuurbeleid, 

maakt dat gemeenten strikt 

genomen niet langer bepaalde 

budgetten moeten voorzien voor 

het beleidsdomein “vrije tijd”. 

 

We merken een 

drugsproblematiek op binnen 

onze gemeente, ook bij de jonge 

inwoners.  

P
E
R

S
O

N

E
E
L
 

Een klein team van multi-inzetbare en 

gemotiveerde medewerkers die van veel op 

de hoogte zijn en makkelijk bruggen bouwen.  
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Centralisering alle vrijetijdsdiensten 

(uitgezonderd bib) op één fysieke locatie wat 

overleg en samenwerking bevordert. 

 

Sterke inspanningen vanuit het 

gemeentebestuur op het beleidsdomein vrije 

tijd. 

 

Op regionaal niveau organiseert Huis van het 

Kind acties voor kinderen en jonge gezinnen. 

Op de sociale dienst is hiervoor personeel in 

dienst. 

Sporadische inschakeling van vrijwilligers en 

stagiairs op de dienst of bij activiteiten. 

 

IN
F
R

A
S

T
R

U
C

T
U

R
 

Het particuliere jeugdwerk hoeft zelf niet te 

investeren in lokalen, nutsvoorzieningen, 

onderhoud, veiligheid, enz. De gemeente stelt 

deze zaken gratis ter beschikking.  

 

De plannen voor een nieuwe kinder- en 

jongerencampus in de Cardijnlaan bieden 

kansen voor alle gebruikers van de huidige, 

verouderde infrastructuur die zich nu op deze 

locatie bevindt (tekenschool, kinderclub, 

jeugdverenigingen, jeugdhuis, school, 

speelpleinwerking, …).  

 

Het nieuwe concept wil zo weinig mogelijk 

grenzen tussen de verschillende functies 

zodat alle gebruikers kunnen profiteren van 

wat de ruimte te bieden heeft.  

 

Hier liggen zeker ook kansen voor de 

tekenschool, die nu een eerder beperkte 

ruimte heeft voor materiaalopslag;  voor de 

speelpleinwerking, die nood heeft aan meer 

onverharde buitenruimte, aan een 

multifunctionele binnenruimte om 

speelhoeken in te richten die aansluit bij de 

buitenruimte, en aan meer opslagruimte 

(nadere toelichting zie p. x – y); en voor de 

lokalen van het jeugdwerk die nu sterk 

verouderd zijn. 

 

Jeugdverenigingen lijken niet 

steeds voldoende 

verantwoordelijkheid te dragen 

voor een jeugdwerkinfrastructuur 

waarvan zij geen mede-eigenaar 

zijn.  

 

Het jeugdcentrum is verouderd, 

inefficiënt ingedeeld en donker. 

Het vraagt heel wat energie en 

onderhoud.  

 

De garages bij het jeugdcentrum 

zijn in slechte staat, maar wel 

noodzakelijk voor de 

bergingsnoden van de 

jeugdverenigingen.  

 

Het concept voor de nieuwe 

kinder- en jongerencampus toont 

een voorkeur voor 

multifunctionele ruimtes. De 

ervaring leert echter dat gedeeld 

gebruik van eenzelfde 

infrastructuur door verscheidene 

doelgroepen niet steeds evident 

is (huidige combinatie van 

jeugdwerking en buitenschoolse 

kinderopvang). Een uitdaging om 

hier vooraf goed over na te 

denken.  
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Een uitgebreide sport- en socio-culturele 

infrastructuur waar ook jongeren en 

jeugdverenigingen van kunnen genieten. 

 

Aanwezigheid van een repetitielokaal geeft 

een stimulans aan actieve muziekbeoefening. 

Een aantal van de bands die hier repeteren 

hebben een jeugdige samenstelling. 

 

Evenementenzaal schept kansen voor fuiven, 

optredens en andere initiatieven van en voor 

kinderen en jongeren. 

 

Groene en landelijke karakter van de 

gemeente met aanwezigheid van heel wat 

grasveldjes, buurtpleintjes en bossen schept 

veel speelkansen.  

 

Plekjes binnen het Neteland werden in kaart 

gebracht om buiten spelen actief te 

promoten. 

Momenteel is er niet langer een 

conciërge aangesteld voor het 

jeugdcentrum. Met oog op de 

nieuwe kinder- en 

jongerencampus zou het 

interessant zijn om opnieuw 

invulling te geven aan deze 

functie. 

 

Het deelnemersaantal van Alles 

voor Kids is de voorbije jaren in 

sterk dalende lijn gegaan. 

 

Ingewikkelde verdelingsmethodes 

en berekeningswijzen voor 

subsidiëring van de verenigingen. 

 

Tendens tot het verdwijnen van 

een langdurig engagement van 

vrijwilligers in het bestuur van 

verenigingen en toenemende 

individualisering van de 

samenleving zijn een gevaar voor 

de continuïteit en de 

bestaanszekerheid van de 

verenigingen.  

 

A
A

N
B

O
D

 

Organisatie van een goed uitgebouwde en 

laagdrempelige speelpleinwerking tijdens de 

zomermaanden die een zinvol 

vrijetijdsaanbod voor kinderen biedt en 

tegemoetkomt aan de nood aan 

kinderopvang. 

 

Stuurgroep van geëngageerde vrijwilligers die 

het hele jaar mee nadenken over de kwaliteit 

van de speelpleinwerking. 

 

Een grote opkomst op de jaarlijkse 

Buitenspeeldag. Samen met Neteland hebben 

we in onze regio 3 buitenspeeldagen op rij.  

 

Goed uitgebouwd aanbod vanuit de 

gemeentelijke sportdienst, de bibliotheek en 

het Huis van het Kind naar kinderen en 

jongeren.  
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Een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en 

jongeren vanuit particuliere hoek: drie 

jeugdverenigingen met ieder een verschillend 

karakter, een jeugdhuis, diverse sportclubs, 

lokale afdelingen Academies Beeldende 

Kunst, Muziek, Woord en Dans, jeugdwerking 

binnen de Harmonie, cultuurvereniging 4Plus, 

studentenvereniging, dansvereniging, … 

 

Levendige en goede deelname aan de 

bestaande jeugdwerkinitiatieven.  

 

Zeer goede gemeentelijke ondersteuning aan 

jeugdverenigingen, zowel op financieel, 

logistiek, infrastructureel als promotioneel 

vlak.  

 

Jeugdverenigingen en jeugdraad beschikken 

over heel wat eigen materialen.  

 

P
A

R
T

IC
IP

A
IE

 

Jaarlijkse installatie van een 

kindergemeenteraad. 

 

Omdat de plaatselijke context de voorbije 

decennia sterk geëvolueerd is, en gemeenten 

meer vrijheid kregen in de wijze waarop zij 

invulling geven aan hun adviesorganen, is het 

een mogelijkheid om een traject van 

vernieuwing uit te werken voor alle 

adviesraden. Dit model biedt kansen: 

samenwerking, afstemming, inhoudelijke 

vernieuwing, diverse samenstelling, 

efficiëntiewinst, …  

 

De Jeugdraad kan hierbij betrokken worden, 

maar moet volgens de bepalingen van het 

Decreet Lokaal Jeugdbeleid ook behouden 

blijven als afzonderlijk adviesorgaan. 

 

Mensen willen zich minder binden aan 

langdurige engagementen maar willen zich 

projectmatig inzetten. Dit biedt kansen om 

meer mensen te betrekken.  

 

De kindergemeenteraad kan nog 

meer gebruikt worden als een 

participatiekanaal voor de 

jongsten in onze gemeente.  

 

Gebrek aan onafhankelijk 

geïnteresseerde jongeren in de 

jeugdraad zorgt voor een 

verenging van de behandelde 

thema's. 

 

Momenteel geen systematische 

werkwijze om ook onafhankelijke, 

niet-georganiseerde jongeren te 

betrekken bij het lokale beleid.  

 

Er is geen gemeentelijk 

communicatiemedium dat zich 

specifiek en systematisch richt op 

kinderen en jongeren. We 

informeren hen enkel via de 

ouders. 
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De samenwerking met Arktos heeft als doel 

ondersteuning te bieden voor 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren. 

 

Het samenwerkingsverband met de 

gemeenten van het Neteland geeft kansen op 

het vlak van uitwisseling, vernieuwing, 

versterking, … 

 

 

 

 

III. Uitdagingen 

 

 Een traject van vernieuwing voor alle adviesraden. 

 Vrijetijdsparticipatie realiseren voor moeilijk bereikbare doelgroepen (Neteland). 

 Nieuwe kinder- en jongerencampus in de Cardijnlaan. 
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4.2.3 Sport 

 

I. Omgevingsanalyse 
 

Beleid & Dienstverlening 

Op vlak van sport wordt er reeds lang beleidsmatig gewerkt omdat in het verleden steeds 

“sportbeleidsplannen” werden opgemaakt. Hierin kwamen veel verschillende onderdelen aan 

bod, waardoor al heel wat zaken zijn gerealiseerd, onder begeleiding van Sport Vlaanderen en 

ISB. 

Sinds 1 januari 2016 zijn de middelen voor het lokaal sportbeleid echter geïntegreerd in het 

Gemeentefonds en niet langer geoormerkt. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van die 

middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht zijn weggevallen. De 

verantwoordelijkheid voor het voeren van een lokaal sportbeleid ligt voortaan dus volledig bij 

de gemeentebesturen. Waar de Vlaamse overheid tot nu toe een aansturende en 

controlerende rol had, zal zij in de toekomst meer ondersteunend en stimulerend optreden. 

Sport heeft heel wat voordelen: mensen worden er gezonder van en voelen zich beter in hun 

vel, het werkt verbindend en het ondersteunt heel wat andere beleidsdomeinen zoals 

diversiteit, welzijn, inclusie, ... Daarnaast zorgt sport voor jobs, stimuleert het de sociale cohesie 

en creëert het een gevoel van samenhorigheid. Redenen genoeg om een lokaal sportbeleid te 

blijven uitwerken! 

Structuur en Personeelsbezetting 

De gemeentelijke sportdienst moet gezien worden als de bemiddelaar tussen het 

verenigingsleven, de scholen, de bevolking, private sportaanbieders en het gemeentebestuur. 

Het beheer en de exploitatie van de uitgebreide sportinfrastructuur is de voornaamste taak. 

Daarnaast is er ook aandacht voor het informeren van inwoners, het ondersteunen van de 

verschillende sportstructuren en -aanbieders, het promoten van sportactiviteiten en het 

uitvoeren van een sportbeleid. 

De gemeentelijke sportdienst beschikt momenteel over 1 sportfunctionaris. Zij bezit de 

diploma’s regent LO en sportfunctionaris, is voltijds en uitsluitend tewerkgesteld voor de 

sportdienst en werd aangesteld vanaf 01/02/01 op niveau B. Sinds juli 2010 is er een 

administratief medewerker aangesteld om de sportdienst te ondersteunen, maar deze persoon 

staat ook in voor de ondersteuning van de andere diensten binnen Vrije Tijd waardoor dit in 

praktijk een zeer beperkte ondersteuning is. 

Regelmatig zijn er stagairs actief gedurende een korte periode. 

In sportcentrum “De Dreef” zijn 5 verschillende zaalwachters tewerkgesteld voor onthaal, 

uitbating, onderhoud en poets. Hiervan werken er  3 uitsluitend op het sportcentrum, de 

andere 2 worden ook in andere gemeentelijke diensten tewerkgesteld.  Deze verscheidenheid 

aan personeel, komt de werking en de opvolging van taken niet altijd ten goede. De 

zaalwachters  zijn tewerkgesteld op niveau D . 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/LCB.aspx
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Tijdens de zomervakantie wordt er tevens een beroep gedaan op jobstudenten voor het groot 

onderhoud van sportcentrum “De Dreef”.    

Kerntaken 

De sportdienst wil zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar, in alle leeftijdscategorieën, 

aanzetten tot een verantwoorde, blijvende en actieve sportbeoefening/beweging door het ter 

beschikking stellen van kwaliteitsvolle basissportinfrastructuur en sportieve ruimte, door het 

voeren van laagdrempelige, gevarieerde sportpromotie, aanvullend aan het particulier 

initiatief, en door het structureel ondersteunen van sportclubs en andere sportaanbieders. 

Bovendien streeft de sportdienst naar samenhang en samenwerking tussen de verschillende 

actoren die betrokken zijn bij het sportbeleid, om te komen tot een bruisend sportleven. 

Infrastructuur 

Een goede en eigentijdse infrastructuur is een basisvoorwaarde. Het is een 

basisdienstverlening voor de bevolking. In Vorselaar beschikken we over volgende 

infrastructuur:  

Gemeentelijke sportinfrastructuur in open lucht 

> Sportcentrum “De Dreef” Oostakker 1 

 1 korfbalveld 

 1 tennisveld 

 1 atletiekpiste 

 2 beachvolleybalvelden  

 1 grasvolleybalveld 

 1 mini-golf met 18 holes 

 1 skate-terrein 

 1 omnisportveld : voetbal/basketbal 

 3 petanquebanen 

 1 sportveld voor hondendressuur 

 1 pingpongtafel 

 3 voetbalvelden, waarvan 1 in concessie aan KVVOGV 

 Speeltuinen 

 

Sportcentrum “De Dreef” is 7 dagen op 7 geopend.  

De voorbije 3 jaar werd het sportcentrum 1 dag per week gesloten tussen 8.30 uur en 16.00 

uur, omdat de Vorselaarse scholen op die dag geen gebruik maakten van het sportcentrum.  

Ook op alle wettelijke feestdagen is het sportcentrum gesloten. Sportcentrum “De Dreef”  

wordt overdag  gebruikt door de Vorselaarse scholen, ’s avonds door sportclubs en 

privépersonen. Tijdens de vakanties organiseert de Vorselaarse Sportdienst ism verschillende 

partners sportkampen en/of sportdagen, zodat ook dan de infrastructuur gebruikt wordt. Door 
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de groei van verschillende sportclubs, door het ontstaan van nieuwe sportclubs en door de 

uitgebreidere competitiekalender, is de bezetting de laatste jaren gestegen. 

We tellen meer dan 1.000 sporters per week die deze infrastructuur gebruiken. De gebruikers 

zijn voornamelijk jongeren en volwassenen, maar ook kinderen en senioren vinden de weg 

naar het sportcentrum.  

Jaarlijks wordt een gebouwenoverleg georganiseerd waarbij de verschillende gebouwen op 

het sportcentrum besproken en bekeken worden. Hierin zijn de buitenterreinen nog niet 

opgenomen, ondanks het feit dat zij ook heel wat investeringen, beheer en onderhoud vragen. 

Op de buiteninfrastructuur mag nog gerookt worden. Als sportcentrum moeten we ons 

hierover misschien wel vragen stellen. Anderzijds is dit openbaar domein met ook een cafetaria 

met terras en een evenementenzaal met een buiten-rokersruimte. 

De grasvelden worden sinds enkele jaren pesticidenvrij beheerd, maar dit geeft op de 

sportgrasvelden heel wat onkruid omdat de beheerstechnieken nog niet aangepast werden. In 

de toekomst zal dus een andere manier van onderhoud nodig zijn om de sportgrasvelden in 

goede staat te houden. Voorlopig moet nog worden bekeken welke manier dit zal worden. 

Daarnaast worden de verschillende grasvelden overbelast en moeten we jaarlijks aanvragen 

weigeren om de velden in een degelijke staat te houden. De aanleg van een kunstgrasveld kan 

een oplossing bieden. 

De verschillende buitenterreinen worden nog met traditionele verlichting verlicht. De laatste 

jaren zijn verschillende punten bijgeplaatst, waardoor het net soms overbelast wordt en de 

verlichting uitvalt. Hiervoor moet een oplossing worden gezocht. 

De ondergrond van het tennisveld is in slechte staat. Er moet worden bekeken of en hoe we 

dit gaan aanpakken. 

De speeltuin voor de 3-tot-6-jarigen vertoont hoe langer hoe meer slijtage. Ook hier zal 

vernieuwing noodzakelijk zijn om de speeltuin aantrekkelijk te houden. 

> Fietscrossparcours “Kerkebos” - Kerkdreef 

Het fietscrossparcours wordt regelmatig gebruikt, maar we hebben geen zicht op het aantal 

gebruikers omdat het gebruik vrij is en het fietscrossparcours niet op het sportcentrum gelegen 

is. 

Hermans-Cycling Team gebruikt het parcours tijdens de wintermaanden voor zijn wekelijkse 

trainingen. Ook verschillende MTB-clubs nemen het parcours op in hun tochten. 

De technische dienst moet zeer regelmatig langsgaan om de touwen te herstellen. Er kan 

bekeken worden of het parcours ook zonder touwen zou kunnen bestaan ( vgl. permanent 

MTB-parcours) 

> Basisschool “De Knipoog”  

De school heeft verschillende kleinere sportvelden (basketbalveld, 2 voetbalvelden, 

volleybalveld) op de speelplaats liggen, die gebruikt worden tijdens de lessen LO en/of tijdens 

de speeltijden. 
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> Andere openluchtsportvelden 

 Paapschieten – Schransplein 

 Petanquebanen – Buurthuis 

 Pleintjes in de verschillende wijken van Vorselaar 

 Wandel –en fietsroutes 

 

Gemeentelijke overdekte sportinfrastructuur 

> Sportcentrum “De Dreef” Oostakker 1 

 Sporthal  

 Polyvalente zaal  

 2 squashboxen 

 8 kleedkamers voor de openluchtvelden 

 4 kleedkamers in concessie aan KVVOGV 

 

Sportcentrum “De Dreef” is 7 dagen op 7 geopend.  

De voorbije 3 jaar werd het sportcentrum 1 dag gesloten tussen 8.30 uur en 16.00 uur, omdat 

de Vorselaarse scholen op dat moment geen gebruik wensten te maken van het sportcentrum.  

Ook op alle wettelijke feestdagen is het sportcentrum gesloten. Sportcentrum “De Dreef”  

wordt overdag  gebruikt door de Vorselaarse scholen, ’s avonds door sportclubs en 

privépersonen. Tijdens de vakanties organiseert de Vorselaarse Sportdienst ism verschillende 

partners sportkampen en/of sportdagen, zodat ook dan de infrastructuur gebruikt wordt. Door 

de groei van verschillende sportclubs, door het ontstaan van nieuwe sportclubs en door de 

uitgebreidere competitiekalender, is de bezetting de laatste jaren gestegen. 

We tellen meer dan 1.000 sporters per week die gebruik maken van deze infrastructuur. De 

infrastructuur wordt voornamelijk gebruikt door jongeren en volwassenen, maar ook kinderen 

en senioren vinden de weg naar het sportcentrum.  

Jaarlijks wordt een gebouwenoverleg georganiseerd waarbij de verschillende gebouwen op 

het sportcentrum besproken en bekeken worden. 

De sporthal werd plechtig geopend in 1993, dus ondertussen 26 jaar geleden. De sporthal 

wordt zeer goed onderhouden, maar verschillende renovaties zullen in de toekomst toch 

noodzakelijk zijn. Het dak, de verwarmingsketel, de douches van de kleedkamers in de sporthal 

en het sanitair zijn aan renovatie toe. 

Op vlak van duurzaamheid werd reeds een inspanning geleverd door de plaatsing van LED-

verlichting in de sporthal, de isolatie van een deel van het dak en de plaatsing van 

zonnepanelen. Toch is het werk nog niet af, want de andere daken en de zijwanden zijn nog 

niet geïsoleerd. Ook een stookplaatsrenovatie dringt zich op, want de HVAC-installatie van de 

sporthal is van 1991 en dus ook verouderd. 
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Brandweer Herentals deed een onderzoek naar brandvoorkomingsmaatregelen voor sporthal 

“De Dreef”. Er zijn nog enkele opmerkingen die nog verder moeten worden opgevolgd op vlak 

van veiligheid en evacuatie: signalisatie, evacuatieplannen, evacuatieoefeningen. Ook het 

brandveiligheidsdossier is momenteel nog niet opgemaakt. 

PIDPA deed een onderzoek en stelde een rapport op met bevindingen en aanbevelingen. De 

legionella-wetgeving moet nog verder uitgewerkt worden  en bepaalde zaken moeten nog 

verder opgevolgd te worden. 

Op het sportcentrum wordt momenteel beperkt gesorteerd. Een uitbreiding van het 

sorteeraanbod moet worden bekeken, zowel in de sporthal als op de buitenterreinen. 

De cafetaria van sportcentrum “De Dreef werd in concessie gegeven aan Silstella. Het contract 

startte op 1 april 2019 en werd afgesloten voor 9 jaar. De klanten zijn momenteel zeer tevreden 

en de uitbating verloopt vlot. 

De kleedkamers voor de openluchtvelden bevinden zich onder de evenementenzaal. Deze 

werd in 2012 geopend. Momenteel zijn de kleedkamers nog in goede staat, maar moet vooral 

aandacht gaan naar de afvoer van het water. 

Het kleedkamergebouw van KVVOGV is in concessie. OG Vorselaar staat dus zelf in voor het 

dagelijks onderhoud van dit gebouw. We krijgen nog geen signalen van hen over grote werken 

die hier moeten gepland worden. 

> Basisschool “De Knipoog”  

De turnzaal wordt overdag gebruikt door de school zelf, naschools wordt ze gebruikt door 3 

verschillende sportverenigingen. De sporten die  naschools beoefend worden zijn rope-

skipping, dans en stretching en dit gedurende 15 uur / week. 

Omwille van de afmetingen en de eigenheid van de turnzaal, kan niet elke sportvereniging in 

de turnzaal terecht.  

Sportinfrastructuur van verenigingen in open lucht 

 Voetbalterreinen KVVOGV    Riemenstraat 89 

 Voetbalterrein FC De Kroon    Berkelheide 28 

 Voetbalterrein VK Zegbroek    Zegbroek 40 

 Ruiterterrein “De Linderuiters”   De 14 kapellekens 

 Sportterrein Modelvliegclub “De Stunters”  Bakenietsheide 

 Visvijver Vissersclub “Moed en Geduld”  Rommelzwaan 

 Visvijver Kasteelvissers    Vispluk 2 

 Visvijver De Vest – Schranshoeve   Nieuwstraat    

Schoolinfrastructuur in open lucht en overdekt 

Het openstellen van de private schoolsportinfrastructuur is in Vorselaar nog geen evidentie, 

maar gebeurt wel al onder regie van de scholen zelf. 
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> Sportinfrastructuur Kardinaal van Roey-instituut 

In open lucht: 

 2 volleybalvelden 

 basketbalveld 

 polyvalent terrein  

overdekt: 

 1 Sporthal 

 2 Sportlokalen 

 

> Sportinfrastructuur Thomas More  

Expressieruimte 

Commercieel uitgebate sportinfrastructuur 

 Manège Soetemans - Heiken 39 

 Sport Medische Studio “Olympia” - Cardijnlaan 12 

 

Aanbod 

Lokaal aanbod  

De sportdienst organiseert een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten voor zoveel mogelijk 

inwoners van de gemeente:  

 Omnisportkamp  Krokusvakantie 3 – 12 jarigen 

 Wintersportdag  Krokusvakantie 12 – 18 jarigen 

 Omnisportkamp   Paasvakantie  3 -12 jarigen 

 Buitenspeeldag  April   3 – 12 jarigen 

 Opendeurdag minigolf Juli   allen 

 Zomersportaanbod  Juli/Augustus  3 – 12 jarigen 

 Squash-academy  Oktober/November 12-60 jarigen 

 Sport- Na- School  Oktober – Mei 12-18 jarigen 

 Omnisportkamp  Herfstvakantie 3-12 jarigen 

 Omnisportkamp  Kerstvakantie  3-12 jarigen 

 

De communicatie hierover gebeurt op verschillende manieren: gemeentelijk Infoblad, flyers, 

affiches, mailings, website, e-zine, informatieborden, … 
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Er is een samenwerking met de jeugddienst, het OCMW, de BKO, het onderwijs, 

sportverenigingen, en verschillende private sportaanbieders. Samenwerking met het privaat 

initiatief blijft belangrijk, want steeds meer mensen sporten of willen sporten en de eisen zullen 

stijgen. 

Voor de uitwerking van het sportpromotioneel aanbod wordt er soms een beroep gedaan op 

lesgevers, soms op vrijwilligers. Dit is afhankelijk van de activiteit en de gevraagde 

deskundigheid.  Er is tevens een goede samenwerking met de andere gemeentelijke diensten 

voor de opbouw en afbraak van de evenementen. 

Daarnaast is er ook een sportaanbod voor de personeelsleden van het gemeente- en OCMW- 

bestuur : het WOAW (Work Out After Work)-project. Hierbij wordt op regelmatige basis, na de 

werkuren, een sportactiviteit aangeboden aan de personeelsleden. Dit gebeurt puur op 

vrijwillige basis, samen met enkele andere enthousiaste collega’s.  

Dienstencentrum Sprankel! organiseert een gevarieerd aanbod van beweegactiviteiten voor de 

senioren van de gemeente. Zij hebben volgend aanbod: 

 linedans  

 Chi Neng Qigong  

 bewegingsoefeningen 

 Wii-fit  

 trage wandelingen, … 

Bij deze activiteiten is sport het doel. Sport als middel wordt nog verder uitgewerkt worden 

binnen het gezondheids- en welzijnsbeleid. 

Bovenlokaal aanbod 

Tot op heden werd een bovenlokaal aanbod uitgewerkt vanuit Sportregio Kempen IV. De 

gemeente Vorselaar neemt sinds 1987 deel aan deze werking samen met gemeenten 

Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen en 

Westerlo.  

Sinds 2016 is de provincie uit de sportregio gestapt, en sinds 2017 stapte ook gemeente Herselt 

uit de sportregio. 

Kempen IV is georganiseerd als een interlokale vereniging en bestond sinds 2016 uit de 

volgende gemeenten: 

Sinds 2018-2019 is de samenwerking binnen Neteland versterkt, dit op vlak van heel wat 

beleidsdomeinen waaronder ook sport. In 2019 werd door alle deelnemers van de sportregio 

besloten om hun bovenlokaal sportbeleid op een ander wijze vorm te geven, en werd de 

sportregio ontbonden.  

Sinds 2019 wordt vanuit Neteland samengewerkt om aan de huidige noden van sportbeleid 

tegemoet te komen. Informeren, communiceren en organiseren liggen hierbij aan de basis. 

Door gezamenlijke inzet streven we naar een kwaliteitsvol sportaanbod, hierbij is oog voor 

sport als doel en sport als middel.  
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Vanuit Neteland worden tal van activiteiten georganiseerd om de sportparticipatie te verhogen 

bij specifieke doelgroepen: 

 G-sport ( exclusief) 

o 3 G-sport-3daagsen 

o 1 G-sportdag 

 Zomeractiviteiten voor 6-16 jarigen  

o Watersport 3-daagse 

o Vis 2-daagse ( 2 x) 

o Watersportdag 

o Daguitstap Airzone 

 Aanbod senioren  

o Maandelijkse activiteit 

o Sportelweek 

 

Aanbod door verenigingen 

In  Vorselaar zijn 45 sportclubs erkend door Gemeentebestuur Vorselaar. Hiervan zijn er 41 die 

enkel met sport bezig zijn, 4 zijn zowel op sportvlak als op socio-cultureel vlak actief.  

Het grootste deel heeft een aanbod van brede sportbeoefening met een competitief of 

recreatief karakter, een achttal clubs zijn eerder bezig met minder actieve bewegingsvormen.  

De sportclubs zijn vooral actief op grondgebied Vorselaar. Bij het overgrote deel van de 

verenigingen zijn de leden ook van Vorselaar zelf. 

De meeste sportclubs werken met niet-gediplomeerden en vrijwilligers. De laatste jaren is 

hierin veel veranderd, door het subsidiebeleid gericht op de professionalisering van de 

jeugdsportbegeleider. Vooral de grotere sportclubs met een jeugdwerking investeerden de 

laatste jaren veel in de opleiding en de bijscholing van hun trainers. 

De meeste sportverenigingen zijn op recreatief niveau bezig en richten zich naar de 

leeftijdscategorie +18 jaar. Toch merken we dat het aantal sportclubs met een jeugdwerking 

gestegen is tov de voorbije jaren. Ondertussen zijn er ook een aantal sportverenigingen die 

zich specifiek richten naar senioren. 

G-sport Vorselaar heeft een G-aanbod voor verschillende leeftijden. We hebben geen  

sportclubs met een specifiek aanbod gericht naar allochtonen of personen met een armoede-

ervaring, maar de meeste sportclubs staan hier wel voor open en werken inclusief. 

Wat het aanbod betreft, kunnen we stellen dat alle traditionele sporten worden aangeboden. 

Ook tafeltennis, korfbal, wielrennen, paardrijden, … worden in georganiseerd 

verenigingsverband beoefend. Voor de meer specifieke sporten zoals zwemmen, ijshockey, 

golf, padel,… moet uitgeweken worden naar de omliggende gemeenten. 
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De Vorselaarse sportclubs hebben naast hun permanent aanbod ook nog heel wat één- of 

meerdaagse activiteiten. Een deel hiervan is ondertussen traditie, wordt al jaren georganiseerd 

en kent grote successen. Daarnaast ontstaan ook jaarlijks nog nieuwe initiatieven die de 

bevolking aanzetten tot sportbeoefening. 

Sportclubs worden momenteel geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen 

(vrijwilligers, interculturaliteit, kansengroepen, ...) en kunnen hier niet altijd een antwoord op 

bieden. Toch blijkt uit een bevraging onder de sportclubs dat dit in Vorselaar allemaal nog 

meevalt en ze de weg kennen naar gespecialiseerde hulp indien nodig. 

Naast de sportclubs zijn er ook tal van socio-culturele verenigingen die een sportaanbod 

hebben voor hun leden. 

Ook verschillende mutualiteiten hebben een sportaanbod dat vooral gericht is op het 

verbeteren of behouden van de gezondheid. 

Aanbod door scholen 

> Basisschool De Knipoog 

De school biedt een aantal bewegingsactiviteiten aan binnen of buiten de schooluren : lessen 

LO, sportdag, activiteiten SVS, sportieve uitstappen, … 

Regelmatig wordt er een sportclub uitgenodigd om een initiatie te komen geven in de school, 

om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende sportmogelijkheden binnen de 

gemeente. 

> Kardinaal van Roey-instituut 

De school biedt intern een aantal bewegingsactiviteiten aan: middagsport, activiteiten SVS, 

sportdagen, … Deze activiteiten staan meestal los van andere bewegingsaanbieders.  

Voor een beperkt aantal initiatieven, wordt samengewerkt met de plaatselijke en regionale 

sportclubs, zodat een eventuele doorstroming naar de sportclubs mogelijk wordt gemaakt. 

Met de gemeentelijke sportdienst wordt er samengewerkt voor de organisatie van de Sport-

Na-Schoolpas. 

> Thomas More Kempen vzw 

Tijdens het academiejaar wordt er een interklas competitie georganiseerd. Meestal gaat het 

om volleybal of zaalvoetbal. Ook de docenten nemen daaraan deel. 

Thomas More neemt deel aan sportcompetities voor hogescholen en universiteiten in binnen- 

en buitenland. Verder is de hogeschool lid van de VSSF, waardoor studenten de kans hebben 

om aan sportcompetities deel te nemen in allerlei sporttakken. 

Studenten die zelf een sportevenement willen organiseren, kunnen daarvoor subsidie krijgen 

van de vzw Studentenvoorzieningen KHK, een door studenten en directie beheerde vzw die 

studenten o.a. op sociaal, sportief en cultureel vlak bijstaat en financiert. Deze vzw ondersteunt 

ook de jaarlijkse KHK Student Trophy, een sportief maar avontuurlijk treffen tussen de 

verschillende departementen van de hogeschool. 
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Met de gemeentelijke sportdienst wordt samengewerkt voor de organisatie van een Thomas 

More sportpas. 

Commercieel aanbod 

> Manège Soetemans 

 Paardrij-initiatie en rijlessen 

 verhuur van paarden 

 paardrijden voor personen met een handicap 

 aanbod voor schoolreizen 

 

> Sportmedische Studio Olympia 

 Fitness, revalidatie en rugschool 

 Professioneel team van kinesisten en bewegingsspecialisten 

 Verantwoord bewegen volgens eigen capaciteiten 

 Groepslessen voor specifieke doelgroepen (tieners, 50+ en 60+): figuurtraining, Xco 

walking, Abdo power, Tienerfitness, Kinesis, ...) 

 Individuele coaching en personal training 

 

> Sportrakker 

 Organiseren en begeleiden sportkampen in sportcentrum “De Dreef” voor kinderen van 

3 tot 12 jaar 

 Onder leiding van 2 leerkrachten LO en verschillende gediplomeerde lesgevers 

 Omnisport, balsporten, voetbal, … 

 Krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie 

 

> Pro Shot 

 Organiseren en begeleiden voetbalkampen voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

 Onder leiding van verschillende gediplomeerde lesgevers 

 Bewegingsschool via leerkracht Windekind Boostdagen Bodymap 

 

Ander aanbod 

Daarnaast zijn er nog tal van spontane niet-gestructureerde mogelijkheden om te bewegen:   

 Vriendengroepjes: in Vorselaar wordt op verschillende plaatsen afgesproken om te 

wandelen, te fietsen, te lopen in groep.  
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 Individueel: door de aanwezigheid van de wandelpaden, fietsknooppunten, De Dreef, 

de atletiekpiste, de squashboxen… zijn er ook veel individuele sporters. Zij sluiten zich 

liever niet aan bij een sportclub omdat ze bijvoorbeeld wensen te sporten op het 

moment dat zij dat willen. 

 

Ondersteuning verenigingen  

De sportverenigingen worden op verschillende manieren ondersteund door de gemeente: 

Financieel 

 op basis van een subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria 

 Werking (6.600,00 €) 

Het subsidiereglement is al een aantal jaren in gebruik en werpt zijn vruchten af. De 

sportclubs kennen het reglement en weten wat er van hen verwacht wordt . Sommigen 

passen zich aan en behalen hoe langer hoe meer punten. Dit is prima omdat ze zich op 

die manier beter organiseren en het vooropgestelde beleid realiseren. Anderzijds moet 

ook nagedacht worden over nieuwe uitdagingen en moet het subsidiereglement in de 

toekomst misschien aangepast worden zodat sportverenigingen zich ook aanpassen 

aan nieuwe wensen, noden, uitdagingen of beleidsaccenten. Administratieve eenvoud 

moet dan zeker vooropgesteld worden.  

 Jeugdwerking (7.000,00 €) 

Het subsidiereglement heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de 

jeugdsportbegeleiders in de verschillende sportclubs verhoogd is door het behalen van 

een  diploma en/of een bijkomend diploma. De sportclubs trekken hoe langer hoe meer 

gediplomeerde lesgevers aan voor hun jeugdwerking, en proberen eigen jeugd aan te 

moedigen om cursussen, vormingen of opleidingen te volgen.  Aandacht voor het 

pedagogische aspect kan nog meer benadrukt worden in de toekomst. 

Materieel 

 uitleendienst feest- en evenementenmateriaal 

 vervoer van materiaal door eigen vrachtwagens 

 klusjesdienst kleine klussen (gras afmaaien, kleine herstellingen) 

 assistentie bij manifestaties (plaatsen nadar) 

 ter beschikking stellen van sportinfrastructuur  

 

Informatief 

 Verenigingengids 

 Website 

 Info Vorselaar 

 Erkenning en waardering 
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 Pluimavond 

 Huldiging sportkampioenen 

 

Participatie 

In Vorselaar is een autonome sportraad actief, gesubsidieerd door de gemeente. De schepen 

van sport en de sportfunctionaris volgen de vergaderingen mee op als niet-stemgerechtigd 

lid. 

De Vorselaarse Sportraad zorgt voor een brug tussen het gemeentebestuur en de sportclubs. 

Deze adviesraad bestaat uit een Algemene Vergadering (45 leden) die 1 x per jaar samenkomt 

en een Raad van Beheer (5 leden) die 2-maandelijks vergadert. Hierin zetelen voornamelijk 

vertegenwoordigers van sportverenigingen, maar er zijn ook verschillende plaatselijke 

deskundigen en geïnteresseerde burgers aangesloten. 

De Raad van Beheer houdt zich in hoofdzaak bezig met het geven van adviezen naar het 

gemeentebestuur toe, maar organiseert ook de huldiging Sportverdienste.  

Naar de sportclubs toe geven zij ondersteuning op twee manieren: 

 Reglement prijzen en trofeeën: sportclubs kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor het 

verkrijgen van prijzen en trofeeën. Het aantal is afhankelijk van het aantal aangesloten 

leden. Het aantal aanvragen varieert, jaarlijks komen een tiental aanvragen binnen. 

 Reglement subsidie kadervorming: sportclubs krijgen een gedeelte van het 

inschrijvingsgeld terugbetaald, indien trainers of bestuursleden kadervorming volgen. 

Hiervoor komen amper aanvragen binnen omdat sportclubs die reeds gemeentelijke 

subsidies krijgen worden uitgesloten. 

Door verschillende wijzigingen in wetgeving (decreet lokaal bestuur en wegvallen 

sportdecreet) vallen in 2019 de formaliteiten rond adviesraden weg en is er meer vrijheid op 

vlak van inspraak en participatie. In 2019 wordt daarom onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

op vlak van meer open inspraakstructuren en -vormen. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

 STERKTES ZWAKTES 

B
E
L
E
ID

 

We denken al langer beleidsmatig  aan 

de hand van de sportbeleidsplannen in 

het verleden.  

We kregen daarbij veel richting vanuit 

Vlaanderen en ISB, deze begeleiding 

blijft beschikbaar. Er is aandacht voor alle 

aspecten: sportinfrastructuur, 

sportaanbod, ondersteuning sportclubs, 

specifieke doelgroepenwerking, …  

De subsidiereglementen voor 

sportverenigingen zijn sinds 2014 niet 

meer gewijzigd.  

 

Voor sommige sportclubs moeten 

nieuwe, eigentijdse uitdagingen worden 

bepaald om ze in een nieuwe richting te 

sturen. Ook vereenvoudigen is de 

boodschap. 
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Sport wordt geassocieerd met positieve 

eigenschappen, zowel fysiek, mentaal als 

sociaal. Sport is een middel om 

competenties te ontwikkelen, maar 

stimuleert ook integratie, gezondheid, ... 

 

Het bestuur is sport erg genegen en 

hecht veel belang aan een sportbeleid. Er 

blijven budgetten beschikbaar voor 

sportactiviteiten, voor ondersteuning 

sportclubs, voor WOAW-activiteiten, … 

 
IN

F
R

A
S

T
R

U
C

T
U

R
 

Aanwezigheid van veel sport-

infrastructuur: basis en sportspecifiek, 

groots en kleinschalig. 

 

Infrastructuur is sterk geclusterd: veel 

sportaanbod mogelijk op 1 locatie. 

 

Toezicht is gegarandeerd door de 

aanwezigheid van de zaalwachters. 

i-Rent voor klantenbestand, reservaties, 

facturatie en cash-betalingen. 

 

Jaarlijks gebouwenoverleg om de 

pijnpunten en investeringen in kaart te 

brengen. 

Overeenkomst met KVVOG Vorselaar 

voor voetbalinfrastructuur. 

 

Concessieovereenkomsten voor cafetaria 

en evenementenzaal met gemotiveerde 

mensen. 

Veel sportinfrastructuur betekent veel 

onderhoud, ook omdat deze inmiddels 

26 jaar oud is. We komen voor grote 

uitgaven te staan (nieuwe ketel, deuren, 

dak, …).  

 

Geen gemeentelijk zwembad waardoor 

ondersteunen of actief samenwerken in 

de toekomst nodig zal zijn om aanbod 

voor scholen/inwoners te behouden. 

Infrastructuur voldoet nog niet aan alle 

nieuwe wetgevingen (bv. legionella en 

brandveiligheid) en is nog niet 

energiezuinig genoeg. De sorteerregels 

worden nog niet opgevolgd. 

 

Omdat KVRI 1 dag/week niet meer 

komt sporten, is er die dag geen 

zaalwachter aanwezig en blijft het 

noodzakelijke onderhoud liggen. 

P
E
R

S
O

N
E
E
L
 

Een ervaren sportfunctionaris en een mix 

van ervaren zaalwachters en recente 

medewerkers. Allen gemotiveerd. 

De sportdienst is een eenmansdienst en 

blijft klein t.o.v. het aantal noodzakelijke 

taken. Er is geen back-up, waardoor 

taken blijven liggen bij afwezigheid. 

 

Wanneer er een poetsdame uitvalt 

wegens ziekte of verlof, vangen de 

zaalwachters de meest noodzakelijke 

poetstaken op.  Zij kunnen echter niet 

alle poetstaken overnemen. 

V
E
R

E
N

I-

G
IN

G
E
N

 Aanwezigheid van veel sportclubs die 

zorgen voor een uitgebreid aanbod.  

 

Vergrijzing van (een segment van het) 

verenigingsleven en toenemende 

individualisering van de samenleving 

kunnen een gevaar betekenen voor de 
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Aanwezigheid van sportclubs die zich 

richten naar specifieke doelgroepen 

zoals jeugd, mensen met een beperking 

en senioren. 

 

Aanwezigheid van meer gediplomeerde 

trainers in de sportclubs, dankzij de 

subsidiëring die deze tendens beloont. 

Goede basisondersteuning voor 

sportclubs. 

bestaanszekerheid van sommige 

verenigingen  en de besturen van de 

sportclubs.  

A
A

N
B

O
D

 

Aanwezigheid van zware en lichte 

organisatievormen in de sport, van 

individuele sporters tot 

sportverenigingen en commerciële 

aanbieders. 

 

Eenvoudig en duidelijk sportaanbod: 

geen overdadig aanbod maar toch voor 

elk wat wils op verschillende momenten 

en bij verschillende aanbieders  

 

Voor specifieke doelgroepen 

samenwerking met Neteland, omdat 

Vorselaar hiervoor te klein is. 

 

i-School voor inschrijvingen. 

Voor het sportaanbod zijn we 

afhankelijk van partners .  Als een van 

de partners afhaakt, kunnen we dit zelf 

niet opvangen en valt het aanbod weg. 

Er is nog geen tarief voor 

maatschappelijk kwetsbaren voor het 

sportaanbod ( vrijetijdspas, UiT-pas).  

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IE
 Een autonome sportraad met 

gemotiveerde en ervaren mensen die 

beleidsmatig denken. 

De sportraad wordt kleiner omdat er 

geen nieuwe vrijwilligers aansluiten. De 

belangrijkste rol (advies geven) 

vermindert omdat de meeste zaken 

lopende zijn.  

 

S
A

M
E
N

W
E
R

K
IN

G
 

Sterke samenwerking met verschillende 

sportactoren (Sport Vlaanderen, ISB, 

Neteland, sportdiensten, sportraad, 

sportclubs, private sportaanbieders, …).  

 

Nauwe samenwerking met andere 

interne diensten en externe 

instanties/organisaties (personeels-

dienst, sociale dienst, jeugddienst, 

scholen, … ).   

 

Een sterke en duurzame samenwerking 

met partners op vlak van sportpromotie 

(Sportrakker - sportkampen, Thomas 

More-sportkaart, LDC Sprankel – 
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sportelen , Sport Vlaanderen – SNS-pas, 

Squashclub  - squashacademie, … )  

 

Het gebouwenoverleg brengt alle 

diensten samen en focust op het zoeken 

naar oplossingen voor problemen die er 

zijn. 

 

 KANSEN BEDREIGINGEN 

 Er is een verschuiving van “sporten” naar 

“bewegen”. Zo kan je meer mensen 

bereiken.   

 

Er is nu geen decreet meer, waardoor 

bepaalde verplichtingen wegvallen. Nu 

kunnen we zelf kiezen welke prioriteiten 

we leggen op maat van Vorselaarse 

sport.   

 

De instap in Neteland is een kans omdat 

we met minder gemeenten zijn en er 

misschien ook op andere vlakken 

samenwerking mogelijk is (infrastructuur, 

retributies, subsidies, … ). 

 

Door de aanleg van een kunstgrasveld, 

kunnen we meer sportclubs laten 

sporten. 

 

De aanleg van een permanente MTB-

route zal meer individuele sporters 

aanzetten tot sporten en dit op 

toegelaten plaatsen in de natuur. 

 

De projectsubsidie 

“schoolsportinfrastructuur”  biedt kansen 

naar het openstellen van de 

schoolsportinfrastructuur. Misschien kan 

het tekort aan binnensportruimte 

hiermee opgelost worden? 

 

Het decreet “bovenlokale 

sportinfrastructuur” biedt kansen voor de 

bouw van nieuwe en/of renovatie van de 

huidige sportinfrastructuur. 

 

Er is een verschuiving van “sporten” 

naar “bewegen”. Sport moet nog wel 

sport blijven.  

 

Er is nu geen decreet meer, waardoor 

bepaalde verplichtingen wegvallen. 

Vroeger moesten bepaalde uitgaven 

gekoppeld worden aan vastgelegde 

sportbeleidsdoelstellingen.  

 

De uitstap uit Sportregio Kempen is een 

bedreiging omdat het hele plaatje nog 

niet door Neteland vervangen kan 

worden.  

 

Binnen de sportinfrastructuur (vooral 

sporthal) kunnen we geen bijkomende 

clubs meer aannemen aangezien er 

geen vrije sportruimte meer is op de 

avonduren. 

 

De subsidiestromen worden specifieker, 

waardoor subsidies enkel nog voor 

bepaalde projecten kunnen 

aangevraagd worden. 

 

Sportclubs zijn afhankelijk van 

vrijwilligers. Door de vergrijzing van de 

vrijwilliger wordt deze hoe langer hoe 

schaarser. Door de individualisering is 

er weinig interesse en komen er weinig 

nieuwe vrijwilligers bij. 

 

Bij de gemiddelde actieve bevolking is 

er minder tijd om te sporten.  
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De subsidie “bovenlokale 

projectondersteuning”  biedt kansen 

voor het sportaanbod dat zal uitgaan van 

Neteland. 

 

De aanwezigheid van G-sport Vorselaar 

geeft kansen tot samenwerking met de 

sportdienst of met Neteland voor de 

uitwerking van een G-sportaanbod. 

 

Door de vergrijzing liggen er kansen tot 

de uitbouw van seniorensport en kunnen 

we  beweegprogramma’s  voor oudere, 

kwetsbare groepen inlassen zodat ze 

mobiel blijven. 

 

Babyboomers gaan op pensioen: zij 

hebben veel tijd en veel geld dat ze 

kunnen spenderen binnen de 

sportsector. 

 

Er is meer angst en meer stress in de 

maatschappij aanwezig, dus er is ook 

meer nood aan ontspanning. 

 

Er is meer individualisering en 

eenzaamheid in de maatschappij 

aanwezig. Sportclubs kunnen hierop een 

antwoord bieden door hun sociaal 

weefsel. 

 

Een afsprakennota vrijetijdsparticipatie 

biedt kansen op Vlaamse middelen voor 

een vrijetijdspas of UiT-pas. 

 

Verschillende wijzigingen ( nieuw 

gemeentedecreet en wegvallen 

sportdecreet) nemen formaliteiten weg 

en geven meer vrijheid op vlak van 

inspraak en participatie. 

 

Een evolutie naar een vrije-tijdsraad 

waarin de sport vertegenwoordigd 

wordt, behoort tot de mogelijkheden. 

 

Bij volwassenen daalt de fysieke 

activiteit, o.a. door de toename aan 

schermtijd. 

 

Kinderen van nu maken deel uit van de 

digitale generatie en kunnen vaak 

sneller swipen dan grijpen of zijn 

verslaafd aan bits en bites. Ze leiden 

aan bewegingsarmoede. 

 

Obesitas en rugklachten komen veel 

voor bij jongeren en volwassenen van 

teveel te zitten en te hangen. Deze 

mensen haken af. 

 

De kloof tussen rijk en arm wordt 

groter. De aandacht voor 

kansengroepen moet behouden blijven. 
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III. Uitdagingen 

 

 Blijven investeren in het onderhoud en de renovatie van de bestaande infrastructuur 

met aandacht voor duurzaamheid, energiezuinige maatregelen en slimme 

technologieën. 

 Aanleggen van een kunstgrasveld 

 Beweegvriendelijk maken van buurtgerichte openbare ruimtes 

 Afstemmen aanbod op elkaar:  

o intern binnen de dienst Vrije Tijd 

o lokaal met de verschillende sportaanbieders 

o bovenlokaal binnen Neteland 

 Toegankelijk maken sportaanbod naar maatschappelijk kwetsbare groepen 
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4.2.4 Cultuur  
 

I. Omgevingsanalyse 

 

Beleid & Dienstverlening  

Op de cultuurdienst werkt één personeelslid, ingeschaald op B-niveau: de jeugdconsulent en 

cultuurbeleidscoördinator. Zij is bevoegd voor de verschillende aspecten van zowel het jeugd- 

als het cultuurbeleid. In 2019 is de basis gelegd voor enkele verschuivingen begin 2020 

waardoor het takenpakket cultuur gecombineerd wordt met een deel van communicatie. Jeugd 

wordt een combinatiefunctie samen met buitenschoolse kinderopvang. 

Daarnaast is er een halftijdse administratieve ondersteuning voor de volledige vrijetijdsdienst 

die bovendien instaat voor de uitwerking van het beleid rond erfgoed en toerisme.  

Kerntaken 

De cultuurdienst is voornamelijk een externe dienstverlener die zorgt voor de uitbouw en het 

behoud van een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod in de gemeente. Een deel van dit 

aanbod wordt mee door de dienst zelf geboden, een deel door andere lokale actoren: 

verenigingen, adviesraden, vrijwilligers, enz. Deze partners worden ondersteund door de 

cultuurdienst. 

De cultuurbeleidscoördinator (cubelco) staat in voor het plaatselijke cultuurbeleid. Zij werkt, in 

overleg met alle betrokken actoren, het beleid uit en zorgt ervoor dat de beschreven acties en 

doelstellingen naar de praktijk worden vertaald. De cubelco woont de vergaderingen van de 

cultuurraad bij, verzorgt het secretariaat en waakt over de terugkoppeling met het college. 

De personeelsbezetting wordt ervaren als nogal beperkt in verhouding tot het pakket aan 

bevoegdheden. De verschillende deelaspecten van het beleid zitten sterk gebundeld bij enkele 

personen, wat zowel voor- als nadelen biedt. De back-up in geval van afwezigheid van een 

teamlid kan nog worden verbeterd. 

Gemeentelijke infrastructuur 

Momenteel beschikt de gemeente over volgende voorzieningen voor socio-cultureel werk: 

Buurthuis 

Een ideale ruimte voor activiteiten, ledenfeestjes, vergaderingen, cursussen, ed. Het buurthuis 

is echter verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse energienormen, waaraan de 

gemeente veel belang wil hechten. 

Jeugdcentrum 

Het jeugdcentrum is de thuisbasis van alle jeugdverenigingen en biedt een belangrijke 

stimulans voor optredens en andere culturele events ingericht door het jeugdwerk. De centrale 

zaal wordt occasioneel ook verhuurd aan andere verenigingen. De combinatie van de functies 

socio-culturele werking met fuifzaal en buitenschoolse kinderopvang in hetzelfde gebouw is 

echter niet ideaal. Meer info in hoofdstuk “Jeugd”. 
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Sportcentrum 

Een locatie voor sportieve, maar ook culturele (bv. dans) activiteiten. Meer info in hoofdstuk 

“Sport”. 

Evenementenzaal De Dreef 

De in 2012 geopende gemeentelijke Evenementenzaal heeft een grote boost gegeven  aan het 

socio-culturele leven in Vorselaar. Er gaat nauwelijks een weekend voorbij dat er niets te 

beleven valt. De zaal creëert een podium voor muziekoptredens, fuiven, quizzen, toneel-

opvoeringen, tentoonstellingen, … en andere socio-culturele activiteiten. 

Schranshoeve 

De schuur is een ideale ruimte voor voordrachten, opvoeringen, tentoonstellingen, feesten, ed. 

In het aanpalende bakhuis organiseert de Heemkring af en toe demonstraties “ambachtelijk 

broodbakken”.  

>> Evenementenzaal en Schranshoeve zijn in concessie gegeven wat zorgt voor een zekere 

afhankelijkheid van de uitbater (weliswaar binnen een aantal voorwaarden gesteld door de 

gemeente). 

 

Gemeentehuis 

De inkomhal wordt af en toe gebruikt als tentoonstellingsruimte. De trouw- en de raadzaal 

worden ter beschikking gesteld voor voordrachten, infosessies, vergaderingen, enz. 

Repetitieruimte – Amateurkunsten 

De gemeente beschikt over een repetitielokaal, gelegen aan het jeugdcentrum. Het 

repetitielokaal is er voor actieve muziekbeoefening en voor andere culturele expressievormen 

die geluidsoverlast kunnen teweeg brengen. Het rockhok wordt voornamelijk gebruikt door 

plaatselijke bands. 

Dienstencentrum Sprankel! 

Het dienstencentrum biedt een ontmoetingsplaats voor inwoners van Vorselaar. Er is ruimte 

voor verschillende recreatieve, vormende en informatieve activiteiten, o.a. dans, yoga, bingo, 

zitturnen, taalcursussen, kalligrafie, enz. 3 keer per week is iedereen welkom in het 

dorpsrestaurant voor een lekkere maaltijd. Sprankel! werkt voor de organisatie van zijn 

activiteiten intensief samen met verenigingen en vrijwilligers, die bovendien gebruik kunnen 

maken van het vergaderzaaltje en de polyvalente ruimte. 

Gemeentelijke basisschool De Knipoog 

De Knipoog vormt buiten de schooluren ook de uitvalsbasis voor o.a. tekenlessen, 

speelpleinwerking, sportieve activiteiten van verenigingen, enz.  

Bibliotheek 

Meer info in hoofdstuk “Bibliotheek”. 
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Lokaal fotoclub en Duivenlokaal 

De gemeente is eigenaar van het lokaal van de Vorselaarse Fotovrienden en van dat van de 

Duivenbond. In overleg met deze verenigingen worden de lokaaltjes af en toe ook ter 

beschikking gesteld voor andere doeleinden. Slechts weinig andere verenigingen hebben een 

eigen lokaal. 

Conclusies 

De aanwezigheid van een diverse en goed uitgebouwde gemeentelijke socio-culturele 

infrastructuur maakt dat we niet sterk afhangen van particuliere voorzieningen (die weliswaar 

ook nog mogelijkheden bieden). Wat als een tekort wordt ervaren, is de afwezigheid van een 

permanente tentoonstellingsruimte en het feit dat sommige veelgebruikte infrastructuur, 

verouderd is: buurthuis, gedeelte Knipoog, jeugdcentrum. Het archief van de Heemkundige 

Kring, dat zich momenteel in het buurthuis bevindt, zou moeten worden ondergebracht en 

ontsloten op een meer geschikte locatie.  

Infrastructuur uitgebaat door verenigingen 

Feestzaal Den Engel 

Eigendom van het Bisdom en geëxploiteerd door de vzw Parochiale Werken van Vorselaar. 

Deze zaal met 2 gratis vergaderzalen is de thuishaven van vele Vorselaarse verenigingen. 

Kantines van OG Vorselaar en VK Zegbroek 

Bieden mogelijkheden voor de organisatie van ledenfeestjes, quizzen, … 

Commercieel uitgebate infrastructuur 

Er zijn in de gemeente ook enkele private initiatieven die kunnen gehuurd worden voor 

socio-culturele doeleinden: 

 Zaal Edma: een podiumzaaltje voor toneel en muziekopvoeringen in het centrum. 

 Zaal Ijzermaal op het Heiken: een kleine zaal wat verder weg van het centrum. 

 Kleine vergaderzaal boven Cardijn 

 

Aanbod 

Lokaal aanbod 

Zoals hiervoor al aangehaald, ontwikkelt de gemeentelijke cultuurdienst een eigen aanbod 

gericht naar de brede Vorselaarse bevolking. 

> Jaarthema’s  

Sinds 2007 werkte de gemeente ieder jaar rond een nieuw jaarthema. In de loop van het jaar 

werden allerlei activiteiten aan dit thema opgehangen, wat zorgde voor een gevulde en 

kleurrijke activiteitenkalender. Na 12 jaar merken we echter dat de thema’s wat minder “leven”. 

Het zou het interessant zijn een nieuwe insteek te bedenken. 

> Jaarlijks terugkerende activiteiten vanuit de gemeente 
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Activiteiten mede gecoördineerd door de gemeente, zijn: de jaarmarkt, de openluchtfilm (2-

jaarlijks), de haafkoopdag n.a.v. Maria-Lichtmis en de festiviteiten naar aanleiding van 

Wapenstilstand. 

Daarnaast is de cultuurdienst ook medeorganisator en ondersteuner van de activiteiten die de 

cultuurraad organiseert (zie verder onder rubriek Cultuurraad). 

Jaarlijks worden bovendien 2 activiteiten georganiseerd over cultureel erfgoed, kaderend 

binnen respectievelijk Erfgoeddag en de Nacht van het Kempens Erfgoed, gecoördineerd door 

de Erfgoedcel Kempens Karakter. Meer info in hoofdstuk “Erfgoed”. 

> Occasionele activiteiten vanuit de gemeente 

Naast deze jaarlijks terugkerende initiatieven, organiseert de gemeente geregeld ook nieuwe 

occasionele activiteiten zoals tentoonstellingen, een culinaire wandeling of een concert, een 

kunsthappening, enz. 

> Muziek- en kunstonderwijs 

Vorselaar heeft een filiaal van de Herentalse Academie voor Beeldende Kunsten en Muziek, 

Woord en Dans. Meer info in hoofdstuk “Burger en Welzijn – Onderwijs”. 

> Andere vrijetijdsdiensten 

Jeugddienst, sportdienst en bibliotheek zorgen ook voor een belangrijk socio-cultureel aanbod 

in onze gemeente. Meer info in de respectievelijke hoofdstukken. 

> Amateurkunsten 

De Week van de Amateurkunsten heeft in Vorselaar een vaste plek verworven op de culturele 

agenda. Cultuurraad, cultuurdienst en Vorsarte organiseerden al vele jaren ieder voorjaar een 

tentoonstelling waarbij plaatselijke amateurkunstenaars de kans kregen hun werken tentoon 

te stellen.  

In 2017 gingen we een samenwerking aan met Grobbendonk om de jaarlijkse kunst- en 

cultuurhappening in een nieuw jasje te steken. De WAK werd omgedoopt tot Toeren om te 

Loeren, met een vervolgactiviteit rond ecologie en biodiversiteit in het najaar.  

Het publiek kon een kijkje nemen op allerlei interessante locaties in Bouwel, Grobbendonk en 

Vorselaar. Op het programma stonden maar liefst 20 verschillende plekken, zowel publieke 

monumenten (o.a. kerkgebouw, schaapstal, Schranshoeve, kasteelhoeve d’Ursel, …), als 

kunstateliers bij artiesten thuis. De gemeenten maakten een begeleidende gids bij de 

tentoonstelling met het plannetje van de fietsroute en een korte voorstelling van iedere 

deelnemende amateurkunstenaar. Het nieuwe concept kende een grote opkomst en zowel 

kunstenaars als bezoekers reageerden positief. De nieuwe formule blijft dus behouden voor de 

toekomst. 

Binnen Neteland bekijkt een werkgroep over amateurkunsten of we op dit vlak nauwer kunnen 

samenwerken. De werkgroep heeft een concreet voorstel uitgewerkt over podiumkunsten en 

wil Lokale Helden organiseren als overkoepelend evenement binnen Neteland. Het idee is om 

een jaarlijkse wedstrijd te organiseren. 
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Binnen elke gemeente wordt een oproep gelanceerd naar lokale bands. Elke gemeente 

selecteert vervolgens één band. Nadien worden de 5 bands afgevaardigd naar een muzikaal 

evenement dat wordt gedragen door één van de 5 gemeenten. Een onafhankelijke jury kiest 

één winnaar. De winnende band krijgt een interessante prijs (bv. studiotijd, al dan niet 

gesponsord (indien mogelijk) of een fotosessie). 

De eerste editie vindt plaats in Herentals op vrijdag 13 maart 2020, in het jeugdhuis. Het 

voorstel is om jaarlijks van gemeente te wisselen. De gemeente waar de slotactiviteit 

plaatsvindt, neemt de organisatie en kosten dat jaar op zich. 

Aanbod door verenigingen 

Eén van de troeven van onze gemeente is het bijzonder rijke verenigingsleven. Vorselaar heeft 

de sociale luxe een groot aantal verenigingen te tellen voor zulk een kleine gemeente. 110 

verenigingen lieten zich erkennen door de gemeente.  

Tot deze groep behoren 46 socio-culturele en gemeenschapsvormende verenigingen. Die 

hebben een heel uiteenlopend activiteitenaanbod, gaande van toneel tot kunst- en 

muziekbeoefening, bewegingsactiviteiten, dans, creatieve bezigheden en handwerk, 

activiteiten van sociale strekking, evenementen en feestelijkheden, enz. 

> Amateurkunsten 

Uit een grootschalig onderzoek gevoerd door de VUB en de UGent blijkt dat de 

amateurkunstenaars in Vlaanderen alom tegenwoordig zijn. 37 % van de Vlamingen tussen 14 

en 75 jaar beoefent een artistieke hobby, 27 % doet dit op regelmatige basis (bron: Forum voor 

Amateurkunsten). 

Op gemeentelijk niveau bestaan hierover weinig cijfers… Het is dus moeilijk om te weten in 

hoeverre deze tendens zich voortzet in Vorselaar. Wel heeft de gemeente gegevens over 

verenigingen die zich in hun werking toeleggen op het beoefenen van amateurkunsten: 

In 2017 bundelde de lokale kunstkring Vorsarte 13 amateurkunstenaars (van wie 10 

Vorselaarse) die actief zijn in uiteenlopende disciplines zoals schilderen, fotografie, aquarellen, 

textielkunst, enz. De kring zag zijn ledenaantal de voorbije jaren dus dalen. Bovendien ligt de 

gemiddelde leeftijd eerder hoog. 

De Koninklijke Harmonie Verbroedering van Vorselaar telde begin 2017 56 spelende leden. 

Hun ledenbestand bleef de voorbije jaren dus constant. Wel wist de vereniging de voorbije 

jaren een actieve jeugdwerking te ontplooien, met maar liefst 18 jeugdige leerlingen.  

Toneelverenigingen Oud-KLJ en VAT telden begin 2017 respectievelijk 64 en 15 leden. Ook 

deze ledenaantallen bleven de voorbije jaren erg constant. 

De Vorselaarse Fotovrienden telde begin 2017 nog steeds 76 leden. Dit aantal bleef de voorbije 

beleidsperiode ongewijzigd. 
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Ondersteuning 

Ondersteuning van verenigingen 

Omdat onze socio-culturele verenigingen verantwoordelijk zijn voor een belangrijk en 

onmisbaar deel van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente, vinden we het belangrijk te 

investeren in een aangepast en gevarieerd ondersteuningsbeleid. Dat situeert zich op 

verschillende vlakken: infrastructuur, logistiek, promotie, waardering (bedankingsmoment), 

financieën, inhoud, enz. 

> Promotionele ondersteuning 

Het publiek toegankelijke aanbod van de verenigingen wordt systematisch mee opgenomen 

en gepromoot via het infoblad Info Vorselaar. Er verschijnen ieder jaar meerdere edities van 

Info Vorselaar met achteraan telkens een activiteitenkalender vol verenigingennieuws. 

De eindejaarsactiviteiten van de verenigingen worden gebundeld en gepromoot via twee 

eindejaarspublicaties: een kersteditie van Info Vorselaar en een kerstornamentenfolder. Via de 

UiT-databank op de gemeentelijke website wordt het aanbod van de verenigingen op 

eenvoudige wijze zo breed mogelijk gepromoot. 

De gemeente beheert bovendien een online activiteitenkalender waarlangs verenigingen hun 

activiteiten onderling bekend kunnen maken, zo wordt dat een handig planningsinstrument 

om te vermijden dat gelijkaardige activiteiten op hetzelfde ogenblik worden ingericht. 

> Logistieke en materiële ondersteuning 

De gemeentelijke uitleendienst voor de verenigingen werd de voorbije jaren jaarlijks verder 

uitgebreid volgens de gesignaleerde behoeften en bevat inmiddels een ruim aanbod aan 

materialen (een volledige lijst is te raadplegen in bijlage bij het hoofdstuk “Vrije Tijd”). 

De materialen van de uitleendienst zijn momenteel opgeslagen op de gemeentelijke werkhal, 

net als een deel van de kerstornamenten en de grote gezelschapsspelen van de gemeente. Een 

deel van de materialen van de cultuurraad en de overige kerstornamenten zijn gestockeerd bij 

een vrijwilliger thuis. 

Daarnaast maakte de gemeente ook een centrale inventaris op van materialen die de 

verenigingen onderling ter beschikking stellen. Die werd bezorgd aan alle verenigingen. 

Verenigingen kunnen een beroep doen op logistieke ondersteuning van de gemeente bij de 

organisatie van hun evenementen en activiteiten. Om deze dienstverlening nog vlotter te doen 

verlopen, startte de gemeente met de uitbouw van een evenementenloket. Alle materialen, 

lokalen, evenementen, enz. kunnen nu aangevraagd worden via één centraal adres: 

evenementen@vorselaar.be. De aanvraagprocedure is sinds 2017 gedeeltelijk 

geautomatiseerd, waardoor de gemeentelijke infrastructuur nu heel eenvoudig online kan 

gereserveerd worden. Binnenkort zal dezelfde werkwijze mogelijk zijn voor de materialen in de 

uitleendienst. 

> Financiële ondersteuning 

De socio-culturele verenigingen worden financieel ondersteund door het gemeentebestuur via 

het gemeentelijk subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen. Dit reglement bevat 

twee soorten financiële ondersteuning, nl. projectondersteuning en activiteiten- en 

werkingssubsidies. 

mailto:evenementen@vorselaar.be
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De verdelingsmethodes en berekeningswijzen voor het toekennen van de subsidies zijn 

momenteel erg omslachtig, waardoor het verwerken van de dossiers veel tijd kost terwijl de 

subsidiebedragen in verhouding niet zo hoog zijn en de schommelingen van jaar tot jaar 

miniem zijn (verenigingen ontvangen jaarlijks een vergelijkbaar bedrag). 

> Infrastructurele ondersteuning 

De gemeentelijke infrastructuur wordt tegen voordelige tarieven ter beschikking gesteld aan 

de socio-culturele verenigingen. Voor een volledig overzicht, zie punt “Socio-culturele 

Infrastructuur”. 

> Waardering en inhoudelijke ondersteuning 

Verenigingen worden zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van evenementen: de 

jaarmarkt, de openluchtfilm, de WAK, de Buitenspeeldag, enz. Af en toe organiseert de 

gemeente een vormings- of bedankingsmoment voor haar vrijwilligers en verenigingen (de 

pluimavond). 

Daarnaast fungeren de gemeentelijke vrijetijdsdiensten als aanspreekpunt voor de 

verenigingen. 

Ondersteuning Buurtwerking 

Een warme en betrokken buurt draagt in belangrijke mate bij tot het welbevinden van de 

inwoners. Buurtwerkingen hebben een belangrijke sociale rol te vervullen. Ze brengen mensen 

dichter bij elkaar, gaan vereenzaming tegen, zorgen voor sociale controle en ondervangen 

bepaalde signalen. 

Om die reden heeft de gemeente de voorbije jaren veel aandacht besteed aan de 

ondersteuning van lokale buurtwerkingen. Buurtverenigingen, erkend door de gemeente, 

kunnen rekenen op logistieke, financiële, informatieve en inhoudelijke ondersteuning. De 

erkenningsprocedure wordt bewust laagdrempelig gehouden. 

In 2014 werkte de gemeente een subsidiereglement uit om buurtfeesten te ondersteunen. Op 

deze wijze geven we buurten een optimale vrijheid bij de uitwerking van hun activiteit. Buurten 

kunnen zelf kiezen wanneer zij een activiteit organiseren en ook welke animatie zij eventueel 

willen plannen. De gemeente zorgt voor financiële steun in de vorm van een subsidie. Begin 

2015 ontvingen de erkende buurtverenigingen het reglement en het aanvraagformulier. De 

uitkering van de subsidie wordt geregeld via de cultuurraad die hier extra middelen voor 

ontvangt vanuit de gemeente. 

Verder nam de gemeente zelf enkele initiatieven om plaatselijke buurten op te waarderen, o.a. 

het geboortebos tussen Fazantenlaan en Vinkenlaan, pleintje Jantjesblok, pleintje in de 

Schransbuurt, buurttuintjes Ravenlaan, … De gemeente probeert de buurtbewoners te 

betrekken bij de genomen initiatieven. 

Om samenwerking en overleg te stimuleren, ook tussen de buurten onderling, organiseerde 

de gemeente een overleg met alle buurtverenigingen (rondetafel). Zo kunnen bepaalde 

bezorgdheden of thema’s aangekaart worden of ontstaan er nieuwe kansen tot samenwerking. 
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Als gevolg van dit actieve ondersteuningsbeleid lieten meer en meer buurten zich de laatste 

jaren officieel erkennen door de gemeente. Onze gemeente telt op dit ogenblik 12 erkende 

buurtverenigingen, nl.: 

 Buurtvereniging Berg-Op 

 Buurtvereniging Berkelheide 

 Buurtvereniging De Lepel 

 Buurtvereniging De Merel 

 Buurtvereniging Den Dijk 

 Buurtvereniging Den Heikant 

 Buurtvereniging Den Hoek 

 Buurtvereniging Het Plein 

 Buurtvereniging Jantjesblok 

 Buurtvereniging Kardinaalswijk 

 Buurtvereniging Klissenhoek 

 Buurtvereniging Kouwenberg en Lijsterplein 

 

Participatie 

Het belangrijkste officiële participatiekanaal voor culturele materies in onze gemeente is de 

gemeentelijke cultuurraad. Dit is een adviesorgaan opgericht om de betrokkenheid en inspraak 

van verenigingen en actoren uit het veld te verzekeren bij de voorbereiding, de uitwerking en 

de evaluatie van het gemeentelijke cultuurbeleid. 

De cultuurraad heeft dus in de eerste plaats een adviserende functie . Relevante beleidspunten 

worden systematisch teruggekoppeld naar de cultuurraad en adviezen van de cultuurraad 

worden gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Daarnaast organiseert de cultuurraad zelf ook een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten die 

openstaan voor alle inwoners van Vorselaar, nl. een openingsconcert, de WAK (sinds 2017 

hervormd naar Toeren om te Loeren i.s.m. Gemeente Grobbendonk), een kerstconcert en 

eindejaarsfestiviteiten.  

Voor de organisatie van deze activiteiten ontvangt hij van de gemeente een jaarlijkse 

werkingssubsidie. De cultuurraad gaf enkele jaren geleden aan dat zijn werkingsbudget eerder 

krap was en het moeilijker werd om de huidige werking op pijl te houden en te vernieuwen. 

Dankzij het nodige creatieve denkwerk is het bestuur van de adviesraad hier de voorbije 

periode echter toch wel degelijk in geslaagd.  

De algemene vergadering van de cultuurraad komt iedere tweede donderdag van de maand 

samen in het lokaal van de fotoclub. De raad van bestuur vergadert maandelijks op 

maandagavond in een vergaderzaaltje van den Engel. 
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Bij de cultuurraad zijn momenteel 35 socio-culturele verenigingen en 3 onafhankelijk 

geïnteresseerde personen aangesloten. Op de Algemene Vergaderingen zijn gewoonlijk  een 

20 à 25-tal leden aanwezig. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit 6 leden. 

De schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator wonen de vergaderingen bij. Deze 

laatste vervult de functie van secretaris. 

Samenwerking 

Het vrijetijdsbeleid wordt afgestemd binnen Neteland. Er wordt ook een dossier ingediend om 

samen een bovenlokaal cultuurbeleid op te starten. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 
 

 

STERKTES / KANSEN ZWAKTES / BEDREIGINGEN 

B
E
L
E
ID

 

Het wegvallen van bepaalde artikelen 

(voorwaarden) uit het Decreet Lokaal 

Cultuurbeleid geeft gemeenten meer vrijheid 

om zelf invulling te geven aan het lokale 

vrijetijdsbeleid. 

Het wegvallen van bepaalde 

artikelen (voorwaarden) uit het 

Decreet Lokaal Cultuurbeleid, 

maakt dat gemeenten strikt 

genomen niet verplicht zijn 

budgetten te voorzien voor het 

beleidsdomein “vrije tijd”. 

 

P
E
R

S
O

N
E
E
L
 

Een klein team van multi-inzetbare en 

gemotiveerde medewerkers die van veel op de 

hoogte zijn en makkelijk bruggen bouwen.  

 

Centralisering alle vrijetijdsdiensten 

(uitgezonderd bib) op één fysieke locatie wat 

overleg en samenwerking bevordert. 

 

Sterke inzet vanuit het gemeentebestuur op het 

beleidsdomein Vrije Tijd. 

 

Sporadische inschakeling van vrijwilligers en 

stagiairs op de dienst of bij activiteiten. 

 

 

IN
F
R

A
S

T
R

U
C

T
U

U
R

 Aanwezigheid van diverse en goed uitgebouwde 

gemeentelijke socio-culturele infrastructuur 

waardoor we niet afhankelijk zijn van 

particuliere voorzieningen. 

 

De evenementenzaal biedt mogelijkheden op 

vlak van grotere activiteiten (podium, 

tentoonstelling, feest, ...) 

We merken een zeer drukke 

bezetting van het Buurthuis 

waardoor er op bepaalde 

tijdstippen geen ruimte is voor 

nieuwe initiatieven van 

verenigingen.  

 



P a g i n a  | 129 

 

 

Buurthuis is een ideale ruimte voor activiteiten, 

ledenfeestjes, vergaderingen, cursussen, ed. van 

verenigingen. Ook LDC Sprankel biedt nieuwe 

infrastructurele mogelijkheden voor de 

verenigingen. 

 

Aanwezigheid van een repetitielokaal geeft een 

stimulans aan actieve muziekbeoefening. 

 

De plannen voor een nieuwe kinder- en 

jongerencampus in de Cardijnlaan bieden 

kansen voor alle gebruikers van de huidige, 

verouderde infrastructuur die zich nu op deze 

locatie bevindt (tekenschool, kinderclub, 

jeugdverenigingen, jeugdhuis, school, 

speelpleinwerking, …).  

 

Het nieuwe concept wil zo weinig mogelijk 

grenzen tussen de verschillende functies zodat 

alle gebruikers kunnen profiteren van wat de 

ruimte te bieden heeft.  

 

Hier liggen zeker ook kansen voor de 

tekenschool, die nu een eerder beperkte ruimte 

heeft voor materiaalopslag; voor de 

speelpleinwerking, die nood heeft aan meer 

onverharde buitenruimte, aan een 

multifunctionele binnenruimte om speelhoeken 

in te richten die aansluit bij de buitenruimte, en 

aan meer opslagruimte; en voor de lokalen van 

het jeugdwerk die nu sterk verouderd zijn. 

 

De concessie met de evenementenzaal wordt 

herbekeken. 

 

Het gebouw van het Buurthuis is 

verouderd en niet energiezuinig. 

Het biedt geen mogelijkheden 

tot ontsluiting van het archief 

van de heemkundige kring, dat 

hier ondergebracht is. 

 

Gebrek aan een permanente 

tentoonstellingsruimte. 

 

Het concept voor de nieuwe 

kinder- en jongerencampus zet 

in op multifunctionele ruimtes. 

De huidige ervaring leert echter 

dat gedeeld gebruik van 

eenzelfde infrastructuur door 

verscheidene doelgroepen niet 

steeds evident is. Een uitdaging 

om hier vooraf goed over na te 

denken. 

 

Momenteel is er niet langer een 

conciërge aangesteld voor het 

jeugdcentrum. Met oog op de 

nieuwe kinder- en 

jongerencampus zou het 

interessant zijn om opnieuw 

invulling te geven aan deze 

functie. 

 

Een deel interessante 

infrastructuur aanvullend op het 

gemeentelijk aanbod is in 

private eigendom waardoor de 

gemeente weinig vat heeft op 

eventueel toekomstige plannen 

voor deze zaaltjes. 

 

A
A

N
B

O
D

 

Aanwezigheid van een plaatselijke afdeling van 

de Academie voor Woord, Muziek en Dans.  

 

De tekenschool is sinds 2018 een afdeling 

geworden van de Herentalse Academie voor 

Beeldende Kunsten. Deze samenwerking creëert 

een duurzame structurele omkadering waardoor 

het aanbod op lange termijn kan worden 

Vergrijzing van (een segment 

van het) verenigingsleven en 

toenemende individualisering 

van de samenleving kunnen een 

gevaar betekenen voor de 

bestaanszekerheid van sommige 

verenigingen.  
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gegarandeerd en leerlingen een erkend 

getuigschrift ontvangen.  

 

Goede opkomst bij de organisaties van de 

gemeente, cultuurraad en de werkgroep 

jaarthema: jaarmarkt, openluchtfilm, Toeren om 

te Loeren, Erfgoeddag, ...  

 

Eveneens een gevarieerd socio-cultureel aanbod 

vanuit de andere gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten: sportdienst, jeugddienst en 

bibliotheek. 

 

Vorselaar heeft een bruisend en actief 

verenigingsleven, wat zorgt voor een ruim 

vrijetijdsaanbod.  

 

Goede ondersteuning aan socio-culturele 

verenigingen, zowel op financieel, logistiek, 

infrastructureel als promotioneel vlak.  

 

Ondersteuningsreglement om initiatieven van 

buurtverenigingen te stimuleren.  

 

Reeds gedeeltelijke automatisering van het 

evenementenloket via de gemeentelijke website. 

Zal de komende jaren verder worden uitgewerkt 

via Neteland. 

Aanwezigheid van een aantal verenigingen die 

actief bezig zijn met de beoefening van 

amateurkunsten: Vorsarte, Harmonie, Fotoclub, 

toneelverenigingen VAT en Oud-KLJ.  

 

Het aanbod van de verenigingen wordt 

systematisch gepromoot via het Infoblad Info 

Vorselaar en de UiT-databank op de website.  

 

Door de kleinschaligheid ontstaat het enorme 

sociale voordeel dat veel mensen elkaar kennen 

en de ruim 100 verenigingen versterken dat 

sociaal gevoel. Bij grotere evenementen komt 

dan ook steeds het wij-gevoel naar boven.  

 

Hedendaagse engagementen 

zijn vaker van korte duur, meer 

gebonden aan een specifiek 

thema, een concrete realisatie, 

of een interesseveld, … Het blijkt 

minder evident om mensen 

langdurig te binden als 

vereniging of adviesraad.  

 

Ingewikkelde 

verdelingsmethodes en 

berekeningswijzen voor 

subsidiëring van de 

verenigingen. Een tijdrovend 

proces zowel voor de 

dossierbehandelaar als voor de 

verenigingen. Het reglement 

bevat nog een aantal 

knelpunten en is toe aan 

bijsturing. 

 

Het werken met themajaren 

heeft nieuwe projecten in het 

leven geroepen en gaf ook 

vernieuwende insteken aan 

bestaande projecten. De 

jaarthema’s creëerden nieuwe 

samenwerkingsverbanden 

tussen verenigingen. Na 12 jaar 

zou het interessant zijn een 

nieuwe insteek te bedenken 

voor de invulling. 

P
A

R
T

IC
I

P
A

T
IE

 Aanwezigheid van een actieve cultuurraad die 

op zeer regelmatige basis samenkomt en 

jaarlijks (mede-) trekker is van een aantal socio-

culturele activiteiten.  

De cultuurraad geeft al vele 

jaren aan dat haar vanuit de 

gemeente verkregen 

werkingsbudget eerder krap is 
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Omdat de plaatselijke context de voorbije 

decennia sterk geëvolueerd is, en gemeenten 

meer vrijheid kregen in de wijze waarop zij 

invulling geven aan hun adviesorganen, is het 

een mogelijkheid om een traject van 

vernieuwing uit te werken voor alle adviesraden.  

 

Dit model biedt kansen: samenwerking, 

afstemming, inhoudelijke vernieuwing, diverse 

samenstelling, efficiëntiewinst, …  

 

Mensen willen zich minder binden aan 

langdurige engagementen maar willen zich 

projectmatig inzetten. Dit biedt kansen om meer 

mensen te betrekken.  

en het ieder jaar moeilijker 

wordt om de huidige werking 

op pijl te houden en te 

vernieuwen. De huidige, 

sectorale manier van werken bij 

de adviesraden zorgt ervoor dat 

kansen onbenut blijven.  

 

Bij het vernieuwingstraject van 

de adviesraden, waakzaam zijn 

voor valkuilen: geëngageerde 

vrijwilligers die vasthouden aan 

vertrouwde structuren, mede-

eigenaar maken van het proces. 

Bovendien zijn adviesraden 

uitgegroeid tot een groep 

mensen die zelf activiteiten 

organiseren.  

 

Enthousiaste vrijwilligers die 

graag initiatieven nemen via het 

platform van een adviesraad, 

moeten hierin nog steeds 

aangemoedigd worden. Ook 

voor de cultuurraad niet evident 

om jeugdige leden aan te 

trekken.  

 

S
A

M
E
N

-

W
E
R

K
IN

G
 

Aanwezigheid en deskundigheid van Erfgoedcel 

Kempens Karakter. Het samenwerkingsverband 

met de gemeenten van het Neteland geeft 

kansen op het vlak van uitwisseling, 

vernieuwing, versterking, … 

 

 

 

III. Uitdagingen 

 

 Een traject van vernieuwing voor alle adviesraden 

 Een nieuwe invulling ter vervanging van de jaarthema’s 

 Vrijetijdsparticipatie realiseren voor moeilijk bereikbare doelgroepen (Neteland) 

 Evenementenloket via de gemeentelijke website de komende jaren verder uitwerken via 

Neteland 
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4.2.5 Bibliotheek 

 
I. Omgevingsanalyse 

 

Beleid & Dienstverlening  

De dienst bibliotheek bestaat uit de volgende medewerkers: een voltijdse bibliothecaris op B-

niveau, een halftijdse bibliotheekassistent op C-niveau, een bibliotheekmedewerker op D-

niveau (23,5u./week) en een wijkwerker (10u./week). Daarnaast kan de bibliotheek een beroep 

doen op een aantal vrijwilligers die voorleesmomenten vormgeven en de 

bibliotheekmedewerkers begeleiden tijdens knutseluurtjes. Ook biedt de bibliotheekdienst een 

nuttige tijdsbesteding (boeken poetsen) aan enkele vrijwilligers, in de vorm van begeleid 

werken. 

Kerntaken 

De kerntaak van de dienst bibliotheek is het behoud van haar educatieve en sociale rol. De 

bibliotheek beschikt over een onafhankelijk en pluriform aanbod en functioneert als 

laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.  

De bibliothecaris staat in voor het plaatselijke bibliotheekbeleid. Zij werkt, in overleg met alle 

betrokken actoren, het beleid uit en zorgt ervoor dat de beschreven acties en doelstellingen 

naar de praktijk worden vertaald.  

De bibliothecaris woont de vergaderingen van het adviesorgaan bij, is verslaggever en waakt 

over de terugkoppeling met het college. 

Infrastructuur 

Een goede en eigentijdse infrastructuur is een basisvoorwaarde. De bibliotheek is een 

basisdienstverlening voor de bevolking. In Vorselaar beschikken we over volgende 

infrastructuur:  

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is gelegen te Nieuwstraat 15, 2290 Vorselaar. In de 

ruimte bevinden zich behalve de collectie boeken en andere materialen ook het bureau voor 

de personeelsleden, een bemande balie om materialen in te leveren en uit te lenen, een leeszaal 

voor de leden, een babyhoek, zithoeken in de jeugd- en volwassenenafdeling, computers, een 

lokaal voor de plaatselijke Digidak-werking, een personeelskeuken, een bergruimte en 

toiletten. 

Het interieur van de bibliotheek is grotendeels verouderd, met name het meubilair in de 

leeszaal, de boekenrekken en de rekken achter de balie. De gezelschapsspelen en kamishibai 

staan niet heel zichtbaar tentoongesteld wegens plaatsgebrek. In 2011 werden een nieuwe 

vloer en baliemeubel geplaatst. De voordeur gaat momenteel automatisch open en zorgt voor 

een gemakkelijke en brede doorgang voor minder mobiele gebruikers. In 2019 werd de 

babyhoek ingericht en een nieuwe boekenkar aangekocht. Er blijft een gebrek aan berg- en 

bureauruimte. De kinderafdeling is te klein in verhouding met de volwassenenafdeling, die ook 

al geen overschot heeft. De bibliotheekruimte is te beperkt voor de huidige noden op het vlak 

van zowel de collectie als de activiteiten. Lezingen met een publiek van meer dan dertig 

geïnteresseerden moeten uitwijken naar een zaal in de buurt (LDC Sprankel!, Thomas More, 
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jeugdcentrum…). In de zomer kan het erg warm worden in de bibliotheek. Een vervanging van 

al het raamwerk (incl. de glazen koepel) met warmtewerend glas staat op de agenda. In 2019 

zorgde de preventieadviseur voor een actueel brandveiligheidsdossier en evacuatieplan.  

De troeven van bibliotheek Vorselaar liggen in de werking van een gemotiveerd team, dat de 

evolutie van bibliotheken als kenniscentra naar ontmoetingshuizen of belevingsruimtes met 

een sociale insteek bevordert. De bibliotheekmedewerkers ontwikkelden in het verleden een 

duurzame samenwerking met de Kempense bibliotheken, waarvan de jeugdmedewerkers en 

de bibliothecarissen jaarlijks tweemaal vergaderen. Ook de collega’s van de vijf Neteland-

bibliotheken wisselen expertise uit in verschillende werkgroepen en via een digitaal platform. 

De bibliotheken (en gemeenten) van de regio Neteland werken ondertussen meer en meer 

structureel samen (cf. 1.3). De lokale identiteit van bibliotheek Vorselaar wordt mee 

vormgegeven door enkele moderne elementen (automatische voordeur en een inleverbus) en 

door de eigenheid van een aantal meubelstukken (o.a. prentenboekenbakken en striprekken), 

gemaakt in eigen beheer door de collega’s van de technische dienst. 

De openingsuren zijn strategisch bepaald om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om 

naar de bibliotheek te komen: drie voormiddagen van 10u. tot 12u., drie avonden van 18u. tot 

20u. en twee namiddagen. De bibliotheek is gesloten op vrijdag en zondag en heeft een 

uitleenmoment in het weekend.  

Maandag 10 tot 12 uur 15.30 tot 20 uur 

Dinsdag / 18 tot 20 uur 

Woensdag 10 tot 12 uur 14 tot 16 uur 

Donderdag / 18 tot 20 uur 

Vrijdag / / 

Zaterdag 10 tot 12 uur / 

 

Tijdens de openingsuren kunnen er ook klasbezoeken en andere activiteiten plaatsvinden. 

Daarnaast begeleiden de bibliotheekmedewerkers ook regelmatig klasbezoeken, 

rondleidingen en activiteiten buiten de reguliere openingstijden. 

Gebruikers 

Op 1 januari 2017 telde Vorselaar 7778 inwoners. Het aantal actieve bibliotheekgebruikers 

binnen het werkgebied bleef de voorbije jaren relatief stabiel. De restcategorie bevat o.m. 

leerkrachten, leerlingen, studenten en personeelsleden. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

inwoners 

Vorselaar 

7526 7559 7640 7702 7689 7773 7777 7778 

actieve 

gebruikers 

binnen het 

werkgebied (W) 

1219 = 

16,20% 

1410 = 

18,65% 

1488 = 

19,48% 

1400 = 

18,18% 

1362 = 

17,71% 

1433 = 

18,44% 

1396 = 

17,95% 

1377 = 

17,70% 
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actieve 

gebruikers buiten 

het werkgebied 

(BW) 

111 218 235 231 211 235 202 196 

0-12 jaar (W) (% 

aantal actieve 

gebruikers) 

8,87% 17,32% 18,28% 17,96% 15,96% 13,79% 13,77% 14,81% 

0-12 jaar (BW) 1,20% 2,03% 1,92% 1,47% 1,27% 1,14% 0,75% 0,89% 

12-19 jaar (W) 18,57% 19,10% 18,46% 18,52% 19,39% 15,35% 14,39% 15,77% 

12-19 jaar (BW) 1,50% 1,84% 2,09% 2,27% 2,48% 2,52% 2,57% 2,92% 

19-59 jaar (W) 38,95% 35,38% 36,22% 35,56% 36,55% 32,19% 32,48% 29,94% 

19-59 jaar (BW) 3,68% 5,04% 5,28% 5,52% 5,98% 6,35% 4,63% 3,50% 

60+ (W) 8,87% 8,72% 9,23% 9,81% 10,68% 9,89% 11,14% 11,32% 

60+ (BW) 0,30% 0,43% 0,52% 0,49% 0,51% 0,48% 0,94% 1,08% 

Rest (W) 16,39% 6,08% 4,18% 4,05% 4,01% 14,69% 15,58% 15,70% 

Rest (BW) 1,65% 4,05% 3,83% 4,35% 3,18% 3,60% 3,75% 4,07% 

 

Aanbod 

De bibliotheek zorgt voor een onafhankelijk en pluriform collectieaanbod en activiteiten-

programma dat elke doelgroep beslaat, zowel op educatief vlak als socio-cultureel.  

Het bibteam speelt zo goed mogelijk in op de huidige tendensen en fundamentele aspecten 

van onze kennismaatschappij om een zo breed mogelijk spectrum aan te reiken met de 

beschikbare budgettaire middelen. Iedereen is welkom in de bibliotheek en we hebben op 

verschillende manieren aandacht voor laagdrempeligheid.  

We maken van de bibliotheek een aangename plaats door gezellige hoekjes in te richten, zoals 

de leeszaal voor volwassenen en een babyhoek voor jonge kinderen, waar tijd kan 

doorgebracht worden op een ontspannende manier.  

De inleverschuif, strategische openingsuren, automatische voordeur, bemande balie, 

aansluiting op het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) en de Vlaamse catalogus, in combinatie 

met behulpzame medewerkers, zorgen voor een optimale dienstverlening. 

De collectie omvat verschillende soorten materiaal voor mensen met een leesbeperking onder 

de noemer “Makkelijk Lezen Plein”. Zo zijn er grootletterboeken voor jong en oud, net als 

luisterboeken op cd of via de Anderslezen app met de mogelijkheid om een Daisyspeler te 

ontlenen, dyslexie-uitgaven met een makkelijker leesbaar lettertype en een meer eenvoudige 

inhoud. 

Leesplezier bevorderen is een belangrijke taak van de bibliotheekdienst. Onze collectie nodigt 

volop uit tot cultuureducatie en leesstimulatie. Enkele activiteiten die we ondersteunen en 

uitwerken zijn bv. de jaarlijkse gedichtendag, de jeugdboekenmaand, voorleesmomenten, 

auteursbezoeken, lezingen, en deelname aan Het Groot Dictee Heruitgevonden. 

Onder de bibliotheekgebruikers zetten enkele leden zich in als vrijwilliger tijdens knutsel- en 

voorleesmomenten, waardoor de betrokkenheid vergroot. Hulp ervaren we ook vanuit 

begeleid werken: enkele vrijwilligers maken de bibliotheek een nog fijnere en meer propere 

plaats om te vertoeven.  
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Daarnaast speelt de bibliotheek in op e-inclusie. De gebruiker heeft computers en een 

kopieermachine ter beschikking, kan materialen opzoeken in de catalogus en een account 

aanmaken in Mijn Bibliotheek om zo zelfstandig zijn/haar boeken te verlengen. Nieuwigheden 

en activiteiten communiceren we o.a. via de sociale media (website, facebook, Instagram, UiT-

databank…). 

Het dichten van de digitale kloof valt onder de missie van Digidak Vorselaar, gevestigd in de 

bibliotheek. De grootste doelgroep van deze werking zijn senioren, laaggeschoolden en 

mensen in kansarmoede. De lessen zijn gratis en worden gegeven door wijkwerkers en 

begeleid door vrijwilligers.  

Aanbod voor scholen 

De bibliotheek is een belangrijke partner in de intellectuele ontwikkeling van kinderen (en 

volwassenen) van alle leeftijden. Het bibteam werkt leuke activiteiten uit die de kinderen 

verschillende inzichten en vaardigheden bijbrengen. 

In de kleuterschool maken de kleuters kennis met Rupsje Nooitgenoeg en komen ze op bezoek 

in de bibliotheek voor de klassikale uitleensessies. De kleuteronderwijzers van kleuterschool 

Wervetuin lezen de nieuw binnengekomen prentenboeken voor in de klassen en duiden aan 

voor welke leeftijd het boek geschreven is. De prentenboeken zijn in de bibliotheek van 

Vorselaar per jaar opgedeeld (van 1 tot 6 jaar). Deze categorisering beschouwen de gebruikers 

als een meerwaarde. 

In de lagere school komen de leerlingen van het eerste en het vierde leerjaar naar de 

bibliotheek voor de Bibwijzer, krijgen het tweede, derde en vijfde leerjaar een auteur of 

illustrator op bezoek en bedenken de leerlingen van het zesde leerjaar een gedicht voor 

gedichtendag. De bibliotheekmedewerkers begeleiden ook een boekbespreking met de 

leerlingen van het zesde leerjaar. Daarnaast is er nog de klasuitleen en voor sommige klassen 

een voorleesmoment van de burgemeester en het schepencollege tijdens de voorleesweek. 

De jongeren in de middelbare school zijn een moeilijk bereikbare doelgroep. Met de hulp van 

een enthousiaste leerkracht mogen we toch een aantal klassen uit het tweede, derde en vierde 

middelbaar welkom heten in de bibliotheek voor een rondleiding en een uitleensessie. 

Vorselaar herbergt ook de lerarenopleiding van Thomas More. Aspirant kleuter-, lager en 

secundair onderwijzers vinden stilaan hun weg naar de openbare bibliotheek. Zo komen 

studenten regelmatig prentenboeken uitlenen en mogen we tot onze vrijwilligersgroep ook 

een hogeschoolstudente kleuteronderwijs rekenen. 

Participatie 

Het adviesorgaan van de dienst bibliotheek werd gevormd door een bibcommissie van 

gebruikers, met de bevoegde schepen als waarnemend lid en de bibliothecaris als secretaris. 

De formele bijeenkomst werkte een eenrichtingsverkeer in de hand waarbij de bibliothecaris 

veelal het woord nam en uitweidde over bibliotheekzaken zonder veel ruimte voor input van 

de leden.  

In november 2019 vindt voor de eerste keer een biboverleg in de nieuwe vorm plaats.  
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Samenwerking 

De Kempense bibliotheken (jeugdmedewerkers en bibliothecarissen) wisselen tweemaal per 

jaar expertise uit. In het najaar van 2016 besloten de gemeenten van Neteland om tot een 

nauwere samenwerking te komen. “Bibliotheek Neteland” was één van de drie startprojecten 

binnen die nauwere samenwerking, het project dat toonaangevend moest zijn voor de ambities 

van Neteland.   

Volgende doelstellingen werden daarbij geformuleerd:   

 verzekeren en versterken van de rol/kwaliteit van de bib 

 werken aan de bib van de toekomst 

 zoveel mogelijk afstemmen van collecties, openingsuren, lidmaatschap, 

auteurslezingen, acties, doelgroepen, ondersteuning van scholen… 

 behoud van lokale posten (die ook als ontmoetingsplaats dienen)  

In een charter werden volgende kansen voor “Bibliotheek Neteland” geformuleerd:  

 gezamenlijke belangenvertegenwoordiging 

 verhogen van politieke onderhandelingskracht 

 efficiënter gebruik van middelen 

 coherent beleid: afstemmen van dienstverlening op mekaar 

 bundeling van kennis en ervaring 

 uitwisseling van goede lokale praktijken 

 indienen van subregionale subsidiedossiers 

Bij de start van de samenwerking werd gekozen voor een aantal principes. Concreet leverde 

dit op basis van een omgevingsanalyse en brainstorm door de stuurgroep en 

bibliothecarissen/medewerkers het volgende op:  

Bibliotheek Neteland:  

 is een positief toekomstproject waarin de rol/kwaliteit van de bibliotheek wordt 

verzekerd en versterkt. De lokale bibliotheken blijven hierbij hun eigenheid behouden.  

 streeft naar zoveel mogelijk afspraken over zowel fysieke als digitale collecties, 

dienstverlening, auteurslezingen, opendeurdagen, acties en activiteiten voor 

doelgroepen waaronder scholen. 

 werkt aan een gemeenschappelijk lidmaatschap en reglement.   

 draagt zorg voor een gratis IBL (interbibliothecair leenverkeer) in zone Neteland. 

 opereert onder één herkenbare huisstijl: de vlag van Neteland. 

Of vertaald naar een missie: Bibliotheek Neteland is:  

 een open huis waar iedereen welkom is 

 een warme ontmoetingsplek met een ruim aanbod aan kennis, cultuur, informatie en 

ontspanning 
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 een bib die op een klantgerichte, professionele, laagdrempelige en proactieve manier 

werkt 

 een bib die op innovatieve wijze inspeelt op een veranderende samenleving. 

Tot nu toe leidde dit reeds tot volgende realisaties:  

 Bibliotheek Neteland is gelanceerd als herkenbaar handelsmerk via een 

gemeenschappelijk persmoment, opendeurdag, activiteiten voor kinderen en jongeren, 

lezingenreeks, Het Groot Dictee Heruitgevonden. 

 Bibliotheek Neteland is zichtbaar in het straatbeeld dankzij de Bibliotheek Neteland-

draagtassen. 

 Bibliotheek Neteland communiceert via een uniforme huisstijl dankzij een maandelijks 

overleg met de communicatieverantwoordelijken. 

 Bibliotheek Neteland groeit als na te streven ideaal bij de bibliotheekmedewerkers 

dankzij teambuildingsmomenten, overlegmomenten en succeservaringen bij de 

gezamenlijke activiteiten. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

Nieuwe openingstijden zijn afgestemd op de noden 

van het publiek.  

 

Gevarieerd aanbod.  

 

Nieuwe boeken snel beschikbaar, zichtzending om de 

14 dagen.  

 

Van een provinciaal bibliotheek systeem (PBS) naar 

een eengemaakt bibliotheek systeem (EBS). 

 

Gemotiveerd bibteam. 

 

Digidak in de bib. 

 

Goede samenwerking met Neteland en expertise-

uitwisseling in de groep van Kempense 

Bibliothecarissen. 

 

De bibliotheek evolueert naar een ontmoetingshuis, 

een belevingsruimte met een sociale insteek.  

 

Eigenheid van het interieur, prentenboekenbakken en 

striprekken (gemaakt in eigen beheer) bepalen de 

identiteit van de bib. 

Een deel van het interieur is 

verouderd: het meubilair in de 

leeszaal, de boekenrekken en de 

rekken achter de balie. 

 

De gezelschapsspelen en 

Kamishibai staan ongelukkig 

tentoongesteld wegens 

plaatsgebrek.  

 

De kinderafdeling is te klein in 

verhouding met de 

volwassenenafdeling (die op zich 

ook niet te groot is).  

 

Gebrek aan berg- en 

bureauruimte. 

 

Doelgroep van 12 tot 18 jaar 

wordt nauwelijks bereikt (na 

lagere school tot ze zelf kinderen 

krijgen). 
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De inleverbus is in gebruik. Positieve evaluatie.  

 

IBL Neteland wordt regelmatig gebruikt en is gratis.  

 

De automatische deuren verhogen de 

toegankelijkheid.  

 

Project Boekstart en andere inhoudelijke activiteiten 

versterken de bibliotheekwerking.  

 

Momenteel geen ruimte in de bib 

voor lezingen die veel publiek 

trekken.  

 

Weinig collectie-aanbod voor 

mensen die Nederlands willen 

leren. (NT2) 

 

Geen anderstalig aanbod van 

kinder-prentenboeken. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Alle bibliotheken (Thomas More, KVRi, gemeentelijke 

bib, …) binnen Vorselaar kunnen gebundeld worden in 

1 gebouw.  

 

De ligging van een nieuw bibliotheekgebouw is meer 

zichtbaar en beter bereikbaar voor schoolkinderen dan 

de huidige bib. 

 

Een nieuw bibliotheekgebouw biedt kansen:  

▪ ingebruikname zelf-uitleensysteem 

▪ betere ruimte en werking voor Digidak 

▪ meer zichbaarheid van toeristische info 

▪ polyvalente zaal (voor lezingen/activiteiten) 

▪ warme ontmoetingsplek voor elke leeftijd en 

doelgroep d.m.v. gezellige hoekjes die 

uitnodigend ingericht worden 

▪ ruimte voor jongeren + nieuwe, grote 

prentenbak kan eyecatcher worden in 

kinderhoek 

▪ geïntegreerde tentoonstellingsruimte 

▪ leeszaal 2.0 / leescafé / leestuin / leesterras 

▪ studieruimte voor studenten 

▪ game-zone 

 

Digitaal betaalverkeer (betaalautomaten, …).  

Aanbieden van andere diensten in de bib (BIOS): 

makkelijk lezenplein, speelotheek, 

JongerenInformatiePunt, taalpunt, … . 

 

Bibliotheken van Neteland kunnen hun samenwerking 

verder uitbreiden in een regionale bibliotheekwerking. 

Dit geeft verdere kansen: 

▪ nieuwe website met mogelijkheid om een 

nieuwsbrief te versturen. 

Bij een mogelijke relocatie van de 

bib verdwijnt de verbinding met 

LDC Sprankel! en De Schittering 

en zal de connectie met die 

doelgroep veranderen.  

 

Permanentie verzekeren met 

beperkt aantal personeelsleden.  

 

Wegvallen van de subsidies.  

 

Verdwijnen van kennis en 

expertise door 2 aankomende 

pensioenen.  
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▪ aangepast lidgeld voor personen in armoede 

(UiT-pas). 

▪ multi-inzetbare bibmedewerkers 

▪ … 

 

EBS 

eBooks i.s.m. CultuurConnect 

Bredere vrijwilligerswerking: bv. voorleesmomenten.  

 

Nauwere samenwerking met Neteland, scholen, LDC 

Sprankel!, Davidsfonds, Schranshoeve, Welzijn (bib aan 

huis), …  

 

Participatie verbeteren door oprichting overkoepelend 

platform vertegenwoordigers uit de uit de 

werkgroepen (cultuur, toerisme, bibliotheek, erfgoed,  

sport en jeugd). 

 

III. Uitdagingen 

 

 Het nieuwe bibliotheekgebouw. Bibliotheek evolueert naar belevingsruimte (studeren, 

vergaderen, lezingen, vertoeven …) 

 Meer doelgroepen bereiken (12-18 jarigen, anderstaligen, kansarmen …)   

 Samenwerking met Vorselaarse schoolbibliotheken 

 Samenwerking met Neteland verder uitbouwen 

 Digitalisering (eBooks, zelfuitleen, …) 
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4.2.6 Erfgoed 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Beleid & Dienstverlening 

Naast de erg waardevolle samenwerkingen is er binnen de gemeente echter geen eigen, 

beleidsmatige werking rond erfgoed. De medewerking aan de erfgoedprojecten van de externe 

partners (Kempisch Karakter, Heemkundige Kring, Rurant, Leader, …) wordt mee opgenomen 

binnen de dienst “vrije tijd” door de cultuurbeleidscoördinator (cubelco) en de administratieve 

kracht. In de praktijk moeten de taken echter vaak uitgesteld worden tot wanneer er ergens 

tijd gevonden wordt of komen ze terecht in het takenpakket van verschillende stagiairs die 

sporadisch op de dienst aanwezig zijn. Dit maakt dat sommige projecten en taken (o.a. de 

erfgoedbank) op weinig continue wijze uitgevoerd worden en soms weinig prioriteit kunnen 

krijgen, terwijl de inhoud van deze projecten zeker wel waardevol en interessant is. 

Kerntaken 

Binnen de dienst “vrije tijd” wordt er mee vorm gegeven aan jaarlijks terugkerende projecten 

van externe partners zoals de Erfgoedcel Kempens Karakter. In de eerste plaats denken we dan 

aan de Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed maar ook het uitwerken en 

administratief ondersteunen van lokale initiatieven maken deel uit van het takenpakket.  

Verder woont de administratieve kracht de verschillende stuur- en werkgroepen bij en brengt 

hiervan verslag uit aan de betrokken schepen en binnen het teamoverleg Vrije Tijd.  

Infrastructuur 

Een goede en eigentijdse infrastructuur is een basisvoorwaarde. Erfgoed is een 

basisdienstverlening voor de bevolking. In Vorselaar beschikken we over volgende 

infrastructuur:  

Erfgoed omvat een breder domein dan haar naam doet vermoeden. Binnen cultureel erfgoed 

onderscheiden we enerzijds immaterieel en roerend erfgoed. Anderzijds is ook onroerend 

erfgoed, monumenten en landschappen, van grote waarde. De Vorselaarse K’s zoals het 

kasteel, de kaak en het klooster maar ook de Schranshoeve (Kardinaal) zijn hiervan zeker 

voorbeelden. In het bakhuis van de Schranshoeve organiseert de Heemkundige Kring “Joris 

Matheussen” van tijd tot tijd demonstraties “ambachtelijk broodbakken” en andere culinaire 

erfgoedactiviteiten. Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals 

tradities (bv. Nieuwejaarke-zoete-zingen), ambachten en volksverhalen. 

De Schranshoeve, de fraaie historische langgevelhoeve waar kardinaal Van Roey een deel van 

zijn jeugd doorbracht, doet momenteel dienst als brasserie. De concessie-uitbaters hebben 

veel aandacht voor de geschiedenis van de hoeve en het culturele erfgoed. Zij participeren 

daarom ook regelmatig aan erfgoedactiviteiten zoals de Nacht van het Kempens Erfgoed en 

de Erfgoeddag. De achterliggende schuur met 19de eeuwse gebinte doet dienst als polyvalente 

ruimte en feestzaal. 
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Bezoekerscentrum Schapenstal in natuurgebied Schupleer, is een heropgebouwde 18de eeuwse 

stal, die dienst doet als ontmoetingscentrum en als rustpunt voor wandelaars en fietsers en 

tentoonstellingsruimte. In het toeristische seizoen, van mei tot september, is de stal elke 

zondagnamiddag toegankelijk voor het brede publiek als toeristisch infopunt. Het 

bezoekerscentrum staat ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren voor de 

organisatie van diverse activiteiten op vlak van wandelingen, natuur- en milieueducatie, 

recreatie, toerisme, ....  

Tijdens deze periode is de Schapenstal elke zondagnamiddag toegankelijk voor het publiek. 

Vrijwilligers van Natuurpunt en VVV Vorselaar zorgen er dan voor de permanentie. Bezoekers 

kunnen er terecht voor toeristische info over Vorselaar en omgeving, en uiteraard ook over de 

natuurgebieden. Er is een kleine tentoonstelling rond de ijzerertsontginning in de Aa-vallei die 

eindigde in 1914. Een gedeelte van de stal doet dienst als schaapskooi voor de kudde 

Kempense heideschapen die het natuurgebied begraast. In de loop van het voorjaar worden 

verschillende keren demonstraties schapendrijven verzorgt en andere activiteiten 

georganiseerd, zoals de lammetjesdagen. 

Aanbod 

In samenwerking met de Erfgoedcel Kempens Karakter worden er jaarlijks twee evenementen 

georganiseerd over cultureel erfgoed, die deel uitmaken van de Erfgoeddag en de Nacht van 

het Kempens Erfgoed.  

Bovendien zijn er ook regelmatig lokale initiatieven zoals de permanente tentoonstelling over 

de geschiedenis van de plaatselijke diamantsector die sinds kort staat opgesteld in het 

gemeentehuis. De expo toont een aantal voorwerpen die belangrijk zijn voor de 

diamantslijperij en zoomt in op een glansrijk verleden. 

Aanbod door verenigingen 

Wat het roerend erfgoed binnen de gemeente betreft, zijn de verenigingen Heemkundige 

Kring “Joris Matheussen”, VVV-Toerisme Vorselaar en de Fotoclub De Vorselaarse Fotovrienden 

de grootste spelers. De Heemkundige Kring beschikt over een uitgebreid archief, maar helaas 

niet over voldoende opslagruimte, noch over de mogelijkheid om de collectie te beheren en 

te ontsluiten voor het grote publiek. De leden van de Fotoclub bezitten veel beeldmateriaal uit 

het Vorselaarse verleden. Inzake archiefwerking is een prima start genomen met een Vorselaars 

archiefcomité. Daarin zetelen onder meer Roger Vermeulen (Heemkundige Kring), de 

erenotaris (kerkfabriek), de burgemeester (gemeente), de verantwoordelijken van het klooster 

en de deskundigen van Kempens Karakter en het stadsarchief van Herentals. Dat forum kan de 

basis betekenen van een duidelijke archiefwerking.  

Ondersteuning 

Verenigingen zoals Heemkundige Kring Joris “Matheussen”, VVV-Toerisme Vorselaar en de 

Fotoclub De Vorselaarse Fotovrienden zijn van vitaal belang voor ons erfgoedbeleid. Het lokaal 

bestuur spant zich in om de erkende verenigingen die zich bezig houden met de 

erfgoedmaterie te ondersteunen waar mogelijk, en op verschillende manieren: financieel 

(subsidies), logistiek (zalen, lokalen, materialen, …) of op het vlak van communicatie (publicaties 

Info Vorselaar, website, activiteitenkalender, …). 
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Bij de organisatie van evenementen en projecten rond erfgoed wordt zoveel mogelijk 

samengewerkt met de verenigingen die hierin expertise hebben.   

Samenwerking 

De gemeente Vorselaar heeft geen eigen dienst “Erfgoed” maar maakt deel uit de Erfgoedcel 

Kempens Karakter, net als de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Lier, 

Lille, Olen en Nijlen. Dankzij een bescheiden jaarlijkse bijdrage kunnen we mee genieten van 

alle projecten en activiteiten van Kempens Karakter.  

Kempens Karakter heeft een convenant met de Vlaamse overheid inzake immaterieel en 

roerend erfgoed (verhalen, tradities, streekeigenheid, gewoonten, liedjes, voorwerpen, … ) en 

sinds kort ook inzake onroerend erfgoed (deelwerking onroerend erfgoed – “Land van Nete & 

Aa”). Kempens Karakter werkt bovendien samen met heemkringen, musea, archieven, 

particuliere verzamelaars, … 

Via de dienst vrije tijd participeert Vorslaar in diverse projecten: Erfgoeddag, Erfgoedbank, 

Archiefbank, Nacht van het Kempens Erfgoed, historische erfgoedborden, Kempen Kookt en  

Zingt,  tentoonstelling Hemel op Aarde,  … Binnen het thema erfgoed bestaat ook 

samenwerking met de Leader-regio, Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete en Rurant.  

Anderzijds zijn er monumenten en onroerend erfgoed: hier bestaat een samenwerking met 

“monumenten en landschappen” voor beschermde gebouwen. Het beleid inzake ruimtelijke 

ordening staat in een vorig hoofdstuk van dit document. De gemeente beschikt bovendien 

over heel wat toeristische troeven dankzij tal van monumenten (bv. de K’s staan beschreven in 

het hoofdstuk Toerisme) 

Sinds 2017 werd ook een echte werking inzake onroerend erfgoed opgezet. Die is vanaf 1 

januari 2018 actief en geeft de mogelijkheid om integraal te werken. Voor de bezoekers is er 

weinig verschil tussen een erfgoeddag en bv. een open monumentendag. Dankzij de deelname 

in zowel een werking inzake immaterieel als onroerend erfgoed, zijn er nu meer mogelijkheden. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

Vorselaar beschikt over een rijk en gevarieerd onroerend 

erfgoed:  

▪ Monumenten (o.a. kerk, kasteel, kaak, kapelletjes, 

schranshoeve, klooster, …) 

▪ Landschappen (o.a. Schupleer, Lovenhoek, kasteeldreef, 

Beemden, …) 

 

Vorselaar heeft ook een rijke geschiedenis en traditie die veel 

onroerend (materieel & cultureel) erfgoed herbergen (o.a. 

diamantverleden, sporterfgoed, sagen en legenden, …)   

 

Beperkte eigen werking, 

wel medewerking en 

ondersteuning aan 

projecten opgezet door 

Kempens Karakter, 

Neteland en andere 

partners. 

 

Tekort aan opslagruimte 

voor archieven. 
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Aanwezigheid van een analoog archief van de Zusters 

(opgeslagen in het klooster) en van onze Heemkundige Kring. 

 

Naar aanleiding van concrete projecten werd de afgelopen 

jaren heel wat waardevol materiaal verzameld en 

gedigitaliseerd (o.a. sporterfgoed, erfgoed van de 

jeugdverenigingen, klooster, kasteel, nieuwjaarzingen, diamant, 

wereldoorlogen, Kardinaal Van Roey, Schranshoeve,  …). 

 

Waardevolle samenwerkingen met een aantal belangrijke 

partners (expertise en projecten): 

▪ Heemkundige Kring “Joris Matheussen” 

▪ Kerkfabriek  

▪ Kempens Karakter, met haar verschillende 

deelwerkingen. Voor erfgoed zijn volgende 

deelwerkingen van belang: 

o onroerend erfgoed (IOED Land van Nete en Aa) 

o cultureel erfgoed 

o Briljante Kempen 

▪ Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen 

▪ Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 

 

Gebrek aan centraal 

opslagsysteem voor 

foto’s, materialen, 

verhalen, …  

 

Digitale bestanden zitten 

verspreid naargelang de 

initiatiefnemer van een 

bepaald project.  

 

Nood aan een centrale 

plek die voor iedereen 

transparant 

raadpleegbaar is.  

 

 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Renovatie van de kerktoren i.s.m. Kerkfabriek 

 

Digitalisering van archief i.s.m. Klooster 

 

Mogelijkheid tot herbestemming Pastorij.  

 

Historische ijkpunten en jubilea: o.a. 

▪ 100 jaar OGV 

▪ 150 jaar Kard. Van Roey geboren 

▪ 200 jaar congregatie 

▪ Postcode 2290  

 

Mogelijkheid tot projectsubsidies via Kempens Karakter om 

nieuwe interessante erfgoedkundige projecten op te starten. 

 

Naar aanleiding van 200 jaar Congregatie worden 

leerwandelingen en een gidsenwerking opgezet om de 

ontsluiting van dit erfgoed ook in de toekomst te kunnen 

garanderen. 

   

Lokale ambities zijn 

afhankelijk van  externe 

ondersteuning: 

▪ Financieel 

▪ Personeel 

▪ Materieel 

▪ Promotioneel 

 

Vergrijzing van (een 

segment van het) 

verenigingsleven en 

toenemende 

individualisering van de 

samenleving kunnen een 

gevaar betekenen voor 

de bestaanszekerheid 

van sommige 

verenigingen. Wat als 

een vereniging wegvalt? 
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III. Uitdagingen 

Wegens de schaalgrootte van Vorselaar en de meerwaarde van de Erfgoedcel Kempens 

Karakter, is het aangeraden om deze samenwerking intensief voort te zetten. Zo krijgt Vorselaar 

toegang tot waardevolle erfgoedprojecten en mogelijkheden om ook het eigen erfgoed te 

bewaren en te ontsluiten. Dit is een doelstelling die Vorselaar op zichzelf, op dit ogenblik, niet 

zou kunnen waarmaken. 

Op vlak van samenwerking met externe erfgoedpartners (o.a. Kempens Karakter) kunnen 

duidelijke taakafspraken nuttig zijn: wanneer medewerking verwacht wordt van Vorselaarse 

personeelsleden aan verschillende erfgoedtaken, moeten daarvoor een realistisch aantal 

werkuren voor kunnen worden gepland (bv. mede-uitbouw van de Erfgoedbank).  

We willen onze erfgoedkundige troeven nog meer uitspelen ook op toeristisch vlak. Onroerend 

en immaterieel erfgoed kunnen inspiratie bieden voor grotere activiteiten met een bovenlokale 

uitstraling (bv. n.a.v. 200 jaar Congregatie).   

 

 



P a g i n a  | 145 

 

4.2.7 Toerisme 
 

I. Omgevingsanalyse 
 

Beleid & Dienstverlening 

Vanuit de gemeente ondersteunen enkele onthaalmedewerkers de initiatieven op vlak van 

toerisme. We beschikken echter niet over een echte toeristische dienst met eigen personeel of 

eigen locatie/gebouw/opslagruimte. De dienstverlening vanuit de gemeente beperkt zich dan 

ook tot een folderzuil in de inkomhal, een verkooppunt aan de balie en occasionele praktische 

en administratieve ondersteuning. Er wordt een gemis aan coördinatie en structuur op vlak van 

toerisme ervaren. Intussen is de toeristische informatie ook toegankelijk buiten de 

openingsuren van het gemeentehuis. Bij verschillende lokale horecazaken, de bib en de 

schapenstal is toeristische info beschikbaar voor eigen inwoners en bezoekende toeristen. Uit 

de verdelingscijfers van de fiets- en wandelbrochures blijkt dat mensen de weg wel vinden naar 

deze toeristische infopunten.  

Kerntaken 

De dienst toerisme heeft drie belangrijke opdrachten: een informatieve, een promotionele en 

een organisatorische taak. Het informatieve aspect wordt gewaarborgd door de verschillende 

baliemedewerkers aan het onthaal. Het gaat hier voornamelijk over de verkoop van wandel- 

en fietskaarten, het wegwijs maken in het folderaanbod en het beantwoorden van vragen. 

Een andere taak is van promotionele aard. Via de toeristische website 

www.vorselaar.be/toerisme en via de facebookpagina fb.com/VVVToerismeVorselaar kunnen 

geïnteresseerde bezoekers op elk moment alle toeristische informatie raadplegen. De 

gemeente ontvangt jaarlijks veel vragen over haar monumentale kasteel dat dateert uit de 

jaren 1270. Om die reden lanceert ze de website www.kasteelvanvorselaar.be.   

Verder wordt er ook organisatorische ondersteuning geboden bij tal van evenementen en 

projecten, zoals de zomerschilderdagen, winterwandelingen, …  

Infrastructuur 

In Vorselaar kan je genieten van de rust die de natuur te bieden heeft : er is veel groene ruimte 

en er zijn twee prachtige natuurgebieden: het waterrijke Schupleer en de Lovenhoek, een 

domein vol verborgen natuurschatten.  

Een uitgebreid netwerk aan fietspaden en wandelwegen laat je kennismaken met het 

natuurschoon. Verschillende fietsknooppuntenroutes en wandelwegen, al dan niet geschikt 

voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, brengen je langs de mooiste plekjes van ons dorp. 

Vorselaar staat ook bekend om zijn vele monumenten en bezienswaardigheden. De letters “K” 

staat symbool voor onze meest in het oog springende trekpleisters: het kasteel, het klooster, 

de kaak, de kardinaal, de kapelletjes, de kerk, … 

Bezoekerscentrum Schapenstal in natuurgebied Schupleer, is een heropgebouwde 18de eeuwse 

stal die dienst doet als ontmoetingscentrum, rustpunt voor wandelaars en fietsers en 

tentoonstellingsruimte. In het toeristisch seizoen, van mei tot september, is de stal elke 

zondagnamiddag toegankelijk voor het brede publiek als toeristisch infopunt. Het 

http://www.vorselaar.be/toerisme
http://fb.com/VVVToerismeVorselaar
http://www.kasteelvanvorselaar.be/
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bezoekerscentrum staat ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren voor de 

organisatie van diverse activiteiten op vlak van wandelingen, natuur- en milieueducatie, 

recreatie, toerisme, .... Tijdens deze periode is de Schapenstal elke zondagnamiddag 

toegankelijk voor het publiek. Vrijwilligers van Natuurpunt en VVV Vorselaar zorgen er dan 

voor de permanentie. Bezoekers kunnen er terecht voor toeristische info over Vorselaar en 

omgeving, en uiteraard ook over onze natuurgebieden. Er is ook een kleine permanente 

tentoonstelling rond de ijzerertsontginning in de Aa-vallei die eindigde in 1914. Een gedeelte 

van de stal doet dienst als schaapskooi voor de kudde Kempense heideschapen die het 

natuurgebied begraast. In de loop van het voorjaar worden verschillende keren demonstraties 

schapendrijven verzorgt en andere activiteiten georganiseerd, zoals de lammetjesdagen. 

Verspreid langs de verschillende wandel- en fietsroutes zijn er picknickplaatsen waar toeristen 

in alle rust kunnen genieten van de omgeving. Ook de Schranshoeve, de historische 

langgevelhoeve waar kardinaal Van Roey een deel van zijn jeugd doorbracht, is een bezoekje 

waard. Fietsers, wandelaars en andere toeristen kunnen op het sfeervolle terras genieten van 

een drankje en een hapje. Het door vesten omgeven domein met boerentuin, speelweide en 

bakhuis is toegankelijk voor alle bezoekers. Er is een fietsenstalling met gratis oplaadpunt voor 

elektrische fietsen. 

In de Schranshoeve zijn verschillende toeristische infobrochures verkrijgbaar. De 

achterliggende schuur geeft de mogelijkheid om o.m. tentoonstellingen en andere 

evenementen te organiseren. Sportcafetaria De Dreef, gelegen langs het fiets- en 

wandelknooppuntennetwerk, heeft een groot terras waar passanten even kunnen verpozen. 

Voor de kinderen zijn er twee speeltuinen: één voor peuters en kleuters en één voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar. Ook in sportcafetaria De Dreef vind je een brede waaier aan toeristische info.  

In de gemeentelijke inkomhal loopt momenteel een permanente tentoonstelling over de 

diamantnijverheid in onze streek. Toeristen kunnen deze expositie enkel bezoeken tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis wat eerder een minpunt is. Aan het onthaal is een ruim 

aanbod van toeristische folders, wandel- en fietsbrochures. 

Commercieel uitgebate infrastructuur 

Camping De Zeven Geitjes, gelegen in recreatiegebied en omgeven door het natuurgebied 

Schupleer, biedt bezoekers de mogelijkheid om in alle rust van de buitenlucht te genieten.  

Op vakantie-en vormingscentrum Berkelhoeve, gevestigd op een uniek en uitgestrekt domein, 

kunnen allerlei openluchtactiviteiten worden georganiseerd. 

Bezoekers kunnen voor brochures en folders niet alleen terecht op het gemeentehuis, waar de 

toegang tot toeristische informatie beperkt blijft tot de openingsuren. Om passanten de kans 

te geven ook buiten die uren info te krijgen, zijn ook in een aantal horecazaken brochures en 

folders beschikbaar. 

Er zijn verschillende logeermogelijkheden in Vorselaar. Gezinnen, families en kleinere groepen 

kunnen overnachten in vakantiewoning ’t Slijperijtje. De uitbater werkt nauw samen met VVV-

Toerisme Vorselaar en wil zo graag zijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het 

toerisme in Vorselaar. Daarnaast is er ook B&B Droomzoet, omgeven door de mooie 

Vorselaarse natuur. Jongeren kunnen dan weer terecht in vakantie -en vormingscentrum 
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Berkelhoeve en Blokhut Cardon, een eerder primitief complex gelegen op de grens met 

Pulderbos. 

Aanbod 

In samenwerking met VVV-Toerisme Vorselaar, Kempens Karakter, de Heemkundige Kring en 

andere verenigingen worden er verschillende evenementen georganiseerd. Op deze manier 

werden de winterwandelingen, de tentoonstelling Hemel op Aarde, de zomerschilderdagen en 

tal van andere thematische activiteiten georganiseerd.  

De afgelopen jaren werden er meerdere streekproducten erkend. Deze producten worden 

uitvoerig gepromoot naar toeristen toe. 

Vorselaar heeft een aantal recreatiemogelijkheden maar is bij uitstek een wandel -en 

fietsgemeente en speelt die troef dan ook volop uit. 

Aanbod door verenigingen 

In Vorselaar neemt VVV-Toerisme Vorselaar de initiatieven op vlak van Toerisme. Deze groep 

vrijwilligers werkt autonoom en organiseert tal van toeristische activiteiten. Bij het organiseren 

van de toeristische activiteiten is vaak ondersteuning vanuit het gemeentepersoneel 

aangewezen. Dit zijn zowel activiteiten waarbij mensen van buitenaf naar Vorselaar komen, als 

waarbij inwoners van Vorselaar samen een toeristische activiteit buiten de gemeentegrenzen 

ondernemen. De initiatieven van VVV-Vorselaar zijn weinig bekend in de omliggende 

gemeenten. 

Commercieel aanbod 

De concessie-uitbaters van brasserie De Schranshoeve nemen regelmatig initiatief om 

aantrekkelijke evenementen te organiseren. Zij richten zich voornamelijk op erfgoed -en 

culinaire activiteiten. 

Ondersteuning 

VVV-Toerisme Vorselaar is een erkende vereniging die zoals alle erkende verenigingen 

gemeentelijke steun krijgt op vlak van financiën, infrastructuur, logistiek en promotie.  

Participatie 

Er is geen werkgroep of adviesraad over toerisme. Er wordt wel door VVV-Toerisme Vorselaar 

geparticipeerd in de cultuurraad en de medewerkers van de dienst Vrije Tijd nemen zo vaak als 

mogelijk deel aan de verschillende stuurgroepen toerisme in Neteland. 

Samenwerking 

Waar de eigen toeristische dienst krap bemand is, compenseren we dit omdat Vorselaar deel 

uitmaakt van enkele sterke samenwerkingsverbanden op vlak van Toerisme:  

 VVV-Toerisme Vorselaar 

 Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) 

 Kempens Karakter 

 Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete 
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 Leader Regio Midden-Kempen Beweegt! 

 Neteland 

Neteland 

Ondertussen werd beslist om toerisme binnen de regio Neteland te ontwikkelen. Om echt 

aan productwerking te doen, is dat veruit de meest logische optie. Cf. Het Groene Neteland 

vroeger. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

Vorselaar is een gemeente met een sterk positief imago en 

vele toeristische troeven: 

▪ het rijke verenigingsleven 

▪ de vele evenementen (o.a. jaarmarkt, folkfestival, 

sportmanifestaties, folkfestival, …) 

▪ de historische monumenten 

▪ de groene, rustige omgeving 

▪ … 

 

Aanwezigheid van een actieve VVV die allerlei activiteiten 

organiseert, o.a. kerstboomverbranding, kerstspel, geleide 

wandelingen, de Schakel, … 

 

Goede dienstverlening. 

 

Informatie vlot beschikbaar voor geïnteresseerden 

(website). 

 

Er zijn overnachtingsmogelijkheden. 

 

De samenwerking met extra infopunten in diverse 

horecagelegenheden loopt uitstekend. 

 

Werking binnen Neteland met o.a. viertalige brochures van 

de regio. 

 

Aanwezigheid van Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) met 

bijhorende ondersteuning.  

 

Sterke ondersteuning via bovenlokale 

samenwerkingsverbanden, o.a. Kempens Karakter, 

Neteland, TPA, Antwerpse Kempen, …  

 

Er is geen toeristisch 

infokantoor. De informatie 

wordt wel beschikbaar 

gesteld in het gemeentehuis 

dat enkel open is op 

weekdagen. Aanbod in het 

weekend in de lokale horeca 

en bib.  

 

De aanwezige 

overnachtingsmogelijkheden 

zijn moeilijk bereikbaar via 

het openbaar vervoer, wat 

hen minder toegankelijk 

maakt voor een jeugdige 

doelgroep. 
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Aanwezigheid van een aantal aantrekkelijke 

streekproducten. 

 

Aanwezigheid van een Trage Wegennetwerk met 

straatnaambordjes. 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Goede intergemeentelijke samenwerking Kempens Karakter 

en Neteland: expertise en initiatieven. Waardevolle 

samenwerkingen met diverse partners behouden. 

 

Verdere uitwerking van Toerisme Neteland met 

schaalvoordeel focus op toeristische uitstraling van de regio 

 

Vanaf medio 2019 zal op ambtelijk niveau iemand 

aangesteld worden om toerisme mee op te volgen. Dit zal 

een beperkt deel uitmaken van het takenpakket van deze 

medewerker. 

 

Verdere uitbreiding van wandelroutes met nieuwe 

verbindingen. 

 

Profilering van het Neteland als toeristische regio waarvan 

Vorselaar deel uitmaakt. 

 

Naar aanleiding van 200 jaar Congregatie worden 

leerwandelingen en een gidsenwerking opgezet om de 

ontsluiting van dit erfgoed ook in de toekomst te kunnen 

garanderen.   

 

Heraanleg van het Marktplein met meer groen en eventuele 

kansen voor nieuwe horecagelegenheden. 

 

De ambitie om een horecaoverleg op te starten. 

 

VVV bestaat enkel uit 

vrijwilligers en werkt 

autonoom  

 

Vergrijzing van (een 

segment van het) 

verenigingsleven en 

toenemende 

individualisering van de 

samenleving kunnen een 

gevaar betekenen voor de 

bestaanszekerheid van 

sommige verenigingen.  

 

Evenementen zijn soms 

afhankelijk van  externe 

ondersteuning: 

▪ Financieel 

▪ Personeel 

▪ Materieel 

▪ Promotioneel 

▪ … 

 

III. Uitdagingen 

 

 De goede dienstverlening en informatie voor bezoekers van Vorselaar 

vooropstellen. Hierbij moet concreet gedacht worden aan de toegang tot informatie 

buiten de openingsuren van het gemeentehuis, maar ook de structuur van een eigen 

toeristische dienst en de diverse samenwerkingen, waarbij de vrijwilligers van VVV-

Toerisme Vorselaar centraal staan. 

 De toeristische troeven van Vorselaar koesteren en blijven promoten: dit geldt 

zowel voor het interessante en uitgebreide aanbod van evenementen en 
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sportmanifestaties als voor ontwikkelingen in de actualiteit, 

overnachtingsmogelijkheden, goede dienstverlening en monumenten en 

bezienswaardigheden, zowel voor eigen inwoners als voor bezoekers. 

 Op vlak van toeristische initiatieven bewaren we het evenwicht tussen eigen en 

“externe” initiatieven. We kiezen ervoor om VVV-Toerisme Vorselaar voldoende 

ruimte en ondersteuning te geven om initiatieven uit te werken. Maakt het 

gemeentebestuur de keuze om deze werking te behouden zoals ze nu is en volledig 

afhankelijk van de inzet van de betrokken vrijwilligers te laten verlopen? Een tweede 

optie is gebruikmaken van de samenwerking binnen Toerisme Neteland. Of kiest het 

gemeentebestuur ervoor om de huidige werking verder uit te bouwen en te 

professionaliseren, en maakt ze hiervoor de nodige middelen (personeel, logistiek, …) 

vrij? 
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4.3 SAMENLEVING EN SOCIAAL BELEID 
 

4.3.1 Leren en onderwijs 
 

4.3.1.1. Gemeentelijk onderwijs 

I. Omgevingsanalyse 

 

De gemeentelijke basisschool “De Knipoog” is gelegen in het landelijke Vorselaar. “De Knipoog: 

School in het groen.”  

 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 lopen er 231  kinderen school. Er zitten 75 kleuters verdeeld 

over 4 kleuterklassen en 156 leerlingen verdeeld over 6 leerjaren/7 klassen. Er zijn 24 mensen 

werkzaam in een volledig of deeltijds ambt.  

 

Onze kleuterschool, die een vijftiental jaar geleden werd opgericht, draagt een 

ervaringsgerichte aanpak en dialoog hoog in het vaandel. Deze visie zet zich verder in de lagere 

school. We profileren ons bewust als een open en laagdrempelige volwaardige basisschool 

met een dorpse sfeer en streven naar een sterke binding met de dorpsgemeenschap. De 

kinderen van de verschillende klassen kennen elkaar, de leerkrachten kennen alle kinderen en 

ook de ouders. De meeste leerlingen en teamleden komen uit die dorpsgemeenschap. “De 

Knipoog, gemeenteschool in Vorselaar.” 

 

Schoolbevolking GBS De Knipoog periode 2013-2018: 

Cijfers per 1 februari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

kleuterschool 101 95 92 79 73 72 

lagere school 148 156 148 157 160 154 

totaal 249 251 240 236 233 226 

 

We merken dat de laatste jaren het aantal kleuters dat instapt, daalt. Sinds schooljaar 2017-

2018 zijn we overgestapt naar 4 kleuterklassen. Het schooljaar voordien hadden we ook een 

halftijdse leerkracht meer en dus ook een halve kleuterklas extra. Op 1 juni 2019 zijn er 93 

kleuters ingeschreven. 

 

Plaats gemeenteschool binnen Vorselaars onderwijslandschap 

30% van de kinderen van Vorselaar kiezen voor de gemeenteschool. De Vorselaarse 

basisscholen hebben zich in de loop van de schooljaren verder geprofileerd met ieder hun 

eigenheid. Ouders kunnen bewust kiezen bij welk profiel van basisschool zij zich het meest 

thuis voelen. “De Knipoog: gemeenteschool in Vorselaar.” 

 

Evolutie geboortecijfer in Vorselaar periode 2012-2017:  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

95 92 91 79 92 58 63  
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De gemeenteschool moet de vrije keuze tussen de erkende godsdiensten en  niet-

confessionele zedenleer garanderen. In de praktijk organiseren we in het schooljaar  2018-2019 

cursussen Rooms-Katholieke godsdienst, Niet- Confessionele zedenleer en Islamitische 

godsdienst. Dit wordt gegeven door bijzondere leermeesters die in principe ook een eigen 

lokaal nodig hebben. “De Knipoog: School voor iedereen.” 

 

Goed onderwijs 

Het gemeentelijk onderwijs staat borg voor goed onderwijs. School om te leren. “De Knipoog: 

School om te leren.”  

 

De gemeentelijke basisschool wil aan de kinderen duidelijke ankerpunten, veiligheid en 

geborgenheid geven. We stellen het kind centraal en benaderen elk kind vanuit zijn of haar 

eigen leefwereld en achtergrond. Door deze schoolwerking krijgen alle kinderen een stevige 

basis mee voor hun verdere schoolloopbaan. “De Knipoog: School om te leven.”  

 

We zijn een school die op allerlei vlakken in beweging is en blijft! “De Knipoog: School in 

beweging.”  

 

In het kader van de interne kwaliteitszorg hebben we in het voorjaar 2017 een interne 

bevraging gedaan over het visitekaartje van de school (onze sterke punten) en in de zomer van 

2017 een ouderbevraging rond communicatie van en naar de school. Bij de start van schooljaar 

2018-2019 werd de visualisatie van het pedagogisch project van de school voorgesteld aan 

schoolbestuur, ouders en leerlingen. Het schoolteam had die het schooljaar voordien 

uitgewerkt.  

 

Het beeld van het pedagogisch project van De Knipoog is een “Knipoogventje” dat aan het 

jongleren is met 6 gekleurde ballen, de 6 pijlers van het pedagogisch project. Deze staan in de 

tekst hier boven cursief gedrukt en onderlijnd.  

[jongleren doe je op je eigen manier, met 1,2,3 of misschien wel meer ballen]  

[jong leren doe je samen, met elkaar, van elkaar, door elkaar, over elkaar, ….] 

 

Infrastructuur 

Een 20-tal jaar geleden is de school voor een groot deel gerenoveerd. Dit was vóór de 

oprichting van de kleuterschool. Bij die start zijn klassen van de lagere school omgevormd tot 

kleuterklassen. Ondanks toch al een aantal ingrepen om de ruimtes aan te passen aan de 

specifieke behoeften van een kleuterschool, zijn er nog verschillende aanpassingen nodig:  

 Er is nood aan een kleuterrefter. Nu is het zo dat de jongste kleuters in hun eigen klas 

blijven om ’s middags hun boterhammen te eten en de 4- en 5-jarigen mee gaan naar 

de grote refter van de lagere school op de eerste verdieping. Een kleuterrefter maakt 

het mogelijk dat de kleuters samen eten met enkel kleuters, dat er geen trappen meer 

moeten worden genomen en dat er in de klassen van de jongste kleuters geen rekening 

meer moet worden gehouden met het dubbel gebruik ’s middags.  

 Tijdens de (middag)speeltijden kunnen de jongsten om praktische redenen geen 

gebruik maken van hun toiletjes ( afstand naar de andere kant van de kleuterblok). Dan 

gebruiken alle kleuters het sanitair voor de oudsten. Hier hangen 3 urinoirs en staan 4 

zittoiletten, op niveau van een volwassene, die dus door de kleuters worden gebruikt. 
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Een aanpassing van dit sanitair gedeelte dringt zich op. Zelf denken we hier aan een 

nieuw concept. Nu zijn alle toiletjes aan de speelplaats verdeeld over 3 aanpalende 

lokaaltjes. Volgens de gangbare normen en voor het comfort van de kleuters (en 

veiligheid) worden deze 3 toiletruimtes best verbouwd tot één grotere overzichtelijke 

ruimte met aangepaste toiletten. 

 Het sanitair blok op de speelplaats van de lagere school is in 2015 volledig vernieuwd 

en voldoet zeker aan de wettelijke criteria! 

 De tijd dat het aantal noodzakelijke klaslokalen hetzelfde was als het aantal leerjaren is 

voorbij. Wij hebben ruimte nodig voor de extra levensbeschouwelijke vakken als Niet-

Confessionele zedenleer, protestantse godsdienst en Islam. Verder moeten 

begeleidsters van het ondersteuningsnetwerk en andere externe hulpverleners ook een 

lokaaltje ter beschikking hebben. Naast een ruimte voor de zorgcoördinator is er ook 

klas nodig waarnaar de co-teachers kunnen uitwijken met een deel van de klas wanneer 

dit nodig blijkt. De leerlingen van de 3de graad met een aangepast curriculum zitten een 

aantal lestijden per week bij een leerkracht in de ankerklas, een ander lokaal dan het 

klaslokaal. Ook een EHBO-lokaaltje kunnen we niet inrichten. In de toekomst zullen de 

klaslokalen multifunctioneel moeten zijn. In een “flexibel” lokaal kunnen de 

klasleerkracht en de co-teacher deze ruimte gebruiken en indelen volgens de noden 

van de co-teaching (complementair werken, in 2 groepen, één groep met extra 

begeleiding, enz….). Zo heb je soms één groot klaslokaal nodig, soms 2 aparte lokalen, 

soms een aparte klashoek, enz…. 

 De invulling die we zeker ook moeten geven aan een nieuw lokaal is een “muzische 

klas”. Hier zouden we kunnen werken aan alle domeinen van muzische vorming en 

materiaal centraliseren: werkbanken, instrumenten, ruimte voor drama en beweging…. 

Omdat zowel de kinderopvang als de speelpleinwerking ook de infrastructuur van de 

gemeenteschool gebruiken, zouden deze extra 2 lokalen ook buiten de schooluren 

kunnen dienen.  

 

Na onze doorlichting in november 2012 kregen we een advies 2 op vlak van veiligheid en 

gebouwen. Dit is een gunstig advies, maar beperkt in tijd. In 2016 kwam de inspectie opnieuw 

met … een pluim! Er werden de nodige werken uitgevoerd om de opmerkingen op het 

brandweerverslag aan te pakken. Er werden antipaniekdeuren geplaatst, rookmelders op de 

zolder geplaatst en in plaats van de houten schroten in de klassen en refter van de kleuterblok 

enkel opnieuw met brandvertragende vernis te behandelen, werd er door het schoolbestuur 

gekozen om deze ruimtes extra te isoleren en de plafonds te verlagen.  

 

Aandachtspunten 

 De staat van het dak is zeker niet meer optimaal. In 2012 schatten experts dat het dak 

binnen de 5 jaar zou moeten vernieuwd worden. Dankzij isolatie volgens de nieuwe 

normen kan dit tevens een besparing van de energiekosten met zich meebrengen. 

 Verder hebben zowel de leerlingen als het leerkrachtenteam eerder aangegeven dat de 

gevel van de school zeker mag worden opgefrist. Beide partijen vinden de uitstraling 

van de gevel een negatief punt voor de school. 

 Er moet ook stilaan gedacht worden aan het vernieuwen van het klasmeubilair. De 

laatste jaren hebben we zowat alle bruikbare reservebanken van de zolder gehaald.  

 

Plannen voor een nieuwbouw / renovatie 
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 Het gebouw waar het grootste gedeelte van de lagere school gehuisvest is, dateert uit 

1937. Het gebouw zelf is een 20 jaar geleden gerenoveerd. Intussen is duidelijk dat dit 

gebouw versleten is. Het dak, de vloerbekleding, slijtage van de ramen, geen isolatie 

van de muren, een versleten verwarmingsketel, enz. 

 Het schoolbestuur/gemeentebestuur heeft plannen voor een “brede school” (campus 

Knipoog). Hierbij zou het oude gedeelte van de gemeenteschool worden afgebroken 

en plaats maken voor een nieuwbouw. De kleuterblok (gebouwd eind jaren 60) zou 

gerenoveerd kunnen worden. Op deze campus zouden de recente nieuwbouw van de 

BKO, het jeugdcentrum, speelpleinwerking, academie voor beeldende kunsten en de 

basisschool worden ondergebracht. Het open zicht naar de Dreef is daarin belangrijk. 

 Een (ver)nieuwbouw zal heel wat van de zorgen en bezorgdheden rond infrastructuur 

binnen de school en bij andere gebruikers weg nemen. Het wordt een mooie uitdaging 

om mee te zijn met het onderwijs van morgen. In oktober 2017 heeft het personeel van 

De Knipoog en alle andere externe gebruikers al een “eisenbundel van eisen” opgesteld: 

Wat is er nodig in de school van de toekomst? Eén van de speerpunten is de flexibiliteit 

van de klaslokalen.  

 De nieuwbouwplannen en renovatieplannen zullen in de komende legislatuur worden 

uitgevoerd. Om dit groot en uitdagend project te verwezenlijken zal worden 

samengewerkt in een PPS-constructie en zal een AGION / subsidiedossier worden 

ingediend. De eerste stappen zijn reeds gezet. 

 

Digitalisering 

In de huidige maatschappij neemt de digitalisering een belangrijke plaats in, het is een evolutie 

die niet meer te stoppen valt. Een school die staat voor goed onderwijs moet mee.  

 De laatste jaren hebben we in alle klassen van de lagere school digitale schoolborden 

kunnen plaatsen. In de loop van de volgende jaren plannen we geen bijkomende 

borden, maar moeten we er wel rekening mee houden dat alle projectorlampen (8 

stuks) moeten vervangen worden. Eén lamp kost ongeveer € 180,00. Bij deze borden 

hoort telkens een laptop die net als de computers van de computerklas na enkele jaren 

sterk verouderd is. In de toekomst moeten de laptops van de leerkrachten 

vervangen worden. De tablets voor het gebruik in de klas door de leerlingen 

moeten vervangen worden door chromebooks. 

 Ook in de kleuterschool kan de digitale wereld niet ontbreken. Daarin staat de 

gemeenteschool nog in haar kinderschoenen en zijn bijkomende voorzieningen nodig. 

We denken hier aan een computer in de klas voor de administratie en interactieve 

media. 

 Een goed werkend wifi-netwerk is van groot belang. Ook de beveiliging van de 

(data)communicatie binnen de school en naar buiten moet up-to-date blijven. 

 

Samenwerking 

De gemeentelijke basisschool werkt in de eerste plaats samen met de vier andere scholen van 

de scholengemeenschap (Lille, Gierle en 2x Olen). Dat uit zich in netwerken, gezamenlijke 

pedagogische studiedagen, directievergaderingen, ZOCO-vergaderingen enz. Het Rode Kruis 

geeft jaarlijks enkele cursussen, er lopen studenten van verschillende hogescholen (Thomas 

More, KUL, ….) stage, diverse sportverenigingen komen sportinitiatie geven, er wordt een 

beroep gedaan op lokale verenigingen als Natuurpunt, politie Neteland komt jaarlijks de 

fietsen controleren en organiseert mee het voetgangersexamen voor de tweede graad en het 
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fietsexamen voor de leerlingen van de derde graad, cel jeugd en gezin Herentals ondersteunt 

bij het begeleiden van problematische gezinssituaties, CLB Vorselaar staat mee in voor de 

opvolging van de leerlingen en er is in dit kader ook een samenwerking met de 

netwerkondersteuning NOA, er is een samenwerking met de begeleiding van MOS, enz. Binnen 

de gemeentelijke diensten is er een samenwerking met kinderopvang, jeugddienst alsook het 

OCMW. Deze samenwerking, met name met OCMW en BKO, kan verder worden verdiept, in 

het bijzonder op het vlak van samen begeleiden en ondersteunen van problematische 

thuissituaties.  

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- landelijke, kleinere school 
- open en laagdrempelig 
- streeft naar binding met 

dorpsgemeenschap 
- kinderen kennen elkaar, 

leerkrachten kennen kinderen en 

ouders 

- 30% van de kinderen van Vorselaar 

kiest bewust voor de gemeentelijke 

basisschool 
- meer bewuste keuze van ouders bij 

keuze school 
- garantie van vrije keuze erkende 

godsdiensten – Niet-Confessionele 

zedenleer 
- grote aandacht voor de 

betrokkenheid van de ouders als 

partners bij de ontwikkeling van hun 

kind  
- openheid voor kinderen met extra 

zorgbehoefte - zorgbeleid 
- gemeentelijk onderwijs = goed 

onderwijs!, positieve doorlichting in 

november 2012 
- aanwezigheid in alle lagere 

schoolklassen van digitale 

schoolborden – meenemen van de 

evolutie van digitalisering  
- samenwerking binnen een 

scholengemeenschap + uitgebreide 

samenwerking met andere diensten 
- het streven naar vernieuwingen 

binnen het onderwijs met de 

- gebrek aan lokalen voor externe 

begeleiders 
- gebrek van een kleuterrefter 
- nood aan aanpassing / 

reorganisatie sanitaire voorziening 

voor kleuters  
- gebrek aan voldoende klaslokalen 

voor specifieke activiteiten, 

werkvormen, vakdomeinen  
- gebrekkige isolatie (bv. slechte 

staat dak) en slechte akoestiek 
- verouderde/afgekeurde toestellen 

in de turnzaal 
- staat van het klasmeubilair 
- intern communicatiesysteem 

(intercom) werkt nog zeer beperkt 
- infrastructuur in het algemeen: 

versleten gebouw ‘fase 1’ (bouwjaar 

1937) en gebouw ‘fase 2’ dat niet 

voldoet aan de criteria voor een 

kleuterschool. 
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gebruikte methodes en 

onderwijsvorm zoals de co-teaching 

- school in het groen met sinds 1 

september 2016 een uitbreiding met 

een stuk bos gebruikt als speel- en 

leerbos 
- budgetvriendelijke school waar we 

ruim onder de maximumfactuur 

blijven omdat de ouders slechts een 

deel van het werkelijke bedrag 

betalen voor uitstappen en 

zwemlessen 
- duidelijke visie binnen de school 

door visualisatie pedagogisch 

project 
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- BKO en speelpleinwerking maken 

eveneens gebruik infrastructuur 

school- bij extra klassen= win-win 

- verbetering gebouw = verbetering 

ovv veiligheid, hygiëne, 

energiebesparing e.a. 

- samenwerking 

- verdere digitalisering en 

communicatie met andere 

gemeentelijke diensten 

- nieuw/vernieuwd schoolgebouw 

afgestemd op de noden van het 

onderwijs vandaag. De 

campusgedachte is hierbij een 

pluspunt 

- een nieuw/vernieuwd 

schoolgebouw als extra 

aantrekkingskracht voor nieuwe 

kleuters 

- verder concretiseren van de 6 

pijlers van ons pedagogisch project 

voor de ouders 

- algemeen: verouderde en slechte 

staat van de schoolgebouwen 

- digitalisering: nog optimaliseren 

(draadloos) netwerk, nood aan 

onderhoud + tijdig vervangen 

digitale schoolborden + laptops 

leerkrachten en tablets leerlingen 

- de aanpassingen (Vlaamse 

regering) na de afschaffing van het 

M-decreet  

- een dalend aantal instappende 

kleuters kan een dalend aantal 

lestijden als gevolg hebben 

waardoor de organisatie van onze 

co-teachingverhaal op de helling kan 

komen staan 

- beperkte budgetten, subsidiëring 

- wachtlijsten voor subsidiëring 

investeringen 

- steeds uitgebreidere verplichtingen 

via opgelegde wetgeving  

 

 

III. Uitdagingen 

 

 We moeten er zeker voor zorgen dat het huidige budget behouden blijft om 

hedendaagse leermiddelen te kunnen aanschaffen en zo in te spelen op de beste 



P a g i n a  | 157 

 

pedagogische inzichten. De digitalisering van de volledige school is eveneens een 

belangrijk gegeven.  

 We engageren ons voor onderwijs waarin alle leerlingen zoveel mogelijk de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen behalen, gemeentelijk onderwijs met een 

extraatje meer. Ons pedagogisch project blijven waarmaken! 

 De aanpassing / uitbreiding / vernieuwing van de infrastructuur is een noodzaak. In 

de omgevingsanalyse en de sterkte-zwakteanalyse zijn voorbeelden van 

tekortkomingen op diverse vlakken opgesomd. Voldoende financiële ruimte voor 

onderhouds- en vervangingswerken moet behouden blijven. 

 We streven met het zorgbeleid i.s.m. het OCMW en de BKO binnen de 

gemeenteschool naar maximale ontplooiing van elk kind. 

 We blijven samenwerken met onze externe partners. 

 

4.3.1.2 Onderwijsaanbod in de gemeente 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Aantal scholen en leerlingen 

In een dorp van amper 7800 inwoners komen elke morgen bijna 3800 studenten, leerlingen en 

leerkrachten naar school. Naast de eigen gemeentelijke basisschool De Knipoog is er het Vrij 

Onderwijs met kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO), een internaat, 

een peda en hoger onderwijs (departement Lerarenopleiding Thomas More) en een CLB 

(Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Bij de meeste recente overzichtscijfers waren er in het 

Vrij Onderwijs:  215 kleuters, 304 leerlingen in het lager onderwijs, 1654 leerlingen in het 

secundair onderwijs en 750 studenten in het hoger onderwijs. 

 

Volgende studierichtingen kan men in Vorselaar volgen: 

Latijn, Grieks-Latijn, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Wiskunde, Wetenschappen-Wiskunde, 

Moderne talen-Wiskunde, Moderne Talen-Wetenschappen, Humane Wetenschappen, 

Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde, Boekhouden-Informatica, Handel, Techniek-

Wetenschappen, Farmaceutisch Assistent, Sociale en Technische Wetenschappen, Kantoor, 

Moderealisatie en Verkoop, Organisatiehulp, Kinderzorg, Zorgkundige, Internaatswerking. 

 

Aantrekkingskracht van de gemeente 

Gewoon en buitengewoon onderwijs 

 

 Aantal leerlingen die  

school lopen en in 

de gemeente 

wonen 

 wonen in de 

gemeente 

school lopen in de 

gemeente 

Gewoon 

kleuteronderwijs 

269   28   245  

Buitengewoon 

kleuteronderwijs 

14 0 0 
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Gewoon lager 

onderwijs 

494   501   417   

Buitengewoon lager 

onderwijs 

24   0 0 

 

Uit welke gemeente komen de leerlingen in de scholen? 

Woonplaats Percentage 

Vorselaar 84,44  

Grobbendonk 3,70  

Herentals 3,19  

Lille  2,17  

Zandhoven 2,20  

 

In welke gemeente gaan de leerlingen naar school? 

Vestigingsplaats Percentage 

Vorselaar 84,01  

Lille 3,17  

Grobbendonk 2,41  

Herentals 2,66  

Kasterlee 1,40  

Andere  6,35  

 

Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs 

 

 Aantal leerlingen die  

school lopen en in de 

gemeente wonen 

 wonen in de 

gemeente 

school lopen in de 

gemeente 

Voltijds gewoon 

secundair onderwijs 

479  1394  257  

Deeltijds beroeps 

secundair onderwijs 

8  0 0  

Buitengewoon 

secundair onderwijs 

31  0 0  

 

 

Uit welke gemeente komen de leerlingen in de scholen 

Woonplaats Percentage 

Grobbendonk 20,88  

Lille 21,88  

Vorselaar 18,44  

Zandhoven 15,57  

Herentals 5,81  

 

 

In welke gemeente gaan onze leerlingen naar school? 

Vestigingsplaats Percentage 
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Vorselaar 49,61  

Herentals 22,59  

Zandhoven 8,11  

Geel 2,90  

Turnhout 4,63  

Andere  12,16 

 

Onderwijskansarmoede-indicator en leerlingenkenmerken 

 

Gemeentelijk onderwijs 

De Knipoog wil een open en laagdrempelige school zijn met een grote aandacht voor de 

betrokkenheid van ouders die worden erkend als partners bij ontwikkeling en leervorderingen 

van hun kind. Tevens staat de school open voor kinderen met extra individuele zorgbehoeften. 

“School voor iedereen” is één van de pijlers van het pedagogische project van De Knipoog. 

Naast een voltijdse zorgcoördinator voor de hele basisschool hebben we ook nog bewust 

gekozen om 4 leerkrachten als co-teacher in te zetten in de lagere school en de 

kinderverzorgster ook in dit kader te laten ondersteunen in de kleuterschool. Onze 

zorgcoördinator is onze vertrouwenspersoon voor de ouders.  

 

Tijdens schooljaar 2018-2019 zijn 8 kinderen aangemeld bij het ondersteuningsnetwerk NOA. 

Een ondersteuner is aanwezig tijdens 2 halve dagen. Er zijn ook 3 logopedisten voor logo voor 

7 kinderen tijdens de lesuren, een begeleider van de organisatie “Werelddelen” voor 

taalinitiatie bij 4 kleuters en 1 leerling 6de leerjaar en 4 CLB-medewerkers die deel uitmaken 

van het zorgteam. Verder kunnen we gebruik maken van 4u extra kinderzorg voor 

taalondersteuning bij de kleuters. Deze extra uren komen vanuit de scholengemeenschap LOV 

d.m.v. stimuluspunten.  Het is vaak een probleem om deze externe begeleiders een lokaal te 

kunnen toewijzen voor hun ondersteuning. 

 

Leerlingen met SES-kenmerken (sociaal-economische status) De Knipoog: 

 

Thuistaal 7 

Diploma moeder 33 

Schooltoelage 48,5 

 

Binnen onze scholengemeenschap LOV (met 5 scholen) heeft De Knipoog op één school na 

procentueel bekeken het hoogst aantal SES-lestijden (= kinderen met SES kenmerken). 

 

Aantal niet-Belgen GBS De Knipoog: 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

totaal 

basisschool 

231  249  238  229  226  219  226 

niet-Belgen 14 4 2  7  7  7  7 

% niet-Belgen 0,4  1,6  0,8  3  3  3,1  3 

 

Vrij onderwijs 

Ook in het Vrij Onderwijs is er veel aandacht voor zorg en begeleiding van de leerlingen. 

Leerlingen met SES-kenmerken in het Vrij onderwijs: 
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- Basisonderwijs 

 OKI Thuistaal Diploma 

moeder 

schooltoelage Buurt 

Kleuteronderwijs 0,29 12   30   17    

Lager onderwijs 0,37 6   56   62    

 

- Secundair onderwijs 

 OKI Thuistaal Moeder Schooltoelage Buurt  

1ste graad 0,31  17  47   74  6   

2de graad 0,34  13  57   85   8   

3de graad 0,32  10  59   89   13   

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTE 

- Aanwezigheid van verschillende 

netten en niveaus 

- Groot aanbod van studierichtingen 

in het secundair onderwijs 

- Aandacht voor zorg in de beide 

netten 

 

- Geen huiswerkbegeleiding in het 

gemeentelijk onderwijs 

- Redelijk veel kinderen uit gezinnen 

met minder kansen 

  KANSEN BEDREIGINGEN 

- Samenwerking met scholen  
- Mogelijke uitbreiding van project 

Peuters en zo naar 

huiswerkbegeleiding 

 

- Mobiliteitsprobleem  

- Problemen (bv. drugproblematiek) 

door aanwezigheid secundaire en 

hogeschool 

 

III. Uitdagingen 
 

 We werken samen met de scholen en andere partners aan mobiliteit, veiligheid, 

drugpreventie 

 Vorselaar nog meer profileren als onderwijsgemeente 

 Mogelijkheden tot huiswerkbegeleiding onderzoeken  

 Extra aandacht voor kinderen uit gezinnen met minder kansen 
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4.3.1.3. Kunstonderwijs 

I. Omgevingsanalyse 

 

In Vorselaar kan je ook voor kunstonderwijs terecht. Naar aanleiding van het nieuwe decreet 

voor het Deeltijds Kunstonderwijs dat in werking is getreden op 1 september 2018, werkt 

Vorselaar samen met de Academie van Herentals op het vlak van kunst- en muziekonderwijs. 

Deze samenwerking creëert heel wat kansen voor de toekomst. Door een duurzame structurele 

omkadering te scheppen kan Vorselaar op lange termijn een kwaliteitsvolle beeldende en 

muzikale vorming blijven garanderen voor de kinderen binnen de eigen gemeente. De 

professionele omkadering van de Academie zorgt voor een aantal voordelen. Na het afronden 

van de 1ste en 2de graad ontvangen de leerlingen een erkend getuigschrift. Ouders ontvangen 

bovendien een fiscaal attest waarmee ze het inschrijvingsgeld kunnen inbrengen bij de 

belastingaangifte. 

 

Beeldende kunsten 

Het Vorselaarse tekenschooltje, dat zijn werking en bekendheid de voorbije jaren al sterk zag 

uitbreiden, was in het verleden een plaatselijk initiatief van de Cultuurraad en het 

Gemeentebestuur. Vanaf september 2018 werd de tekenschool een officiële afdeling van de 

Academie voor Beeldende Kunst van Herentals. De tekenlessen vinden plaats op 

zondagvoormiddag in de refter van gemeentelijke basisschool De Knipoog. Er wordt nog 

steeds gewerkt volgens 2 leeftijdsgroepen: Picasso’s (6-7-jarigen) en Pollocks (8-12-jarigen). 

Beide groepen gaan op een speelse en actieve manier aan de slag met kleur, vlak, lijn, vorm en 

verschillende materialen: tekenen, schilderen, kleuren, knippen, plakken, drukken, kleien, 

hameren, kijken, voelen, lachen, … Kinderen leren naar kunst kijken en ontwikkelen hun 

creatieve vaardigheden. De samensmelting met de Academie hield ook enkele nieuwigheden 

in. De lessen vinden voortaan wekelijks plaats en het secretariaat van de academie verloopt 

niet langer via de Vorselaarse cultuurdienst, maar wel via het secretariaat van de Academie.  

 

Schooljaar 2018-2019 werd een overgangsjaar waarin 2 van onze huidige lesgeefsters 

behouden blijven aan de zijde van een leerkracht van de Academie. De gemeente Vorselaar 

zorgt voor de vrijwilligersvergoeding van deze 2 leerkrachten. Verder zal Vorselaar een 

jaarlijkse financiële bijdrage leveren van € 40,00 per ingeschreven leerling. 

 

Muziek, Woord & Dans 

Vanaf september 2018 begon ook de Academie voor Muziek, Woord en Dans aan een nieuw 

verhaal. Na vele jaren in Gemeentelijke Basisschool De Knipoog, werd de nieuwe lesplaats 

“Gebouw De Horizon” in het Kardinaal Van Roey-Instituut. Daar zijn aangepaste klassen en 

instrumenten aanwezig om nog betere muzieklessen te kunnen bieden.  

 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 kunnen ook kinderen van het 1ste en 2de leerjaar les volgen 

aan de Academie, in eigen dorp (vroeger was dit pas vanaf 8 jaar). Zij ontwikkelen hun talent 

voor muziek en woord via liedjes, versjes, klein slagwerk, bewegen op muziek … Deze lessen 

vinden elke donderdag plaats, van 16 tot 17u. 
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De leerlingen van het 3de leerjaar die starten met muzieklessen volgen vanaf nu meteen 

instrumentles, samen met muzieklab (dat is de naam voor de nieuwe notenleer). Eerstejaars 

volgen in Vorselaar muzieklab. Ook instrumentles wordt aangeboden in Vorselaar: dwarsfluit, 

gitaar, koperen blaasinstrumenten, piano, hobo en saxofoon. Het lesuur is af te spreken met 

de leerkracht. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- Aanwezigheid van muziekonderwijs 

en tekenlessen 
- Samenwerking met de school – 

gebruik van de lokalen en de 

gemeente   

- Gebrek aan eigen infrastructuur voor 

de tekenlessen en ontbreken van 

een ruimte voor materiaalopslag van 

het tekenmateriaal en de 

kunstwerkjes.  

- Capaciteitsgebrek in de 

gemeenteschool brengt 

organisatorische problemen met 

zich mee voor tekenschool, die geen 

eigen lokaal ter beschikking heeft. 
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

 

- Bij infrastructuurwerken aan de 

school rekening houden met 

noodzakelijke ruimte voor 

tekenlessen 
 

 

 

III. Uitdagingen 

 

 Bij toekomstige verbouwingen aan de school is het raadzaam rekening te houden met 

de plaatsbehoefte van de tekenschool, liefst met een eigen atelier dat ook 

multifunctioneel kan worden gebruikt. 
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4.3.1.4. Sociale en andere voordelen: ochtend-, avond- en middagtoezicht, kosten 

toegangsprijs zwembad en flankerend onderwijsbeleid. 
 

I. Omgevingsanalyse 

In het kader van sociale en andere voordelen geeft de gemeente een financiële bijdrage aan 

het vrij onderwijs voor: 

 kosten toegangsprijs zwembad voor het lager onderwijs 

 middagtoezicht 

 milieulessen i.s.m. IOK 

 Sinterklaasactie 

 

De directies van de verschillende scholen en de schepen van onderwijs overleggen in het 

Onderwijsplatform. In dit overlegplatform wordt meestal info gegeven over geplande 

activiteiten. De gemeente behoort niet tot een gebied met Lokaal Overleg Platform (LOP). Er is 

een kindergemeenteraad en afgevaardigden van het onderwijs zetelen in welzijnsplatform, 

lokaal overleg kinderopvang, lokaal overleg opvoedingsondersteuning, mobiliteitscommissie, 

milieuraad, cultuurraad. De schepen voor onderwijs neemt deel aan het intergemeentelijk 

overleg georganiseerd door IOK.  

 

Er wordt o.a. samengewerkt in het kader van: 

 mobiliteit: veilige schoolomgeving 

 natuur en milieubeheer: zwerfvuilactie, kruidentuin  

 cultuur: jaarmarkt, 11 novemberviering 

 gezondheid: beweegmoment 

 sport: voetbaltornooi 

 ontwikkelingssamenwerking en solidariteit: tussenkomst materialen 

 

Een totaalvisie op flankerend onderwijsbeleid is nog onvoldoende uitgebouwd. Wel wordt er 

reeds op tal van gebieden die behoren tot flankerend onderwijs gewerkt en worden activiteiten 

ontwikkeld, maar op een niet-samenhangende wijze. Er moet dus een totaalvisie worden 

ontwikkeld.  

 

Vergoed toezicht in het gemeentelijk onderwijs 

Voor toezicht dat buiten de opdracht valt van de leerkrachten, bepaalt de gemeente een 

verplichte vergoeding. Tijdens de middagrefters en toezichten worden de leerkrachten in de 

gemeenteschool geholpen door een 4-tal mensen in het systeem Wijk-werken. De wijkwerker 

werkt steeds met een leerkracht samen. 

 

Dienstverlening buiten enkel onderwijs 

De infrastructuur van de gemeenteschool wordt na de schooluren gebruikt door de 

kinderopvang, de speelpleinwerking (gedurende de zomervakantie), het Rode Kruis, de 

tekenschool en diverse sportverenigingen. 
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II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- middagtoezicht van leerkrachten 

wordt aangevuld met wijkwerkers 

- gebruik van de lokalen buiten de 

schooluren door derden (BKO, 

speelplein, Kidsnack, tekenles, 

muziekles, yogales…) 

- sociale voordelen ook voor Vrij 

onderwijs 

- onderwijsplatform 

- te weinig lokalen en onaangepaste 

lokalen om aan de behoeften van alle 

gebruikers te voldoen  

- geen globale visie op flankerend 

onderwijsbeleid 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- bij een goede en degelijke 

infrastructuur kan de school meer 

optimaal en functioneel zowel door 

de school als door diverse derden 

gebruikt worden 

- Vorselaar kan in aanmerking komen 

voor subsidies flankerend onderwijs 

 

- nodige budgetten 

- bij toezicht: continuïteit 

wijkwerkers? 

 

 

III. Uitdagingen 
 

 Bij de aanpassing van de infrastructuur van de school is het efficiënt om rekening te 

houden met het functioneel gebruik van de school door de school zelf en door 

derden, zodat de lokalen zo goed mogelijk worden benut. 

 In het toezicht is de continuïteit van Wijkwerkers een belangrijk gegeven. 

 Er wordt in nauw overleg met de betrokken onderwijspartners een globale visie over 

flankerend onderwijs uitgebouwd.  
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4.3.2 Gezin en kinderen 

 

4.3.2.1. Gezinshulp 

I. Omgevingsanalyse 

 

Doelstellingen van de dienst/Doelgroep  

 Mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen en 

mantelzorgers hierbij ondersteunen. 

 Gezinnen, alleenstaanden en senioren die hulp nodig hebben bij het huishouden. 

 Cliënten ondersteunen bij de huishoudelijke taken. 

 

Aansturing  

De aansturing van de dienst gezinszorg gebeurt door een subregionale verantwoordelijke die 

in dienst is van Welzijnszorg Kempen en werkt voor 3 gemeenten. Zij werkt 0,6 VTE. De 

gezinszorg werkt subregionaal binnen een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Thuiszorg 

Kempen. Zo kan de dienst beter ingaan op de noden in de subregio (inzetbaarheid wordt 

vergroot, vervangingen worden ingevuld, …). 

 

Personeelsformatie  

Het personeel van de dienst gezinszorg van het OCMW werd in 2014 gedetacheerd naar de 

IVA Thuiszorg Kempen. Op het grondgebied Vorselaar waren er in 2017-2018 7,1 VTE 

verzorgenden aan het werk. Er werken 9 verzorgenden voor de dienst. De poetsvrouw voor de 

thuisdiensten van het OCMW wordt ook betrokken bij de  tweewekelijke wijkwerkingen van de 

dienst gezinszorg. Het ziekteverzuim wordt bewaakt en opgevolgd. 

 

Samenwerking 

-met andere hulpverleners (sociale dienst, verpleging, …) 

-actief participeren aan werkoverleg, cliëntoverleg (MDO’s, zorgoverleg,…) 

-deelnemen aan beroepsgebonden vormingen 

-met LDC :  

*activiteiten worden doorgegeven van LDC naar gezinszorg zodat de verzorgenden  de cliënten 

kunnen warm maken om hier aan deel te nemen  

*indien er nood is aan gezinszorg geeft de verantwoordelijke van LDC dit door aan de 

verantwoordelijke gezinszorg  

*via LDC wordt er informatie verspreid rond de dienst gezinszorg (promotiemateriaal zoals 

folders, poster) om de dienst nog beter op de kaart te zetten binnen het lokale 

dienstencentrum en, breder, binnen de gemeente 

*Wanneer er binnen LDC of OCMW nieuwe initiatieven ontstaan die zinvol zijn om bekend te 

maken bij de dienst gezinszorg, wordt dit geagendeerd op de vergaderingen van de 

wijkwerking (bijvoorbeeld de seniorengids) 

*overlegplatform van de IVA: hier wordt nuttige informatie uitgewisseld tussen alle 

verantwoordelijken gezinszorg van de hele regio 
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Andere spelers binnen de gemeente  

Momenteel zijn vooral Familiehulp, de Landelijke Thuiszorg, Solidariteit voor het Gezin en de 

Voorzorg vertegenwoordigd binnen de gemeente. 

 

Evolutie cliëntenprofiel en taakinhoud  

De laatste jaren was er een evolutie van cliënten die meer poetsdienst dan gezinszorg nodig 

hebben naar enerzijds een acutere opvang van cliënten (uit psychiatrie, na ziekenhuisopname 

opstarten hulp gezinszorg) en naar anderzijds cliënten die meer intensief hulp nodig hebben 

per week (bijv. van een halve dag per week naar 3,5 dagen per week). De laatste jaren  is er een 

evolutie naar “echte“ gezinszorgposten (waar poetsen beperkt wordt tot de helft van de tijd). 

Ook evolueert de taakinhoud en is er meer plaats voor begeleiding (mee op doktersbezoek 

gaan, deelnemen aan activiteiten in het LDC, …). Dit is een positieve evolutie. 

 

Evolutie wachtlijsten 

In 2017 stonden er gemiddeld 4 mensen op de wachtlijst. Dit was een hoger aantal dan 

voordien. In de eerste helft van 2018 was de wachtlijst volledig weggewerkt omdat er vanuit 

WZK meer verzorgenden voor Vorselaar werden ingeschakeld. 

 

In de toekomst is het zeker nuttig om onze dienst beter op de kaart te zetten. We moeten 

zorgen dat we dadelijk kunnen vervangen bij ziekte van verzorgenden en onze dienst in de 

kijker zetten (via LDC, via de communicatiekanalen van gemeente Vorselaar). 

 

Samenwerking gezinszorg,  poetsdienst & sociale dienst 

Er is een samenwerking in diverse dossiers met  gezamenlijke cliënten. De samenwerking wordt 

besproken op de wijkwerking van de gezinszorg en we houden rekening met de samenwerking 

bij het opstellen van de maandelijkse werklijst van de gezinszorg en de poetsdienst. Momenteel 

is er een halftijdse poetsvrouw tewerkgesteld binnen het OCMW.  

 

In de toekomst zou de poetsdienst moeten worden uitgebreid om de cliënten betere 

dienstverlening te bieden en te vermijden dat cliënten overschakelen naar andere spelers op 

de markt zoals Familiehulp, de Landelijke Thuiszorg, De Voorzorg, e.d. die wel poetsdiensten 

kunnen aanbieden. 

 

Vanuit de gezinszorg wordt in gemeenschappelijke dossiers ook deelgenomen aan 

multidisciplinair overleg. 

 

Tendensen en toekomst van de dienst gezinszorg  

In de toekomst  zijn er plannen binnen de IVA om ook hulp aan te bieden buiten de “normale” 

werkuren (8-16.30u). Meer cliënten gaan nood hebben aan nachthulp, weekendhulp en hulp 

voor en na de uren.  
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We moeten eraan blijven werken om een belangrijke speler te zijn naast de grote private 

diensten. Een openbare dienst gezinszorg heeft zijn meerwaarde op de markt: 

 Een integrale totaalbenadering van de cliënt: we houden rekening met de vragen van 

de cliënt. 

 Zorg op maat: vanuit het OCMW wordt niet enkel gezinszorg aangeboden, maar ook 

andere diensten en tegemoetkomingen. 

 Persoonlijke aanpak: er is een grote bereikbaarheid van de verantwoordelijke. De 

cliënt heeft één contactpersoon die de volledige zorg organiseert en ingaat op andere 

zorgvragen. 

 De lokale inbedding in het OCMW: door de lokale inbedding is er dadelijk overleg 

mogelijk met de andere diensten binnen het OCMW. Er kan kort op de bal gespeeld 

worden.  

 We zorgen voor een goede begeleiding van de verzorgende: de specifieke 

zorgvragen van cliënten vragen om extra intervisie, vorming en ondersteuning van de 

verzorgende. 

 Grote loyaliteit van de verzorgende tav de werkgever: er is een hoge continuïteit bij 

de hulp, er is een goede band werkgever – verzorgende – cliënt. 

 Als openbare dienst hebben we een rol als marktregulator: deze rol is vooral gericht 

naar sociaal en financieel zwakkeren, mensen met een beperking, mensen met 

psychische problemen, …, kortom, mensen die bij private diensten dikwijls uit de boot 

vallen. 

 We trachten verzuiling tegen te gaan. 

 Integrale gezinszorg.  

 

De bevolking wordt steeds ouder (vergrijzing). Het aantal aanvragen gaat stijgen. De 

mantelzorgers vallen meer en meer weg bij onze cliënten. Zij hebben vaak zelf een druk leven, 

wonen niet dicht meer bij hun ouders, … Daardoor zal meer een beroep moeten gedaan 

worden op gespecialiseerde diensten, zoals de gezinszorg. 

 

Door wachtlijsten en de toelatingsvoorwaarden voor instellingen is er een tekort aan plaatsen. 

Deze mensen zullen meer geholpen moeten worden in de thuiszorg. Mensen die nu nog 

residentieel in een psychiatrische instelling opgenomen zijn, zullen in de toekomst meer 

ambulant begeleid worden. Hierdoor gaan we met de gezinszorg meer moeten komen bij 

psychiatrische patiënten. Dit is psychisch belastend voor onze verzorgenden en vormt zeker 

een uitdaging in de toekomst. 

 

Voor jonggepensioneerden of tweeverdieners van wie iemand ziek is, is de prijs van de 

gezinszorg hoog. Voor deze groep is het goedkoper als ze hulp hebben via dienstencheques. 

Gaat dit op langere termijn gevolgen hebben voor de gezinszorg? 

Gezins- en seniorenhulp 

     

 

Thuiszorg 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal cliënten, gemiddeld per maand   35 32 34 37 36 
Gepresteerde uren  6.178 5.986 5.450 6.333  
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II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- bestaan van het aanbod van de openbare 

dienstverlening met de genoemde 

meerwaarde 

- 1 centrale aansturing   

- centraal personeelsbeleid 

- samenwerking met poetsdienst OCMW, 

sociale dienst en het LDC 

- samenwerking met “derden” 

- snel kunnen ingaan op hulp/beperkte 

wachtlijst 

- het mee betrekken van de poetshulp van 

het OCMW bij de wijkwerking 

- gezamenlijke cliënten poets – 

verzorgenden, sociale dienst - verzorgenden 

- soms nog te veel poetstaken voor 

verzorgenden 

- nog te weinig bekend als dienst  

- huidige structuur vanuit WZK 

- geen aanbod buiten de klassieke werkuren 

 

KANSEN  BEDREIGINGEN 

- uitbreiding van de samenwerking met de 

poetsdienst, sociale dienst OCMW en LDC 

- vergrijzing: aanbieden van “echt” 

maatwerk, positieve wijziging van 

taakinhoud van de verzorgende  

- meer naambekendheid geven aan de 

dienst 

- aanbieden van gezinszorg buiten de 

gewone werktijden 

- blijven zorgen dat we aanwezig blijven 

- integrale gezinszorg 

 

- aanwezigheid van de private sector,vnl. cf. 

poetshulp – thuiszorg, mogelijke overstap 

bij niet-aanbieden van combinatie 

- afhankelijkheid van subsidies 

- te beperkte budgetten om poetsdienst 

OCMW te kunnen uitbreiden  

- de wijziging in de aard van de 

dienstverlening, profiel van de cliënt 

- verdere vergrijzing  

 

 

III. Uitdagingen 
 

 We moeten streven naar zo goed mogelijke samenwerking op lokaal vlak tussen de 

dienst gezinszorg, de sociale dienst, de poetsdienst en het lokaal dienstencentrum 

van het OCMW. 

 Op vlak van dienstverlening moeten we gaan naar “echt” maatwerk dat mee evolueert 

met de behoeften van de cliënten. 

 In diezelfde lijn zullen we moeten evolueren naar een dienst die eveneens buiten de 

gewone werkuren, d.w.z. op onregelmatige tijdstippen, kan instaan voor de 

noodzakelijke zorghulpverlening voor de cliënt. 

Aantal personen op wachtlijst,  

gemiddeld per jaar 
 

2 1 2 4 1 
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 Om een belangrijke speler te blijven op de markt moeten we verder blijven werken 

aan naambekendheid en moeten we zorgen voor een positief imago van de dienst 

gezinszorg. Hiertoe moeten we, zeker lokaal, alle bestaande kanalen blijven 

gebruiken. 

 De dienst gezinszorg moet een belangrijke speler blijven bij het cliëntoverleg, met 

name bij het multidisciplinair overleg (MDO).  

 Integrale gezinszorg. 

 

4.3.2.2. Opvoedingsondersteuning 

I. Omgevingsanalyse 

 

Samen met het OCMW werkt BKO aan opvoedingsondersteuning. Binnen de sociale dienst is 

er een contactpersoon opvoedingsondersteuning die deze materie opvolgt, zowel op 

provinciaal vlak als op regionaal vlak via de intergemeentelijke samenwerking ISOM/Neteland. 

De activiteiten die we nu reeds organiseren zijn: 

 jaarlijks thema avonden, georganiseerd via ISOM/Neteland 

 tweewekelijks een speelbabbel  

 maandelijkse aanwezigheid van Kind en Gezin, afwisselend workshop rond starten 

met vaste voeding en permanentie  

 de Mini party  

 overleg rond opvoedingsondersteuning OCMW binnen het Lokaal Overleg 

Kinderopvang 

 

Door de erkenning Huis van het Kin en de samenwerking binnen ISOM/Neteland is het 

samenwerken met het OCMW intensiever geworden. De coördinator van de BKO en twee 

maatschappelijk werkers van het OCMW overleggen regelmatig om hun samenwerking te 

bekijken en te verbeteren. Een paar maal per week is er een maatschappelijk werker in de BKO 

/ Huis van het Kind aanwezig. Hierdoor verlaagt de drempel voor ouders die het moeilijk 

hebben om op het OCMW beroep te doen. Niet alleen wordt het OCMW door de BKO 

ingeschakeld bij betalingsachterstanden, maar ook moeilijke opvoedingssituaties worden 

beter bespreekbaar. De laatste jaren zijn beide diensten duidelijk naar elkaar toegegroeid. Dit 

zal nog verbeteren omdat de coördinator van de BKO vanaf nu bij de medewerkers van de 

sociale dienst is gehuisvest.   

 

Speelbabbels ISOM/Neteland gemeenten 2018 

 Totaal aantal 

SpeelBabbels 

 

Totaal 

aantal 

peuters 

Totaal 

aantal 

nieuwe 

gebruikers 

Gemiddeld 

aantal 

peuters per 

maand 

Gemiddeld 

aantal ouders 

per maand 

Gemiddeld 

aantal 

unieke 

gezinnen 

per maand 

Grobbendonk 19 52 3 4,67 4,33 2,08 

Lille 19 99 15 9,50 8,92 4,25 

Herentals  40 306 61 30,58 25,33 10,75 

Olen 39 280 20 25 26,08 8,08 

Vorselaar 18 130 19 12,41 11,50 7,09 

Kasterlee 21 148 34 15,16 11,58 5,42 
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Herenthout 38 229 29 21,50 22,25 5,75 

       

Andere 

gemeenten 

     5,67 

Totaal 194 1244 181 115,73 107,64 47,73 

 

Cijfers Huis van het Kind - Middenkempen 

Gem aantal peuters per 

Speelbabbel 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Grobbendonk 3 6 7 6 7 5 3 

Lille     2 3 5 

Herentals  12 12 12 9 8 8 8 

Herentals Diependaal 

(vakantie) 
 11 13 11 10   

Olen 8 6 5 10 10 9 7 

Vorselaar 12 9 10 10 8 8 7 

Kasterlee      5 7 

Herenthout 10 8 10 11 11 7 6 

Vakantie activiteiten   25 32 12   

Cijfers Huis van het Kind - Middenkempen 

 

 

Gemeente Thema  Spreker Aantal 

deelnemers 

Vorselaar Workshop Voorbereiding 

op de kleuterschool  en 

zindelijkheid 

16/2 K&G en HvhK 8 

Herenthout Hoog sensitiviteit 21/02 Nicole De Winter 38 

Herenthout Workshop Weerbaarheid 22/2 Nicole De Winter 55 

Herenthout ASS: School en studie 

keuze 

13/3 VVA 7 

     

Kasterlee Kinderen en opruimen 16/03 Ellen Rymen 30 

Herentals Voorbereiding op de 

kleuterschool voor 

professionelen  

18/04 Anne Goethals 19 

Herenthout Triple P 

Groepsprogramma 

Vanaf 

24/4 

CKG Berlaar 12 

Lille Gezin in evenwicht 11/05 An Coetsiers 14 

Herenthout Wat is autisme 12/06 VVA 15 

Grobbendonk 

 

De gezonde brooddoos 26/09 Chris Crabbé 18 

Olen Zelfmoordpreventie bij 

jongeren 

10/10 Lies Scaut 16 

Herenthout ASS; Dokter en hygiëne 16/10 Annick Peeters VVA 5 

Kasterlee Grootouder in deze tijd 16/10 Filip Van der Vorst 14 
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Herenthout Als kleine kinderen groot 

worden 

21/11 Gezinsbond 8 

Lille Zwangerschap en 

borstvoeding 

9 en 

23/11 

Tine Ghys 6 

Kasterlee Straffe madammen 23/11 Nele De Boeck 40 

 

Cijfers Huis van het Kind - Middenkempen 

 

Miniparty 

 

Aantallen 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Unieke kinderen 

 

Activiteiten  

 

Gem opkomst per activiteit 

 

 

 

 

5 

 

17 

 

 

 

4 

 

9 

 

 

 

4 

 

11 

 

26 

 

4 

 

14 

 

22 

 

2 

 

9 

 

13 

 

3 

 

8 

 

31 

 

4 

 

13 

 

24 

 

5 

 

10 

 

Geboortezakken 

Sinds 2017 wordt de geboortepremie niet meer op de rekening van de ouders gestort, maar 

worden ouders uitgenodigd in het Huis van het Kind om een geboortezak af te halen. Hierin 

zitten cadeaucheques van Vorselaar ter waarde van 75 euro (hetzelfde bedrag als de 

geboortepremie).  Op die manier proberen we ouders te laten kennismaken met het Huis van 

het Kind, zodat ze van in het begin weten dat dit initiatief bestaat.   

Er wordt op dat moment ook uitleg gegeven over de initiatieven van het Huis van het Kind 

zoals de speelbabbels, de permanentiemomenten en workshops rond vaste voeding van Kind 

en Gezin … In 2018 waren er 73 geboortes en hebben 64 gezinnen hun geboortezak afgehaald. 

 

Mini party 

Door het organiseren van de “Mini party” wordt geprobeerd om jonge kinderen in contact te 

brengen met gezonde voeding. Enerzijds helpen zij mee eten klaarmaken, anderzijds leren zij 

vaardigheden zoals de tafel aan te kleden, tafeldecoratie knutselen, ed meer.  Deze activiteit 

kadert in opvoedingsondersteuning.  
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II.   Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

 

- we proberen te werken aan 

opvoedingsondersteuning 

- samenwerking sociale dienst en 

contactpersoon opvoedingsondersteuning 

- samenwerking, intergemeentelijk/ 

provinciaal en gemeentelijk (BKO), rond 

opvoedingsondersteuning 

- organisatie van activiteiten 

opvoedingsondersteuning (activiteiten & 

subsidie) 

- intensieve samenwerking BKO en OCMW 

rond dit thema, een samenwerking die enkel 

zal verstevigen  

 

 

- beperkte mogelijkheid om rond 

opvoedingsondersteuning te werken   

- geen of onvoldoende werkkrachten met 

pedagogische opleiding  

KANSEN  BEDREIGINGEN 

 

- samen met LDC activiteiten ontwikkelen 

 

- budgetten en de nodige tijd om rond dit 

thema intensiever te werken 

- nieuwe wetgeving rond kinderopvang en 

opvoedingsondersteuning: Huis van het 

Kind, in hoeverre kan 

opvoedingsondersteuning nog blijven? 

 

III.  Uitdagingen 
 

 Een betere specialisatie in de materie zou een meerwaarde binnen de werking van 

de sociale dienst, de BKO en de cliënten betekenen. 

 Op het vlak van opvoedingsondersteuning meer activiteiten met het 

dienstencentrum ontwikkelen.  

 

4.3.2.3. Kinderopvang 

I. Omgevingsanalyse 

Buitenschoolse kinderopvang Kinderclub De Regenboog biedt voor- en naschoolse opvang, 

opvang voor middagslapertjes en opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen. 

Kinderen uit het basisonderwijs die in Vorselaar naar school gaan en/of van wie minstens één 

ouder in Vorselaar woont, kunnen gebruik maken van de kinderclub. De kinderclub is een 

flexibele opvang omdat de openingsuren ruimer zijn dan het basisaanbod. 

 

Via ISOM/Neteland werd een erkenning in het kader van het Huis van het Kind verkregen. 

Hierdoor is de samenwerking tussen BKO en het OCMW toegenomen. De BKO neemt de rol 

op van Huis van het Kind binnen de gemeente Vorselaar. Iedereen kan hier terecht met vragen 
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die rond kinderen in het algemeen te maken hebben. Het Huis van het Kind kan hier gericht 

doorverwijzen en informatie aanbieden. 

 

Kinderen 

Sinds maart 2016 maken we gebruik van een nieuwbouw die een aanzienlijke uitbreiding van 

de infrastructuur betekent. Hierdoor is de erkende capaciteit opgetrokken tot 56 kindplaatsen. 

Op piekmomenten (1u per dag) mag de capaciteit tot 130% gaan en mogen we dus 72 

kinderen opvangen.  

 

Geboortecijfers Vorselaar 

  
2011 79 

2012 75 

2013 92 

2014 91 

2015 79 

2016 92 

2017 58 

 

Aantal ingeschreven kinderen en gezinnen  
 

antal actieve kinderen 537  

aantal actieve gezinnen 348  

Cijfers Dienst Kinderopvang Vorselaar    
 

Opvang tijdens schooldagen moet niet vooraf gereserveerd worden.  Hier proberen de we 

flexibiliteit voor ouders te behouden, maar zelf weten dus nooit vooraf hoeveel en welke 

kinderen aanwezig zullen zijn in de kinderclub. 

 

Opvang tijdens vakantiedagen, schoolvrije dagen en opvang voor middagslapertjes moet wel 

vooraf online gereserveerd worden. Ouders kunnen ook verplaatsingen naar hobby’s, kampen, 

ed reserveren. De 7 bedjes voor de middagslapers zijn bijna altijd volzet. De drukste 

vakantiedagen zijn de krokusvakantie, paasvakantie, de eerste en laatste week van de 

zomervakantie.  

 

Aantal kinderen per maand in de buitenschoolse kinderopvang 

 

MAAND 
2016 2017 2018  

AANTAL AANTAL AANTAL  

januari 225 274 259  

februari 248 281 268  

maart 245 291 254  

april 271 272 268  

mei 252 257 270  

juni 254 268 267  
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juli 197 215 215  

augustus 190 206  218  

september 246 254  249  

oktober 255 261  284  

november  282 271   250  

december 250  237  234  
 

Ouders 

Dagelijks komen heel wat ouders en kinderen over de vloer in de kinderclub. De kinderclub is 

zo vaak een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en begeleiding. Door deze lage drempel 

kan er op een informele manier gesproken worden over leuke en minder leuke zaken, 

problemen, moeilijkheden, vragen, …  Zo kan de kinderclub vaak zaken aankaarten bij 

bijvoorbeeld het OCMW. Ook omgekeerd kan er heel wat info verspreid worden bij de 

gebruikers van de opvang.  

 

Personeel 

Er werken 9 begeleiders in de kinderclub: 

- 7 begeleiders werken 19/38 

- 2 begeleiders werken 28.5/38 

Van die 7 begeleiders werken:  

- 2 begeleiders als kinderverzorger in de scholen 

- 1 begeleider als  administratief logistiek medewerker in de school 

 

De laatste jaren kunnen we rekenen op een stabiel team, dus met weinig personeelsverloop. 

Er werden inspanningen gedaan om bijvoorbeeld combinatiejobs binnen het eigen bestuur te 

zoeken, begeleiding meer uren te geven binnen de kinderopvang en een vast werkrooster op 

te stellen tijdens de schooldagen. Voor de schoolvakanties krijgen de medewerkers de kans 

om hun voorkeuren door te geven. Deze maatregelen lonen blijkbaar en zorgen voor 

continuïteit in het team van begeleiders. We moeten hier uiteraard aandacht aan blijven 

besteden. Bovendien kunnen een aantal medewerkers binnen enkele jaren op pensioen gaan.    

 

Binnen ons eigen bestuur gaan we zelf ook actief mee onderzoeken of er mogelijke 

combinaties kunnen zijn bij een eventuele vacature. Het is een uitdaging om voldoende 

gemotiveerd personeel te blijven vinden, maar ook om hierin een continuïteit te krijgen en de 

combinatie met alle bijkomende jobs georganiseerd te krijgen, met zoveel mogelijk flexibiliteit. 

 

Op vlak van personeel is uitbreiding van het aantal kindplaatsen niet mogelijk. 

 

Infrastructuur 

Op vlak van infrastructuur hebben we genoeg vierkante meters om het aantal kindplaatsen te 

verhogen. 

 

Particulier aanbod voorschoolse kinderopvang binnen Vorselaar 

 Landelijke kinderopvang: onthaalmoeders 

 Kinderdagverblijf Hupsakee 
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Zitten beiden in LOK. Landelijke Kinderopvang gebruikt infrastructuur van OCMW. 

 

Bestaan van Lokaal Overleg Kinderopvang.  

BKO, CLB, Landelijke Kinderopvang, OCMW, K & G, Hupsakee, oudercomités beide scholen, 

Gezinsbond, de scholen, Moedergroep: overleg en adviesfunctie 

 

Speelpleinwerking  

De jeugddienst bouwt met de speelpleinwerking een aanbod uit dat, naast een vrijetijdsfunctie, 

voor veel kinderen en gezinnen ook een belangrijke functie van kinderopvang vervult. 

Speelpleinwerking Kaboem! wordt immers ingeschakeld om tegemoet te komen aan de 

overbezettingproblemen in BKO De Regenboog. De kinderen van de lagere school voor wie 

een opvangnood bestaat, worden tijdens de zomermaanden automatisch doorverwezen naar 

de speelpleinwerking, zodat de kinderclub voorrang kan geven aan kleutertjes.  

 

Het deelnemersaantal lijkt de voorbije jaren min of meer constant gebleven te zijn: 

 2017: een gemiddelde van 56,61 kinderen per dag en een maximum van 81 kinderen 

 2016: een gemiddelde van 53,59 kinderen per dag en een maximum van 75 kinderen 

 2015: een gemiddelde van 57,84 kinderen per dag en een maximum van 91 kinderen  

 

Als we deze gegevens vergelijken met de cijfergegevens in het vorige SMJP, merken we wel 

een stijgende lijn op. 

 2012: een gemiddelde van 53,7 kinderen per dag en een maximum van 75 kinderen 

 2011: een gemiddelde van 38,2 kinderen per dag en een maximum van 56 kinderen 

 2010: een gemiddelde van 35,15 kinderen per dag en een maximum van 53 kinderen  

 

We verschaffen ook cijfermateriaal over het aantal bereikte kinderen: 

 2017: Tijdens de maand juli namen 181 verschillende kinderen deel aan de 

speelpleinwerking. Tijdens de maand augustus waren dat er 174. 

 2016: Tijdens de maand juli namen 211 verschillende kinderen deel aan de 

speelpleinwerking. Tijdens de maand augustus waren dat er 168. 

 2015: Tijdens de hele zomervakantie namen 262 verschillende kinderen deel aan de 

speelpleinwerking. 

 

Het speelplein werkt volgens een open speelaanbod, met een variatie aan vrij spel, geleide 

activiteiten en speelhoeken. De deelnameprijs bedraagt 5 euro voor een hele dag van 9u tot 

16u en 3 euro voor een halve dag. Dat maakt onze speelpleinwerking tot een financieel 

laagdrempelig vrijetijdsaanbod. De kwaliteit van het speelplein wordt voortdurend bewaakt en 

geoptimaliseerd door een stuurgroep van vrijwillige animatoren onder coördinatie van de 

jeugdconsulent. De stuurgroep komt een 6-tal keer per jaar samen om na te denken over de 

speelpleinwerking. Daarnaast stuurt hij een aantal werkgroepjes aan waarin een 3 à 4-tal 

animatoren werken rond bepaalde thema’s, zoals bv. de speelhoeken, het speelaanbod, 

visualisatie van afspraken, communicatie met kinderen en ouders, teambuilding binnen de 

animatorenploeg, enz. 
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II.         Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- voor – en naschoolse opvang, opvang 

tijdens schoolvrije en vakantiedagen 

- opvang middagslapers - wenbeleid 

            - organisatie van verplaatsingen van  

            en naar hobby’s, kampen, speelplein 

- voor – en naschoolse opvang moet 

niet vooraf gereserveerd worden 

- softwarepakket: ouders kunnen op 

alle mogelijke momenten opvang 

reserveren.  Ook de registratie van 

aanwezigheden, opmaak facturatie, 

fiscale attesten, gebeuren vis dit pakket  

- aanbod van speelpleinwerking uit 

jeugddienst tijdens de meeste 

momenten in de zomervakantie. Op die 

manier is er BKO voor kleuters en 

Speelpleinwerking voor de lagere 

schoolkinderen – 15 jaar; hierdoor kan 

het aanbod naar de verschillende 

groepen beter afgestemd worden. 

- lage kostprijs van Speelpleinwerking 

en mogelijkheid tot voor-en naopvang 

BKO 

- samenwerking met OCMW en 

regelmatige aanwezigheid van een 

maatschappelijk werker binnen BKO  

- BKO = een dagelijkse 

ontmoetingsplaats voor kinderen – 

ouders – begeleiding: mogelijkheid tot 

informele babbel = laagdrempelig 

- verspreiding informatie 

- stabiel team, weinig 

personeelswissels, vast werkrooster, 

combinatiejobs, meerdere uren = 

continuïteit in de kinderopvang en 

verhoogt de jobtevredenheid    

- de medewerkers hebben elk hun 

interesses en talenten die ze kunnen 

gebruiken in de kinderopvang 

waardoor er ook een zeer gevarieerd 

aanbod kan ontwikkeld worden. 

- toegankelijke kinderopvang zodat 

iedereen zich welkom voelt  

- we willen zoveel mogelijk de 

flexibiliteit voor de ouders 

behouden. Daarom werken we 

niet met voorinschrijvingen 

tijdens de schooldagen.  Dat 

maakt dat we nooit weten wie er 

komt en hoeveel kinderen er 

zullen komen. 
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KANSEN BEDREIGINGEN 

- het verder zetten van een intensieve 

samenwerking met het OCMW (Dienst 

Welzijn)  

- voldoen aan de opvangvraag  

- aanpak site school, jeugdcentrum, 

BKO  

- verdere digitalisering BKO met 

beschikbaar software -pakket met 

voldoende aandacht voor ALLE 

gezinnen. 

- nieuw decreet voor schoolgaande 

kinderen. 

            - samenwerking binnen Neteland 

            - uitbouw Lokaal Loket  

               Kinderopvang  

 

- wisselende opvangnood: 

werkende ouders – grootouders, 

verkavelingen, stijgende één 

oudergezinnen, …  

- wijzigende opvangbehoeften 

ouders 

- toenemend aantal kinderen met 

specifieke zorgbehoefte (nood 

aan extra aandacht / zorg) zowel 

voor BKO als Speelpleinwerking 

- de aard van de job: onderbroken 

uren, laag loon, halftijds + 

moeilijk te combineren met 

andere halftijdse job ingevolge de 

flexibele uren.  Combinatie 

betekent inboeten aan de 

flexibiliteit van het personeel. 

- visie van ouders op 

speelpleinwerking als opvang = 

hogere verwachtingen naar 

openingstijden  

- golvende beweging van 

voorschoolse opvang 

 

 

III.  Uitdagingen 
 

 Kwaliteit en kwantiteit blijven een belangrijk item voor zowel de infrastructuur als de 

begeleiding van kinderen. 

 De verdere digitalisering van de BKO in het kader van de verwerking van de gegevens 

en het vereenvoudigen van de werking voor de dienst en de ouders op administratief 

vlak, rekening houdend met ALLE gezinnen. 

 Bij vacatures binnen het eigen bestuur nagaan waar combinatiejobs mogelijk zijn en de 

interesse aftoetsen bij de medewerkers van de kinderopvang, rekening houdend met 

de flexibiliteit die nodig is in de BKO. 

 Ondersteuning en vorming van begeleiding om te kunnen handelen met kinderen met 

extra zorgbehoefte en/of gedragsproblemen.   

 Ondersteuning en vorming van begeleiding om te kunnen handelen met ouders die 

zich al dan niet tijdelijk in een moeilijke situatie bevinden door bijvoorbeeld armoede, 

(v)echtscheiding,… 

 Een meerwaarde voor zowel OCMW als BKO zou een verstevigde en uitgebreidere 

samenwerking tussen beide zijn. 
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 Samenwerking met de scholen rond (probleem)jongeren 

 Bij uitbreiding van de site van de school -  jeugdcentrum - BKO is het opportuun om 

rekening te houden met het plaatsgebrek van de speelpleinwerking. 

 Uitwerking van het nieuwe decreet schoolgaande kinderen ism met de diensten vrije 

tijd en onderwijs  

 Uitwerking lokaal loket kinderopvang op regionaal niveau: Neteland / ISOM  

 

4.3.2.4. Thuisbezorgde maaltijden 
 

I.  Omgevingsanalyse 

Al sinds 1980 bezorgt het OCMW warme, kant en klare maaltijden aan huis, vooral aan 

alleenstaanden en senioren, en dit gedurende vijf dagen per week en met eigen personeel. 

Soms worden via deze warme maaltijden ook gezinnen ondersteund of wordt via deze weg 

voorzien in een materiële ondersteuning. Met een gemiddelde van 42 cliënten per maand en  

32 maaltijden per dag is dit toch een dienstverlening waaraan behoefte bestaat in de 

gemeente.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal maaltijden 11.045 10.148 9.183 7.557 8.659 

Aantal klanten  

(gem. per maand) 

54 51 49 42 42 

 

II.         Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- aanbod van warme en 

gebruiksklare maaltijden 

- eigen verdeling van de warme 

maaltijden door het OCMW, 

signaalfunctie 

- verbetering kwaliteit (nieuwe 

leverancier) 

- vooral bereiken van alleenstaanden 

en senioren, maar ook van de 

zwakkere doelgroep 

 

- geen tevredenheidsmetingen op 

regelmatige basis 

KANSEN  BEDREIGINGEN 

- met aangepast vervoer mogelijk 

meer cliënten doorschakelen naar 

LDC 

 

           - werkdruk 
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III. Uitdagingen 
 

 Onderzoeken welke rol het lokaal bestuur moet opnemen in de thuisbedeling 

 Blijven waken over de kwaliteit van de aangeboden maaltijden en oog hebben voor 

de doelgroep die gebruik maken van die maaltijden 

 

4.3.2.5. Poetsdienst 
 

I.  Omgevingsanalyse 

 

Sinds 1 december 2007 beschikt het OCMW over een halftijdse poetshulp. De hulpverlening 

door de poetshulp is in principe beperkt tot een halve dag om de twee weken en bestaat enkel 

uit het zuivere poetswerk (schuren, dweilen, ramen zemen, afstoffen, stofzuigen). Voor andere 

taken moet men een beroep doen op gezinszorg. De laatste jaren is de samenwerking met de 

Dienst Gezinszorg en de sociale dienst  toegenomen. Vaker wordt  in eenzelfde gezin of bij 

eenzelfde persoon zowel poetshulp als gezinszorg gegeven.  

 

Door deze dienstverlening aan te bieden via het OCMW kunnen we de zwakkere gezinnen 

beter tijdelijk of permanent ondersteunen. 

 

 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

Aantal cliënten  

(gem. per maand) 7 8 8 
 

8 
 

7 
Gepresteerde uren   

(jaarbasis) 584 594 699 
 

652,95 
 

517,30 
 

II.         Sterkte-zwakteanalyse 

STERKTES ZWAKTES 

- aanbod van poetshulp ook voor de 

zwakkere gezinnen 

- samenwerking met dienst gezinszorg en 

sociale dienst 

 

- aanbod van poetshulp is te beperkt 

- wachtlijst 

- beperking ½ dag om de 2 weken 

 

KANSEN  BEDREIGINGEN 

- uitgebreidere samenwerking met dienst 

gezinszorg, ontlasten van DGZ van zuivere 

poetstaken 

 

- budgetten om dienst eventueel uit te 

breiden 

- bij ziekte poetshulp geen vervanging 
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III.    Uitdagingen 
  

 We kunnen de samenwerking met de dienst gezinszorg en de sociale dienst in de 

toekomst nog verstevigen. De zwaardere zorgbehoefte van cliënten laat niet toe dat 

verzorgenden nog langer poetstaken opnemen. 

 We moeten wel het aanbod behouden omdat dit kansen geeft voor ondersteuning 

van de zwakkere gezinnen. 

 

4.3.2.6 Burgerzaken 

I. Omgevingsanalyse 

De medewerkers van de dienst burgerzaken staan in voor het onthaal van de bezoekers aan 

het gemeentehuis en de specifieke dienstregeling aan klanten voor de eigen dienst. Binnen de 

dienst burgerzaken heeft elk personeelslid zijn specialisatie, en wordt er zoveel mogelijk in een 

back-up voorzien om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Voor de uitreiking 

van rijbewijzen, reispassen en elektronische identiteitskaarten wordt specifieke software 

gebruikt. Naast de dienstverlening aan de burgers worden er ook bepaalde taken in 

samenwerking met de afdeling interne zaken uitgevoerd (bv. de verkiezingen). 

Frontoffice: 

De openingsuren van het gemeentehuis zijn ruim genoeg en de diensten werken ook meer en 

meer op afspraak.   

De onderstaande diensten worden door de medewerkers van de frontoffice verleend: 

Rechtstreekse diensten naar de burger: 

- Onthaal bezoekers (eigen dienst, alle andere interne diensten, toeristische dienst en 

OCMW) 

- Dienstverlening bevolking (aanvragen en afleveren van eID, Kids-ID, paspoorten, 

rijbewijzen en attesten, aanvragen en doorvoeren van adreswijzigingen, aanvragen 

WS, aanvragen orgaandonor, aanvragen wilsverklaring euthanasie, aanvragen laatste 

wilsbeschikking) 

- Dienstverlening burgerlijke stand (aanvragen en afleveren van uittreksels en akten, 

aanvragen huwelijk, erkenning en nationaliteit) 

- Dienstverlening vreemdelingen (eerste ontvangst, aanvraag en afleveren van 

verblijfskaarten en attesten) 

- Dienstverlening toerisme (beschikbaar stellen van gratis brochures, verkoop van 

beperkt aantal brochures) 

- Dienstverlening evenementen (afhalen en inleveren sleutels BH en jeugdcentrum, 

ontlenen van audiovisueel materiaal) 

- Dienstverlening voor andere diensten (afhalen van documenten, materiaal, 

inschrijvingen, maken van afspraken, ….) 

- Verkoop allerlei (vuilzakken, compostvat, compostbak, sticker grof huisvuil, 

huisnummers, …)  

 

Backoffice: 

Wanneer het gemeentehuis gesloten is, verwerken onze medewerkers bestaande en nieuwe 

dossiers. De volgende administratieve taken worden backoffice uitgevoerd: 
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Onrechtstreekse diensten naar de burger (backoffice): 

- Dienstverlening bevolking 

o administratie identiteitskaarten (uitnodigingen, opvolgen aanvraag kaarten, 

opvolging afhaling kaarten, opvolging gestolen of verloren kaarten, opvolgen 

wetgeving en omzendbrieven, facturatie) 

o administratie paspoorten (opvolging levering, wetgeving en omzendbrieven, 

facturatie) 

o administratie rijbewijzen (aanvragen verwerken, opvolging levering, wetgeving 

en omzendbrieven, facturatie) 

o administratie adreswijziging (verwerken woonstcontroles, verwerken 

binnenkomers, verwerken modellen 5 en 5bis) 

o verwerking aanvraag wilsverklaring euthanasie 

o verwerking aanvraag orgaandonatie 

- Dienstverlening burgerlijke stand 

o opmaken en opvolgen dossiers huwelijken 

o opmaken en opvolgen dossiers overlijdens 

o opmaken en opvolgen dossiers nationaliteiten, naamsverandering en 

geslachtsverandering 

o organisatie verkiezingen 

- Dienstverlening vreemdelingen 

o Opmaken en opvolgen dossiers 

- Dienstverlening toerisme 

o Opvolgen stock en bestelling nieuwe brochures 

- Dienstverlening evenementen 

o Verwerking van aanvragen fuiven 

o Opmaak politiereglementen bij fuiven en evenementen 

 

Burgerzaken (Bevolking, Burgerlijke Stand en vreemdelingen) 

Alle medewerkers hebben hun eigen specifieke taken. Dit is historisch en uit noodzaak 

gegroeid door het wegvallen van personeelsleden in het verleden. Er is de laatste jaren 

gestreefd naar meer kennisbeheer en back-ups in mekaars takenpakketten.  

Zoals eerder gesteld zorgt de dienst burgerzaken ook voor een belangrijke ondersteuning van 

andere diensten: bv. toerisme (folders, baliewerking producten), bv. evenementen (I-rent, I-

school, evenementaanvragen) en inzake postverwerking, onthaalfunctie en werken op afspraak 

(alle diensten). 

Aantal inwoners: 

2014 2015 2016 2017 2018 

7.770 7.776 7.775 7.841 7.853 

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 

3.900 3.870 3.886 3.890 3.890 3.885 3.934 3.907 3.933 3.920 
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Aantal nieuwe inwoners: 

2014 2015 2016 2017 2018 

366 324 305 361 359 

 

Aantal geboortes: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

geboren in Vorselaar 1 0 1 1 0 

geboren andere gem. 75 63 87 59 73 

 

Aantal huwelijken: 

2014 2015 2016 2017 2018 

32 45 36 36 37 

 

Aantal echtscheidingen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

19 5 10 16 14 

 

Aantal overlijdens: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vorselaar 25 24 24 26 35 

Andere gem. 30 36 39 29 31 

 

Aantal adopties: 

2014 2015 2016 2017 2018 

3 0 1 2 0 

 

Aantal nationaliteitsaanvragen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 1 2 9 8 

 

Aantal geslachtswijzigingen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 0 1 0 

 

Aantal ambtshalve schrappingen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

17 12 16 12 12 
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Aantal vreemdelingen: 

2014 2015 2016 2017 2018 

138 159 171 184 179 

 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

  
- Eén centraal punt voor alle diensten (alle 

gemeentelijke diensten, OCMW, VVV, 

leveringen, ….) 

> Gemakkelijk voor de burger 

- Goed team 

- Goede contacten met andere diensten 

- Ontbreken van een degelijke organisatie van 

burgerzaken omwille van diverse redenen  
 

- Specialisatie van bepaalde producten bij 1 

medewerker door het grote werkvolume en het 

minimum aan personeel waardoor er geen 

backup is indien er medewerkers op verlof of ziek 

zijn 
 

- Met huidige bezetting, geen extra taken meer 

mogelijk 
> Niet praktisch voor de burger 
> Verminderde dienstverlening 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- Reorganisatie burgerzaken (backup) 
 

- Uitwerken processen voor alle producten om 

backup gemakkelijker te maken 
 

- Werken op afspraak voor bepaald producten 

(vreemdelingen, burgerlijke stand) 
 

- Inzetten van communicatie voor gebruik e-

loket (minder klanten aan loket)   

- Hoge werkdruk/stress voor medewerkers door 

volledig backup systeem 

 
- Uitwerken van processen op lange baan wegens 

tijdsgebrek 
> Te groot takenpakket 

- Beperkt budget 

- Reglementering 
 

 

III. Uitdagingen  
 

 Samenwerking behouden en verbeteren.  
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4.3.3 Sociaal Beleid 

4.3.3.1. Sociaal Beleid 

I. Omgevingsanalyse 

De werking van de sociale dienst bestaat op dit ogenblik voornamelijk uit:  

 budgetbeer (minder budgetbegeleidingen)  

 administratie 

 allerhande tegemoetkomingen  

 financiële steunverlening  

 ondersteuning wonen 

 activering, oa via begeleiding vanuit ISOM/Neteland 

 psychosociale ondersteuning en begeleiding  

 psychologische ondersteuning via een psychologe vanuit ISOM/Neteland  

 juridische ondersteuning via een jurist van ISOM/Neteland 

 

De sociale dienst staat in voor een zeer gevarieerd aanbod van hulp – en dienstverlening. De 

maatschappelijk werkers binnen het team werken enerzijds aan goede interne samenwerking, 

maar anderzijds ook  aan een goede samenwerking met andere interne en externe partners. 

Immers, plaatselijk wordt bepaalde dienstverlening door derden niet aangeboden of 

afgebouwd. Bijvoorbeeld de mutualiteiten bouwen de plaatselijke dienstverlening binnen 

Vorselaar af. Een CAW en een JAC zijn gelegen in Herentals. Deze diensten staan open voor 

onze cliënten maar de verplaatsing vormt vaak een drempel.  

 

De belangrijkste partner op vlak van dienstverlening is “ISOM”, de Intergemeentelijke 

Samenwerking van OCMW’s Middenkempen. Deze samenwerking houdt in: juridische 

dienstverlening, tewerkstelling - activering, opvoedingsondersteuning, vrijwilligerswerking, 

psychologische ondersteuning  en sociale huisvesting via het Sociaal Verhuurkantoor ISOM. 

Binnen een intergemeentelijke vereniging op schaal van ISOM/Neteland wordt aan het project 

Integratie & Inburgering en aan Wijk-werken vorm gegeven. Tevens zal de vorming van de 

eerstelijnszones aan ISOM / Neteland worden toevertrouwd. Daarnaast wordt voor specifieke 

problemen en projecten samengewerkt met diverse externe partners, bv. voor de Sociale 

Kruidenier werken we via het project Foodsavers samen met de vzw Milieu & Werk. 

 

In de hulpverlening is gedurende de laatste jaren meer aandacht aan tewerkstelling besteed 

en was er vlugger een doorverwijzing naar de dienst tewerkstelling. In de toekomst zal er meer 

aandacht zijn voor activering in de brede zin van het woord. Activering houdt in dat mensen 

stages lopen, vrijwilligerswerk doen, een voortraject doorlopen, zich laten behandelen en 

dergelijke meer. Kortom, tewerkstelling zal in de toekomst eerder een onderdeel van activering 

uitmaken dan een doel op zich.  

 

Naast de hulp- en dienstverlening is binnen het team sociale dienst een maatschappelijk 

werker halftijds vrijgesteld om te werken rond projecten. De Welzijnsschakel ’t Kiertje,  waar 

mensen met een armoede-ervaring samen activiteiten en ontmoetingen organiseren, wordt 

door deze medewerker ondersteund en begeleid. Daarnaast is deze medewerker het 

aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning en organiseert zij de Mini party. 
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Er zal in de toekomst meer gewerkt worden rond een beleid en een visie in de begeleiding van 

cliënten, voor een goede doorstroming en meer zelfredzaamheid. 

 

Het werk van de sociale dienst wordt bemoeilijkt door: 

 Een sterk gewijzigd profiel van de cliënt. Naast de overconsumptie en de 

generatiearmoede zijn er meer en meer cliënten met een verslavingsproblematiek, 

psychische problemen (dubbeldiagnose), zeer weinig basiswaarden, …. intensieve 

begeleiding en korte opvolging is noodzakelijk. 

 Multi-probleemgezinnen: mensen hebben zelden maar 1 vraag/probleem waardoor 

ook hier een meer intensieve en integrale aanpak wenselijk is en dit oa via een 

intensieve samenwerking met alle betrokken diensten. 

 Steeds wijzigende reglementering en steeds meer verplichtingen zonder bijkomende 

extra middelen. 

De intensieve aanpak uit zich in meer formele en informele overleggen met andere diensten, 

meer huisbezoeken – veldwerk, persoonlijk begeleiden van de cliënt naar andere diensten, … 

Deze aanpak is zeer arbeidsintensief en vergt tijd, maar werpt op termijn vruchten af. 

 

Het OCMW organiseert verder nog een lokaal opvanginitiatief voor 6 personen.  

 

Gemeente, OCMW en politie zijn in één gebouw ondergebracht, wat een positieve invloed 

heeft op de samenwerking. Het OCMW werkt reeds enkele jaren op afspraak, zowel de 

medewerkers als de cliënten ervaren dit als positief. Afspraken kunnen beter worden 

voorbereid en er is meer (georganiseerde) tijd voor de cliënt en de maatschappelijk werker 

waardoor het gesprek in een rustigere sfeer kan plaatsvinden. 

 

Budgetbeheer       

Jaar 2014 2015 2016 2017 

Totaal 64 67 64 67 

Min. inkomen 28 31 32 34 

Mid. inkomen  

€ 12.000 - € 15.000 

17 16 18 16 

Hoog inkomen  

> € 15.000 

7 8 6 7 

 

Het aantal dossiers budgetbeheer is de afgelopen jaren stabiel gebleven zijn. Men mag 

echter niet uit het oog verliezen dat er zich een grote stijging heeft voorgedaan van 2012 (56 

dossiers) naar 2013 (69 dossiers). Deze stijging werd opgevangen met hetzelfde team. 

Inmiddels werd beslist om het aantal dossiers budgetbeheer op de dienst te beperken tot 70 

dossiers verspreid over het team. Indien er meer aanmeldingen zijn, zullen deze mensen op 

een wachtlijst terechtkomen. 

 

De meeste cliënten in budgetbeheer moeten het met een minimaal inkomen stellen, doorgaans 

een vervangingsinkomen zoals invaliditeitsvergoeding, werkloosheidsvergoeding, leefloon, … 

Ongeveer 1/3 heeft een middelmatig inkomen, meestal eenverdieners en, ingeval van kinderen 

ten laste, aangevuld met kinderbijslag. Ongeveer 10 % van de cliënten hebben een hoger 

inkomen, meestal twee inkomens, eventueel nog aangevuld met de kinderbijslag, maar dit zijn 

ook vaak de cliënten waar de meeste of grootste schulden zijn.   
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De financiële problemen worden niet alleen meer veroorzaakt door een overconsumptie, maar 

er is een stijgend gebrek aan elementaire vaardigheden, meer druggebruik, gameverslaving, 

psychische stoornissen en zo meer. Dit maakt dat de dienst veel intensiever binnen één dossier 

moet werken, wat zich vertaalt in een veel grotere tijdsinvestering per dossier. De huidige 

dossiers gaan deels over generatiearmoede,maar de overhand aan dossiers situeert zich meer 

op vlak van voormelde problemen. 5 cliënten budgetbeheer situeren zich in de 

leeftijdscategorie tot 30 jaar, 55 in de leeftijdscategorie tussen 30 en 60 jaar en 7 cliënten in 

budgetbeheer zijn ouder dan 60 jaar.  

 

In het voorjaar van 2018 hield de sociale dienst onder begeleiding van Eric Minne (docent 

Thomas More) 2 denkdagen rond schuldhulpverlening. Conclusies van deze dagen waren dat 

het aantal schuldbemiddelingsdossiers op 7 jaar met 38% is toegenomen. We merken dat de 

familiale problemen, generatiearmoede, een mentale beperking, psychische problematiek, 

verslavingsproblematiek, leeftijd, opvoeding, gezondheid, gerechtelijke problemen, … een 

grote invloed hebben op en verweven zijn met schuldenproblematiek. Elk nieuw dossier zal 

niet alleen financieel technisch moeten worden bekeken, maar ook de andere aspecten zullen 

binnen de begeleiding opgenomen moeten worden. Dit vraagt een integrale 

begeleidingsaanpak. Elk schuldbemiddelingsdossier is anders en vraagt ook maatwerk. Tegelijk 

heeft de sociale dienst nood aan vaste procedures en basisafspraken die eenzelfde 

professionele begeleiding waarborgen en die de zelfredzaamheid van de cliënt waarborgen. 

 

Administratieve hulpverlening 

Onder administratieve hulpverlening verstaan we aanvragen van tegemoetkomingen, 

pensioenen, … en hulp bij het invullen van documenten (bv. kinderbijslag, belastingen, ….) 

buiten de budgetdossiers. Deze laatste hulp wordt niet geregistreerd, maar lijkt wel wat af te 

nemen. De aanvragen van tegemoetkomingen of pensioen worden wel geregistreerd, maar 

doordat de bevoegde overheid evolueert naar meer digitalisering, daalt dit aantal. 

 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 

Pensioenen 15 18 15 12 7 

Inkom. 

vervangende 

17 17 6 3 3 

THAB 35 27 38 24 4 

Attesten 0 1 3 5 2 

Parkeerkaart 30 27 15 11 3 

Euthanasie 0 8 7 14 17 

 

Financiële steun 

Hieronder valt enerzijds de wettelijk gereglementeerde hulpverlening, die door de federale 

overheid aan  het OCMW is opgelegd, te weten het RMI (Recht op Maatschappelijke Integratie 

of leefloon) en de financiële steunverlening aan asielzoekers. Anderzijds is er de financiële hulp, 

die wettelijk door het OCMW moet worden verstrekt, maar die door het plaatselijke OCMW 

individueel kan worden ingevuld en aangepast (bv. huurtoelage, huurwaarborgen, medische 

tussenkomsten, tussenkomsten voor energie, …) en ook door het plaatselijk OCMW 

gefinancierd moet worden. 
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  2010 2014 2015 2016  2017 2018 

Leefloon          

  aantal (einde periode) 20  20  23  22 27 25 

  nieuwe dossiers 30  30  26  25 19 35 

  weigeringen 15  5  7  3 11 7 

  stopzettingen 29  26  22  25 25 38 

         

Asielzoekers       

  aantal (einde periode) 4  3  3  2 2 1 

  nieuwe dossiers 5  1  1  1 0 0 

  weigeringen 0  0  0  0 0 0 

  stopzettingen 5  0  0  0 0 0 

         

Maandelijkse steun         

  huurtoelage 11  11  14  19 19 10 

      -nieuwe dossiers 10  6  2  13 11 8 

      -stopzettingen 7  1  1  3 2 16 

  medisch 4  27  17  7 4 4 

Eénmalige en dringende steun  238  217  129  74 60 95 

  financiële steun 

 

147  125  73  38 

 

29 

 

63 

  medisch 24  27  17  7 4 4 

  huurwaarborg 11  12  9  9 16 10 

  energie 33  31  32  13 6 4 

  andere 23  22  7  6 3 11 

 

Het aantal cliënten met een leefloon is redelijk stabiel. Het aantal nieuwe dossiers en 

stopzettingen is vorig jaar sterk gestegen. We merken dat er de afgelopen jaren regelmatiger 

dossiers worden opgestart en na enige tijd weer worden stopgezet. Dit betekent dat er meer 

dossiers een kortere looptijd hebben en binnen het jaar opnieuw beëindigd worden. 

 

Als we binnen de Belfiuscluster gaan vergelijken stijgt het aantal leefloondossiers en het aantal 

jongeren binnen deze dossiers sterker dan in de andere gemeenten. Ten opzichte van het 

Vlaams gewest blijft Vorselaar sterk onder de gemiddelden. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal leefloontrekkenden 

per 1000 inwoners 

- Vorselaar 

- Belfius cluster 

- Vlaams Gewest 

 

3,2 

3,0 

5,7 

 

2,8 

2,8 

5,7 

 

3,5 

2,6 

5,3 

 

3,5 

2,5 

5,0 

 

3,3 

2,4 

4,9 

 

2,6 

2,4 

5,0 

 

3,9 

2,6 

5,4 

 

3,9 

2,7 

6,0 

  

Het aantal 18 – 24 jarigen in de dossiers leefloon stijgt binnen Vorselaar sterk. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal leefloontrekkenden 

per 1000 inwoners 

- Vorselaar 

- Belfius cluster 

- Vlaams Gewest 

 

12,7 

11,1 

18,1 

 

6,2 

9,6 

17,6 

 

13,7 

8,9 

16,3 

 

9,8 

8,9 

16,4 

 

8,1 

8,9 

17,3 

 

9,5 

8,4 

17,8 

 

9,6 

10,6 

19,4 

 

15,4 

11,8 

22,4 

 

De éénmalige en dringende tussenkomsten zijn de laatste jaren sterk afgenomen. Dit wil niet 

zeggen dat de vraag niet gesteld wordt door de cliënten, maar wel dat de sociale dienst 

kritischer met de vraag omgaat. We zien wel opnieuw een sterke stijging in 2018. Van januari 

tot en met mei 2019 werden er 32 dringende tussenkomsten verleend. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

238 197 202 196 217 129 74 59 95 

 

Kinderarmoede 

Rond kinderarmoede worden op verschillende vlakken inspanningen gedaan. 

Samen met de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (BKO, zie hoofdstuk 

opvoedingsondersteuning, beleidsdomein Leren en Onderwijs, Gezin en Kinderen) en 

ISOM/Neteland worden er inspanningen geleverd op vlak van opvoedingsondersteuning. 

Intussen werd via ISOM/Neteland een erkenning verkregen voor een Huis van het Kind dat 

voor Vorselaar gevestigd is in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.  De 

samenwerking met de sociale dienst verloopt goed, een maatschappelijk werker is op 

regelmatige tijdstippen in de kinderopvang aanwezig.  

 

Op termijn zal er meer naar integratie van de buitenschoolse kinderopvang en sociale dienst 

worden gewerkt. Beide diensten zouden zo met elkaar verweven moeten worden zodat ieder 

gezin met kinderen dat op welke manier dan ook met armoede in contact komt en ongeacht 

of het gezin op de sociale dienst gekend is, ondersteuning kan krijgen via sociale dienst en 

buitenschoolse kinderopvang. 

 

Het aanpakken van kinderarmoede, in het bijzonder tijdens de prille leeftijd van 0 tot 3 jaar, is 

en blijft het beste middel in de strijd tegen armoede. Vorselaar wil dan ook jonge moeders, 

vaders, maar ook grootouders de kans bieden om met de baby’s en peuters samen te komen 

tijdens “Speelbabbels”. Hier kunnen de volwassenen onder begeleiding ervaringen uitwisselen, 

tips krijgen en dergelijke meer. De kinderen spelen intussen met elkaar waardoor zij sociale 

vaardigheden ontwikkelen.  

 

Het project Wegwijzer (ISOM/Neteland) heeft ook bijzondere aandacht voor kinderen van 

vreemde origine en werkt aan het stimuleren van de ouders van kinderen die niet naar de 

voorschoolse opvang gaan, door hen aan te sporten om hun kinderen zo vroeg mogelijk naar 

het kleuteronderwijs te laten gaan.  

 

De sociale dienst zelf komt via het Kinderarmoedefonds (Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering) tussen in de betaling van diverse onkosten (school, medische kosten / begeleiding, 

…) voor kinderen die in een minder gunstige financiële positie leven. Daarnaast bestaat er 

binnen het OCMW een Fonds voor Kinderarmoede. Dit fonds zal worden aangewend om 
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individueel kinderen in armoede te ondersteunen. De volgende jaren zal de organisatie en 

verdere ontwikkeling van dit fonds opgenomen worden. Om ook kinderen die het moeilijk 

hebben een mooie verjaardag te geven, sloot het OCMW zich aan bij FeestVarken, een vzw die 

gratis verjaardagspakketten voor deze kinderen ter beschikking stelt. Een maatschappelijk 

werker van de sociale dienst volgt op provinciaal vlak de bijeenkomsten van het netwerk 

kinderarmoede op. Hier worden ideeën, goede praktijken en ervaringen uitgewisseld. 

Daarenboven is Arktos werkzaam op het grondgebied Vorselaar en is er een 

Jongerenwelzijnsoverleg actief. 

 

Binnen de gemeente is en blijft kinderarmoede een gegeven waarmee rekening wordt 

gehouden, ook al blijft de gemeente beduidend onder het gemiddelde van het Vlaams Gewest 

( 2016:  12,82 %) en de provincie Antwerpen (2016: 16,24). Immers, ieder kind in armoede is 

er één te veel. 

 

Het aandeel geregistreerde geboorten in kansarme gezinnen t.o.v. het aantal geboorten 

(publicatie “Provincies in cijfers”) ligt in Vorselaar beduidend lager dan op provinciaal niveau 

(voor 2017 17,64%), op arrondissementeel niveau (voor 2014 6,5%) en op type gemeente 

(VRIND indeling waarin Vorselaar bij overgangsgebieden wordt ingedeeld, 8,00%). Vorselaar 

blijft dan wel onder deze gemiddelde cijfers, maar we moeten blijven werken aan het beperken 

van kinderarmoede. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aandeel kansarme 

geboorten 

 7,5  5,8 5,1  2,6 3,5 2,8  3 2,8 

 

In het kader van kinderarmoede ontvangt het OCMW subsidies. Deze vormen een onderdeel 

van het Fonds voor Participatie en Sociale Activering. Hieronder volgt een overzicht van de 

ontvangen en toegekende subsidies van de afgelopen jaren. 

  

 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Ontvangen subsidie 

 

Gebruik 

 

 

€ 2760 

 

€ 2765,40 

 

 

€ 2206 

 

€ 1924 

 

 

€ 2051 

 

€ 1245 

 

 

€ 2051 

 

€ 2073 

 

€ 2324,46 

 

€ 1975,07 

 

Fonds 

kinderarmoede: 

subsidie 

ontvangen 

 

Fonds 

kinderarmoede: 

gebruik 

 

€ 1742 

 

€ 1751,35 

 

 

 

€ 1471 

 

 

€ 2410 

 

 

 

€ 1367 

 

 

€ 1399 

 

 

€ 1367 

 

 

€ 1324 

 

 

 

€ 1367 

 

 

€ 1891,13 
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Het onvoldoende gebruiken van het fonds socioculturele participatie tijdens de jaren 2015–

2016 heeft te maken met een maatregel binnen de sociale dienst, nl het beperken van 

tussenkomsten in combinatie met tussenkomsten vanuit Vakantieparticipatie. Tevens wilde 

men vermijden dat steeds dezelfde mensen een beroep deden op het fonds. Uit deze cijfers 

heeft men echter de conclusie getrokken dat deze beperkende maatregelen niet meer moesten 

worden toegepast, zodat de middelen optimaal konden worden benut. 

 

Energieproblematiek 

Uit het aantal dossiers op de LAC-zittingen zou men kunnen afleiden dat de 

energieproblematiek vermindert, maar dat klopt niet. Door het plaatsen van budgetmeters , 

zowel voor gas als voor elektriciteit, wordt de schuldenproblematiek verdoezeld omdat de 

schulden (onder een bedrag van € 750,00) automatisch worden afgelost via de budgetmeter.  

 

Jaar totaal 

2014 45 

2015 52 

2016 53 

2017 42 

2018 37 

 

Volgend overzicht, met het aantal geplaatste budgetmeters, toont dit duidelijk aan. 

 

Jaar elektriciteit gas 

2014 85- 31 actief actief 

2015 87 – 28 actief 43 - 18 actief 

2016 95 – 34 actief 45 – 21 actief 

2017 100 – 100  actief 53 – 29 actief 

2018 102 - 31 actief 55 – 26 actief² 

 

(Sociale) Activering 

Cliënten van het OCMW die een leefloon krijgen moeten een GPMI (Geïndividualiseerd Project 

voor Maatschappelijke Integratie) volgen. Daarbij gaat de cliënt een engagement aan om 

onder begeleiding van de maatschappelijk werker op diverse levensdomeinen positieve 

inspanningen te doen. Eén van deze levensdomeinen is activering. Waar activering tijdens de 

voorbije jaren eerder gelijkgeschakeld werd met tewerkstelling, wordt dit nu eerder breed 

opgevat, meer als sociale activering. De maatschappelijk werker gaat zijn / haar cliënt letterlijk 

sociaal activeren. Dit kan zijn: werken aan een verslavingsproblematiek, het leren oppakken en 

organiseren van het huishouden, stages lopen, vrijwilligerswerk doen, een voortraject 

doorlopen, … Tewerkstelling wordt bijgevolg een onderdeel van het begrip sociale activering 

en wordt zo meer een middel dan een doel. 

 

Deze sociale activering kan o.a. een artikel 60 § 7 van de OCMW-wet inhouden. Dit bepaalt dat 

het OCMW kan optreden als werkgever. Daarnaast bestaat er de RMI-wet (Recht op 

Maatschappelijke Integratie) die eveneens voorziet in een recht op maatschappelijke integratie 

in de vorm van een tewerkstelling. Door de wetgeving toe te passen stelden we de 

voorbijgaande jaren de betrokken persoon in staat om opnieuw recht te krijgen op sommige 
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sociale voordelen. Waar mogelijk werd de betrokkene naar het normale arbeidscircuit geleid. 

Door de invoering van de nieuwe wetgeving “Tijdelijke Werkervaring” moet de artikel 60’er nu 

na het doorlopen van deze tewerkstelling doorstromen naar het normale economische circuit.  

 

Weinige van onze cliënten zijn sterk genoeg om deze weg af te leggen, en dus wordt ook 

sociale activering almaar belangrijker. Via de middelen die we hebben binnen sociale activering 

proberen we op termijn bij de cliënten de juiste arbeidsattitude, vaardigheden en persoonlijke 

ontwikkeling bij te brengen. Indien mogelijk is er een verdere begeleiding naar tewerkstelling. 

Deze taken worden opgenomen door de maatschappelijk werker van de sociale dienst in 

samenwerking met de trajectbegeleiding, georganiseerd vanuit de intergemeentelijke 

samenwerking ISOM/Neteland. De dienst zal in de toekomst vanuit een strikte 

tewerkstellingsdienst moeten evolueren naar een (sociale) activeringsdienst. Deze 

omschakeling zal een reorganisatie en een cultuurwijziging vergen. 

 

Om dit alles te kunnen realiseren werd, als vervolg op de denkdag rond activering in 2018, een 

missie en visie vastgelegd. De missie van ISOM/Neteland heeft als uitgangspunt dat het 

OCMW, gezien de wettelijke opdracht die het vervult, een unieke positie heeft in de 

maatschappij. ISOM zal zich in de toekomst richten op cliënten van de sociale dienst aan wier 

basisbehoeften bed-bad-brood is voldaan en die geen acute psychische of 

verslavingsproblematiek hebben maar wel intensieve begeleiding nodig hebben bij het 

participeren in de samenleving of op de arbeidsmarkt. 

ISOM/Neteland begeleidt deze mensen. Dit alles zal gebeuren via:  

- de tandem maatschappelijk werker – trajectbegeleider  

- maatwerk  

- de toepassing van de participatieladder 

- het methodisch handelen 

- flexibiliteit  

- het bestaan en vergroten van een netwerk  

- niet loslaten maar “aanklampend” werken 

 

Vanuit het standpunt van het OCMW Vorselaar zal de activeringsdienst van ISOM/Neteland 

ook meer moeten trachten het netwerk te verruimen naar private partners. Er moet meer en 

actiever worden samengewerkt met particuliere ondernemers (om onze doelgroep mee te 

activeren en te werk te stellen).  

 

Cliënten die te zwak zijn om door te stromen naar het normale arbeidscircuit, zullen 

noodgedwongen in de sociale activering blijven. De komende jaren zal deze groep enkel 

vergroten omdat vanuit VDAB meer cliënten naar de OCMW’s zullen worden doorverwezen.  

  

In het kader van artikel 60 § 7 beschikt het OCMW al meer dan 10 jaar over een budget om vijf 

VTE binnen dit systeem tewerk te stellen. Zoals al aangehaald doen we voor de toeleiding naar 

een tewerkstelling, de begeleiding tijdens deze tewerkstelling en de toeleiding naar een 

reguliere tewerkstelling een beroep op het samenwerkingsverband ISOM/Neteland, waardoor 

een maatschappelijk werker wekelijks een dag bereikbaar is in Vorselaar.  
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Door de gewijzigde wetgeving wordt het moelijker om onze cliënten via het systeem van artikel 

60 te activeren, aangezien de verplichting wordt ingevoerd om op het einde van deze 

maatregel door te stromen naar het normale economische circuit. Enkel sterkere profielen 

kunnen bijgevolg nog in deze maatregel terecht.  

 

Als lokaal bestuur/werkgever zal het bij aanwervingen in bepaalde functies binnen het lokaal 

bestuur belangrijker worden om mensen te selecteren op competenties die hen in staat stellen 

om mensen met een zwakker profiel op de werkvloer te begeleiden.  

 

Het Wijk-werken zal eveneens meer moeten worden gebruikt om cliënten te activeren, maar 

ook hier zullen enkel de sterkere profielen aan de slag kunnen. 

 

De toekomstige grote uitdaging van de sociale dienst, in samenwerking met de dienst 

activering van ISOM/Neteland, zal zijn om de zwakkere profielen voldoende te kunnen 

activeren, in welke vorm dan ook. 

 

In de regio Herentals, waartoe Vorselaar behoort, is veel sociale economie aanwezig. Hierop 

zou nog meer een beroep kunnen worden gedaan om cliënten te activeren en begeleiden. De 

sociale economie zal de krachten de volgende jaren meer en meer gaan bundelen om 

efficiënter met de middelen om te gaan en een sterke speler te kunnen zijn in deze sector. 

Door de samenwerking van verschillende bedrijven uit de sociale economie onder de koepel 

van Groep Talent zullen bijkomende mogelijkheden en kansen voor onze zwakkere cliënten 

ontstaan. Zo worden onze cliënten tewerkgesteld in het socio-economisch bedrijf ’t Gerief, de 

Kringwinkel Zuiderkempen en Boskat. Zij vallen allen onder de koepel van Groep Talent.   

 

 

 

  

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

nieuwe aanmeldingen  23  20  30 11 14 

aantal dossiers in traject   32  27  38 20 23 

artikel 60 / TWE  3  3  2 3 7 

stage gericht op tewerkstelling  /  1  2 3 4 

voortraject  0  0  3 3 3 

 

Juridische dienstverlening 

Ook hiervoor doet het OCMW een beroep op het samenwerkingsverband ISOM/Neteland. Eén 

dag per week is de jurist op het OCMW beschikbaar tijdens een plaatselijke zitdag. Het aantal 

cliënten dat hiervan gebruik maakt, was tijdens de jaren 2015-2016 wat terug gelopen, maar 

we zien weer een toename in 2017 en een sterke toename in 2018. In vergelijking met de 

andere ISOM/Neteland gemeenten blijft deze dienstverlening binnen Vorselaar nog altijd het 

beste gekend. 

 

2014  2015 2016 2017 2018 

212  186  194  216 263 
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Psychologische dienstverlening 

Sedert 2017 heeft het OCMW Vorselaar, via het samenwerkingsverband ISOM/Neteland, 

ondersteuning gekregen van een psychologe die wekelijks een zitdag op het OCMW houdt. 

Cliënten van de sociale dienst kunnen voor psychologische ondersteuning door de 

maatschappelijk werker doorverwezen worden naar de psychologe. De afsluitingen zijn het 

merendeel het gevolg van een doorverwijzing, stopzetting in onderling overleg en het bereiken 

van het maximumaantal gesprekken (10). 

 

 2017 2018 
Aantal zorgperioden 17 23 
Aantal afsluitingen 7 18 

 

Vrijwilligersbeleid – werk 

Vanuit ISOM/Neteland wordt gewerkt aan een vrijwilligersbeleid en worden de OCMW’s 

ondersteund op vlak van de vrijwilligerswerking. Deze ondersteuning breidt zich intussen uit 

naar de vrijwilligers actief binnen de gemeente. Zie verder. 

 

Vrije Tijd 

Ook tussen de diensten Vrije Tijd en sociale dienst zal er een duidelijke link moeten komen 

waardoor onze doelgroep meer integraal in het verenigingsleven en het vrijetijdscircuit binnen 

de gemeente kan worden ingezet. Tevens is het belangrijk om gezinnen in armoede die niet 

bij onze diensten bekend zijn, maar wel binnen het verenigingsleven, indien zij dit wensen, te 

laten kennismaken met onze diensten om zo een juist aanbod vanuit de sociale dienst aan 

deze gezinnen te kunnen doen. Tevens werkt de sociale dienst aan vrije tijd voor de 

kansengroepen. Zo is er een Rap op Stap kantoor en kan men aan lage tarieven vakanties en 

uitstappen boeken via Vakantieparticipatie. 

 

Sociale projecten 

Vorselaar maakt ook werk van sociale projecten.  

 

1. ’t Kiertje 

Vanuit het OCMW werd enkele jaren geleden de stimulans gegeven om een Welzijnsschakel 

op te richten. Deze heeft zich intussen ontwikkeld tot een vzw. De vzw organiseert zowel 

ontmoeting als activiteiten en komt 2x per maand in het Buurthuis samen. Zij bereiken de 

doelgroep van mensen met beperkte middelen, senioren, vereenzaamde mensen, … met 

andere woorden de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Na al die jaren is ’t Kiertje 

een begrip in Vorselaar geworden. Vanuit ’t Kiertje is er een beleidsgroep ontstaan die 

samenwerkt met het OCMW om de juiste lijnen in het kader van een armoedebeleid uit te 

zetten. Deze beleidsgroep werkt rond een aantal thema’s en zal 3 keer per jaar samenkomen 

om acties op te zetten, uit te werken en bij te sturen. 

 

2. ’t Winkeltje 

Dit is een tweedehandskledingwinkel die door ’t Kiertje wordt uitgebaat met ondersteuning 

door het OCMW. De locatie wordt door het OCMW gehuurd en aan de welzijnsschakel ter 

beschikking gesteld. 
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3. Sociale Kruidenier 

Vorselaar is partner in het project “Foodsavers”, waarvan Milieu & Werk de hoofpromotor is. 

Dankzij deze samenwerking kwam er een sociale kruidenier in Vorselaar. Hier kunnen mensen 

die het moeilijker hebben, tegen betaalbare prijzen goede producten en gezonde voeding 

aankopen. Het klantenbestand zien we steeds toenemen, zelfs vanuit de omringende 

gemeenten. Het sociale aspect van ontmoeting is hier een zeer belangrijke factor. Bij een tas 

koffie kunnen bezoekers elkaar ontmoeten, samen praten, … Enkel mensen die zijn 

doorverwezen door het OCMW kunnen hier aankopen doen. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

 

- gevarieerd aanbod van hulp- en 

dienstverlening 

- team maatschappelijk werkers = 

goed team  met een diverse kijk op 

het werk  

- goede interne samenwerking, maar 

eveneens goede samenwerking met 

externe partners  

- goede samenwerking binnen 

OCMW, maar ook met  gemeentelijke 

diensten (kinderopvang, dienst vrije 

tijd, bibliotheek, technische dienst) en 

de politie die in huis aanwezig is 

- samenwerking met Neteland Welzijn 

& Zorg (vroegere ISOM) voor diverse 

diensten, specialisatie van 

verschillende materies (bv. 

psychologe, jurist, tewerkstelling, 

vrijwilligerswerk, opvoeding, GIB… ) 

- laatste jaren veel aandacht voor 

activering, er is binnen de dienst een 

evolutie naar sociale activering 

- socioculturele participatie: niet enkel 

voor individuele cliënten, maar ook 

het collectief luik voor  opleidingen 

/vormingen wordt goed benut 

- er wordt gewerkt aan een visie op 

budget-beheer +  invoering van de 

module budgetbeheer in Neptunus- 

aanwezigheid van een halftijds 

maatschappelijk werker voor opzetten 

en ondersteunen van projecten met 

doelgroepen 

 

- dienstverlening van derden 

binnen de gemeente wordt ofwel 

niet ter plaatse aangeboden ofwel 

plaatselijk afgebouwd. De 

verplaatsing is een drempel 

- wachtlijst voor budgetbeheer 

- nog te weinig de focus op 

effectieve begeleiding van de cliënt 

naar zelfredzaamheid, nog te 

administratief  

- nog te weinig aandacht voor 

activering in de brede zin van het 

woord 

- te weinig mogelijkheden om met 

de huidige bezetting binnen de 

sociale dienst uitgebreid te werken 

rond senioren (die groep zal alleen 

maar groeien)  

- te weinig administratieve 

ondersteuning 

- er wordt te weinig vooraf 

gecommuniceerd naar SD rond 

bepaalde projecten  / 

veranderingen  
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- reeds gemaakte start met meer 

uniformisering van dossiers 

budgetbeheer om overname 

gemakkelijker te maken + werken aan 

digitalisering van dossiers 

- we werken via diverse kanalen aan 

armoede en kinderarmoede, oa via de 

Sociale Kruidenier 

- positieve evolutie  naar het meer 

uitvoeren van formele en informele 

cliëntoverleg 

- evolutie van een administratieve 

ondersteuning van de cliënt naar een 

actieve begeleiding op diverse 

levensdomeinen 

- integrale benadering van dossiers 

- werken op afspraak  

- effectief toepassen van het 

hoorrecht, het Bijzonder Comité 

Sociale Dienst krijgt meer zicht op de 

problematiek   

- halftijds maatschappelijk werker 

rond seniorenbeleid 

- de verhuis is een positief verhaal, er 

kan rustiger worden gewerkt  

-  veel aandacht voor sociale 

projecten zoals ’t Kiertje, sociale 

kruidenier, ’t Winkeltje 

- beleidsgroep van mensen met een 

armoede ervaring = participatie aan 

het beleid door onze doelgroep 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

 

- teamdag  waarop werd gewerkt 

rond de visie op budgetbeheer 

- sterkere visie op budgetteringen 

(beleidsnota) 

- samenwerking met aantal diensten 

van gemeente zou nog intensiever 

kunnen  

- sociale activering intensifiëren 

- verdere ontwikkeling verfijning van 

de bestaande hulp – en 

dienstverlening binnen OCMW 

 

- beperkte budgetten / 

personeelsbezetting 

- afhankelijkheid van 

subsidiëringen 

- sterk gewijzigd profiel van de 

cliënt hetgeen een grotere 

tijdsbesteding per cliënt vergt 

- altijd wijzigende reglementering 

zoals: steeds meer verplichtingen 

zonder bijkomende middelen, veel 

strenger beleid rond activering / 
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- nog meer nadruk leggen op 

persoonlijke begeleiding van de cliënt 

en dit met het gebruik van 

begeleidingsplannen 

- meer formeel & informeel 

cliëntoverleg 

- veel grotere samenwerking met 

diverse externe diensten 

- activering van voornamelijk de 

zwakste groep cliënten binnen de 

sociale dienst 

- beleid kinderarmoede verder 

uitwerken 

- UiT pas vrije tijd, Neteland mee 

ontwikkelen  

- GPMI: kans om mensen intensiever 

en sterker te gaan begeleiden 

- link met vrije tijd in het voordeel van 

cliënten verder uit te werken 

- digitalisering van dossiers sociale 

dienst, efficiënter doen verlopen van 

de financiële begeleiding, invoering 

Neptunus budgetbeheer 

- nog intensievere samenwerking met 

de doelgroep om een juist beleid te 

kunnen uitstippelen waarin de noden 

van deze groep meer worden 

aangepakt 

- afsprakennota’s uit te breiden en 

veralgemenen,  intake formulier te 

verbeteren 

 

tewerkstelling / werkloosheid (art. 

60, wijk – werken, …) 

- gebrek aan plaats en aan 

middelen o.v.v. infrastructuur, bv. 

archief,… 

- algemene  economische toestand 

die erg ongunstig is voor mensen 

die op de grens balanceren en voor 

onze cliënten 

- steeds complexere dossiers 

waardoor de uitstroom minder is 

en er weinig ruimte komt voor 

nieuwe cliënten (wachtlijst) 

- stijging leefloondossiers (afbouw 

Wijk-werken, art. 60, werkloosheid) 

- ingevolge de integratie 

onzekerheid rond de sociale 

insteek in OCMW raad  

- te veel administratieve druk  

 

III. Uitdagingen 
 

 We behouden ons activeringsbeleid en trachten dit nog verder zo efficiënt mogelijk te 

organiseren. We streven naar zoveel mogelijk activeringen van onze cliënten met 

inclusief aandacht voor sociale activering. Heroriënteren van de tewerkstellingsdienst 

van ISOM/Neteland naar een activeringsdienst. 

 We blijven steeds inspelen op de noden en behoeften van de burger in Vorselaar. 

 We behouden de samenwerking met de bestaande diensten, evalueren deze 

regelmatig en streven naar een hechtere samenwerking met bepaalde gemeentelijke 

diensten (bv. Vrije tijd, Dienst bevolking, politie, milieu, …). 

 Verdere ontwikkeling van het Fonds voor Kinderarmoede. 

 Optimaal benutten van het Fonds voor participatie en sociale activering (= het 

vroegere fonds voor socio-culturele participatie). 

 Formeel en informeel cliëntoverleg meer ingang doen vinden. 
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 Evolutie van meer administratieve begeleiding van de cliënt naar een intensieve 

begeleiding op alle levensdomeinen (GPMI / begeleidingsplannen). 

 Versterking van de sociale dienst voorzien om uitgebreider te kunnen werken rond de 

groter wordende groep senioren, wachtlijsten voor budgetbeheer te voorkomen en 

voldoende ruimte te creëren voor de integrale begeleiding van de steeds complexer 

wordende cliëntdossiers. 

 Digitalisering van dossiers sociale dienst, efficiënter doen verlopen van financiële 

begeleiding. 

 Uitwerking van het Geïntegreerd Breed Onthaal.  

 Blijvende samenwerking met beleidsgroep van de doelgroep (’t Kiertje).  

 Drugspreventie verder ontwikkelen op niveau van Vorselaar en van Neteland. 

 Ondersteuning van residentieel drugopvangcentrum ’t Kader.  

 Verdere ontwikkeling van de sociale kruidenier en de verdere ondersteuning van ’t 

Kiertje. 

 

4.3.3.2. Anderstaligen en vluchtelingen 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Vorselaar heeft een “lokaal opvanginitiatief” (LOI) met 6 opvangplaatsen. Er zijn binnen de 

gemeente ook verschillende nationaliteiten aanwezig, zodat ook Vorselaar met diversiteit 

wordt geconfronteerd. 

 

De laatste 2 jaar zien we een positieve evolutie binnen de bewoners van het LOI. Bij een 

erkenning als politiek vluchteling blijven zij vaker in Vorselaar door de goede integratie die 

mee mogelijk wordt gemaakt door de groep begeleidende vrijwilligers.  

 

5,3 % van de bevolking (410 personen) van Vorselaar is van buitenlandse herkomst. Deze groep 

bestaat uit 48 herkomstlanden, waardoor Vorselaar super-divers is. Via ISOM/Neteland werkt 

Vorselaar mee aan het project “Wegwijzer” om de integratie van anderstaligen te bevorderen. 

Dat project loopt af maar de inhoud moet worden opgevangen. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

 

TAAL 

- Verschillende taal-oefenkansen aanwezig 

in de omgeving van Vorselaar:  

o Formeel: CVO en CBE + OKAN  

o Informeel: Babbelhoek, vrijwilligers LOI  

o Extra initiatieven ihkv Wegwijzer: 

Praatwijzer, Moedertaal, open modules CVO  

- Motivatie van anderstaligen om 

Nederlands te leren  

 

TAAL  

- Ontbreken (schriftelijk) taalbeleid op maat 

dat gedragen en gekend is met specifieke 

aandacht voor anderstaligen waardoor 

schriftelijke communicatie niet begrepen 

wordt of slecht vertaald of er voortdurend 

een beroep gedaan moet worden op 

maatschappelijk werkers   
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- 9 medewerkers van ISOM/Neteland 

kregen een vorming ‘duidelijke taal - 

mondeling’ , ‘duidelijke taal - schriftelijk’, 5 

vrijwilligers kregen een vorming ‘duidelijke 

taal - mondeling’  

- verschillende informele taal- en 

oefenkansen binnen Vorselaar: praatpunt 

Nederlands onder begeleiding van 

Wegwijzer 

 

ONTHAAL EN INTEGRATIE 

- Bevraagde personen geven aan dat ze erg 

vriendelijk werden ontvangen en zich 

welkom voelen  

- Bestaande onthaal-activiteiten  

o Organisatie inburgeringsceremonie 

december 2017: erkenning en welkom 

heten aan inburgeraars  

o Extra initiatieven ihkv wegwijzer: 

taaltoegankelijk onthaalmoment, opmaak 

onthaalfiches  

- Deelname projectmedewerker Wegwijzer 

aan verschillende lerend netwerken voor 

onthaal en diversiteit: informatie-

uitwisseling met soortgelijke initiatieven  

 

DIVERSITEIT EN DIVERSITEITSBELEID 

- Er worden weinig (grote) problemen 

gemeld over omgaan met diversiteit  

- 9 medewerkers van ISOM/Neteland 

kregen een vorming ‘interculturele 

competentie/omgaan met diversiteit’ 

 

- Ontbreken (mondeling) taalbeleid op maat 

dat gedragen en gekend is met specifieke 

aandacht voor anderstaligen waardoor 

mondelinge communicatie met klanten vaak 

stroef verloopt  

 

 

 

 

 

 

 

ONTHAAL EN INTEGRATIE 

- Ontbreken onthaalbeleid voor nieuwe 

inwoners met specifieke aandacht voor 

(anderstalige) nieuwkomers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSITEIT EN DIVERSITEITSBELEID 

- Ontbreken toegankelijkheidsbeleid 

specifiek gericht op (anderstalige) inwoners 

van buitenlandse herkomst  

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

 

TAAL 
- Contacten gelegd en samenwerking met 

CVO DTL en CBE, babbelhoek, praatwijzer,…: 

kans tot creëren van een toegankelijk(er) 

aanbod Nederlands 2e taal  
- Expertise opbouw en verdere 

omgevingsanalyse  

 

ONTHAAL EN INTEGRATIE 
- Contacten gelegd en samenwerking met 

de diensten voor inburgering en integratie 

 

TAAL  

- Verschillende informele oefenkansen 

afhankelijk van vrijwilligers en/ of subsidies: 

Wat met verankering en duurzaamheid?  

- Projectwerking Wegwijzer: wat met 

duurzaamheid en verankering van 

geïnitieerde activiteiten  
 

ONTHAAL EN INTEGRATIE 
- Voor (anderstalige) nieuwkomers is er 

naast de lessen Nederlands, MO en werk 

maar weinig tijd voor vrijetijdsactiviteiten  
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van het Agentschap Integratie en 

Inburgering  
- Expertise opbouw en verdere 

omgevingsanalyse  
 

DIVERSITEIT EN DIVERSITEITSBELEID 
- Contacten gelegd en samenwerking met  

de diensten voor inburgering en integratie  

van het Agentschap Integratie  

en Inburgering.  

- Expertise opbouw en verdere  

omgevingsanalyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE FACTOREN  
- Superdiversiteit als een kans en verrijking:  

Vorselaar is een superdiverse gemeente  

en zal nog meer divers worden.  

- Regierol van de gemeente inzake  

integratie: De integratie van OCMW  

en gemeente en de verkiezingen 2018  

kunnen het thema diversiteit en integratie  

in kaart brengen en als een transversaal  

thema opnemen. 
 

 

 

 

 

- Projectwerking Wegwijzer: wat met 

duurzaamheid en verankering van 

geïnitieerde activiteiten  
 

 

DIVERSITEIT EN DIVERSITEITSBELEID 
- Superdiversiteit als bedreiging: polarisatie 

en stereotypering.  
- Personen van buitenlandse herkomst 

geven aan dat het contact op straat, in de 

winkel of met de buren niet altijd even 

positief is. Het grootste culturele verschil 

dat de bevraagden aangeven is dat Belgen 

vooral binnen wonen en weinig buiten leven  
- Gedragenheid bij medewerkers: niet 

iedereen vindt het evident om te kunnen 

omgaan met de superdiversiteit in de 

gemeente.  
- Diversiteit en integratie maakt niet 

integraal/transversaal deel uit van de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente.  
 

ANDERE FACTOREN  

- In verschillende diensten geen 

urgentiegevoel, om te komen tot een vlot 

onthaal en integratieproces moet het thema 

transversaal opgenomen worden: bv. 

huisvesting, creatie sociale netwerken, taal-

oefenkansen, participatie aan de 

arbeidsmarkt, het wijk- en verenigingsleven, 

het onderwijs en de cultuurvoorzieningen…  

- Achterstelling van personen van 

buitenlandse herkomst: schoolse 

achterstand in de Middenkempen is 

bijzonder uitgesproken tov andere 

gemeenten.  
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III. Uitdagingen / doelstellingen 

 

 een draagvlak en competenties bij medewerkers 

 een lokaal onthaalbeleid voor anderstaligen 

 een gastvrij onthaal door de organisatie en de organisatie van initiatieven zoals 

inburgeringsceremonie, onthaalfiches, taaltoegankelijke onthaalmomenten en 

ontmoetingsmomenten  

 een lokaal taalbeleid 

 een toegankelijke dienstverlening, zoals communicatie in klare taal over het aanbod 

aan diensten / producten en activiteiten. 

 taalstimulering en promotie, zowel formeel als informeel leren 

 het transversaal opnemen van het thema integratie en diversiteit in alle 

beleidsdomeinen van de gemeente, zowel binnen burgerzaken als binnen onderwijs, 

sport, cultuur, welzijn, milieu, wonen, tewerkstelling 

 toegankelijke en gediversifieerde activiteiten 

 activiteiten waarop mensen – anderstaligen – elkaar kunnen ontmoeten 

 een positieve beeldvorming en een consequente aanpak van racisme en discriminatie 

 

 

4.3.3.2. Ziekte en invaliditeit 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

4,5% van de bevolking in Vorselaar heeft recht op een invaliditeitsuitkering of is 

arbeidsongeschikt. De cluster, provincie en het gewest liggen in dezelfde lijn. 323 personen 

ontvangen een aanvullend inkomen uit een inkomensgarantie voor ouderen of 4,3% van de 

bevolking ouder dan 65 jaar. Dit cijfer is voor Vorselaar lager dan voor de gemeenten binnen 

de cluster, de provincie en het gewest. 13 % van alle inwoners ontvangt een verhoogde 

tegemoetkoming voor medische zorgen. Dit percentage ligt 0,5% hoger dan de cluster, maar 

lager dan het percentage van de provincie en het gewest.  

 

Het lokaal bestuur van Vorselaar voorziet in een mantelzorgtoelage van € 50,00 per maand.  

Deze is gericht op hulpbehoevenden van 21 jaar en ouder die onder één dak leven met hun 

mantelzorger. Zo wil Vorselaar de mantelzorger ondersteunen. 

  

Hulpbehoevende kinderen die thuis worden opgevangen en verzorgd vallen door deze 

regeling evenwel uit de boot. De gemeente Vorselaar onderzoekt momenteel of het haalbaar 

is om, naast de mantelzorgtoelage, een socio-pedagogische toelage in te voeren. Waar de 

mantelzorgtoelage beperkt is tot zorgbehoevenden van 21 jaar en ouder, zal de socio-

pedagogische toelage toegepast worden voor zorgbehoevende kinderen jonger dan 21 jaar.  

 

Naast dit alles wordt door Vlaanderen het persoonsvolgend budget (PVB) ingevoerd. Het 

betreft een budget op maat waarmee iemand met een handicap zelf kan kiezen welke zorg en 

ondersteuning hij koopt. Zo kan hij/zij diensten betalen van individuele begeleiders, 

professionele zorgverleners en vergunde VAHP-zorgaanbieders.  
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De verwachting is dat er vaker een beroep zal gedaan worden op de sociale dienst om 

ondersteuning te bieden bij het zoeken/vinden bij zelfstandig wonen, dagondersteuning, 

praktische hulp, oproepbare permanentie...We vrezen dat -gezien de evolutie binnen het PVB- 

de doelgrpep veel vaker bij de sociale dienst zal komen aankloppen. Indien het PVB niet groot 

genoeg is om diensten in te kopen, zal dit tevens een financiële invloed hebben op het budget 

van het OCMW dat extra steun zal moeten verlenen.  

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- bestaan van een 

mantelzorgtoelage 

- onderzoek naar een socio-

pedagogische toelage) 

- laagdrempeligheid en 

bereikbaarheid van de sociale dienst: 

hier kan steeds beroep op gedaan 

worden 

 

- niet iedereen die recht heeft op 

een toelage, meldt zich aan 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- betere verspreiding van de info 

rond de diverse toelagen 

- beide tegemoetkomingen zijn 

afhankelijk van lokale subsidie 

- extra werklast door het PVB 

 

 

III. Uitdagingen 

 

 Zorgen voor een correcte en veelvuldige verspreiding van de info rond de diverse 

toelagen.  

 

 

4.3.3.3. Mobiliteit 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Sedert 2014 is het OCMW Vorselaar aangesloten bij de Rolmobiel. Daarmee wil het OCMW 

aan het mobiliteitsprobleem van minder mobiele burgers in Vorselaar tegemoetkomen. De 

Rolmobiel richt zich specifiek op personen met een rolstoel. Zij ondervinden de grootste 

problemen inzake vervoer. Bijkomend staat de liftbus van het OCMW sinds mei 2015 ter 

beschikking gesteld van de Rolmobiel. Via een samenwerkingsovereenkomst werden de 

onderlinge afspraken vastgesteld.  
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Vooral het gezinsvervangend tehuis de Troon maakt gebruik van deze dienstverlening. Hier 

stellen we echter vast dat zij vanaf 2017 minder gebruik hebben gemaakt van de liftbus omdat 

zij intussen over eigen vervoer beschikken. 

 

We zullen de liftbus beter bekend moeten maken binnen de gemeente, zowel voor 

mindermobiele inwoners als voor dienstverlening. 

 

 2015 2016 2017 2018 
aantal ritten 93 68 12 11 
aantal unieke klanten 13 10 4 4 

 

Van de liftbus van het OCMW wordt intussen wel iets meer gebruik gemaakt om 

mindermobiele bezoekers van het lokaal dienstencentrum te vervoeren van thuis naar het 

dienstencentrum en terug. Dit aantal zal mogelijk toenemen in 2019 na de beslissing van het 

bestuur om de kostprijs vanaf 1 april 2019  per rit te verlagen van € 3,00 naar € 1,00. Bijkomend 

kunnen verenigingen die een band met het lokaal dienstencentrum hebben, voor hun leden-

rolstoelgebruikers gebruikmaken van de liftbus van het OCMW. Ook hier werd rekening 

gehouden met inwoners met beperkte financiële middelen. Zij kunnen sinds 1 april 2019 

gezamenlijk met de liftbus buiten Vorselaar gaan winkelen tegen € 1,00 per rit. 

  

Op het grondgebied van Vorselaar is eveneens een MinderMobielenCentrale. Deze wordt via 

een privépersoon uitgebaat. Mogelijk wordt deze dienstverlening door het lokaal bestuur in 

de loop van 2019 overgenomen. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- voorzien in mobiliteit van mensen 

met een mobiliteitsprobleem  

- voorzien in mobiliteit voor mensen 

in eenzaamheid 

- voorzien in mobiliteit van mensen 

met beperkte middelen  

 

- weinig gebruik door inwoners van 

Vorselaar, beperkt tot bewoners van 

het gezinsvervangend tehuis 

- weinig bekendheid 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- promotie van de liftbus met 

stijgend gebruik ervan 

- verlaging van prijs voor de 

gebruikers 

- via de seniorenbezoeken meer 

bekendheid geven aan de liftbus 

- senioren, maar ook iedere andere 

burger en inzonderheid kwetsbare 

- afhankelijkheid van subsidie 

- te weinig middelen om ons hier op 

te focussen  
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groepen, de kans bieden om een 

(ruimer) sociaal netwerk op te 

bouwen 

- uitgebreidere bestemming van de 

liftbus organiseren   

 

 

III. Uitdagingen 

 

 We behouden deze dienstverlening.  Door eigen aangepast vervoer trachten we de 

meest kwetsbare groepen te bereiken. 

 We zoeken naar mogelijkheden / middelen om deze dienstverlening meer onder de 

aandacht te krijgen (meer publicaties, huisbezoeken aan senioren, …). 

 Uitgebreidere bestemming van de liftbus organiseren.   

 MinderMobielenCentrale (MMC): indien het lokaal bestuur dit wenst op te pakken 

zullen hiervoor de nodige personele en financiële middelen te worden voorzien.  

 

 

4.3.3.4. (Sociale) Huisvesting 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Een degelijke én betaalbare woning vinden in Vorselaar blijft moeilijk. Via de sociale 

huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen en het partnerschap van het OCMW in het sociaal 

verhuurkantoor (SVK) ISOM/Neteland wordt voorzien in sociale huisvesting , maar dat volstaat 

niet. Vooral  alleenstaanden en éénoudergezinnen blijven problemen ondervinden op dit vlak. 

Het OCMW heeft een aantal woningen in gebruik van de gemeente en huurt zelf ook woningen  

van de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).  

 

 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

Totaal aantal wooneenheden voor 

doorverhuring 3 3 3 

 

3 

 

3 

 

Aantal wooneenheden vrij einde jaar 0 0 0 

0 2 

Totaal aantal transitwoningen 3 3 3 3 3 

Aantal transitwoningen vrij einde jaar 0 0 2 2 0 

Aantal bejaardenwoningen (beheer OCMW) 10 10 10 

 

0 

 

0 

Aantal kandidaten transitwoning , gemiddeld 

jaar 7 5 6 

 

1 

 

1 

Aantal kandidaten bejaardenwoning op 

wachtlijst A(ctief) + P(assief) 16 17 18 

 

1 

 

3 

 

Opmerking: de 2 transitwoningen laten leegstaan was een bewuste keuze om ze te kunnen opfrissen.  
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Verschillende sociale huisvestingsprojecten (projecten Zonnige Kempen) worden momenteel 

uitgevoerd of zullen in de toekomst worden uitgevoerd. Zo hoopt Vorselaar – deels - tegemoet 

te komen aan deze huisvestingsproblematiek.   

 

De bejaardenwoningen werden in het voorjaar 2017 verkocht aan de sociale 

huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen. Zij zullen in de toekomst door Zonnige Kempen 

worden verhuurd. Het OCMW behoudt inspraak in de toewijzing. Daarnaast  wordt aan cliënten 

onder bepaalde voorwaarden (inschrijving sociale huisvesting, beperkt inkomen, 

gezinsgrootte) en indien zij niet binnen afzienbare tijd een beroep kunnen doen op de sociale 

huisvesting, een huurtoelage uitgekeerd. Het aantal huurtoelagen blijft stabiel, maar het 

bedrag van de huurtoelage neemt jaarlijks aanzienlijk toe, wat een zorgwekkende evolutie is.  

 

De sociale dienst wil onderzoeken of er voorwaarden kunnen worden opgelegd aan cliënten 

die een (hogere) huurtoelage ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van een activering, verhuis 

naar een kleinere woning en dergelijke meer. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal dossiers 

huurtoelage gem./maand  
11 13 19 19 20 

Jaarlijkse bedragen € 12.420 € 16.884 € 22.624 € 29.803 € 34.220 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- sociale huisvesting is binnen 

Vorselaar aanwezig en wordt verder 

uitgebreid 

- OCMW huurt zelf van SHM en 

gebruikt aantal studio’s van de 

gemeente 

- aansluiting SVK ISOM/Neteland 

- uitkering huurtoelage 

- deelname aan het Lokaal 

Woonoverleg 

- goede samenwerking met de SHM 

- zeer kleine huurmarkt in Vorselaar 

- minder goede woningkwaliteit  

KANSEN BEDREIGINGEN 

- samenwerking met SHM om meer 

sociale huisvesting te creëren  

- verdere en actieve deelname van 

het OCMW aan  het Lokaal 

Woonoverleg 

- verdere samenwerking met het 

SVK om ook via deze weg onze 

cliënten in huisvesting te voorzien  

- moeilijk vindbare degelijke en 

betaalbare huisvesting 

(huurwoningen) in Vorselaar 

- het groter wordende bedrag aan 

huurtoelagen 
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III. Uitdagingen 
 

 We moeten in de toekomst op zoek blijven gaan naar mogelijkheden op vlak van 

sociaal aanvaardbare huurwoningen. Op een ruimere en regelmatigere basis moeten 

we werk maken van het bekendmaken van het SVK ISOM/Neteland. De werking van 

het SVK moet worden geëvalueerd binnen ISOM en de regio. We blijven beschikken 

over noodopvang en doorgangswoningen. 

 De deelname van het OCMW aan het lokaal woonoverleg moet bestendigd blijven, 

omdat we via dit kanaal invloed kunnen uitoefenen op het sociaal woonbeleid. Op die 

manier kan het OCMW het gemeentelijk woonbeleid mee blijven faciliteren. 

 Ontwikkelen van een beleid rond het toekennen  van huurtoelagen. Aan de toekenning 

voorwaarden verbinden zodat mensen gestimuleerd worden op zoek te gaan naar een 

goedkopere of meer aangepaste woning. 

 Voorzien in woonvormen van aangepast wonen (vzw Op Weg / combinatie wonen 

voor mensen met autisme).  

 

 

4.3.3.5. Senioren 

I. Omgevingsanalyse 

 

De gemeente Vorselaar telde in 2017 1.466 senioren (65+). Op een bevolking van 7.778  

mensen maken zij 18,85 % uit. Onderstaande tabel geeft een evolutie aan van de afgelopen 10 

jaar en de prognose tot 2027. Hieruit blijkt dat binnen een negental jaar  zo’n 25 % van de 

inwoners van Vorselaar senioren of 65-plussers zijn. Vorselaar zal dus fors vergrijzen. 

Zorgen voor de nodige en juiste dienstverlening en voorzieningen voor deze bevolkingsgroep 

zal de volgende periode / jaren een zeer belangrijk thema worden.    

 

Leeftijd 

senioren 
2007 

% tov 

bevolk. 
2017 

% tov 

bevolk. 
2027 

% tov 

bevolk. 

2017 – 2027 

stijging tov 

leeftijdscat 

2017-2027 

Stijging tov 

leeftijdscat 

65-69 334 4,50% 436 5,61% 623 7,59% 187 42,88% 

M 149 2,01% 232 2,98% 302 3,68% 70  

V 185 2,49% 204 2,62% 321 3,91% 117  

70-74 324 4,37% 318 4,09% 492 5,99% 174 54,71% 

M 153 2,06% 162 2,08% 250 3,05% 88  

V 171 2,30% 156 2,01% 242 2,95% 86  

75-79 268 3,61% 289 3,72% 383 4,67% 94 32,52% 

M 118 1,59% 123 1,58% 192 2,34% 69  

V 150 2,02% 166 2,13% 191 2,33% 25  

80-84 147 1,98% 243 3,12% 257 3,13% 14 5,76% 
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M 64 0,86% 102 1,31% 120 1,46% 18  

V 83 1,12% 141 1,81% 137 1,67% - 4  

85-89 76 1,02% 139 1,79% 167 2,03% 28 20,14% 

M 24 0,32% 48 0,62% 61 0,74% 13  

V 52 0,70% 91 1,17% 106 1,29% 15  

90-94 34 0,46% 35 0,45% 71 0,86% 36 102,85% 

M 12 0,16% 9 0,12% 25 0,30% 16  

V 22 0,30% 26 0,33% 46 0,56% 20  

95+ 0 0,00% 6 0,08% 18 0,22% 12 200,00% 

M   0,00% 1 0,01% 5 0,06% 4  

V   0,00% 5 0,06% 13 0,16% 8  

Totalen 1183 15,95% 1466 18,85% 2011 24,49% 545 37,17% 

M 520 7,01% 677 8,70% 955 11,63% 278  

V 663 8,94% 789 10,14% 1056 12,86% 267  

Bevolkings-

aantal 7419   7778   8210   

 

  

M 3700   3891   4113      

V 3719   3887   4097      

 

Wanneer we de groep senioren indelen in mannen en vrouwen zien we dat het aandeel 

vrouwen in de leeftijdsgroep 65+ groter blijft dan het aandeel mannen. Respectievelijk 54% 

vrouwen ( 789) tegenover 46% mannen ( 677). De verhouding mannen en vrouwen is hetzelfde 

gebleven tov 2013- 2014. Met dit cijfer moet rekening worden gehouden omdat alleenstaande 

vrouwen boven de 65 jaar een grotere mate van zorgbehoevendheid vertonen dan mannen 

binnen dezelfde leeftijdscategorie. Dit blijkt tevens uit het in Vorselaar uitgevoerde 

ouderenbehoefteonderzoek.   

 

Enkel in de leeftijdscategorie 70-74 jaar zien we op 10 jaar tijd een zeer lichte daling met 6 

eenheden. De overige leeftijdsgroepen stijgen enkel in aantal. De sterkste stijging tov 2007 

zien we in de leeftijdsgroepen 65-69 jarigen (+ 102 personen), de categorie 80-84 jarigen (+ 

96 personen) en de 85-89 jarigen (+63). Als we de prognose nemen voor 2027 zien we een 

sterke stijging in alle leeftijdscategorieën, behalve in de groep 80-84 jarigen. Vorselaar vergrijst 

op dit ogenblik in een gelijklopende trend met de andere gemeenten van de Belfiuscluster, de 

provincie en het gewest. Wat wel opvalt is dat de veroudering in Vorselaar de afgelopen 10 

jaar harder is toegenomen dan in de gemeenten binnen dezelfde cluster, de provincie en het 

gewest. Hieruit volgt dat ook de afhankelijkheidscoëfficiënt, de afhankelijkheid van ouderen en 

de intensiteit van de veroudering in Vorselaar hoger ligt dan bij de vergelijkende entiteiten.  

 

De bevolkingsvooruitzichten tot 2030 geven een verdere groei aan van de 65-plussers en 

tegelijk een daling van de actieve bevolking. Vorselaar gaat ook hier sneller in de vergrijzing 

dan de andere vergelijkende besturen, hetgeen zich uiteraard vertaald naar de andere 

gebieden. Niet enkel het aantal senioren neemt toe, maar ook het aandeel senioren op de 

totale bevolking. Door deze stijgende levensverwachting zal de Vorselaarse senior meer te 

kampen krijgen met chronische aandoeningen en met co-morbiditeit (doorgaans meer dan 

1/3 van de ouderen). Tevens hebben 65-plussers meer moeite met het uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten en verzorging, een vaststelling die niet alleen op Vlaams niveau werd gedaan, maar 

eveneens blijkt uit het lokale seniorenonderzoek.   
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Het lokaal bestuur zal een belangrijke speler zijn om preventief maatregelen te ontwikkelen 

om op de toenemende vragen rond zorg en ondersteuning van de senior te kunnen inspelen, 

bijvoorbeeld door een dementiebeleid te ontwikkelen.      

 

Leeftijd medioren 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

45-49 j.   621   583    

583 

  563  534  516 

50-54 j.   701   691    

669 

  668  656  596 

55-59 j.   552   590    

633 

  636  658  667 

60-64 j.   494   534    

538 

  540  545  540 

tot. aantal medioren 

m 

v 

 2.368 

1.210 

1.158 

 

2.398 

1.210 

1.118 

 

2.423 

1.215 

1.208 

 

2.407 

1.192 

1.215 

 

2.393 

1.187 

1.206 

 

2.319 

1.152 

1.167 

totale bevolking  7.706  

7.685 

 

7.770  

 

7.776 

 

7.775 

 

7.657 

aandeel in %  31%   31 

% 

  31 

% 

  31 

% 

   31 

% 

  30 

% 

 

Bij de medioren zien we de laatste jaren een sterke daling in de groep van 45-54 jarigen (de 

jongere medioren), terwijl deze groep in de vorige omgevingsanalyse nog sterk toenam.  Het 

aantal oudere medioren – tussen de 55 en 64 jaar – stijgt, waaruit volgt dat de trend van de 

vergrijzing zich in Vorselaar verder gaat doorzetten tijdens de volgende jaren, zoals ook blijkt 

uit de prognoses. 

 

Het aandeel mannen en vrouwen in de groep van de medioren is ongeveer gelijk verdeeld, 

maar de groep op zich nam lichtjes af. Deze dalende trend zal zich doorzetten indien ook de 

jongere actieve bevolking (15-65 jarigen) de komende jaren daalt. 

 

Binnen Vorselaar is één seniorenvereniging actief, nl. OKRA, met 290 leden. In het kader van 

de toegankelijkheid kunnen senioren een beroep doen op de MinderMobielenCentrale (MMC, 

privaat initiatief), de liftbus van het OCMW en de Rolmobiel. Naast deze drie mogelijkheden is 

er het algemeen busvervoer. De Rolmobiel wordt georganiseerd vanuit Welzijnszorg Kempen. 

Het OCMW stelt zijn liftbus ter beschikking en heeft  in dat kader een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten.  De liftbus van het OCMW waarop een beroep kan 

worden gedaan voor het vervoer van en naar Sprankel! wordt weinig gebruikt. De Rolmobiel 

werd voornamelijk gebruikt door mensen van De Troon (voornamelijk rolstoelgebruikers), maar 

ook dit is sterk gedaald. Via het OCMW Vorselaar is er een seniorenbeleid ontwikkeld.  Als basis 

diende het uitgevoerde seniorenbehoefteonderzoek. De volgende jaren zal er werk gemaakt 

worden van de verdere uitvoering van de acties vervat in het seniorenbeleidsplan. 

 

Intussen werd voor Vorselaar een seniorengids ontwikkeld. Ideaal zou zijn om deze via een 

huisbezoek bij de senioren bekend te maken. Binnen de gemeente bestaan er activiteiten voor 
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senioren. Zowel het lokaal dienstencentrum als de lokale verenigingen schenken hier aandacht 

aan. Gezien de forse toename van deze bevolkingsgroep de komende jaren zullen deze 

activiteiten geëvalueerd moeten worden en zullen nieuwe activiteiten aan de orde zijn, zoals 

bijvoorbeeld een Babbelgroep voor senioren, 60’ers en 80’ers van hier / ontmoetingen rond 

ouder worden. 

 

Senioren en armoede  

Armoede betekent niet enkel financiële armoede, maar is ook ruimer. In onze gemeente leven 

nog steeds senioren die weinig sociale contacten hebben. Zij vereenzamen, leven ongezond, 

zullen sneller dementeren en/of depressies ontwikkelen. Toegang tot de gezondheidszorg is 

voor deze groep beperkt. De vraag stelt zich wie waar woont en in welke omstandigheden. Het 

opsporen van deze situaties is echter niet evident. Het organiseren van huisbezoeken bij de 

diverse leeftijdscategorieën zou een oplossing kunnen zijn. Vorselaar beschikt niet over een 

seniorenraad, maar senioren kunnen deelnemen aan het Welzijnsplatform. Hierin is OKRA 

vertegenwoordigd. Werken aan een seniorenbeleid in het algemeen vergt expertise die niet 

kan worden opgevangen door vrijwilligers en / of verenigingen. Zij kunnen hierin wel een rol 

spelen maar zullen vanuit professionele hoek moeten worden aangestuurd.  

 

Seniorenwoningen 

Op vlak van huisvesting is er het volgend aanbod: 

 Seniorenwoningen die werden verkocht aan de Zonnige Kempen, maar waar het 

OCMW nog inspraak heeft in de toewijzing.  

 Seniorenwoningen waarbij de toewijzingen gebeuren door de sociale 

huisvestingmaatschappij Zonnige Kempen: 26 

 Serviceflats uitgebaat door het OCMW: 22 

 Woonzorgcentrum “Hof ter Lande”(private uitbating): 40 bedden 

 

Mantelzorgtoelage 

Het OCMW Vorselaar beschikt over een mantelzorgtoelage. De mantelzorgtoelage werd in 

2014 uitgebreid naar een ruimere doelgroep. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- bestaan van een divers aangepast 

woningaanbod op het grondgebied   

-  aanwezigheid van het lokaal 

dienstencentrum met divers aanbod 

van activiteiten 

- organisatie dorpsrestaurant + 

bedeling van maaltijden aan huis 

- bestaan van een 

mantelzorgtoelage 

- dienstencentrum als 

aanspreekpunt voor senioren 

 

- “vinden” van vereenzaamde 

senioren 

- onvoldoende ruimte voor 

(kennismakings)huisbezoeken   
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- bestaan van een seniorenbeleid en 

seniorengids 

- sterke samenwerking met 

verenigingen  

- koppeling van LDC aan serviceflats  

- medewerker seniorenbeleid 

  

KANSEN BEDREIGINGEN 

- groep medioren motiveren i.f.v. 

taak als vrijwilliger  

- neutraliteit van het 

dienstencentrum, meer bereiken van 

de “onafhankelijke” senior 

- verder uitwerken  van  het 

seniorenbeleid 

 

 

- budgetten 

- afhankelijkheid van vrijwilligers 

- gebrek aan voldoende vast 

personeel voor LDC & SF & sociale 

dienst om rond senioren te werken 

- dalend aantal medioren 

 

 

III. Uitdagingen 
 

 Zorgen voor een professionele aanpak met expertise van alle items die verband houden 

met senioren 

 Een aangepast aanbod verzorgen van activiteiten voor senioren 

 Behoud van de huidige dienstverlening (maaltijden, mantelzorgtoelage,…)   

 Seniorenbeleid ruimer over alle diensten heen bekijken, bv. vrije tijd, actief informeren 

rond aangepaste woningen 

 

4.3.3.6. Lokaal dienstencentrum   

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Het OCMW Vorselaar beschikt over een lokaal dienstencentrum, “Sprankel!”. Het 

dienstencentrum ligt samen met de serviceflats en het voorschoolse kinderopvanginitiatief op 

1 site. Het lokaal dienstencentrum staat open voor iedere burger. In de toekomst zal het zich 

meer moeten gaan toeleggen op de doelgroep van de kwetsbare ouderen en de doelgroepen 

waarvan blijkt dat ze ook specifieke zorg- en ondersteuningsnoden hebben. Hierdoor zal het 

LDC een spil worden in de werking van de eerstelijnszones en de buurthulp.  

 

De bezoekers die momenteel het vaakst komen, zijn mensen tussen de 70 en de 80, daarna 

een grote groep mensen van tussen de 50 en de 60, en daarna is de grootste groep tussen de 

60 en de 70. Er komen ook 80-plussers naar het dienstencentrum. Toch brengen de oudere 

mensen ook weer jongere mensen mee (kinderen en kleinkinderen)  We bereiken verschillende 

categorieën mensen: alleenstaande mannen en vrouwen, weduwen en weduwnaars, mensen 

met een handicap, mensen in armoede, senioren koppels, bewoners van de serviceflats en hun 

kinderen en kleinkinderen, vrijwilligers en hun vrienden en ouders, personeel (en raadsleden) 
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van OCMW en gemeente. Er zijn ook eenmalige bezoekers die komen als er bijvoorbeeld een 

speciale menu wordt geserveerd.  

Er worden heel wat verplichte activiteiten georganiseerd in het kader van de erkenning en 

subsidiëring van het dienstencentrum. Daarnaast worden nog bijkomende activiteiten, meer 

op maat van de bezoeker, aangeboden. De aangeboden activiteiten worden ofwel zelf 

georganiseerd ofwel in samenwerking met een externe partner. Tevens is het lokaal 

dienstencentrum een plaats waar externe partners en verenigingen gratis of tegen een kleine 

vergoeding bijeenkomsten en vergaderingen kunnen organiseren. In de toekomst zal het 

Woonzorgdecreet worden aangepast en zal de focus vooral op buurtgericht werken gaan 

liggen en niet zozeer meer op verplicht te organiseren activiteiten.  

 

Een LDC moet meer buurtgericht werken en de samenwerking en communicatie verbeteren 

met andere organisaties in de buurt die ook met welzijn bezig zijn. Activiteiten moeten zo goed 

mogelijk vertrekken vanuit de noden vanuit de buurt/wijk. Omdat er maar één LDC in Vorselaar 

is, moet er vertrokken worden vanuit de noden van Vorselaar. Daarom is het belangrijk een 

buurtanalyse te maken. Wat is eigen aan Vorselaar?  Bv. een dorpskern met heel wat 

dienstverlening en activiteiten en daarrond verder afgelegen gehuchten… 

 

Daarnaast ervaren de medewerkers dikwijls druk omdat er weinig structuur in een dag te 

leggen valt. Enerzijds zijn er de bezoekers, de vrijwilligers en bewoners die hun aandacht nodig 

hebben, anderzijds is er veel administratief en logistiek werk. Steeds moet gewaakt worden 

over voldoende rustpunten, en ook momenten van aanspreekbaarheid. 

 

Een onthaalfunctie binnen de werking van het LDC zou geen overbodige luxe zijn.  Het onthaal 

en eenvoudige vragen kunnen door deze persoon worden opgevangen, net als het organiseren 

van de maaltijden van het dorpsrestaurant.  

 

A. Vormende activiteiten 

We organiseerden tot nu toe 5 wekelijkse cursussen. In 2016 hadden de bezoekers van 

de Engelse les een gemiddelde leeftijd van 64 jaar. Bij de cursus line-dans is de leeftijd 

niet gekend. Er is een wekelijkse spreekgroep Engels met een gemiddelde leeftijd van 

71,5 jaar. Er is een wekelijkse conversatiegroep Frans. Er zijn wekelijks 3 groepen line 

dance. De computerlessen via Digidak vallen nu eveneens onder verantwoordelijkheid 

van het lokaal dienstencentrum. Digidak blijft een groot succes met 196 deelnemers in 

2018.  39 nieuwe mensen boden zich dat jaar aan. 

 

B. Activiteiten van recreatieve aard   

Enerzijds is er een vrijblijvend aanbod (o.a. kaartspel, rummicup, boggle, tijdschriften, 

boeken, kinderhoek). Anderzijds zijn er groepsactiviteiten die worden georganiseerd 

waarbij sommige activiteiten op regelmatige basis terugkomen, zoals bingo- en 

kaartnamiddagen, lezingen ism verenigingen of bib, een alleenstaandengroep, een 

rouw- en verliescafé, een brei- en haakcafé ’s avonds en een breiclubje overdag, 

lezingen, een kwis, een repair café, muziekoptredens, bewegingsoefeningen, eten & 

drinken, groepsuitstappen, …. Andere activiteiten zijn eenmalig zoals gedichtendag, 

juwelen maken, ontbijtbuffet, buikdansoptreden, gitaarconcert, … en nog zo veel meer. 

In totaal werden er in 2018 245 recreatieve groepsactiviteiten georganiseerd. 

Gemiddeld zijn er 18 personen aanwezig. 
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C. Infosessies 

Minstens eenmaal per maand wordt er een infosessie rond een boeiend onderwerp 

georganiseerd. Deze worden ofwel gratis ofwel tegen een minimale vergoeding 

aangeboden. De infosessies  gaan over zeer diverse onderwerpen, van “De invloeden 

van medicatie op ons geheugen”, tot “Schimmels” en “Internetbankieren”. Het aantal 

aanwezigen verschilt erg van de inhoud van de infosessie. Gemiddeld waren er in 2018  

47 personen aanwezig.  

 

D. Cafetariabezoek 

De cafetaria is alle dagen doorlopend geopend van 9.00 u tot 16u30, behalve op vrijdag, 

dan is het sluitingsuur 12.00u. Naast de bewoners van de serviceflats komen er heel wat 

mensen of groepen gewoon iets drinken, los van een activiteit of cursus. Deze 

bezoekers worden niet geregistreerd, maar dat zijn er gemiddeld 20 tot 25 per 

namiddag.  

 

E. Preventieve functie voor personen met een beginnende zorgbehoevendheid 

Het lokaal dienstencentrum voorziet in een aanbod voor mensen met een beginnende 

zorgbehoevendheid. Het aangepast aanbod bestaat o.a. uit maandelijkse 

muziekoptredens, bewegingsoefeningen, woord- en geheugenspelen, kleuren, 

bloemschikken, vitrinekast met hulpmiddelen voor thuiswonenden, … Daarnaast wordt 

voor deze groep van mensen gewerkt aan netwerkvorming om vereenzaming te 

voorkomen / verhelpen. Dit wordt o.a. gedaan via het dorpsrestaurant, vrijwilligerswerk, 

mogelijkheid tot vervoer voor minder mobiele mensen, “Dag van de buren”, 

samenwerking met dagopvang NOAH in de serviceflats… 

 

F. Hulp bij het dagelijks leven 

Men kan een afspraak maken met een geschoolde pedicure. Het wassalon in het 

gebouw van de serviceflats wordt opengesteld voor externen. Onder begeleiding kan 

men komen wassen en drogen aan 3,5 euro.   

G.  Dorpsrestaurant 

Behalve voor de activiteiten, kan men 3x per week in het dienstencentrum terecht voor 

een middagmaal. Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag organiseren we 

dorpsrestaurant. Het dorpsrestaurant kent een stijgend succes. In 2018 werden er in de 

eerste 6 maanden 2000 maaltijden geserveerd, zo’n 334 per maand of gemiddeld 28 

maaltijden per keer.  Er zijn pieken van 40 maaltijden, bij “specials” kan dit oplopen tot 

60 maaltijden. Dit succes vergt een hele organisatie vanuit de medewerkers van het 

LDC en vanuit de vrijwilligers. Zij ervaren regelmatig een hoge werkdruk. Daarnaast 

loopt de communicatie inzake bestellingen en afmeldingen niet altijd even goed en 

vlot, wat extra druk geeft.   

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Maandelijks 

gemiddeld 

aantal 

maaltijden 

199 168 287 300 363 
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Jaarlijks 

aantal  

maaltijden 

2.385 2.021 3.448 3.609 4.364 

Unieke 

bezoekers 

185 170 357 318 273 

 

H. Hulp bij boodschappen & Buurthulp 

Wekelijks stopt de winkelkar van Peeters – Govers op de parking van het lokaal 

dienstencentrum. Zowel de bewoners van de serviceflats als bezoekers kunnen dan 

aankopen doen. Daarnaast is er de mogelijkheid om samen boodschappen te doen met 

de liftbus van het OCMW. Wanneer we merken dat gebruikers chronisch nood hebben 

aan boodschappenhulp, proberen we een samenwerking met een dienst gezinszorg 

aan te raden. Het lokaal dienstencentrum werkt verder nog aan buurthulp waarbij 

activiteiten die het sociale leven, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken 

worden georganiseerd, ondersteund en opgevolgd. Bv. de Fietsbieb, een rouw- en 

verliescafé, een repair café, een buurtproject zoals ‘ZIN’, activiteiten rond andere 

culturen, Nederlandse les voor anderstaligen, zitdagen belastingen in het LDC, 

samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij (organisatie van receptie voor 

buurtbewoners) 

 

I. Vrijwilligers 

Om alle activiteiten te kunnen organiseren doet “Sprankel!” een beroep op een pool 

van vrijwilligers. Op dit moment zijn er 30 vrijwilligers actief. 28 vrijwilligers wonen in 

Vorselaar, de 2 anderen in Lichtaart en Wechelderzande. We proberen ook kwetsbare 

vrijwilligers in te schakelen: mensen die wat meer zorg en begeleiding nodig hebben 

en moeilijk of niet in het arbeidscircuit terecht kunnen: een slechtziende persoon, een 

persoon met autisme, een persoon met psychische moeilijkheden. Tevens wordt 

samengewerkt met ’t Margrietje (werking voor volwassenen met een handicap), GVT 

De Troon en met het “Team Langdurige zorg”. De variatie in achtergrond, leeftijd en 

mogelijkheden maakt de vrijwilligersgroep tot een boeiende biotoop. Er wordt goed 

samengewerkt en zij geven het dienstencentrum mee vorm. Ze zijn een belangrijke 

aanvulling op de beperkte personeelsgroep. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger 

lag in 2018 op 62 jaar.  

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

-  aanwezigheid van het lokaal 

dienstencentrum met divers aanbod 

van activiteiten 

- organisatie dorpsrestaurant  

- divers aanbod van laagdrempelige 

activiteiten binnen het LDC voor  

zeer verschillende doelgroepen 

- “vinden” van vereenzaamde 

senioren 

- infosessies blijven moeilijk.  

Mensen hebben soms vragen en 

wensen info, maar infosessies lijkt 

niet altijd de beste manier 

- koppeling met gebouw van 

serviceflats maakt dat de prioriteiten 
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- samenwerking LDC – bib in het 

kader van lezingen en infomomenten 

- diversiteit van bezoekers LDC, 

zowel ovv leeftijd als ovv statuut 

(alleenstaande, weduwe,…) 

- sterke pool van vrijwilligers 

- aandacht bij de werking van het 

LDC voor kwetsbare groepen, zowel 

bezoekers als vrijwilligers 

- dienstencentrum als aanspreekpunt 

voor senioren 

-Sterke samenwerking met 

verenigingen  

-LDC zetelt in het welzijnsplatform 

van Vorselaar 

- koppeling van LDC aan serviceflats  

  

op een dag soms liggen in 

praktische aanpak van problemen 

met de serviceflats: zowel qua 

gebouw als dringende situaties of 

vragen bij de bewoners.   

-te minieme logistieke en 

administratieve ondersteuning  

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

-  aanpassing van de werking van het 

LDC aan veranderende wetgeving 

- huisbezoeken, opbellen en 

opvolging van nieuwe gebruikers: 

Enkel intensieve toeleiding werkt bij 

de moeilijk bereikbare doelgroepen  

- groep medioren motiveren i.f.v. 

taak als vrijwilliger  

- verdere uitbreiding van 

samenwerking LDC en gemeentelijke 

diensten  

-  meer trachten te bereiken van 

minder mobiele burgers 

- verder ontwikkelen van  

woonzorgnetwerken 

- neutraliteit van het 

dienstencentrum, meer bereiken van 

de “onafhankelijke” senior 

- efficiëntere organisatie van het 

dorpsrestaurant 

- uitwerken van een betere 

communicatie 

- voldoende kunnen voorzien in 

rustmomenten en 

“aanspreekbaarheidsmomenten” 

voor de medewerkers van het LDC 

 

- budgetten 

- afhankelijkheid van vrijwilligers 

- gebrek aan voldoende vast 

personeel voor LDC & SF + werklast 

coördinator LDC 

 

 



P a g i n a  | 214 

 

III. Uitdagingen 
 

 Het dienstencentrum blijft de neutrale draaischijf van het gemeenschapsleven binnen 

Vorselaar. We gaan verder met het ontwikkelen van  woonzorgnetwerken en hebben 

oog voor specifieke doelgroepen, zoals bv. senioren en moeilijker te bereiken 

doelgroepen, zoals minder mobiele (potentiële) gebruikers. Het actief betrekken van 

de buurt is hierbij een noodzaak. 

 Het OCMW voert een sterk vrijwilligersbeleid, met in het bijzonder aandacht voor de 

groep potentiële vrijwilligers, nl. de medioren. 

 Een verdere en hechtere samenwerking tussen het LDC en de gemeentelijke diensten 

verdient bijzondere aandacht. 

 Heroriëntatie van het takenpakket ifv het nieuwe Woonzorgdecreet waarbij het LDC in 

de buurt een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking ontwikkelt in en met 

de nabije omgeving van de gebruiker. 

Voorzien in voldoende logistieke en administratieve ondersteuning om de huidige 

taken te kunnen vervullen en het LDC te kunnen aanpassen aan de nieuwe wetgeving 

en de hierbij horende nieuwe taken. 

 

 

4.3.3.7 Assistentiewoningen 

 

I.  Omgevingsanalyse 

 

Het OCMW Vorselaar beschikt over 22 serviceflats. Hiermee tracht het OCMW een antwoord 

te bieden op de wijzigende woonbehoefte van de senior. Ieder jaar zijn de flats volledig bezet. 

Op 31 december 2017 woonden er 25 senioren in de serviceflats, van wie 4 koppels, 15 

alleenstaande vrouwen en 2 alleenstaande mannen. De gemiddelde leeftijd is 79 jaar; de 

doelgroep wordt dus goed bereikt. We merken een sterk stijgende graad van 

zorgbehoevendheid bij de bewoners waardoor een extra last op de schouders van de 

coördinator en de medewerkers van het LDC wordt gelegd. In het kader van de dagopvang 

wordt samengewerkt met Familiehulp. Die dienst huurt een serviceflat waarin NOAH gevestigd 

is, met dagopvang voor maximum 5 senioren. 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

-  aanbod van serviceflats in het centrum 

van Vorselaar kort bij de gemeentelijke en 

OCMW diensten 
- combinatie serviceflats - lokaal 

dienstencentrum en aansluiting bib binnen 

één gebouw 
- één aanspreekpunt voor bezoekers LDC en 

serviceflats 

- weinig zorgaanbod minder zelfstandige 

bewoners, veel aanvragen i.v.m. zorgvragen  
-veel 80- en 85-plussers: dit geeft dit 

dikwijls extra werklast op het vlak van 

toezicht, opvolging bij inschrijvingen 

activiteiten LDC, contacten met familie, 

sorteren afval, herinneren aan afspraken, 

desoriëntatie, moeilijkheden in samenleven 

met anderen  
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- inwonend aanspreekpunt serviceflats voor 

bewoners  
 

-we merken regelmatig dat kandidaat-

bewoners ook psychische problemen 

hebben en kunnen daar binnen serviceflats 

niet altijd een gepast antwoord rond geven, 

terwijl er weinig alternatieven zijn qua 

woonvorm voor deze doelgroep… 
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- omvorming van serviceflats naar het 

concept van assistentiewoningen 
- tegemoet kunnen komen aan de stijgende 

graad van zorgbehoevendheid van de 

bewoners van de serviceflats 
 

- in de toekomst: mogelijk ontstaan van 

wachtlijsten, op dit ogenblik (25/3/2019)is 

er een wachtlijst/interesselijst van 16 

personen  

- veroudering van de populatie van SF, meer 

zorg nodig 
 

III. Uitdagingen 
 

 We werken in de volgende periode aan het omvormen van de serviceflats naar een 

assistentiewoningen. 

Zoeken naar een manier om op een correcte en efficiënte wijze tegemoet te komen 

aan de stijgende graad van zorgbehoevendheid van de bewoners. 

 

 

4.3.3.8 Vrijwilligersbeleid 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Vanuit ISOM/Neteland wordt het lokaal bestuur ondersteund door de dienst 

vrijwilligerswerking. Binnen ISOM/Neteland werden op die manier de vrijwilligerswerkingen 

binnen de OCMW’s wat op elkaar afgestemd, met respect voor de lokale invulling. Formeel 

gezien loopt alles wel op eenzelfde wijze (bv. contracten). 

 

Binnen Vorselaar wordt zo de vrijwilligerswerking rond het LDC Sprankel! en het LOI stevig 

ondersteund, ook omdat deze medewerker 4u per week is tewerkgesteld bij het OCMW. Deze 

ondersteuning rond de vrijwilligerswerking zal zich nu verder uitbreiden naar de gemeente. Er 

wordt gewerkt aan een gezamenlijk vrijwilligersbeleid.  

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

- wekelijkse aanwezigheid van de 

medewerker vrijwilligerswerking   

- in huis hebben van expertise 

- lokale insteek  
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- afstelling van de 

vrijwilligerswerking binnen 

gemeente en OCMW  

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- één vrijwilligersbeleid voor de 

vrijwilligers van het lokaal bestuur 

Vorselaar 

 

- afhankelijkheid van de dienst 

vrijwilligerswerk van subsidies 

 

III. Uitdagingen  

 

 Eén vrijwilligersbeleid voor de vrijwilligers van het lokaal bestuur Vorselaar. 

 

 

4.3.3.9 Dienstverlening inzake volksgezondheid en buurthulp 

 

I. Omgevingsanalyse 

 

Gezondheid 

Het lokaal dienstencentrum “Sprankel!” heeft een samenwerkingsverband met LOGO Kempen.  

De afgelopen jaren werd meegewerkt aan het project “Zot Van Gezond” waarbij acties rond 

gezonde voeding en beweging centraal staan. Daarna tekende het OCMW/gemeente in voor 

het project “Gezonde Gemeente”. In het kader van gezondheid vonden al heel wat activiteiten 

plaats, zoals gezond snoepen, sporteldag, bewegingsoefeningen, AED opleidingen, tal van 

lezingen (Fit in je hoofd, Hap je gezond, Positief denken, slaapproblemen …)  

 

Buurtgericht werken/ Zorg op maat 

Er wordt aan buurthulp gedaan. Verschillende acties werden ondernomen, zoals het ZIN (Zorg 

InformatieNetwerk)-project dat in de Veldstraat werd ontwikkeld. Het is spijtig dat dergelijke 

projecten, na afloop ervan, niet verder kunnen opgevolgd worden vanuit het LDC en de sociale 

dienst wegens tijdsgebrek. Buurthulp zal echter in de toekomst de essentiële taak van het LDC 

gaan worden, waardoor er minder verplichte activiteiten zullen worden opgelegd. 

  

Eerstelijnszones 

Via ISOM/Neteland wordt vormgegeven aan de eerstelijnszone met de gemeenten 

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. Zowel het lokaal 

bestuur als het LDC zijn een verplichte partner binnen de eerstelijnszone. De volgende jaren 

zal de eerstelijnszone verder worden ontwikkeld. 
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II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

-samenwerking LDC & LOGO 

Kempen 

-samenwerking met het Rode Kruis 

in het kader van jaarlijkse AED 

opleidingen 

- organisatie van activiteiten binnen 

LDC in het kader van gezondheid 

 

- het niet kunnen opvolgen van 

buurtprojecten terwijl zij in de 

toekomst aan belang gaat winnen 

(wordt wettelijk bepaald) 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- verdere uitbreiding van het LDC als 

spil van gezondheid 

- partner in de eerstelijnszone  

 

- beperkt personeel en steunen op 

vrijwilligers  

 

III. Uitdagingen 
 

 Vanuit het lokaal dienstencentrum wordt verder gewerkt aan een preventief 

gezondheidsbeleid 

 LDC als partner in de eerstelijnszones 

 LDC als spil in de buurtwerking en lokale buurthulp, zie stukje werking LDC 

 

 

4.3.4 Solidariteit en mondiaal beleid 

 

I. Omgevingsanalyse 

De voorbije jaren werd steeds een budget van € 7.000 door de gemeente vrijgemaakt ter 

ondersteuning van diverse organisaties: 

 550 € wordt toegewezen aan projecten gekozen uit de reeks van de 11.11.11.-actie 

 

 550 € wordt toegewezen aan projecten van Rikolto 

 

 550 € wordt toegewezen aan de actie Broederlijk Delen 

 

 1750 € wordt toegewezen aan de Noord-Zuidraad 

 

 1750 € wordt toegewezen aan de Wereldwinkel 
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Deze toelagen moeten gebruikt worden voor activiteiten die verband houden met mondiaal 

beleid. 

€ 550 wordt voorbehouden voor Welzijnsschakel ‘t Kiertje.  

Het resterende bedrag van 1.300 € wordt door het college van burgemeester en schepenen 

toegewezen voor occasionele acties inzake solidariteit die in de loop van het jaar 

plaatsvinden in de gemeente. 

Vorselaar is sinds 2008 Fair Trade Gemeente. Die titel dragen we nog steeds met trots. Er 

worden regelmatig acties georganiseerd in het kader van FairTrade@Work. Daarnaast zijn 

allerlei geschenken Fair Trade, net zoals de koffie en het fruitsap in het gemeentehuis. 

De gemeente organiseert in samenwerking met de scholen en de Wereldwinkel een 

sensibiliseringsmoment. Dit wordt steeds gekoppeld aan een activiteit in de klas zoals koken 

met Fairtrade producten of een thematische workshop.  

In 2018 werd voor het eerst een culinair wereldfeest georganiseerd. Zoveel mogelijk 

nationaliteiten van Vorselaar werden bij elkaar gebracht om elk een typisch nationaal gerecht 

klaar te maken. Op die manier werd er gewerkt aan verdraagzaamheid binnen onze lokale 

gemeenschap. Tijdens deze bestuursperiode zal dit worden herhaald. 

Adviesraad 

Het adviesorgaan rond ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid is in Vorselaar het 

“Overleg Mondiaal Beleid”. Dit overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers van 

verschillende organisaties die een werking hebben rond deze materie en daarnaast uit 

geïnteresseerde of deskundige inwoners. 

Middenveld 

Organisaties waarvan Noord-Zuidwerking, solidariteit en ontwikkelingssamenwerking de 

kerntaak is: 

 Overlegplatform Mondiaal Beleid: naast een adviesfunctie organiseert en ondersteunt 

het Overlegplatform ook initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. 

 11.11.11: dit comité organiseert acties, zowel alleen als in samenwerking met andere 

verenigingen (avond over het campagnethema, taarten op geschenkenbeurs, verkoop 

Wapenstilstand, …) 

 Werkgroep Broederlijk Delen: deze parochiale vereniging organiseert acties, zowel 

alleen als in samenwerking met andere verenigingen (solidariteitsbuffet, 

aperitiefconcert, koffiestop, info-avonden, …). De laatste tijd is het niet altijd even 

gemakkelijk om genoeg vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers zijn op leeftijd, ze zijn 

met te weinig of er zijn op termijn niet genoeg vervangers. Dit is een aandachtspunt. 

 Wereldwinkel: de Wereldwinkel heeft al meer dan 25 jaar een bloeiende werking. Ze 

huurden een pand in de Kuiperstraat dat dienstdeed als Oxfam Wereldwinkel. 

Vrijwilligers zorgden ervoor dat de winkel op regelmatige tijdstippen geopend was. Ze 

blijven jaarlijks een geschenkenbeurs gekoppeld aan het 11.11.11-campagneweekend 



P a g i n a  | 219 

 

organiseren. De gemeente neemt producten af van de wereldwinkel voor recepties en 

geschenken. Onder meer door het gebrek aan vrijwilligers wordt nagedacht over een 

distributiecentrum in plaats van het openhouden van een winkel.  

 Welzijnsschakel ’t Kiertje: een vereniging waar personen met een armoede-ervaring het 

woord nemen. Deze sociale en solidaire vereniging organiseert zowel acties voor zijn 

leden als acties in kader van ontwikkelingssamenwerking.  

 Be Charitable Events: een vereniging die fuiven organiseert waarvan de opbrengst 

telkens naar een ander goed doel gaat. 

 Welzijnszorg: dit initiatief uit de parochie heeft geen werking op zich maar er worden 

wel verschillende initiatieven georganiseerd door lokale verenigingen binnen het kader 

van Welzijnszorg (soep op de stoep Bweging.net, soepbedeling Chiro, actie ’t Kiertje en 

Windekind, …). 

 Rikolto: dit initiatief heeft geen werking op zich maar er worden wel initiatieven 

georganiseerd door lokale verenigingen binnen het kader van Rikolto 

(smoutebollenverkoop Chiro). 

Organisaties die occasioneel rond solidariteit en mondiaal beleid werken: 

 Beweging.net: zij organiseren elk jaar een actie in kader van Welzijnszorg onder de 

naam van Soep op de stoep.  

 Chiro Vorselaar: elk jaar organiseert Chiro Vorselaar een actie in kader van 

Vredeseilanden. De laatste jaren is dit steeds een verkoop van smoutebollen en 

appelbeignets. Bij de mis op kerstavond delen ze soep uit aan de kerk en kunnen 

mensen een vrije gift geven voor Welzijnszorg. 

 Sportraad: deze adviesraad coördineert elk jaar de bloemetjesverkoop voor Kom Op 

Tegen Kanker waar verschillende verenigingen en particulieren aan deelnemen.  

 Rode Kruis  

 Samana  

 Davidsfonds: deze culturele vereniging organiseert of ondersteunt regelmatig 

projecten voor het goede doel.  

 De Troon: dit gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke handicap 

organiseert acties rond ontwikkelingssamenwerking (Broederlijk Delen). 

 Femma: deze vrouwenvereniging doet regelmatig mee met projecten inzake mondiaal 

beleid. 

 Oudercomités scholen: er worden jaarlijks door verschillende organisaties waaronder 

de oudercomités van de scholen koffiestops georganiseerd ten voordele van 

Broederlijk Delen. 

 WCV: het Wielercomité van Vorselaar organiseert de Koers van de Solidariteit. Deze 

koers voor wielertoeristen schenkt zijn opbrengst aan een goed doel.  

Elk jaar zijn er particulieren die meewerken aan projecten rond solidariteit en mondiaal beleid. 

In de praktijk gaat dit vaak om studenten die in kader van hun studies naar het buitenland 

gaan om daar aan projecten mee te werken. De organisaties waarmee deze mensen 

samenwerken krijgen ondersteuning van de gemeente. 
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II. Sterkte-zwakteanalyse 

STERKTES ZWAKTES 

- Vorselaar heeft een sterke traditie 

op vlak van solidariteit, zowel naar 

de wereld toe als binnen de 

gemeente  

- subsidie vanuit de gemeente, 

zowel in het kader van structurele 

ontwikkelings-samenwerking als 

voor occasionele acties 

- Fair Trade gemeente 

- werking van een Overlegplatform 

Mondiaal Beleid  

- een uitgebreid en actief 

middenveld 

- er is een schepen van mondiaal 

beleid 

 

- De gemeente heeft geen 

rechtstreekse link met het zuiden 

- Geen ambtenaar die hier veel tijd 

aan kan besteden 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- Samenwerking tussen verenigingen 

en organisaties 

- Samenwerking binnen regio 

Neteland 

- Het culinair wereldfeest kan door 

zijn groot bereik gebruikt worden 

om mensen te sensibiliseren. 

- Fair Trade is ook een lokaal 

gegeven: de korte keten  

- Afbouw van subsidies 
- Individualisering van de 

maatschappij 

            - Aantal vrijwilligers daalt 

- Lange engagementen schrikken af  

 

III. Uitdagingen 

 

 In de toekomst blijven we het middenveld minstens even sterk ondersteunen. 

 Zorgen voor een ambtenaar die een minimum aan tijd kan besteden aan de materie. 

Eventueel bekijken op het niveau van Neteland 

 Duurzame ontwikkeling integraal opnemen in het beleid aan de hand van de SDG’s. 

 Nog extra doelstellingen in verband met aankoopbeleid van de gemeente? Zoveel 

mogelijk duurzaam (zowel ecologische als sociale)? 

 Er is een sterke maar verouderde kern met veel ervaring op vlak van mondiaal beleid. 
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4.4 ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTEN 
 

4.4.1 Algemeen bestuur 
 

I. Omgevingsanalyse 

 

Politieke organen 

Deze analyse vertrekt van de nieuwe situatie die sinds 1 januari 2019 (Decreet Lokaal Bestuur) 

van kracht is.  

Onder de politieke organen verstaan we de gemeenteraad/OCMW-raad, het college van 

burgemeester en schepenen/vast bureau, bijzonder comité sociale dienst. Gemeente- en 

OCMW-raad hebben dezelfde samenstelling en vinden aansluitend plaats. Dit orgaan bestaat 

uit 19 raadsleden en komt jaarlijks 10 keer samen op dinsdag avond.  e raadsleden krijgen per 

avond dat vergaderd wordt slecht éénmaal presentiegeld. Niet de burgemeester, maar een 

gemeenteraadslid, is voorzitter van de gemeenteraad.  

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben dezelfde 

samenstelling en vinden aansluitend plaats op maandagnamiddag. De burgemeester is 

voorzitter van beide organen, daarnaast zijn er 4 schepenen.  

II. Sterkte-zwakteanalyse 

 

STERKTES ZWAKTES 

Nauwe samenwerking tussen politieke en 

ambtelijke organisatie.  

Grote betrokkenheid en bijdrage van 

burgemeester en schepenen bij de 

uitvoering van het beleid. 

Kwetsbaarheid éénmansdiensten. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Hoge realisatiegraad vanwege een 

combinatie van kleinschaligheid (nabijheid), 

grote betrokkenheid en dynamiek. 

Sterk en dynamisch beleid heeft een impact 

op de kleinschaligheid van de organisatie en 

de beperkte personele middelen om die 

dynamiek in uitvoering te brengen. 

 

 

III. Uitdagingen  
 

 Schaaldiscussie opvolgen en proactief sturen en Nauwe samenwerking behouden, is 

vrij uniek in de regio/Vlaanderen. 
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4.4.2 Ondersteunende diensten 
 

I. Omgevingsanalyse 

 

Administratieve  dienstverlening 

De administratieve dienstverlening aan de balie, telefoon en via andere communicatiekanalen 

omvat de rechtstreekse diensten naar de burgers. De burger komt eerst terecht bij het onthaal 

(telefonisch of loket), en wordt van hieruit doorverwezen naar de betreffende loketten en/of 

diensten. De dienstverlening door deze diensten (bevolking, burgerlijke stand,  vreemdelingen, 

reispassen, identiteitskaarten, rijbewijzen, grondgebonden zaken, welzijn, …) worden verder 

besproken onder de betreffende hoofdstukken. 

Sinds 2016/2017 werken reeds heel wat diensten (sociale dienst, technische dienst, diensten 

ruimtelijke ordening en milieu) op afspraak. Dit wordt als een gunstige evolutie ervaren, met 

een betere dienstverlening (voorbereid, juiste informatie, geen wachttijd, …) en een efficiëntere 

werking (betere werkplanning) tot gevolg. Vanuit deze tendens werden ook de openingsuren 

herbekeken gelet op ‘werken op afspraak’ buiten de openingsuren. Vanaf 1 maart 2019 zijn 

deze openingsuren voor het gemeentehuis (alle diensten + politie) van toepassing: 

Maandag  9u-12u & 17u30-19u30 

Dinsdag  9u-12u 

Woensdag 13u30-16u 

Donderdag  9u-12u 

Vrijdag  9u-12u 

 

Een medewerker van de dienst burgerzaken staat tijdens de openingsuren in voor het onthaal 

van de bezoekers aan het gemeentehuis. Ook buiten de openingsuren is het onthaal 

permanent bemand, zodat alle bezoekers (vergaderingen, afspraken, dringende vragen) goed 

ontvangen en doorverwezen worden. De dienst burgerzaken krijgt hiervoor ondersteuning van 

enkele medewerkers van de afdeling interne zaken. Doordat meerdere diensten ondertussen 

op afspraak werken en bijgevolg ook heel wat bezoekers buiten de openingsuren komen, werd 

de stap naar een permanente bezetting van het onthaal als zeer positief ervaren.  

Bij bepaalde projecten, op piekmomenten (bv. maandagavond) of bij onvoorziene 

omstandigheden is het daarnaast belangrijk om de loketten waarvoor nog niet volledig op 

afspraak gewerkt wordt, zoveel mogelijk te bemannen om zo de burgers optimaal verder te 

helpen. 

Werking fysiek onthaal, loketten en spreekruimtes  

Het onthaal is centraal gelegen in de inkomhal van het gemeentehuis. Het onthaal ontvangt 

de bezoeker en verwittigt de dienst via skype of telefonisch, medewerkers ontvangen hun 

bezoeker(s) in een gereserveerde (of vrij beschikbare) spreekruimte of aan een vrij loket.  

Er zijn 3 loketten voor onthaal en burgerzaken, daarvan zijn 2 loketten permanent bezet. Er is 

nog een extra loket beschikbaar dat momenteel niet in gebruik is. Voor de grondgebonden 
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diensten zijn er 2 aparte loketten beschikbaar, deze kunnen ook door andere diensten gebruikt 

worden voor het ad hoc ontvangen van bezoekers.  

Sinds 2019 zijn er 5 spreekruimtes, waarvan er 4 flexibel ingezet worden en 1 voorbehouden is 

voor politie. De burelen die grenzen aan de lokettenhal worden indien nodig mee ingeschakeld 

als gespreksruimte. 

De diensten van ISOM/Neteland maken gebruik van een gemeenchappelijke spreekruimte op 

de 1ste verdieping. Bezoekers voor de bemiddelaar Wijk-werken, de jurist, de psychologe of  

trajectbegeleider tewerkstelling worden door het onthaal ontvangen. Het onthaal verwittigt de 

collega’s van ISOM/Neteland als hun klant gearriveerd is. 

Voor de sociale dienst worden afspraken door het onthaal vastgelegd en ingegeven in de 

agenda’s van de spreekruimten. Op deze manier heeft het onthaal een goed inzicht in wie zich 

zal aanbieden voor een afspraak. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vroeger, 

waardoor een aanmelding aan het onthaal nu vlotter verloopt. Ook burgers die zich zonder 

afspraak melden aan het onthaal worden geholpen. De onthaalmedewerker vraagt waarvoor 

ze komen en wie hun maatschappelijk werker is. Algemene zaken worden opgevangen door 

de maatschappelijk werker die die dag permanentie heeft. Voor specifieke zaken wordt 

getracht een afspraak te maken. Het onthaal fungeert dus als tussenpersoon, de betrokken 

maatschappelijk medewerker wordt niet gestoord en kan op die manier efficiënter 

administratieve taken uitvoeren.  

Voor de grondgebonden diensten kunnen klanten een afspraak maken per e-mail of 

telefonisch. Afspraken worden door de diensten of onthaalmedewerker in de betreffende 

agenda’s vastgelegd. Ook klanten die zich zonder afspraak melden aan het onthaal worden 

uiteraard geholpen. De onthaalmedewerker vraagt waarvoor ze komen en informeert via skype 

of de klant al dan niet meteen kan geholpen worden. Indien de klant niet binnen aanvaardbare 

tijd kan geholpen worden wordt een afspraak ingepland. 

Ook bezoekers voor de politie (wijkpost) melden zich aan aan het onthaal. Sinds oktober 2019, 

en op basis van het proefproject dat in Vorselaar heeft plaatsgevonden voor de wijkposten, 

wordt volledig op afspraak gewerkt.   

Het onthaal neemt ook een belangrijke eerstelijnsfunctie in op vlak van leveren en afhalen van 

documenten, materialen, …. Ook hier fungeert het onthaal als tussenpersoon tussen diensten 

en burgers/klanten. Daarnaast verzorgt het onthaal de dienstverlening van VVV-Toerisme 

Vorselaar. Het betreft hier het verkopen van wandelkaarten, fietsenroutes, themakaarten… De 

ontvangsten worden geregistreerd en op regelmatige basis doorgestort. 

Vroeger werden ook inschrijvingslijsten (sportdienst, BKO, …) aan het onthaal gelegd. 

Inmiddels is het programma I-school in gebruik waardoor nagenoeg alle inschrijvingen digitaal 

verlopen. 

Communicatie 

Algemeen 

Lokaal bestuur Vorselaar heeft een verplichting inzake actieve en passieve openbaarheid van 

bestuur. Daarvoor spreken we onze verschillende communicatiekanalen aan. De 

communicatieambtenaar staat ten dienste van zowel gemeente als OCMW. Er wordt daarom 

ook gebruik gemaakt van dezelfde communicatiekanalen. Dit verloopt vlot.  
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Voor de externe communicatie trachten we een optimale communicatiemix te verwezenlijken. 

We hebben de mogelijkheid om kort op de bal te spelen via : 

 Info Vorselaar (maandelijks + twee extra edities per jaar) 

 Info flash (tweewekelijks (of bij hoogdringendheid) en digitaal) 

 UiT-databank 

 Website 

 Digitaal infobord exterieur 

 Digitaal infobord interieur (gemeentehuis, sporthal, Sprankel!) 

 Sociale media: facebook, twitter, instagram 

 Andere gedrukte media, persberichten, … 

 

Info Vorselaar zal vanaf 2020 maandelijks verschijnen en er zal een extra editie zijn voor de 

jaarmarkt en de kerstperiode. Ook kiezen we voor een editie van 8 pagina’s in kleur ipv het 

vroegere groen/grijze 3-luik. We blijven de Info Vorselaar dus vernieuwen zodat de publicatie 

dynamisch blijft. De UiT-databank bewijst nog steeds haar nut als activiteitenkalender. Het blijft 

noodzakelijk om de verenigingen aan te moedigen hun activiteiten in de UiT-databank in te 

voeren. Er wordt intern ook gewerkt met tags zodat bijvoorbeeld de activiteiten die voor 

Neteland interessant zijn, een speciale tag krijgen. Op deze manier verschijnen die activiteiten 

op de UiT-kalender van Neteland. Dit luik van de UiT-databank bundelt de activiteiten van de 

5 Neteland-gemeenten voor al haar inwoners. Deze bundeling is zeker een meerwaarde. UiT-

in-Vorselaar is een communicatie-instrument, daarnaast werd ook de activiteitendatabase 

www.activiteitenvorselaar.be ingevoerd als planningsinstrument voor de verenigingen.  

 

De gemeentelijke website blijft in eigen beheer. Door deze bewuste keuze worden heel wat 

kosten uitgespaard.  

 

Het exterieur digitaal infobord uit 2011 blijft zonder twijfel een meerwaarde voor de 

gemeentelijke communicatie. Ondanks de leeftijd functioneert het bord nog steeds. Er zal in 

de toekomst wel bekeken worden of er handigere software voorhanden is.  

In het gemeentehuis, de sporthal en Sprankel! is er sinds 2019 een gloednieuw infoscherm in 

gebruik. Zowel het verbruik van de zonnepanelen als recente nieuwtjes/activiteiten worden er 

getoond zodat de burger die er langs loopt op die manier op de hoogte wordt gebracht.  

 

Gemeente Vorselaar is intussen actief op de sociale media: 

- 6 Facebook-accounts (Info Vorselaar, OCMW Vorselaar, Cultuur/Jeugd, 

Tekenschool, Speelplein Kaboem en Bib) 

- 1 Youtube-kanaal 

- 2 Twitter accounts Info Vorselaar en LDC Sprankel! 

- Instagram  

Instagram is een piste die momenteel nog niet volledig in gebruik is. In de nabije toekomst 

zullen we bekijken of het nuttig is om dit medium te optimaliseren. De mogelijkheden van 

sociale media zijn boeiend en divers.  

http://www.activiteitenvorselaar.be/
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De combinatie van de verschillende media (website, infoschermen, sociale media) maken dat 

een goede, grondige communicatieplanning een must is. 

Maandelijks vindt er ook een overleg van de communicatieambtenaren binnen Neteland 

plaats. Daar wordt er o.a. besproken wie welke publicaties voor Neteland opstelt 

(persberichten, UiT-kalenders etc).  

Telefonisch onthaal 

De telefonie zal voortaan door een poule van een aantal medewerkers bemand worden. Ook 

wordt er bekeken hoe we vragen zowel via de telefoon, via de balie en via sociale media op 

eenzelfde correcte, klantvriendelijke manier kunnen beantwoorden. Het is namelijk erg 

belangrijk dat de burger steeds een gelijkaardig antwoord krijgt onafhankelijk van het medium. 

We brengen de faq in kaart en stellen een eigen, beperkte productencatalogus op. 

Interne communicatie 

De huidige kanalen voor interne communicatie zijn: 

 kikVors (= intranet) 

 prikborden- en magneetborden 

 mails, brieven en dienstnota’s 

 

Er zal in de toekomst nog meer geïnvesteerd worden in een goede interne communicatie, 

voornamelijk via de kikVors. 

Crisiscommunicatie 

De communicatieambtenaar staat als verantwoordelijke D5 ook in voor Crisiscommunicatie 

(Veiligheid/Noodplanning). Binnen de ambtelijke samenwerking Neteland werd reeds gekeken 

naar mogelijkheden waarbij de 5 communicatieambtenaren/communicatiediensten elkaar van 

op afstand en/of ter plaatse kunnen ondersteunen op vlak van D5/Communicatie (bijvoorbeeld 

monitoring sociale media, gezamenlijk Trello-platform, redactie, …). 

ICT 

Vanaf 2020 zal er een team communicatie-ICT zijn met 1 VTE ICT/GIS-ambtenaar en 1,5 VTE 

communicatie/onthaal. Het team zal elkaars backup vormen. Is de ICT-ambtenaar bijvoorbeeld 

niet aanwezig door een externe opleiding, dan kan de communicatieambtenaar (= vroegere 

ICT-ambtenaar) de meest dringende problemen oplossen. De poule van 1,5 VTE 

communicatie/onthaal geeft ons ook de mogelijkheid om op gebied van communicatie een 

backup te vormen. De taken binnen communicatie worden verdeeld, maar in nood kan de ene 

persoon bijvoorbeeld ook de Info Vorselaar opmaken. 

De IT’er maakt deel uit van de werkgroep IT Achtkant. IT Achtkant komt 3-4 keer per jaar samen. 

Ook worden er tijdelijke werkgroepen binnen Neteland opgericht waar IT ook vaak een 

belangrijke schakel is: zie bijvoorbeeld de aankoop van software voor inname openbaar 

domein en het evenementenloket. 

Zowel de gemeente als het OCMW hebben een uitgebreid pakket van softwaretoepassingen 

en hardware voor de dagelijkse werking. Dit draait gedeeltelijk op de server van de gemeente 

die in 2017 vernieuwd werd en gedeeltelijk in de cloud. Aan het onderhoud en de aankoop van 

software en hardware is een aanzienlijk prijskaartje gekoppeld. Daarom is het heel belangrijk 
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om geregeld te evalueren of de gebruikte pakketten efficiënt werken en of ze voldoende benut 

worden. Een aantal zaken doen we intern, bijvoorbeeld website en intranet. De kennis is in huis 

en op deze manier kunnen we het budget dat er vaak aan een externe websitefirma wordt 

gespendeerd, uitsparen.  

Bij de aankoop van nieuwe software die gebruikt moet worden door verschillende diensten, is 

het belangrijk om de verschillende noden grondig te bekijken en software aan te kopen die 

voor beide besturen kan gebruikt worden, bijvoorbeeld notulenbeheersysteem. De IT’er 

bespreekt samen met de algemeen directeur, burgemeester en bevoegde schepen de zaken 

die vernieuwd moeten worden. Ook moet er bij nieuwe software overlegd worden met de 

externe informatieveiligheidsconsulent om af te toetsen of de nieuwe software beantwoordt 

aan de vereisten van de GDPR. 

Sinds 2016 werden er reeds een aantal IT-projecten verwezenlijkt: vernieuwing 

serverinfrastructuur, jaarlijkse vervangingen van IT-materiaal, Office 365, firewalls, wifi, 

notulenbeheer etc  

Er zijn nog een aantal IT-kwesties die momenteel nog een struikelblok vormen. Zo is het 

systeem voor de tikklok en de toegangscontrole erg verouderd en kan dit niet efficiënt door 

de medewerkers gebruikt worden. Een verlofaanvraag gebeurt nog op papier, de 

personeelsdienst moet handmatig de fietsvergoedingen ingeven, etc. Dit kan opgelost worden 

door een nieuw systeem. Dit staat op de planning.  

Er is bewust gekozen om niet alles gelijktijdig te vernieuwen, omdat het ook erg belangrijk is 

dat de medewerkers mee zijn in het verhaal. 

Ook is het erg belangrijk om de medewerkers voortdurend te informeren,  stimuleren en 

sensibiliseren in verband met informatieveiligheid. De externe informatieveiligheidsconsulent 

is maandelijks een halve dag aanwezig, maar toch werkt dit enkel door een nauwe 

samenwerking met de interne medewerkers. De externe consulent levert bijvoorbeeld 

standaard-sensibiliseringsmateriaal aan, maar dit moet intern nog naar onze eigen hand gezet 

worden en intern verspreid worden. Ook is er de mogelijkheid om de externe consulent te 

vragen tijdens een teamoverleg zodat er beter per team kan gewerkt worden rond 

informatieveiligheid. 

Secretariaat 

De voornaamste taken van de algemeen directeur zijn het personeelsbeleid, het dagelijks 

bestuur, de voorbereiding van diverse beleidsdossiers en de organisatie van de interne werking 

van gemeente en OCMW. Bij de uitvoering hiervan kan zij rekenen op de ondersteuning van 

het secretariaat.  

Het secretariaat is geïntegreerd (gemeente en OCMW) en heeft een duidelijke ondersteunende 

functie binnen onze organisatie. Het beheert de telefooncentrale, verwerkt de inkomende 

briefwisseling, beheert de algemene kantoormaterialen en geeft administratieve 

ondersteuning aan de algemeen directeur. Werkwijze en ondersteunende systemen (bv. 

softwaretoepassingen) werden reeds maximaal op mekaar afgestemd.   

Er is een nauwe samenwerking tussen secretariaatsmedewerkers en algemeen directeur. De 

secretariaatstaken worden opgenomen door 3 medewerkers die mekaars back-up zijn, elk van 

hen heeft naast de specifieke secretariaatstaken ook nog een ander takenpakket.  
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Het meer op afspraak werken van de publieksdiensten heeft een extra belasting meegebracht 

voor de medewerkers van secretariaat, personeelsdienst en financiële dienst. De impact van 

deze tendens is zeker een aandachtspunt, omdat in de toekomst nog meer diensten op 

afspraak zullen werken.  

In het najaar 2017 werd gestart met nieuwe software voor het vergaderen en notuleren. 

Hierdoor verloopt de gehele workflow van aanmaken agenda, opvolgen vergaderingen, 

publiceren besluiten, … tot archivering van verslagen op een digitale manier. Voortaan 

ontvangen de raadsleden de uitnodiging van de agenda per mail en kunnen zij de bijhorende 

documenten raadplegen in de software via een eigen login.   

Vanaf 2019 is er een uitgebreidere publicatieplicht, en dus meer actieve openbaarheid van 

bestuur, wat een extra belasting is voor het secretariaat. De impact van deze extra werklast en 

de risico’s van een niet-gestructureerde aanpak vormen een belangrijk aandachtspunt.  

Fiscale en financiële diensten 

De taken van de financieel directeur hebben deels een adviserend en deels een uitvoerend 

karakter. De financieel directeur geeft immers advies aan het bestuur en andere interne 

diensten inzake financiële beslissingen, allerhande dossiers, reglementen, … . Daarnaast voert 

zij ook strikt financiële taken uit zoals de dagelijkse boekhouding, de opmaak van de 

jaarrekening en het meerjarenplan, het thesauriebeheer, het beheer van schulden, de 

verwerking en de opvolging van vorderingen en betalingen, ondersteuning aankoopdienst bij 

overheidsopdrachten…  

De financieel directeur kan rekenen op ondersteuning van de financiële dienst in de uitvoering 

van haar taken. Die dienst is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van de inkomende 

en uitgaande facturen, de opmaak van kohieren, de opmaak van het voorontwerp van het 

meerjarenplan, … Daarnaast geven zij ook ondersteuning aan andere diensten bij de opvolging 

van de budgetten, de opmaak van facturen, vorderingen, …  

De financiële dienst van de gemeente en het OCMW zitten op eenzelfde plaats, wat een groot 

voordeel is voor de samenwerking na de integratie gemeente-OCMW. Omdat beide besturen 

met eenzelfde softwaretoepassing werken, is dit makkelijk om elkaars werk te kunnen 

opvangen De financieel directeur en financiële dienst van gemeente en OCMW hebben continu 

aandacht voor de maximale automatisering van de verwerking van gegevens (SDD, verwerking 

facturen verhuring, lokalen en materialen, inscannen facturen,…). Door steeds te blijven zoeken 

naar meer efficiëntie blijft het werkvolume haalbaar met het huidige personeelsbestand. Het 

beperkte personeelsbestand betekent dat er voor bepaalde taken (opmaak ontwerp 

meerjarenplan, opmaak kohieren, …) onvoldoende back-up is. Maar door komende 

pensioneringen en de integratie tussen OCMW en gemeente blijft het heel belangrijk om de 

herverdeling van taken grondig te bekijken en ook hier maximale efficiëntie en voldoende 

back-up na te streven.   

Sinds 2014 werken we met de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC), een nieuw systeem om 

beleidsdoelstellingen ook financieel uit te drukken zodat we kunnen bepalen of het beleidsplan 

financieel haalbaar is voor het bestuur. In 2018 werd deze regelgeving aangepast in het 

vooruitzicht van het opstellen van het beleidsplan 2020-2025. Gemeente en OCMW zijn in het 

pilootproject van onze softwareleverancier gestapt. Aangezien de gemeente en het OCMW 

allebei dezelfde basisgegevens gebruiken (rekeningstelsel, beleidsdomeinen, 

beleidsdoelstellingen,…) zagen we enkel voordelen om vanaf 2019 al te starten met de nieuwe 
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regelgeving BBC2020. Dit betekende dat we eind 2018 voor de eerste keer een geïntegreerd 

meerjarenplan 2019 (gemeente en OCMW) hebben voorgelegd aan de respectievelijke raden. 

De beide rechtspersonen, gemeente en OCMW, hebben achterliggend een apart 

meerjarenplan maar voor de raden werd dit gepresenteerd als één gemeenschappelijk 

document. Deze implementatie gebeurde in samenspraak met onze softwareleverancier en een 

werkgroep waarin ook andere pilootgemeenten zetelen. 

Personeelsdienst en vorming  

De voorbije legislatuur werd er in beperkte mate bijkomend personeel aangeworven.  Bij 

pensioneringen werd er vooral gekeken naar een herverdeling van taken en maximale 

flexibiliteit van de nieuwe werknemers. In het huidige personeelsbudget van het OCMW bleef 

er voldoende ruimte voor sociale tewerkstelling (art. 60 en hervorming naar TWE). Een 

mogelijke bedreiging blijft hier dat deze werknemers soms moeilijk integreren in het gewone  

werkcircuit. In het nieuwe systeem van tijdelijke werkervaring (TWE) zal dit nog moeilijker 

worden door de voorwaarden die binnen dit systeem worden opgelegd en de beperkte duur 

van het traject.  

De komende jaren blijft het een uitdaging om bij pensioneringen de toekomstige invulling van 

de functies grondig te bekijken. Dit kan de nodige consequenties hebben voor de herverdeling 

van taken bij bestaande personeelsleden en/of de vermindering van bepaalde dienstverlening. 

Door de complexere taken en wetgeving en het daarbij meer geautomatiseerd werken, moeten 

we steeds vaker op zoek naar hoger of specifiek opgeleid personeel.   

Omdat de beschikbare middelen beperkter worden, moeten we onze personeelsuitgaven 

kritisch opvolgen. Daarnaast moeten we bestaande subsidiëringen maximaal benutten. Hierbij 

denken we in de eerste plaats aan de subsidies voor sociale maribel.  

Sinds 2004 werken wij samen met een sociaal bureau voor de weddeberekeningen en 

bijkomende aangiften wat personeelszaken betreft. De samenwerking geeft vooral een 

meerwaarde op het vlak van bijkomend juridisch advies.  

Het arbeidsreglement en rechtspositieregeling (RPR) van gemeente en OCMW zijn reeds 

eerder op elkaar afgestemd. De recentste versies dateren van 2014 en zijn dus aan een update 

toe. Het nieuwe rechtspositiebesluit van Vlaanderen laat echter op zich wachten, van zodra dit 

in voege treedt (vermoedelijk najaar 2019) is een integrale oefening ingepland voor aanpassing 

rechtspositieregeling en arbeidsreglement. De inzichten inzake flexibel werken, die de laatste 

jaren sterk geëvolueerd zijn en in sommige diensten ook al (deels) toegepast zijn, zullen daarin 

verwerkt worden.  

De personeelsdienst wordt momenteel bemand door 1 persoon (4/5). Omdat het takenpakket 

heel omvangrijk is, zijn er een aantal taken die momenteel niet voluit kunnen worden 

uitgevoerd (vooral beleidsmatig). De algemeen directeur en coördinator interne zaken nemen 

wel bepaalde taken op zich maar dit moet nog verder bekeken worden. Via een herverdeling 

van taken kunnen er intern wel oplossingen gevonden worden. 

Welzijn op het werk  

In 2010 hebben beide besturen een beleidsverklaring inzake welzijn op het werk goedgekeurd. 

Daaruit volgt jaarlijks een actieplan in samenwerking met de preventie-adviseur van IOK. Hij 

stelt een aantal acties voor waarrond gewerkt kan worden, zoals bv. brandveiligheid, 

ergonomie, … . Het actieplan wordt nadien geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 
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In onze organisatie kennen we een zeer mensgerichte organisatiecultuur, dit gaat samen met 

een veelal pragmatische aanpak op vlak van personeelswelzijn. We ondervinden dagelijks dat 

het moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, in combinatie met de beperkte 

personeelsmiddelen die horen bij onze schaal, deze mensgerichte aanpak in het gedrang 

brengt. Voor sommige zaken zijn procedures uitgewerkt, voor andere ontbreken deze nog. 

Vanuit het welzijnsoverleg (CPBW) merken we wel dat de risico’s in onze kleine organisatie 

dikwijls ondervangen zijn door onze mensgerichte en pragmatische aanpak.  

De voorbije jaren werden talrijke acties opgestart ter bevordering van het welzijn op het werk. 

Dan denken we o.a. aan maandelijks fruit voor het personeel, bijdrage in sportactiviteiten van 

personeelsleden, jaarlijkse uitstap, organisatie van “eerste werkdag” door diensthoofden, woaw 

(Work Out After Work), … 

Sinds 2018 zijn we voor de arbeidsgeneeskundige dienst aangesloten bij Provikmo en is er 

meer aandacht voor een efficiëntere werkwijze en voor een invulling van het luik welzijn meer 

op maat van onze organisatie. 

In 2018 werd ook een nieuw intranet kikVORS gelanceerd.  Dit is een nieuw platform waar onze 

medewerkers allerlei informatie kunnen raadplegen (RPR, arbeidsreglement, meerjarenplan,…), 

dit intranet bevat ook leuke weetjes zoals verjaardagen, foto’s personeelsactiviteiten, 

discussieplatform,…  

Archief- en informatiebeheer  

Het archief van gemeente en OCMW wordt centraal beheerd in samenwerking met een externe 

firma. Deze firma komt regelmatig het bestaande archief nakijken en updaten. Momenteel 

wordt de archiefruimte maximaal benut en zijn er weinig mogelijkheden voor extra ruimte. Dit 

vormt vooral voor het OCMW  een probleem. Het nieuw archiefdecreet van 9 juli 2010, in 

werking sinds 5 augustus 2010, regelt de wijze waarop de Vlaamse overheden hun documenten 

moeten beheren en beschikbaar stellen. Daarom lijkt het ons aangewezen om een visie te 

ontwikkelen en te bekijken welke richting we willen uitgaan met het bestaande archief. 

Met de nieuwe boomstructuur maken we een eerste stap in de richting van een digitaal archief.  

Daarnaast zijn er ook bepaalde pakketten (BBC, Parnassus 8,…) waar al een beperkte digitaal 

klassement wordt bijgehouden, meer bepaald de inkomende en uitgaande facturen, 

aanmaningen, beleidsrapporten, notulen, … Postregistratie gebeurt sinds enkele jaren door 

middel van een eenvoudige database in excel, waarin zowel voor gemeente als OCMW de in- 

en uitgaande post per afdeling wordt geregistreerd. 

Een kwalitatief beleid rond informatiebeheer is niet haalbaar op schaal van onze organisatie. 

Mogelijks biedt de intergemeentelijke samenwerking binnen Neteland hier in de toekomst een 

oplossingen voor, alsook om de link te leggen tussen erfgoed- en archiefbeheer.  

Organisatiebeheersing 

Het is belangrijk om geregeld de huidige interne werking te evalueren: door deze te screenen 

kan gezocht worden naar verbeterpunten en kan continu gestreefd worden naar de 

optimalisatie ervan. 

In 2015 werd het “algemeen kader voor organisatiesturing, -beheersing en -verbetering” 

goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad. De leidraad organisatiebeheersing, een door 

de Vlaamse overheid ontwikkeld instrument, maakt als evaluatie-instrument integraal deel uit 

van dit kader. In de periode 2016-2017 werd de zelfevaluatie uitgevoerd door het 
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managementteam en werden acties geformuleerd en gepland. De uitvoering van die acties is 

een continu proces. In sommige diensten, vooral de mensgerichte (sociale dienst, 

buitenschoolse kinderopvang, lokaal dienstencentrum, …), wordt ook sterk gewerkt rond 

kwaliteitsbeheer. De buitenschoolse kinderopvang, het dienstencentrum en de serviceflats 

beschikken ook over een kwaliteitshandboek.  

De overlegstructuren, die zijn weergegeven in het algemeen kader, hebben vanaf 2017 een 

meer structurele vorm aangenomen en de overlegmomenten van gemeente en OCMW werden 

met elkaar verweven (bv. gemeenschappelijk managementteam).  

De beheersinstrumenten die gebruikt worden als hulpmiddel bij de overlegstructuren 

evolueren continu, de data in deze beheersinstrumenten wordt na elk overlegmoment up to 

date gehouden. Sinds enkele jaren is hierdoor meer aandacht voor gebouwenbeheer. Per 

gebouw(engroep) vindt minstens jaarlijks een gebouwenoverleg plaats en wordt dus een zeer 

gericht en formeel overlegmoment met de verschillende ondersteunende diensten 

georganiseerd. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een databank waarin heel wat 

gegevens betreffende de verschillende gebouwen (verzekeringen, onderhoudscontracten, 

brandveiligheid, toestand gebouwen,…) opgevolgd worden.  

Een uitdaging voor de toekomst is een kwaliteitsvol en efficiënt opvolginstrument voor het 

personeelsbeheer, afgestemd op de moderne arbeidsorganisatie en met aandacht voor de 

evolutie van personeelsleden en een correcte opvolging van persoonlijke dossiers.  

Poetsdienst  

Voor 2009 werden de poetstaken deels uitbesteed aan een externe firma en deels met eigen 

personeel uitgevoerd. In 2009 werd daarom een coördinator voor de poetsdienst 

aangeworven. Zij coördineert de poetsdames. 

De poetsdienst werd uitgebouwd tot een professionele poetsdienst met 9 deeltijdse 

poetsdames. Zij blijven de nodige professionele opleidingen volgen. Daarnaast werd er ook 

geïnvesteerd in de nodige middelen om de dagelijkse werking te garanderen..  

De uitdaging zit hem vooral in het blijven garanderen van een hygiënische en nette 

gemeentelijke infrastructuur voor de burgers, de collega’s en het bestuur. Daarom blijft de 

kerntaak van de poetsdienst het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Door de interne 

dienstverlening kan er flexibel worden ingezet op de noden van de verschillende diensten en 

gebouwen. Door de uitbreiding van de gemeentelijke infrastructuur (nieuwe BKO, in de 

toekomst nieuwe school, werkhal,…) wordt het steeds moeilijker om onze flexibiliteit te 

behouden.  Dit blijft een aandachtspunt voor de toekomst. 

De taken worden opgedeeld in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse werkschema’s. Daardoor 

kunnen de taken efficiënter uitgevoerd worden. Daarnaast heeft de coördinator een eigen 

stockprogramma opgemaakt waarin zij de verbruikte middelen per gebouw opvolgt.  

Een aandachtspunt bij toekomstige renovaties en/of bouwprojecten blijft het voorzien van 

voldoende bergruimten, onderhoudsvriendelijke vloeren en meubilair, makkelijk verplaatsbaar 

meubilair,… 

Aankoopdienst 

De technische dienst geeft de nodige ondersteuning aan beide besturen bij de opstelling van 

bestekken. Deze dienst is immers voorzien van de nodige software om een efficiënte opvolging 

te garanderen, steeds up-to-date aan de nieuwste wetgeving. Het is belangrijk dat de 
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technische dienst steeds betrokken wordt bij belangrijke overheidsopdrachten omdat de 

nodige expertise daar aanwezig is.  Daarnaast wordt de technische dienst bijgestaan door een 

medewerker van de financiële dienst bij o.a. opvolging overheidsopdrachten, opvolging 

bestelbons en facturen, planning opdrachten werkhal,…  Sinds 2016 hebben we ook een 

werkgroep planning overheidsopdrachten opgestart.  In deze werkgroep zitten medewerkers 

van de technische dienst, aankoopdienst, financiële dienst en bestuur.  Zij maken een planning 

op per werkingsjaar om zo de overheidsopdrachten te kunnen spreiden.  Deze planning wordt 

nadien ook door het MAT mee opgevolgd. Deze manier van werken helpt ook om aankopen 

overkoepelend over heel de organisatie te bekijken. 

Voor grotere of weerkerende aankopen wordt er steeds bekeken of dit in samenwerking met 

andere gemeenten kan (achtkant) of via bv. Farys  Dit zou tijd- en kostenbesparend kunnen 

werken.  

Verzekeringen 

Voor de gemeente worden de verzekeringen opgevolgd door het secretariaat en de 

personeelsdienst. Binnen het OCMW wordt dit geregeld door de financiële dienst. Zij verzorgen 

de briefwisseling met het verzekeringskantoor en volgen ook de schadedossiers op. Er wordt 

bijkomende ondersteuning geboden door de technische dienst op het vlak van 

schadebestekken. 

De voorbije jaren werden de huidige polissen overlopen met het verzekeringsmakelaar en dit 

heeft voor een aantal polissen tot een aanzienlijke besparing geleid (arbeidsongevallen, 

voertuigen,…).  In 2018 zijn we voor de hospitalisatieverzekering overgestapt naar een nieuwe 

verzekeraar Belfius.   

Groendienst  

Voor het beheer van de publieke en gemeentelijke infrastructuur is er nood aan personeel, 

werkplaats en materialen. De groendienst en de technische dienst staan in voor de aanleg en 

het onderhoud van de publieke en gemeentelijke infrastructuur. Deze ploeg bestaat uit 20 

vaste personeelsleden (waarvan twee op het containerpark). Ondanks de relatieve kleine ploeg 

is er heel wat vakkennis aanwezig en worden er veel werken in eigen regie uitgevoerd. 

De groendienst doet de aanleg van en onderhoudt de groenvoorzieningen. De technische 

dienst staat in voor de aanleg en het onderhoud van de openbare wegen en speelterreinen,  

het overkluizen en beheren van baangrachten (in woongebied in samenspraak met de 

rioolbeheerder Pidpa-Hidrorio); het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen; voertuigen 

en materialen; de technische ondersteuning van andere gemeentelijke diensten (bv. plaatsen 

borden openbaar onderzoek); de logistieke hulp bij allerhande activiteiten van gemeente en 

verenigingen (aanleveren, plaatsen en ophalen van verkeersborden en signalisatie, 

dranghekken, podia, tafels en stoelen, …); het bestrijden van sneeuw en ijzel; het ter aarde 

bestellen van ontzielden; … De groendienst wordt soms bijgestaan door arbeiders uit andere 

organisaties. Zo is Bospad bijvoorbeeld een sociaal tewerkstellingsbedrijf dat arbeidskrachten 

ter beschikking stelt, ter ondersteuning. 

Technische dienst 

Om het beheer van de opgeslagen materialen te optimaliseren, is het wenselijk een 

personeelslid aan te stellen als magazijnier of materiaalverantwoordelijke. 
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Samenwerking met andere gemeenten om vooral materiaal uit te wisselen kan o.a. de 

investeringskost voor machines met beperkt gebruik doen dalen. 

Infrastructuur gemeentehuis 

Het gemeentehuis is centraal gelegen op de markt. Zowel de gemeente als het OCMW zijn erin 

gehuisvest. Zij werkten daarvoor al jaren nauw samen en dat heeft zich nog meer laten merken 

na de verbouwingen van het gemeentehuis in 2006.  

De huisvesting op eenzelfde locatie is bevorderlijk voor de samenwerking. Ook de verdeling 

tussen front-office en back-office wordt als positief ervaren. Door de zitdagen van enkele 

externen (Wijk-werken, psycholoog, tewerkstellingsdienst, jurist,…) waren de huidige 

spreekkamers of burelen vaak bezet. In combinatie met meer deeltijdse tewerkstellingen van 

onze eigen werknemers, is de maximale capaciteit van het gemeentehuis bereikt. De privacy 

voor bepaalde spreekkamers (vooral voor OCMW) was voorheen ook een aandachtspunt. Met 

deze zaken werden dan ook rekening gehouden bij de interne verhuisbeweging eind 2018.    

De infrastructuur rond het gemeentehuis, en dan in het bijzonder de parking, moeten dringend 

worden herbekeken. We merken al geruime tijd dat er onvoldoende parkeerplaats is voor het 

eigen personeel. Ook de fietsenstallingen zullen uitgebreid moeten worden. Dit alles kan 

herbekeken worden in het kader van de trage verbinding tussen Lepelstraat/Markt en parking 

Nieuwstraat  Maar deze verbinding zal pas gerealiseerd kunnen worden na de toekomstige 

uitbreiding van het gemeentehuis. 

Infrastructuur werkhal  

De werkhallen zijn gelegen in de KMO-zone Vispluk, centraal in Vorselaar en aan de 

noordoostelijke rand van de woonkern. Het vergroten van de KMO-zone kan de 

uitbreidingsmogelijkheden van de werkhallen faciliteren en biedt toekomstperspectieven voor 

het bundelen van alle taken van de technische- en groendienst. Een doordachte verbetering 

van capaciteit en functionele inrichting van het terrein is momenteel in uitvoering. Daarom 

werd er een naastliggend terrein aangekocht. De grote hal doet dienst voor de wegenploeg 

en is in goede staat. Buiten een opslagplaats voor materiaal en voertuigen van de wegenploeg 

en ander materiaal (van VVV, kerstornamenten, speelpleinwerking…) zijn er drie aparte 

magazijnen waarvan er één uitgerust is met centrale verwarming op propaangas. De kleine 

boogloods is verouderd en biedt plaats aan de lichte vrachtwagens en het gereedschap voor 

de groendienst. Tussen de twee loodsen staat een gemetst gebouw waarin zich een bureel, 

refter, kleedkamer en sanitaire voorzieningen bevinden. Op piekmomenten voldoet de 

capaciteit van het gebouw amper aan de behoefte. 

 

Op het gemeentelijke terrein is een houten afdak met stalen dakplaten waaronder allerhande 

materiaal staat gestockeerd. Het afdak is in slechte staat en is niet vergund. Door de aankoop 

van een naastliggende grond zal er aan de noordzijde van de grote hal een nieuw afdak 

geplaatst worden. Hierdoor kan het houten afdak op termijn gesloopt worden. In 2017 werd 

een geïsoleerde nieuwbouw gerealiseerd tussen het gemetst gebouw en de grote hal. Hierin 

bevinden zich 3 lokalen: een polyvalente werkruimte, een werkplaats voor de elektriciens en 

een schrijnwerkerij. Omwille van energiezuinigheid is er in 2017 een nieuwe verwarming op 

aardgas geplaatst. Zowel het bestaand sanitair gebouw als de naastliggende nieuwbouw 

worden hier nu mee verwarmd. Hiervoor werd er een aardgasleiding aangelegd. Daarmee kan 

er nu ook aardgas getankt wordt voor het CNG-voertuig. Op het dak van het sanitair gebouw 

werden er in 2017 fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst. Na het herleiden van de 
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verschillende elektriciteitsmeters naar één meter wordt bijna al het elektriciteitsverbruik 

gecompenseerd door de opbrengst van deze zonnepanelen. Om te voldoen aan milieunormen 

werd er in 2018 een nieuwe tankinstallatie gerealiseerd, dit gecombineerd met een 

afspuitplaats voor voertuigen. 

 

Verdere inrichting van het terrein is voorzien in 2019. Zo zullen een aantal opslagbakken 

verplaatst worden en zal er extra betonverharding komen. De gemeente beschikt over rollend 

materiaal, machines en een voorraad  klein materiaal. De meeste wagens zijn recenter 

aangekocht en verkeren nog in een vrij goede staat. 1 Grote en 1 kleine tractor worden 

permanent ingezet, een andere grote tractor is aan vervanging toe en wordt slechts sporadisch 

gebruikt.  Eén graafkraan is oud maar nog in een behoorlijke staat. De andere graafkraan werd 

in 2017 vervangen door een nieuwe. In 2018 werd een drilplaat aangekocht. Stelselmatig 

vernieuwen blijft echter de boodschap. Zo is in 2019 de aankoop gepland van oa: een 

knikmops, een breker/wegenschaaf, een paneelzaag en een hakselaar. 

 

Op kortere termijn is de vervanging van een dienstwagen voor de ploegbaas wenselijk. Deze 

is van 2005. Ook een camionette van de technische dienst is stillaan aan vervanging toe. Er 

wordt daarbij steeds gestreefd naar de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. 

Samenwerking met andere gemeenten om vooral materiaal uit te wisselen kan o.a. de 

investeringskost voor machines met beperkt gebruik doen dalen. 

 

II. Sterkte-zwakteanalyse 
 

 STERKTES ZWAKTES 
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Gemotiveerd, competent en flexibel personeel 

met de nodige specialisaties op de diverse 

werkdomeinen 

  

Door beperkt personeel weinig 

ondersteuning op beleidsmatig vlak door 

de personeelsdienst.  De huidige taken 

gaan herbekeken en herverdeeld worden 

zodat ook op beleidsmatig vlak er 

voldoende ondersteuning komt. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid bieden, 

meer flexibiliteit in combinatie met een prima 

dienstverlening (permanentie en prestaties 

afgestemd op noden burger) 

 

Na integratie werking zoveel mogelijk op elkaar 

afstemmen 

 

Samenwerking met sociaal bureau voor 

ondersteuning bij personeelsbeheer. Het 

bijkomend juridisch advies vormt zeker een 

meerwaarde. 
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Gemotiveerd, competent en flexibel personeel 

met de nodige specialisaties op de diverse 

werkdomeinen  

Door relatief beperkt personeelsbestand 

onvoldoende back-up voor specifieke taken 

(bv. voorontwerp meerjarenplan, opmaken 

belastingkohieren,…) 

Maximale efficiëntie door het gebruik van 

éénzelfde softwaretoepassing 
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 De werkpunten uit de zelfevaluatie worden 

actief gebruikt in het bepalen van de 

beleidsdoelstellingen en het opstellen van 

procedures. 
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Specifieke software voor efficiënte verwerking 

van de diverse diensten 

Door vele recente aanpassingen op gebied 

van IT dreigt het gevaar dat niet alle 

medewerkers even snel mee zijn met de 

vernieuwingen. 

Eén IT- en GIS-verantwoordelijke voor 

gemeente en OCMW 

Nog verouderde systemen omdat het 

wachten is op afstemming met andere 

softwarepakketten die nog niet klaar zijn 

Voldoende kennis in huis om bepaalde taken 

(bv. website, intranet,… intern uit te werken en 

zo te besparen op begeleiding van externe 

firma’s 
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Ons aanbod van externe en interne 

communicatiekanalen is zeer uitgebreid 

 De organisatie is nog niet afgestemd op de 

gewijzigde moderne communicatievormen 
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Één centraal punt voor alle diensten  (alle 

gemeentelijke diensten, OCMW, VVV, 

leveringen, ….) is gemakkelijk voor de burger 

Geen aparte onthaalbalie met 

onthaalmedewerker 

 Onduidelijke visualisatie balie voor 

bezoekers 
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 Soms wachtrijen omdat iedereen zich bij 

het onthaal moet aanmelden terwijl zij ook 

taken burgerzaken uitvoeren die soms 

meer tijd vragen 
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 Samenwerking tussen gemeente en OCMW 

wordt bevorderd door dat beide besturen op 

eenzelfde locatie gehuisvest zijn 

Weinig parkeerruimte voor personeel 

gemeente en OCMW 

Globaal overzicht van de gebouwen, met 

bijkomende gegevens inzake brandveiligheid, 

verzekeringen, onderhoudscontracten,…, 

beschikbaar 
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 Coördinatie van volledige poetsdienst door 1 

persoon waardoor er efficiënt omgegaan wordt 

met invulling van de personeelsuren en de 

verbruikte materialen. 

Onvoldoende bergruimte voor poetsdienst 

in gemeentelijke gebouwen 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 
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. Verder uitbouwen van een klantvriendelijk 

onthaal rekening houdend met nieuwe 

tendensen zoals werken op afspraak 
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Rekening houdend met de huidige financiële 

ontwikkelingen, zal het een hele uitdaging zijn 

om het huidige personeelsbestand te kunnen 

behouden. 

Wegvallen van diverse subsidies die invloed 

kunnen hebben op onze dienstverlening 

en/of personeelsbestand 

Een kwaliteitsvol en efficiënt personeelsbeheer 

kan bijdragen tot de goede werking van onze 

organisatie op heel wat vlakken. 

Bestaande structurele subsidies zijn reeds 

jaren op hetzelfde niveau gebleven of 

nemen zelfs af. Dit in tegenstelling met 

onze stijgende personeels- en 

werkingsuitgaven. 

Door verschuivingen van taken kan (rekening 

houdend met de digitalisering en het 

verminderen van administratieve 

secretariaatstaken) in de toekomst meer 

ingezet worden op personeelsbeleid.  

Extra taakbelasting wegen tendensen: meer 

werken op afspraak heeft impact op 

telefonisch onthaal, uitgebreidere 

publicatieplicht heeft een impact op de 

workflow van beleidsorganen  
Door complexere taken en wetgeving meer 

nood aan hoger en/of speciaal opgeleid 

personeel 
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Taakverdeling herbekijken nav pensionering en 

maximale efficiëntie en voldoende back-up 

nastreven  
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Minstens om de 6 jaar een grondige evaluatie 

doen van onze werking aan de hand van de 

leidraad organisatiebeheersing. 
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Bepalen van algemene visie rond ICT zodat er 

o.a. meer gerichte aankopen zouden kunnen 

gebeuren rekening houdend met de algemene 

noden. 

Medewerkers blijvend informeren over 

cybercriminaliteit zodat we ons optimaal 

kunnen wapenen  

De functies GIS en ICT in de toekomst 

bundelen bij één personeelslid , die 

ondersteunend voor de volledige organisatie 

een efficiënt ICT-beleid kan uitwerken. Op deze 

manier wordt GIS niet meer vanuit de dienst 

ruimtelijke ordening aangestuurd en kan naar 

een verdere implementatie in alle diensten 

gestreefd worden, met als doel transparantie 

van informatie en efficïentie.  

Door talrijke vernieuwingen op gebied van 

IT onvoldoende tijd om te investeren in 

taken van GIS 
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Door het gebrek aan duidelijke richtlijnen 

inzake communicatie is er nood aan het 

opstellen van een formeel communicatiebeleid. 

Dit kan zowel tijds- als kostenbesparend 

werken. 

  

De verschillende communicatiekanalen 

optimaliseren en innoveren. Nieuwe 

communiciatiekanalen doordacht afwegen. 

  

De organisatie afstemmen op de moderne 

communicatievormen  
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 Bij nieuwe bouwwerken of renovaties aan 

bestaande gemeentelijke gebouwen, 

voldoende rekening houden met bergruimte 

voor de poetsdienst, onderhoudsvriendelijke 

vloeren en meubilair, makkelijk verplaatsbaar 

meubilair,… 

Het opnemen van logistieke taken, door 

poetsdienst, is zeer belangrijk maar mag 

niet overheersen. Daarom moeten we 

creatieve oplossingen zoeken om onze 

werking te blijven garanderen. 
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Bekijken of er voor grote of weerkerende 

aankopen samengewerkt kan worden met 

andere besturen 
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4.4.3 Veiligheidsdiensten 
 

I. Omgevingsanalyse 

 

Uit de risicoanalyse van Vorselaar die werd opgemaakt in het kader van het Algemeen Nood- 

en Interventieplan (ANIP) blijkt dat Vorselaar dankzij het landelijke karakter van Vorselaar erg 

goed scoort op vlak van veiligheid maar dat er niettemin een aantal specifieke en mogelijk 

risicoverhogende factoren aanwezig zijn. Zo zijn er geen SEVESO-bedrijven in Vorselaar maar 

liggen er wel 2 KMO-zones op het grondgebied en Vorselaar ligt ook in de perimeter van de 

nucleaire zone rond Mol/Dessel. 

Heel typisch voor Vorselaar is de scholengemeenschap met specifiek ook het domein van de 

Zusters der Christelijke Scholen waar ca. 3500 studenten en leerkrachten aanwezig zijn. 

Daarnaast is er ook het vroegere domein van de Zusters aan de Berkelheide dat momenteel 

dienst doet als tijdelijke verblijfplaats voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg (Elegast).  

Door de aanwezigheid van het sportcentrum en de bijhorende evenementenzaal is er nood 

aan bijzonder toezicht op het domein en in de buurt van Oostakker/dreef. De voorbije jaren 

werden er op verschillende plaatsen camera’s geplaatst. Ook de organisatie van grotere 

evenementen zoals het Na Fir Bolg festival vraagt jaarlijks de nodige aandacht van de 

veiligheidsdiensten. 

De doortocht van de E34 zorgt vooral door de aanwezige parking voor bijhorende problemen 

maar doordat er geen echte op- en afrit aanwezig is op ons grondgebied heeft dit eerder een 

gunstig effect op ons risicoprofiel.  

Tot slot is er de aanwezigheid van een overstromingsgebied tussen de Aa en de 3de beek. Al 

deze risico’s zijn echter geen “bijzondere” risico’s wat maakt dat Vorselaar als een veilige 

gemeente kan omschreven worden. 

Om de veiligheid voor mens en dier in Vorselaar te garanderen kunnen we naast politie, 

brandweer en medische interventiediensten ook rekenen op een heel aantal andere 

samenwerkingen, zoals: 

 IOK: voor controle speeltoestellen, veiligheid i.v.m gebouwen en PBW (preventie en 

bescherming op het werk) 

 Wijk-werken: voor de gemachtigde opzichters in de omgeving van de scholen 

 Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties: voor de handhaving via 

administratieve boetes 

 VZW De Heyde-Veeweyde: voor opvang van honden en tamme katten 

 Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar: voor EHBO tijdens evenementen 

 O.C.B. : voor keuring toestellen en werktuigen 

 Diverse controle-organismen, alarmcentrales, enz. 

 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Neteland (Grobbendonk, Herentals, 

Herenthout, Olen en Vorselaar) 
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Veiligheidscel en noodplanning 

Sinds 2018 is er een noodplanningsambtenaar aangeworven in samenwerking met gemeente 

Olen. Ondertussen is er ook een intergemeentelijke veiligheidscel (IVC) opgericht binnen 

Neteland. Bedoeling daarvan is om samenwerking mogelijk te maken tussen de 

communicatieambtenaren, noodplanningsambtenaren en technische diensten bij 

noodsituaties. Ook op vlak van drug- en verslavingsbeleid en inbraakpreventie wordt een 

gezamenlijk beleid uitgewerkt. Daarenboven werd er een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) 

opgericht met als doel het opvolgen van radicalisering, polarisatie en zeer specifiek ook de 

foreign fighters in Syrië bijvoorbeeld. 

Politie 

Vorselaar maakt sinds 1/1/2002 deel uit van Politiezone Neteland. Het hoofdkantoor bevindt 

zich in Herentals maar er is ook een wijkpost in Vorselaar. Als gevolg van de afbraak van de 

vorige huisvesting in de Nieuwstraat werden de wijkagenten tijdelijk terug gehuisvest in het 

gemeentehuis. De aanwezigheid van de agenten werd als zodanig positief ervaren dat er beslist 

is om dit te bestendigen. Recent werd er al intern verhuisd om de agenten beneden een 

geschiktere plaats te geven maar in de nabije toekomst zal het gemeentehuis uitgebreid 

worden zodat er nog beter kan tegemoet gekomen worden aan de behoeften. Hierdoor kan 

Vorselaar rekenen op een korps van +/- 110 agenten, 2 interventieploegen die 24 op 24 u 

beschikbaar zijn en op de wijkagenten. De dotatie van gemeente Vorselaar aan Politiezone 

Neteland voor dienstjaar 2019 bedraagt 650.825 euro. 

De belangrijkste taken die de politie voor ons uitvoert zijn verkeersaangelegenheden, 

problemen verbonden aan stedenbouw, familiale tussenkomsten, drugs, toezicht en 

milieuhandhaving, tussenkomst bij loslopende dieren en dierenwelzijn, woonstonderzoeken, 

vaststellen overtredingen blauwe zone, vaststellen van GAS-boetes (zoals sluikstorten, 

sluikstoken, ...) e.a. Naast taken voor de gemeente voert de politie ook een heel aantal taken 

uit voor het Parket. 

Er waren tijdens 2017 607 politie-interventies in Vorselaar. Per 1000 inwoners van de 

politiezone rukte de politie 127 keer uit, dit cijfer wordt de risicograag genoemd. In Vorselaar 

is die risicograad slechts 77. Dit is de laagste risicograad van de politiezone. Sinds 2012 daalde 

de criminaliteit naar 36 feiten in 2017. In 21 gevallen ging het over diefstallen in woningen. Dit 

is een stijging ten opzichte van de vorige jaren. Ook hier is onze risicograad nog wel altijd de 

laagste van de zone. Om de stijgende fietsdiefstallen op de markt aan te pakken werden 

ondertussen camera’s gehangen. Meer gedetailleerde informatie hierover kan gevonden 

worden in het jaarverslag van de politiezone. 

Brandweer 

De brandweerhervorming ontstond naar aanleiding van de gasexplosie te Gellingen op 30 juli 

2004. Bij deze hervorming gingen de gemeentelijke brandweerkorpsen op in nieuwe 

structuren: de hulpverleningszones. Brandweer zone Kempen is een van de 34 Belgische en vijf 

Antwerpse hulpverleningszones. Zij verenigt sinds 1 januari 2015 de brandweerposten van 

Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo ter bescherming van de 

gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, 
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Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Geel, waar onthaal, meldkamer en specialisaties gecentraliseerd zijn. Het beschermingsgebied 

van de Brandweer zone Kempen beslaat 727,23 km² met een bevolking van ongeveer 260.000 

inwoners. 

De taken van de hulpverleningszone zijn de volgende: 

• Redden en bijstaan van personen en goederen in bedreigende 

omstandigheden 

• Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening 

• Bestrijden van brand en ontploffing 

• Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen 

• Leveren van logistieke ondersteuning 

Omdat bepaalde interventies een meer specifieke aanpak vragen, zijn sommige 

brandweermannen bijkomend gespecialiseerd in een bepaalde discipline. Brandweer zone 

Kempen heeft volgende brandweertechnische specialisaties: 

• Het duikteam 

• Het RED-team 

• Het IGS-team (incident gevaarlijke stoffen) 

• De centralisten 

• Nazorg 

Deze teams werken allen zonaal. Zij trainen en oefenen samen en kunnen in de hele zone 

samen ingezet worden. Naast interventies doet de brandweer ook aan brandpreventie. Dit 

gebeurt op drie niveaus: informeren en sensibiliseren, adviseren en controleren. Tijdens 2018 

werd er in 41 dossiers advies gegeven door de hulpverleningszone. 

Vorselaar draagt maandelijks bij aan de kosten van de hulpverleningszone. Bij de start van de 

zone werd een verdeelsleutel in de bijdrage van de kosten bepaald. In 2019 moet een nieuwe 

verdeelsleutel onderhandeld worden. Deze kosten zijn de afgelopen jaren telkens gestegen 

volgens een onderhandeld percentage. Verwacht wordt dat de kosten nog zullen toenemen. 

De grootste kostenfactor van de hulpverleningszone zijn de personeelskosten. In onderstaande 

tabel worden de interventies van de brandweer in Vorselaar tijdens 2018 samengevat. 
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Gemeentelijke administratieve sancties 

De gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om inbreuken op hun reglementen en 

verordeningen zelf aan te pakken met zgn. gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in 

plaats van dat te laten doen door de politierechtbank. Dit houdt in dat niet enkel politiemensen, 

maar ook speciaal opgeleide ambtenaren overtredingen mogen vaststellen. De GAS-boete kan 

een geldboete zijn van minimum 25 en maximum 350 euro, maar ook een tijdelijke of 

definitieve intrekking van een toelating of een werkstraf. Vorselaar maakt sinds 20/6/2008 

(GR7/4/2008) deel uit (voor 3,14%) van de Interlokale vereniging Bureau Gemeentelijke 

Administratieve Sancties samen met  Geel, Laakdal, Meerhout, Grobbendonk, Herentals, 

Herenthout, Olen, Herselt, Hulshout, Westerlo, Balen, Dessel en Mol. De beherende gemeente 

is Geel. 

De GAS-boete kan opgelegd worden vanaf 16 jaar maar voor minderjarigen gelden wel enkele 

speciale regels. De minderjarige krijgt een bemiddeling aangeboden. Daarom is er een 

samenwerking tussen Stad Turnhout en de bovenstaande gemeenten van Bureau 

Gemeentelijke Administratieve Sancties in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak 

van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit. Jaarlijks wordt de samenwerking met deze 

bemiddelaar hernieuwd in de gemeenteraad (Stad Turnhout staat in voor de administratieve 

en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst met de bemiddelaar). 

II. Sterkte-zwakteanalyse 
 

STERKTES ZWAKTES 

- Er is een goede samenwerking met de 

wijkpolitie en Politiezone Neteland. 

 

- Door haar geografische ligging blijft 

Vorselaar meer dan andere omliggende 

gemeenten nog redelijk gespaard van 

inbraakplagen (afwezigheid van op- en afrit 

autosnelweg). 

 

- De aanwezigheid van diverse 

buurtinformatienetwerken (BIN’s) is duidelijk 

merkbaar in de criminaliteitscijfers. 

 

- Er werden op veiligheidsknelpunten 

camera’s geplaatst.  

 

- Door de samenwerking met Wijk-werken 

voor gemachtigde opzichters aan drukke 

oversteekplaatsen bij aanvang en einde van 

de schooluren gebeuren er weinig 

ongelukken. 

- Voor medische hulpverlening in 

interventiediensten kunnen we rekenen op 

- Er is nog maar een matig oefenbeleid 

inzake rampenplanning. 

- De aanwezigheid van de 

schoolomgevingen zorgen ook voor enkele 

neveneffecten inzake veiligheid: de 

aanwezigheid van fietsdiefstallen en 

drugsbezit en –handel liggen in Vorselaar in 

verhouding iets hoger. 

- Er is een toenemend aantal klachten in 

verband met geluidshinder vastgesteld. 
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de ambulancediensten (en/of PIT 

brandweer) van Herentals, Malle, Lier en 

Geel evenals het Rode Kruis Grobbendonk-

Vorselaar. 

- Het Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar 

wordt inhoudelijk en logistiek ondersteund 

(inrichten lokaal De Dreef). 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- De GAS-boetes zijn een efficiënt 

handhavingsinstrument maar ze kunnen nog 

meer worden toegepast. Ook de leeftijd, het 

bedrag en de toepassing (andere domeinen) 

kunnen in de toekomst eventueel verruimd 

worden. 

- Voorlopig worden de GAS-boetes nog 

uitgeschreven door de politie, in de 

toekomst zou dit mogelijks door eigen 

ambtenaren kunnen gebeuren.  

- Door de samenwerking binnen Neteland 

kunnen zaken als noodplanning, drugsbeleid 

en inbraakpreventie professioneel en 

gezamenlijk aangepakt worden. 

- De BIN’s kunnen verder gebiedsdekkend 

worden georganiseerd. 

- Door de brandweerhervorming kan de 

kwaliteit, preventie en expertise verhoogd 

worden. 

- Door de voorziene uitbreidingswerken aan 

het gemeentehuis kan de ruimte voor de 

politie geoptimaliseerd worden. 

 

- Door de heraanleg van het Marktplein zal 

de veiligheid voor de zwakke weggebruikers 

in de buurt van de scholen nog verhogen. 

 

- Door de noden, hervorming en stijgende 

pensioenkosten zal bij de politie de kost 

toenemen.  

- Er is nood aan een reorganisatie en 

nieuwe cultuur in de politiezone. 

- De bijdrage aan de hulpverleningszone 

Kempen moet opnieuw onderhandeld 

worden voor de komende jaren 

(verdeelsleutel). Er zijn ook investeringen 

nodig en er komt een discussie over de 

huidige brandweerposten.  

- De budgetten voor castratie en sterilisatie 

van zwerfkatten zijn de laatste jaren zeer 

sterk toegenomen, van 2015 tot 2018 met 

resp. 80, 36 en 35%. We moeten binnen het 

wettelijk kader en op diervriendelijke wijze 

een oplossing bieden voor het 

zwerfkattenprobleem zonder dat het 

budget ontspoort en met garantie dat valse 

aanmeldingen uitgesloten worden. 
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4.5 ALGEMENE FINANCIERING 
 

4.5.1 Het gemeentebestuur 
 

I. Exploitatie-uitgaven 

 

Wat het gemeentebestuur Vorselaar betreft kunnen we stellen dat de gewone uitgaven uit vier 

groepen bestaan. De personeelskosten bedragen iets meer dan de helft van de gewone 

uitgaven. Verder zijn de exploitatiekosten, samengesteld uit de kosten voor goederen en 

diensten en andere operationele kosten, goed voor ongeveer een kwart van de uitgaven. De 

exploitatiekosten zijn de gewone kosten die de gemeente maakt om haar taken naar behoren 

uit te voeren. Als derde grote groep uitgaven vinden we de toegestane werkingssubsidies, zij 

omvatten naast subsidies aan verenigingen en gezinnen vooral de gemeentelijke bijdragen aan 

het OCMW, politiezone Neteland en Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen. De 

toegestane werkingssubsidies bedragen ook bijna een kwart van de totale exploitatie-

uitgaven.  

Slechts 0,06 procent van de gewone uitgaven van 2018 werd in beslag genomen door 

aflossingen van en interesten op schulden. De schuldratio van het gemeentebestuur was 

daardoor al lange tijd uitzonderlijk goed. Het lokaal pact zorgde ervoor dat de Vlaamse 

overheid 100€ schuld per inwoner overnam. Er zijn nadien geen nieuwe leningen meer 

aangegaan. Medio 2018 is er beslist om de lopende lening vervroegd af te lossen met als 

gevolg dat het gemeentebestuur sindsdien schuldenvrij is.  

De gestage stijging van de courante kosten sinds 2004 is sinds 2014 onder controle. Rond het 

jaar 2004 waren de totale courante kosten nog ongeveer 4,7 mio terwijl die piekten op 7,5 mio 

in 2013. Deze stijging was niet vol te houden en sinds 2014 is er ingegrepen en bezuinigd. 

Sindsdien zijn de kosten ongeveer gelijk gebleven met uitzondering van 2017 waar we toch 

terug een stijging vaststellen. Die stijging zit voor het grootste gedeelte in de personeelskost 

maar ook in de kosten voor goederen en diensten (voornamelijk kosten voor energie en ICT) 

en de toegestane werkingssubsidies.   
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II. Exploitatie-ontvangsten 

 

De uitgaven worden gefinancierd door diverse gewone opbrengsten. Ongeveer 44%, of 4,05 

mio euro van de opbrengsten, komt van de opcentiemen en aanvullende belastingen (vnl. 

onroerende voorheffing en personenbelasting).  

In het individueel financieel profiel opgesteld door Belfius worden de opcentiemen en de 

aanvullende belastingen van Vorselaar vergeleken met respectievelijk een cluster van 

gelijkaardige gemeenten, de provincie en het gewest. Deze cluster van gelijkaardige 

gemeenten bevat voornamelijk gemeenten uit West Vlaanderen en Limburg. Daaruit blijkt dat 

het aanslagpercentage van  7,50% op de personenbelasting ongeveer gelijk is met 

vergelijkbare gemeenten maar hoger is dan de provincie en het gewest. De waarde van 1% van 

die aanvullende belasting ligt in Vorselaar lager dan in de cluster en bedraagt zelfs minder dan 

de helft van de gemiddelde waarde in de rest van de Provincie Antwerpen. Concreet wil dit 

zeggen dat wij om eenzelfde bedrag te ontvangen 2,5% moeten verhogen. De inkomens liggen 

in Vorselaar gemiddeld lager maar zijn wel aan een opmars bezig. 

Wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft zitten we met een gelijkaardig 

verhaal. De aanslagvoet van 1200 is beduidend lager dan vergeleken met respectievelijk een 

cluster van gelijkaardige gemeenten, de provincie en het gewest. Daarenboven is de waarde 

van onze opcentiemen ook nog eens veel lager, zeker wanneer we met het gemiddelde van de 

provincie en het gewest vergelijken. 
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Verder bepaalt het gemeentefonds bijna 21% van de inkomsten. In afnemend belang zijn de 

overige ontvangsten voornamelijk toe te wijzen aan bijdragen in weddenlasten en andere 

verkregen werkingssubsidies (19%), financiële opbrengsten (5%), opbrengsten uit werking (5%) 

en gemeentebelastingen (4%). Uit vergelijking met andere omliggende gemeenten blijkt dat 

Vorselaar  zeer weinig eigen gemeentebelastingen heeft.  

 

III. Investeringen 

 

Van 2012 tot en met 2018 is er gemiddeld genomen per saldo (investeringsontvangsten in 

mindering gebracht) telkens voor 1,3 miljoen euro geïnvesteerd door het gemeentebestuur. 

De grootste investeringen gebeurden in 2012, per saldo 2,8 mio. De volgende jaren werd er 

beduidend minder geïnvesteerd. De piek in 2012 betrof de verbouwing aan het gemeentehuis, 

de Schranshoeve en omgeving, het pleintje Heikant, de parking aan de voetbal, riolering noord 

fase 1, de evenementenzaal en het project van de serviceflats met bijhorend kinderdagverblijf 
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en dienstencentrum. In de periode 2006 t.e.m. 2012 waren de gemiddelde investeringen 1,4 

mio.  

Al deze investeringen zijn gebeurd met eigen middelen en subsidies waar mogelijk. De laatste 

jaren worden er meer werken in eigen beheer uitgevoerd wat ook een milderend effect heeft 

op de investeringsuitgaven. Daarenboven zijn ook de investeringsontvangsten hoger waardoor 

het per saldo geïnvesteerde bedrag lager wordt. 

IV. Evolutie van de financiën bij gelijkblijvend beleid 

 

In volgende tabellen geven we de evolutie van de kosten en opbrengsten weer van het 

gemeentebestuur over de laatste 10 jaren.  

 

Door de steeds stijgende kosten tot en met 2013 en de quasi gelijkblijvende opbrengsten 

kwam de investeringsmarge sterk onder druk. De marge tussen kosten en opbrengsten was in 

2013 gedaald tot een half miljoen. Deze evolutie was uiteraard op termijn onhoudbaar en deze 

bezorgdheid werd ook geuit in de vorige omgevingsanalyse. Sinds 2014 zijn de opbrengsten 

terug in stijgende lijn. De kosten zijn sindsdien in bedwang gehouden maar zijn in 2017 wel 

terug iets harder gestegen. Er was eind 2018 een mooie autofinancieringsmarge van bijna 1,4 

mio. Toch is dit geen garantie voor de toekomst. Voornamelijk de personeelskosten onder 

controle houden blijft een uitdaging. De subsidie-uitgaven blijven een constante bezorgdheid 

wat bijdragen voor politie en hulpverleningszone betreffen. Verwacht wordt dat deze de 

komende jaren zullen toenemen. Anderzijds is aan ontvangstenkant de automatische groei van 

het gemeentefonds een onzekerheid. Ook andere subsidies komen steeds meer onder druk.  
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4.5.2 Het OCMW 

I. Exploitatie-uitgaven 

 

Voor het OCMW zijn er vier soorten uitgaven te onderscheiden: werkingskosten (goederen en 

diensten),  personeelskosten, specifieke kosten van de sociale dienst en toegestane 

werkingssubsidies. De werkingskosten omvatten de uitgaven die nodig zijn voor de dagelijkse 

werking (uitgezonderd de steunen). Deze algemene werkingskosten vertegenwoordigen 20% 

van de totale uitgaven.  De specifieke kosten van de sociale dienst zijnde de uitgaven m.b.t. 

steunmaatregelen/of tegemoetkomingen aan onze cliënten, bedragen 23% van de uitgaven.  

De personeelskosten van de sociale dienst en ondersteunende diensten bedragen 50% van 

de totale uitgaven en voor de toegestane subsidies komt dit neer op 7%. 

De exploitatie-uitgaven zijn sinds de start van BBC gestegen met 9%, achterliggend zijn hier 

wel vrij duidelijke verschillen. De personeelskosten zijn tot en met 2017 nagenoeg stabiel 

gebleven ondanks dat we bijkomend personeel aangeworven hebben (medewerker 

dienstencentrum). Door de pensionering van enkele medewerkers hebben we financiële ruimte 

kunnen creëren zodat de totale personeelsuitgaven niet gestegen zijn. Sinds 2018 is er een 

extra medewerker voor de kringkruidenier en een extra maatschappelijk werker.  

De specifieke uitgaven van de sociale dienst zijn gestegen met 19% ten opzichte van 2014 

maar ook hier zijn achterliggend grote verschillen. De steunmaatregelen die de laatste jaren 

aanzienlijk stegen zijn onder meer leefloon en huurtoelagen. Ze zijn beiden verdubbeld ten 

opzichte van 2014. Anderzijds zijn de kosten voor asielzoekers duidelijk gedaald. De 

verblijfskosten voor bejaarden in het rusthuis zijn zeer onvoorspelbaar en onderhevig aan grote 

schommelingen.  

De algemene werkingskosten stegen met 7% en de toegestane werkingssubsidies met 5%.   

De stijging bij de subsidies is vooral terug te vinden in de nieuwe samenwerkingsverbanden 

die de laatste jaren werden opgestart (ISOM/Neteland psycholoog, vrijwilligerswerking, huis 

van het kind, rolmobiel,…). 
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II. Exploitatie-ontvangsten 

 

De uitgaven van het OCMW worden enerzijds gefinancierd door diverse eigen opbrengsten en 

anderzijds door een gemeentelijke bijdrage. Voor 2018 werd 64% van onze uitgaven 

gefinancierd door eigen opbrengsten namelijk werkingsopbrengsten, recuperaties van 

begunstigden, subsidies en werkingstoelages en andere operationele opbrengsten. 

De ontvangsten uit subsidies en werkingstoelages zijn de voornaamste inkomstenbron. Dit 

omvat vooral de tussenkomsten van de overheid en andere organisaties in de steunen en 

andere tegemoetkomingen aan cliënten. Ongeveer 58% van de eigen ontvangsten komen uit 

de subsidies en toelagen. 

 

De gemeentelijke bijdrage vertegenwoordigt in 2018 ongeveer 38% van het totale budget.  

Het gemeentebestuur draagt bij in het werkingstekort van het OCMW. Na verrekening van de 

uitgaven met de eigen ontvangsten, wordt het saldo gefinancierd door de gemeente. De 

voorbije jaren heeft het OCMW het budget jaarlijks bijgestuurd en zuinig omgegaan met 

haar middelen.  Dit heeft tot 2017 geleid tot een daling van de gemeentelijke bijdrage.  

Indien er bij de opmaak van de jaarrekening overschotten waren, vloeiden deze terug naar de 

gemeente. De laatste jaren zien we echter kosten toenemen waarop we weinig vat hebben 

terwijl de opbrengsten gelijk blijven. Dit maakt dat  de gemeentelijke bijdrage terug hoger 

was. Hieronder een grafiek die deze tendens zichtbaar maakt:  
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III. Investeringen 

 

In 2010 werd in samenwerking met Care Property gestart met de bouwwerken van de 

serviceflats, het dienstencentrum en het kinderdagverblijf. Voor de financiering van de 

serviceflats moet het OCMW met een beleggingsformule een kapitaal samenstellen en betalen 

zij in 2040 de kostprijs van de bouwwerken. Dit betekent dat het OCMW gemiddeld jaarlijks 

een bedrag van 65.000 euro moet voorzien voor de samenstelling van dit kapitaal. Door de 

aanhoudende lage intrestvoeten, moet deze belegging opgevolgd worden om het 

vooropgestelde doel te bereiken. 

IV. Evolutie van de financiën bij gelijkblijvend beleid 

 

Voor het OCMW kunnen we, met uitzondering van de personeelsuitgaven, niet dezelfde 

conclusies trekken als voor de gemeente. Er is geen constant stijgingspercentage in de 

uitgaven en ontvangsten. De uitgaven hangen sterk samen met andere factoren zoals aantal 

asielzoekers, aantal leefloners, aantal senioren waarvoor de kosten worden gedragen, 

bijkomende dienstverlening, bijkomende samenwerkingsverbanden, …  Als we bovenstaande 

grafiek bekijken verwachten we dat het tekort van het OCMW de komende jaren zal toenemen.   

 

4.5.3 Wat brengt de toekomst? 
 

Algemene tendensen die erg bedreigend zijn voor onze gemeentelijke financiën: 

 Stijgende personeelskosten 

De kosten voor personeel stijgen al vele jaren (enerzijds door het toenemend aantal taken 

en domeinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, anderzijds door de veelvuldige 

stijgingen van de index én het feit dat voor sommige functies de subsidiëring wegvalt (bv. 

milieuambtenaar) of al jaren plafonneert (bv. gesco’s).  
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Dat merken we bij de gemeente (mandatarissen, statutairen en de claims voor extra 

tegemoetkoming voor de pensioenkloof bij de contractuelen) maar zeker ook bij de 

politiezone waar 84% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn (en op enkele jaren tijd de 

bijdrage van 16,5% naar 42% moeten stijgen). De onzekerheid over de toekomstige 

pensioenfactuur vormt één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.  

 

 
 

 Terugvallende inkomsten van beleggingen en dividenden 

Een belangrijke evolutie die vast te stellen is, zijn de laag blijvende inkomsten uit 

beleggingen en dividenden. Waar de vorige legislatuur nog kon rekenen op ongeveer 

800.000 euro inkomsten is dat de laatste jaren gedaald naar ongeveer 400.000 euro, 

met uitzondering in 2017 omwille van een eenmalige uitkering van reserves binnen IKA 

van bijna 400.000 euro. Niet alleen de gemeentelijke inkomsten, maar ook die van 

bedrijven en gezinnen vallen hieraan ten prooi. Een verklaring hiervoor is in eerste 

instantie de economische crisis die op de rentevoeten drukt. Er worden nog amper 

positieve rentevoeten geboden op de beleggingsrekeningen. Er resten weinig opties 

om een mooie risicovrije rentevergoeding te krijgen van ons kapitaal. Omdat vooral de 

kortetermijnrente bijna nihil is werd een dossier opgestart om onze langetermijnschuld 

voor pensioenen van mandatarissen onder te brengen in een pensioenverzekering. In 

een pensioenverzekering kan er met een langetermijnhorizon belegd worden en zullen 

de opbrengsten hoger zijn. 

De nutsmaatschappijen zijn er de laatste jaren in geslaagd om hun dividenden 

ongeveer te behouden. Waar mogelijk is het gemeentebestuur ingegaan op het 

verwerven van meer aandelen en zoeken naar participaties. Op de energiemarkt wordt 

ook meer regulering verwacht waardoor een aantal kosten (bv. openbare dienst-

verplichtingen van de nutsmaatschappijen) wel mee verrekend zullen worden (bv. 

groene stroomcertificaten, verledding openbare verlichting die met de dividenden 
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worden gefinancierd, kosten voor onderhoud openbare verlichting worden niet meer 

doorgerekend cf. nieuw Vlaams regeerakkoord 2019-2024, enz.). 

 Kosten voor veiligheid nemen toe 

Sinds 2015 is Vorselaar mee opgenomen in de nieuwe Hulpverleningszone Kempen. 

Sinds 2017 is de bijdrage telkens jaarlijks met 20.000 euro ofwel 12% toegenomen. De 

grootste uitgavenpost voor de zone is de weddenpost, hier zijn dezelfde uitdagingen 

als voor de gemeente zelf. Dit geldt ook voor de politiezone.  

 Kosten van de federale taxshift van 2015, gecombineerd met de toenemende 

vergrijzing, op de inkomsten uit de personenbelasting. Tegen 2020 zouden we 8 à 10% 

minder ontvangsten kunnen verwachten. Volgens een recente studie van Belfius zou 

dit voor Vorselaar tegen 2030 wel eens 15 tot zelfs 20% minder inkomsten uit de 

aanvullende personenbelasting kunnen betekenen.  

 En verder … 

Verder zijn er ook terugvallende inkomsten uit diverse toelages (bv. sectorale subsidies) en 

stijgende kosten in het kader van de vergrijzing (seniorenvoorzieningen, tussenkomst in 

verblijfskosten rusthuis van bejaarden,…).  
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5. BELEIDSPLAN (DOELSTELLINGEN & ACTIES) 

5.1 RUIMTE, OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR 

SD Een duurzame woon-, werk- en leefomgeving met 

behoud en versterking van de eigenheid 

 

BD1  Een actief natuur- en milieubeleid voeren 
 

 Het gemeentebestuur bouwt verder aan een integraal duurzaamheidsbeleid. Het verbeteren van 

onze afvalcijfers, de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, de uitbreiding van het pompstation 

op het Heiken en de bouw van windmolens waarbij burgerparticipatie mogelijk is, spelen daarin 

een belangrijke rol.  

 

Heel wat waardevolle natuurgebieden, zowel binnen als buiten het centrum, kunnen nog meer 

met elkaar verbonden worden, wat het toeristisch potentieel van Vorselaar nog vergroot. Binnen 

het gevoerde beleid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande 

landbouwbedrijven. 

 

AP1 Het afvalbeleid optimaliseren 

 

Vorselaar staat voor grote uitdagingen op het vlak van afvalbeheer. Vorselaar moet opnieuw de 

ambitie hebben om tot de koplopers te horen voor wat het terugdringen van het restafval betreft 

en streeft naar een efficiënte inzameling. Ook de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort wordt 

verdergezet. 

 

A1 Waken over het principe “de vervuiler betaalt” 
In deze legislatuur waken we verder over het principe ‘de vervuiler betaalt’. Burgers zijn 

zelf ook mee verantwoordelijk voor het afval. Dit principe uit zich op verschillende vlakken. 

In eerste instantie moet de verhouding tussen wat de gemeente en de inwoners ervoor 

bijdragen, in evenwicht zijn. We blijven daarnaast pleiten om de tarieven meer gelijk te 

schakelen binnen het IOK-werkingsgebied. De eerste stappen daarvoor kunnen gebeuren 

in overleg met de omliggende gemeenten. Dit initiatief draagt er bovendien toe bij dat het 

afvaltoerisme (bv. snoeiafval) wordt teruggedrongen. ‘De vervuiler betaalt’ betekent ook 

dat er vanuit het bestuur verder wordt ingezet op het voorkomen en het beboeten van 

sluikstorten en zwerfvuil via camera’s. Het GIS helpt ons om deze problematiek in beeld 

te brengen. 

 

A2  Bestaande samenwerkingsverbanden evalueren en waar 

mogelijk nieuwe opzetten 
Voor het overgrote deel van onze afvalophaling en -verwerking werken we samen met 

IOK Afvalbeheer. Het afvalcontract met deze intercommunale loopt af in 2021. Dat is 

het uitgelezen moment om een evaluatie van de samenwerking te maken en de 

verschillende mogelijkheden te vergelijken. Wellicht zijn in de toekomst nieuwe 

samenwerkingen zinvol, o.a. wat het recyclagepark betreft. Naast onze samenwerking met 



P a g i n a  | 252 

 

IOK Afvalbeheer willen we ook die met Kringwinkel Zuiderkempen en Wereldmissiehulp 

(kledingcontainers) bekijken.  

 

A3  Mogelijkheden inzake uitbating recyclagepark 

onderzoeken  
Het recyclagepark speelt een belangrijke rol in de inzameling en verwerking van afval. De 

afgelopen jaren werden er in Vorselaar al verschillende initiatieven genomen om de 

werking ervan te verbeteren, maar er zijn nog elementen die beter kunnen, zoals 

selectievere inzamelingen en een verdere automatisatie van de toegangscontrole en de 

afrekening. Na onderzoek bleek dat de huidige oppervlakte van het containerpark redelijk 

beperkt is. We bekijken de mogelijkheden voor de toekomst. De dienstverlening en 

nabijheid voor de burger staat daarbij voorop.  

 

A4  Sorteren om afvalcijfers te verbeteren 
Het gemeentebestuur kan zijn inwoners en medewerkers nog meer aanmoedigen om 

grondig te sorteren. De cijfers tonen immers aan dat er nog ruimte is voor verbetering. 

Vanaf 1 januari 2021 zal binnen het IOK-werkingsgebied P+MD ingevoerd worden. 

Hierdoor zal er heel wat meer materiaal in de nu nog blauwe zak mogen, waaronder 

yoghurtpotjes en plastic schaaltjes. Recycleren krijgt immers voorrang op verbranden 

(restafval). Dankzij de technologische evolutie kunnen er meer plastics hergebruikt worden 

in diverse toepassingen. Het veilig inzamelen van schadelijke fracties zoals asbest, 

geneesmiddelen, vetten, KGA, … vraagt bijzondere maatregelen. Er worden ook extra 

inspanningen gedaan om asbest in een versneld tempo te verwijderen. Daarvoor wordt in 

samenwerking met IOK een asbestplan uitgevoerd. 

 

AP2 Streven naar duurzaam waterbeheer voor optimale 

waterbeheersing 
 

 Europese richtlijnen en Vlaamse milieuprogramma’s leggen ons verplichtingen op voor de 

aansluiting van woningen op een gescheiden rioleringsstelsel, de zuivering van het afvalwater en 

de bescherming van het oppervlaktewater. Dit betekent onder meer dat afval- en regenwater 

zoveel mogelijk gescheiden blijven. Regenwater moet in eerste instantie hergebruikt worden, in 

tweede instantie gebufferd of geïnfiltreerd worden op eigen terrein of in derde instantie vertraagd 

afgevoerd worden naar grachten. De waterkwaliteit van grachten, beken, rivieren … verbetert door 

deze inspanningen. In het kader van het verhoogde risico op overstroming als gevolg van de 

klimaatopwarming, moet de gemeente de waterbergende capaciteit van de valleigebieden 

beschermen. 

 

A1  Zoneringsplan riolering uitvoeren 
Pidpa-Hidrorio beheert het Vorselaarse rioleringsstelsel en werkte in samenspraak met het 

bestuur een meerjarenplan aan (gesubsidieerde) investeringen uit. In de komende jaren 

staan er zo rioleringswerken op het programma in Vorselaar-Noord fase III (Klissenhoek, 

Groenstraat, Zegbroek en Heirbaan), Dijkbaan-Lepelstraat, Sassenhout-Kweek. Als deze 

werken gerealiseerd zijn, haalt Vorselaar een rioleringsgraad van 93%.  

 

A2  Inzetten op duurzaam onderhoud van waterlopen 
Sinds vorige legislatuur werkt Vorselaar voor het onderhoud van waterlopen van tweede 

categorie samen met de provincie. Deze samenwerking wordt tijdens overlegmomenten, 

met o.a. de landbouwsector en natuurorganisaties, geëvalueerd. 
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A3  Uitbreiding van pompstation Dijkbaan  
Door de rioleringswerken worden meer huishoudens aangesloten op het gescheiden 

rioleringsstelsel. De capaciteit van het pompstation aan de Dijkbaan moet hierdoor 

vergroot worden om milieuvervuilende overstorten in de Aa te vermijden. De werken staan 

gepland in 2020. Er wordt ook een bufferbekken aangelegd. 

 

A4  Ruimte voor water laten 
Bij de (her)aanleg van gemeentelijke infrastructuur proberen we water zoveel mogelijk 

vast te houden en te laten infiltreren. Ontharding speelt daarin een belangrijke rol. Ook 

particulieren worden aangemoedigd om dit principe te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door 

het gebruik van bepaalde materialen voor te schrijven.  

 

AP3 Doordacht milieubeleid voeren en duurzame oplossingen voor 

probleemsites 
 

De gemeente is te klein om het milieu- en duurzaamheidsbeleid op eigen houtje vorm te geven en 

zet verder in op samenwerking met andere partners. Enkele probleemsites uit het verleden moeten 

(verder) aangepakt worden. 

 

A1  Oplossing voor historische grondopslag Vispluk 
Na een uitgebreide analyse met monsternames van de grondopslag en een technisch 

verslag moeten de keuzemogelijkheden voor de historische grondopslag op het Vispluk 

verder geëvalueerd en gefaseerd uitgevoerd worden: afvoeren, reinigen of hergebruiken 

en inrichten van een tijdelijke opslagplaats (TOP). Een duidelijke toekomstvisie en 

gefaseerde aanpak staan centraal om deze historische opslag op te lossen. 

 

A2  Groenopslag Plein verwijderen 
De historische groenopslag aan Plein moet zo snel mogelijk verplaatst en gehakseld 

worden. Het perceel werd verkocht en moet terug bebost worden. Een duurzame 

oplossing voor het groenafval dringt zich op. Daarin zoeken we naar samenwerking met 

IOK en/of buurgemeenten. 

 

A3  Efficiënt afleveren van omgevingsvergunningen  
Bij (het beperkte aantal) klasse 1-dossiers (grotere bedrijven) heeft de gemeente enkel een 

adviesfunctie. Klasse 2-vergunningen worden afgeleverd door de gemeente. Klasse 3 

omgevingsvergunningen betreffen meldingen. Die dossiers verwerken vraagt (veel) tijd, 

zeker als de aanvragers begeleid moeten worden bij het indienen van hun aanvraag. We 

moeten erover waken dat dit op een efficiënte manier en binnen een redelijk tijdsbestek 

mogelijk is.  

 

A4  Een duurzaam milieubeleid i.s.m. diverse partners 
Tal van partners zijn betrokken bij het milieu- en duurzaamheidsbeleid: IOK (Afvalbeheer) 

en zijn intercommunale milieudienst (IMD), de Vlaamse overheid, de (milieu)politie, de 

provincie, het klimaat- en duurzaamheidsoverleg, … In de vorige legislatuur engageerde 

het gemeentebestuur zich voor het Burgemeestersconvenant en het project 

‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ (Provincie). We blijven ons inzetten voor deze acties en 

bekijken ondertussen welke nieuwe samenwerkingen en projecten er mogelijk zijn. Sinds 

1 januari 2019 stapte de gemeente daarom in een coachingstraject over zwerfvuil. 
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Mooimakers en IOK zullen de gemeente in de komende twee jaar ondersteunen bij de 

uitwerking en uitvoering van een zwerfvuilactieplan.  

 

A5  Organisatie handhavingsoverleg 
Via een regelmatig gemeentelijk handhavingsoverleg en een overleg met partners van 

buiten de gemeente (bv. milieupolitie) willen we problematische milieudossiers 

aanpakken. Hiervoor wordt een kader uitgewerkt i.s.m. politie, burgemeester, diensten 

ruimtelijke ordening, veiligheid, ...  

 

AP4 Behoud van landschappen en biodiversiteit en draagvlak 

creëren voor bescherming van natuurgebieden 
 

Vorselaar is een landelijke gemeente met veel open ruimte en oude landschappen. Deze willen we 

beschermen. Ze vormen een troef voor onze gemeente. De Vlaamse overheid financiert via het 

nieuwe open ruimte-fonds de gemeente extra omwille van die eigenheid. 
 

A1 Actieve communicatie voeren over gebieden met 

bovenlokale beschermingsmaatregelen op vlak van 

landschap, milieu en bodembeheer 
De laatste jaren werden, vaak op Europees en Vlaams initiatief, heel wat 

beschermingsmaatregelen ingevoerd: Habitatrichtlijngebied, Beschermd Landschap, 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Natuurrichtplan, Ankerplaats, … Ze creëren vaak een 

wettelijk kader om aan een coherente ruimtelijke ordening en natuurbescherming te 

werken. Verschillende beschermingsmaatregelen worden gesubsidieerd door hogere 

overheden. Zowel milieu- en landbouworganisaties als de burgers van Vorselaar zijn 

vragende partij voor meer informatie daarover. 

 

A2 Gemeentelijke eigendommen in perimeter beschermde 

gebieden mee inschakelen in bovenlokaal beleid  
De gemeente en het OCMW bezitten zelf nog enkele eigendommen in beschermde 

gebieden. Enkele percelen zijn ondertussen verkocht aan de beheerder van de gebieden 

rondom of in een overeenkomst gestopt met de hoofdgebruikers/-beheerders. We 

moeten als lokaal bestuur ook onze verantwoordelijkheid nemen en dergelijke 

eigendommen mee inschakelen in het bovenlokaal beleid voor deze gebieden. We kunnen 

daar ook andere organisaties in stimuleren (bv. blokhut Cardon, Berkelhoeve, enz.). 

 

A3  Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie 

van landschap, erfgoed en biodiversiteit 
De subsidie voor aankoop (2000 euro) en onderhoud (500 euro) van natuurgebieden door 

erkende natuurverenigingen blijft bestaan. We willen natuurverenigingen ook steunen bij 

de organisatie van activiteiten.  

 

In het GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa worden verschillende landbouwgebieden 

herbestemd naar natuurgebieden om de Europese doelstellingen te verwezenlijken. We 

bekijken hier, maar ook op andere plekken, met diverse partners (Stichting Kempens 

Landschap, IOED Land van Nete en Aa,…) de vele mogelijkheden. 
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A4  Verderzetting en evaluatie bermbeheersplan  
De gemeente maakte in het verleden een bermbeheersplan op. Dit plan, met ruimte voor 

verruiging, zorgt voor een budgetvriendelijk en ecologisch bermbeheer. Een evaluatie op 

regelmatige basis is nodig. Ook meer communicatie … want er zijn regelmatig vragen van 

inwoners die onvoldoende op de hoogte zijn van het bermbeheersplan.   

 

A5  Pesticidenvrij beheer 
De Europese wetgeving bepaalt dat gemeenten hun openbaar groen pesticidenvrij moeten 

beheren. Dat is een ecologische keuze. Bij pesticidenvrij beheer ontstaan wel ruigere 

bermen en meer onkruid. Het is bijgevolg noodzakelijk een goede communicatie naar de 

burger te voeren om de beheerskeuze te verantwoorden. Er wordt geëxperimenteerd met 

duurzamere aanplantingen, een rotorkop-eg (bijvoorbeeld op de begraafplaats), 

onkruidbrander, een veegmachine en andere instrumenten om pesticidenvrij te werken. 

 

A6  Inzetten op streekeigen en bij-vriendelijke beplanting  
Bij de groenaanleg van het openbaar domein kiezen we voor streekeigen en bij-

vriendelijke beplanting. Dat promoten we ook bij de inwoners en leggen we op in 

omgevingsvergunningen als compensatie bij kappingen en bij de aanleg van 

bufferzones.  

 

A7  Subsidie bekalking 
De Kempische bodem is vaak te zuur. Elke bodemsoort en elke plantensoort heeft een 

bepaalde zuurtegraad van de bodem nodig om goed te kunnen gedijen en meststoffen 

optimaal te benutten. Een goede zuurtegraad voorkomt ook uitspoeling van bepaalde 

meststoffen. Vandaar dat het bestuur van Vorselaar initiatieven neemt om de zuurtegraad 

van de bodem in onze gemeente te optimaliseren.  

 

De gemeente geeft een subsidie voor bekalking van 0,025 euro/kg kalk met een 

maximum van 400 euro/jaar per aanvrager.  

 

AP5 Maximaal streven naar energiezuinigheid en -besparing 

 
 Het gemeentelijke energiebeleid bevat naast maatregelen om het eigen energiegebruik en dat van 

de burgers terug te dringen, ook het onderzoek naar de mogelijkheid om te participeren in 

energieprojecten op maat van de gemeente. 

 

A1 Systematisch klassieke openbare verlichting door LED-

verlichting vervangen 
Bij de (her)aanleg van een straat of bij het vervangen van klassieke openbare verlichting 

kiezen we voor de meest energiezuinige oplossing, namelijk LED-verlichting. 

 

A2 Eigen energieconsumptie in gebouwen verminderen 
De gemeente zet op verschillende manieren in op de vermindering van de gemeentelijke 

energieconsumptie. Naar aanleiding van het energiebeheersplan van gebouwen door 

Fluvius (de vroegere gebouwenscan) worden erg ambitieuze en verregaande 

energiemaatregelen doorgevoerd. De nodige middelen worden vrijgemaakt om 

energierenovaties uit te voeren. Op de gemeentelijke gebouwen worden zonnepanelen 

gelegd. Het personeel wordt via campagnes aangespoord om energiezuinig te werken. 
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A3 Energiebesparende maatregelen stimuleren 
Via verschillende communicatiekanalen stimuleren we energiebesparende maatregelen. 

Toeren om te loeren is een fietstocht langs verschillende infostandjes en zet niet alleen in 

op het stimuleren van energiebesparende maatregelen, maar promoot ook andere 

klimaatdoelstellingen, zoals lokale voeding, alternatieve mobiliteit, … Door het begeleiden 

van de burgers bij hun subsidieaanvragen, verlagen we de drempel om energiebesparende 

maatregelen te nemen. Nieuw is het Energiehuis Kempen i.s.m. IOK. 

 

A4 Faciliteren van windmolens en andere bronnen van 

hernieuwbare energie  
Zonnepanelen zijn ideaal om te investeren in duurzame energie. Maar voor windenergie 

zetten we best in op collectieve en grootschalige windmolens langs grote infrastructuren 

zoals autowegen. Die windmolens genereren voldoende energie en burgers en gemeente 

kunnen er indien gewenst financieel in participeren.  

 

A5  Kader scheppen voor autodelen 
Autodelen wordt zowel in de vervoerregio Kempen, Kempen 2030 als in het Vlaams 

regeerakkoord gepromoot. Recent zijn al enkele stedenbouwkundige projecten vergund 

met als voorwaarde dat één of meerdere auto’s voor autodelen beschikbaar worden 

gesteld. We werken een kader uit om het autodelen op te leggen bij grotere projecten 

met meerdere woongelegenheden. Dat gebeurt in afstemming met projecten in de regio. 

We willen zelf als gemeente ook overwegen eigen dienstvoertuigen in te zetten. 

 

A6 Energievriendelijk wagenpark 
Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt er consequent gekozen voor 

elektrische wagens of wagens op CNG, rekening houdend met nieuwe technologische 

ontwikkelingen (waterstof,…). Waar mogelijk zal bekeken worden of een vervanging 

überhaupt wel nodig is en niet kan opgelost worden door andere vervoersmiddelen (bv. 

fiets, openbaar vervoer,…). We stimuleren medewerkers om te kiezen voor de dienstfietsen. 

 

AP6 Voldoende aandacht voor sensibilisering en participatie van 

burgers  
 

We werken al jaren aan duurzaamheid, klimaat, energie, milieu en zwerfvuil. Toch blijft 

sensibilisering heel belangrijk. We kunnen als lokaal bestuur niet in ons eentje werken aan die 

doelstellingen maar moeten mensen mee betrekken. De zwerfvuilmeters en -peters, sensibilisering 

via scholen en (buurt)verenigingen, acties met Mooimakers (OVAM) en IOK: alle mogelijkheden 

moeten onderzocht worden om meer mensen mee te laten werken aan een duurzame en nette 

gemeente. 

 

A1  Zwerfvuilacties organiseren en coördineren 
Het gemeentebestuur voert een actieve strijd tegen zwerfvuil op straten, in beken, in 

bossen, … In samenwerking met de scholen en andere verenigingen organiseren we 

jaarlijks de lenteschoonmaak waarbij jongeren en volwassenen het zwerfvuil in Vorselaar 

opruimen. Tijdens de actie wordt extra ingezet op sensibilisering van alle burgers. Inwoners 

moeten blijvend aangemoedigd worden om minder afval te kopen, beter te sorteren en 

niet te sluikstorten of zwerfvuil achter te laten. Dit gebeurt het best via gerichte acties of 
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aan de hand van nationale/gewestelijke kapstokken. Ook met het hanteren van GAS-

boetes en het installeren van camera’s bestrijden we het zwerfvuil en sluikstorten. 

 

A2  Burgers optimaal betrekken bij een nette gemeente 
Buiten die zwerfvuilactie kunnen we rekenen op een grote groep Mooimakers, de vroegere 

zwerfvuilpeters en -meters, die vrijwillig zwerfvuil ruimen op hun wandelroute 

bijvoorbeeld. Mooimakers heeft een centraal meldings- en registratiesysteem ‘Mijn Mooie 

Straat’ ontwikkeld. Mijn Mooie Straat centraliseert alle meldingen die binnenkomen en 

kan ook dienen voor een goede opvolging door de betrokken diensten. Op die manier kan 

er een vollediger beeld worden verkregen van de problematiek en de opvolging binnen de 

gemeente. We maken op basis daarvan een vuilnisbakkenplan. 

 

AP7 Aandacht voor dierenwelzijn 
 

Dierenwelzijn kwam vroeger amper aan bod in het gemeentelijke beleid. Dat willen we veranderen. 

Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. Daarom besteedt de gemeente aandacht aan hun 

welzijn waar mogelijk. Er zijn wel wat uitdagingen, zoals het zwerfkattenprobleem. 

 

A1  Snelle identificatie verloren huisdieren 
De gemeente heeft verschillende chiplezers om verloren gelopen honden, katten en 

paarden zo snel mogelijk te identificeren en te verenigen met hun eigenaar. Ook overleden 

katten worden gecheckt op een chip. Als een dier niet gechipt is of het baasje komt hem 

niet ophalen, vangt een nabijgelegen dierenasiel het dier op. 

 

A2  Efficiënt zwerfkattenbeleid 
In het zwerfkattenbeleid staan de sterilisatie en de castratie van zwerfkatten centraal. 

De katten worden na hun behandeling losgelaten op de vangplaats. Voor gevonden kittens 

wordt opvang gezocht zodat zij kunnen socialiseren en bijgevolg voor adoptie worden 

afgestaan. We bekijken met welk asiel het eenvoudigst samengewerkt kan worden. Katten 

houden zich uiteraard niet aan gemeentegrenzen. Daarom wordt onderzocht of er een 

intergemeentelijk zwerfkattenbeleid, over de gemeentegrenzen heen, kan worden 

uitgeschreven. Zo kan de gemeente over meer medewerkers en meer dierenartsen 

beschikken. 

 

A3  Strenge aanpak van verwaarlozing dieren 
Het dumpen en het zonder verzorging achterlaten van dieren moet streng worden 

aangepakt. Bij vaststelling van dergelijke overtredingen wordt hier systematisch proces-

verbaal van opgesteld. Meldingen van verwaarloosde dieren zullen door de gemeente en 

politie worden onderzocht. Indien nodig nemen de gemeente of politie verdere stappen 

via het Departement Omgeving - Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren. 

 

A4  Breed beleid inzake dierenwelzijn 
Er zijn echter ook heel andere uitdagingen. Er wordt een aparte beleidsgroep 

geïnstalleerd binnen de zone Neteland om al die vragen het hoofd te bieden. Ook de 

‘werkgroep klimaat en duurzaamheid’ en het landbouwoverleg kunnen daar mee in 

geraadpleegd en betrokken worden afhankelijk van het thema. 
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BD2  Duurzame landbouw en lokale economie stimuleren en 

verzekeren 
 

 In een dorp dat groeit, willen we de lokale economie ondersteunen om te blijven voorzien in de 

dagelijkse behoeften van de inwoners. Ook wil het bestuur moderne en duurzame landbouw als 

belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen. We blijven streven naar een goede 

verstandhouding tussen landbouw en natuur. 

 

AP1 Lokale economie stimuleren en ondersteunen 
 

 De gemeente zal binnen afzienbare tijd 8000 inwoners tellen. Vorselaar is/blijft een kleine 

gemeente met een landelijk karakter en bovendien is er door haar ligging weinig “passage”. De 

aanwezigheid van een grote scholengemeenschap is een belangrijke bijkomende factor. Deze 

kenmerkende situatie houdt beperkingen in maar ook kansen. Zeker op het vlak van toerisme en 

lokale handel zijn er in onze gemeente nog mogelijkheden. Waar mogelijk ondersteunen we alle 

initiatieven van lokaal ondernemerschap en lokaal winkelen. 

 

A1 Een toekomstvisie op lokale economie uitwerken 
De economische ontwikkeling in Vorselaar moet samengaan met het dorpse karakter 

van onze gemeente. Toerisme, kleine bedrijven, horeca en handelaars vormen de motor 

van de lokale economie. Ook de sociale economie kan hierin zijn plaats hebben. We willen 

een eenduidige toekomstvisie ontwikkelen die ook op langere termijn haalbaar is. 

 

A2 Het lokaal winkelen stimuleren 
De Vorselaarse inwoner moet zijn dagelijkse aankopen kunnen doen in de eigen 

gemeente. Vorselaar zorgt er enerzijds voor dat lokale handelaars zich kunnen vestigen in 

de dorpskern en stimuleert anderzijds de burgers om lokaal te gaan winkelen. Het 

herinrichten, vergroenen en verfraaien van het Marktplein is een uitgelezen kans om extra 

economische activiteit aan te trekken. Vooral voor horeca-bedrijven opent dit interessante 

perspectieven.  

 

A3 Het lokaal ondernemen stimuleren 
Creatieve en ondernemende inwoners stimuleren we om hun producten in de markt te 

zetten. Ook starters verdienen onze extra aandacht. Ondernemers die goederen 

produceren, bewerken of verwerken, kunnen zich vestigen op de lokale 

bedrijventerreinen Vispluk en Sassenhout. Via netwerkmomenten kunnen 

ondernemers met elkaar in contact komen. 

 

A4 Subsidies en vergunningenbeleid optimaliseren  
De dienstverlening optimaliseren door middel van onze eigen medewerkers of door correct 

door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten en/of organisaties. Meer kennis 

opbouwen in de gemeentelijke dienstverlening met het oog op een betere 

ondersteuning en informeren van de ondernemers over het vergunningenbeleid. 

 

A5 De KMO-zone Sassenhout uitbreiden 
In samenwerking met IOK werd een RUP Lokaal Bedrijventerrein Sassenhout 

opgemaakt waarbij de KMO-zone werd uitgebreid. Om te waken over het lokale karakter 

van de bedrijvigheid wordt de schaal van de bedrijven beperkt. Zo wordt er gestreefd naar 

een gemiddelde perceelsoppervlakte van 2500m² met een maximum van 5000m². 
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Hierdoor krijgen (onder meer Vorselaarse) bedrijven extra kansen om zich lokaal te 

vestigen. 

 

A6 Site sociale economie ontwikkelen 
De “non-profit”, en zeker ook de lokale “non-profit”, is een sector in beweging. Het is 

belangrijk de evoluties in deze sector nauw op te volgen. Voorbeelden hiervan zijn de 

sociale kruidenier, de tweedehandswinkel van ’t Kiertje, de Wereldwinkel, ’t Gerief, … Het 

is belangrijk dat deze activiteiten zich verder kunnen ontwikkelen binnen onze gemeente. 

Waar mogelijk kunnen we centraliseren of deze activiteiten integreren in een bestaande 

campus. 

 

Samen met ISOM/Neteland nemen we een regierol sociale economie (SE) op. We 

ondersteunen de initiatieven SE in de Middenkempen, zodat ze kunnen blijven 

ondernemen, innoveren en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden. We doet dit door 

netwerkmomenten te organiseren, door verder in te zetten op het verduurzamen van 

overheidsopdrachten (opnemen van sociale criteria) en door in te zetten op 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. We ondersteunen de samenwerking tussen de 

verschillende bedrijven/initiatieven SE in de Middenkempen zodat er een sterk netwerk 

blijft bestaan en zich verder ontplooit waardoor de SE bedrijven/initiatieven elkaar 

versterken, (verregaand) samenwerken en innoveren. We doen dit onder meer door Groep 

Talent vzw, een organisatie waarbinnen de verschillende bedrijven/initiatieven SE in de 

Middenkempen samenwerken, te ondersteunen.  

 

A7 Wisselwerking met de scholengemeenschap 
De scholengemeenschap is een belangrijke werkgever in onze gemeente, maar de school 

leidt ook jonge mensen op en bereidt ze voor op de arbeidsmarkt. Er is momenteel eerder 

schaarste op de arbeidsmarkt en de overheid zet meer en meer in op duaal leren waarbij 

werkgevers en onderwijs elkaar sneller vinden. Een wisselwerking tussen lokale 

ondernemers en stagairs van Thomas More en KVRi is een interessante meerwaarde voor 

de lokale economie. De gemeente kan hierin een verbindende rol spelen. Ook kunnen 

studenten projecten uitvoeren i.s.m. de gemeente. Ook volwassenenonderwijs kan een 

interessante opstap naar tewerkstelling zijn. 

 

A8  Extra buurtwinkel faciliteren 
Het aankoopgedrag van de consument schuift meer en meer op naar winkelen in een 

lokale supermarkt of buurtwinkel. In Vorselaar is het aantal lokale buurtwinkels vrij 

beperkt. Naast het stimuleren van lokaal winkelen bij detailhandelaars wil de gemeente 

ook een extra buurtwinkel in de dorpskern faciliteren. Het RUP kern biedt daartoe 

voldoende kansen via de bijzondere aanvragen. 

 

A9  Lokaal aankoopbeleid aanhouden 
De gemeente wil ook de komende legislatuur aankopen bij de lokale ondernemers. Zeker 

bij gelegenheden zoals recepties, speelpleinwerking, fruit-at-work, jubilarissen, 

onthaalpakket nieuwe inwoners, … kopen we waar mogelijk lokaal. Ook via de 

eindejaarsbeurs en de cadeaucheques wil de gemeente de lokale economie en de 

streekproducten promoten.  

 

A10  Lokale economie digitaliseren 
Het ondernemersloket, de bedrijvengids op de gemeentelijke website, de 

facebookpagina “ondernemend Vorselaar”, … steeds meer maken ondernemers gebruik 
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van het internet. Het lokaal bestuur volgt deze ontwikkelingen en zal waar mogelijk een 

ondersteunende rol spelen. Het stimuleert de ondernemers om de gegevens actueel te 

houden via een systematische mailing voor de jaarlijkse update en de oproep om opnieuw 

in te schrijven voor de cadeaucheques. 

 

A11  Detailhandel via streekproducten stimuleren 
De voorbije jaren zijn er heel wat producten door lokale ondernemers ontwikkeld. Zij 

zorgen voor een impuls bij de detailhandelaars. Ook verenigingen spelen graag in op de 

dorpseigen producten. De gemeente wil het ontwikkelen van dorpseigen producten 

verder aanmoedigen en helpen promoten. 

 

A12  Inzetten op toeristische horeca 
Vorselaar moet zijn toeristische aantrekkingskracht op een slimme manier uitspelen. In 

samenwerking met Neteland kan het zijn toeristische slagkracht sterk vergroten. Toerisme 

is een groeiende economische sector met veel werk voor laaggeschoolden en is een 

belangrijke economische activiteit binnen de gemeente.  

 

Ook de horeca maakt deel uit van de toeristische aantrekkingskracht. Ze speelt een 

belangrijke sociale en maatschappelijke rol als ontmoetingsplaats voor mensen. De 

gemeente stimuleert een nauwe samenwerking tussen toerisme en horeca. In de nieuwe 

participatievorm willen we met de horeca als een specifieke doelgroep in overleg gaan.  

 

A13  Mobiliteit en ondernemen op elkaar afstemmen 
Er kwamen heel wat extra parkeerplaatsen bij de afgelopen jaren. Voor korte bezoeken 

aan handelszaken werd kortparkeren geïntroduceerd. We willen blijven werken aan meer 

duurzame verplaatsingen door sensibiliseringscampagnes (Trappen en Stappen) en 

tegelijkertijd willen we in de nabijheid van de handelaars voor voldoende parkeerplaatsen 

zorgen, met extra aandacht voor de minder mobiele burger. De mobiliteit eigen aan 

Vorselaar als onderwijsdorp moet in deze benadering meegenomen worden. Duurzame 

mobiliteit zal een belangrijk item worden. Bij wegenwerken is het belangrijk de getroffen 

handelaars tijdig te informeren over de mogelijke hinder. De werken worden zo 

georganiseerd dat de hinder tot een minimum wordt herleid. Het trage wegen-netwerk is 

een bijkomende troef om de lokale handelaar op een fiets- of wandelvriendelijke manier 

te bereiken. 

 

A14  Nieuwe elan bij kermissen verder stimuleren 
De voorbije jaren kende  de septemberkermis een heropleving. De verenigingen en de 

lokale economie speelden hierin een belangrijke rol. Zowel de kermis met jaarmarkt in 

juni als de septemberkermis zijn belangrijk voor de horeca in het dorpscentrum en voor 

het samenbrengen van onze inwoners. Die evolutie willen we verder stimuleren. 

 

A15  Raad Lokale Economie herprofileren 
De Raad Lokale Economie wordt een werkgroep waarin alle actoren van de lokale 

economie hun rol blijven spelen. Ook overleg met andere adviesorganen is belangrijk. Voor 

specifieke projecten of groepen kan er een apart overleg georganiseerd worden. Nieuwe 

overlegstructuren binnen Neteland kunnen ook zeer waardevol zijn.  
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AP2 Landbouw een toekomst geven en landbouw als belangrijke 

beheerder van de open ruimte ondersteunen 
 

Landbouw beheert een belangrijk deel van de open ruime in onze gemeente. Het gemeentebestuur 

wil de landbouwers voldoende mogelijkheden bieden voor de toekomst en aanzetten om mee na 

te denken over verbreding en een duurzame functie/rol in de toekomst. 

 

A1  Ondersteuning, aanspreekpunt en overleg voor landbouw 
Een groot deel van de Vorselaarse oppervlakte is landbouwgebied. Dit maakt van de 

landbouw een belangrijke actor in de gemeente. Nieuwe bovenlokale ontwikkelingen 

kunnen een impact hebben op ondernemingen uit de landbouwersector. Bij het 

bovenlokale overleg waakt de gemeente over de belangen van deze landbouwers (bv. 

GRUP en andere planprocessen) en ijvert zij voor degelijke communicatie. De 

gemeentelijke omgevingsambtenaar blijft het aanspreekpunt en informeert de 

landbouwers. In de overgangsperiode naar een privéverzekering voor landbouwschade zal 

de gemeente haar rol blijven spelen en begeleidt zij mee de schadedossiers.  

 

We brengen landbouwers samen in een apart landbouwoverleg. Vanuit zo’n overleg 

kunnen sensibiliseringsacties worden opgezet die het wederzijds begrip en de waardering 

voor landbouw in het beheren van open ruimte versterken. 

 

A2  Streekeigen landbouwproducten promoten 
Landbouwers die een eigen hoeveproduct willen lanceren of eigen producten lokaal aan 

de man willen brengen, kunnen op steun van de gemeente rekenen. De korte keten maakt 

de landbouw duurzamer en heeft bovendien een toeristische meerwaarde.  

 

A3  Landbouwgebonden initiatieven ondersteunen 
Landbouwinitiatieven op het vlak van animatie, toerisme, erfbeplanting, e.d. kunnen via 

Europese fondsen, Leader/PDPO/Plattelandsontwikkeling, Rurant, provincie, … 

interessante mogelijkheden benutten. Bovendien biedt VLM mogelijkheden tot het 

verkrijgen van beheerssubsidies voor natuurvriendelijke beheermaatregelen (bijv. 

maaibeheer, kleine landschapselementen, perceelsranden, …). We ondersteunen die 

initiatieven en kunnen landbouwers hierin wegwijs maken. 

 

A4  De erven van landbouwers verfraaien 
Vorselaar telt veel boerderij-erven. Een verfraaiing van die erven draagt bij tot de 

verfraaiing van de hele gemeente. In de omgevingsvergunning wordt bij 

landbouwbedrijven een groenscherm en/of erfbeplanting opgelegd. In samenwerking 

met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete kan de landbouwer gratis een 

erfbeplantingsplan laten opmaken. 
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BD3 Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving 
 

 Na de grote inspanningen in de voorbije jaren op het vlak van ruimtelijke ordening, blijft de 

verdichting en vergroening van Vorselaar een uitdaging. Bij de ontwikkeling van de individuele 

woningen en de woonomgeving primeert de woon- en leefkwaliteit. 

 

AP1 Vlotte en deskundige dienstverlening inzake ruimtelijke 

ordening 
 

Er beweegt heel wat op het vlak van ruimtelijke ordening. De regelgeving (Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningsdecreet) combineert de verschillende 

beleidsdomeinen. Dossiers worden steeds overkoepelend beoordeeld: ruimtelijke dossiers ook op 

hun milieutechnische aspecten en milieudossiers ook op hun ruimtelijke kwaliteiten. De behoeften 

van de samenleving zijn ingrijpend gewijzigd de afgelopen jaren. De gemeente erkent die noden 

en wil o.a. met een herziening van het RUP kern daaraan tegemoet komen. 

 

A1  GIS als een efficiënt werkinstrument  
Het geografisch informatie systeem (GIS) bevat allerhande data die een efficiënte 

werking en dienstverlening garanderen. Het consequent bijhouden van die data is 

noodzakelijk om het opzoekingswerk binnen de dienst Ruimte, en bij uitbreiding alle 

diensten, te vereenvoudigen. Ook andere soorten data, zoals bijvoorbeeld de notariële 

inlichtingen, worden geïnventariseerd om nog meer zaken te automatiseren. 

 

A2  Inzetten op digitalisering 
Vlaanderen gaat radicaal digitaal. Door in te zetten op een verregaande digitalisering kan 

de afhandeling van dossiers vlotter verlopen. Er moet blijvend aandacht zijn voor de 

kinderziektes van de digitale systemen (bv. omgevingsloket). Ook de burgers die niet mee 

zijn met de digitale wereld moeten worden begeleid bij het indienen en afhandelen van 

hun dossier. Tot slot moet de doorlooptijd van de dossiers nauwkeurig worden bewaakt. 

 

A3  Goede samenwerking tussen diensten, bestuur en politie 
In Vorselaar wordt goed samengewerkt tussen de verschillende diensten, het bestuur en 

de politie. Dat resulteert in een vlotte en deskundige dienstverlening. 

 

AP2 Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekkende van een visie op maat 

van Vorselaar 
 

Een duurzaam ruimtelijk beleid wordt verankerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

(visie). De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen kunnen via ruimtelijke uitvoeringsplannen worden 

gewaarborgd (verordenende voorschriften). 

 

A1  Herziening RUP kern 
Het RUP kern zal technisch en inhoudelijk worden herzien en aangepast. Een 

woningtypetoets en een architecturale beoordelingscommissie kunnen in het RUP 

kern worden opgenomen om de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen en de 

beeldkwaliteit van de woonomgeving te vergroten. Het RUP kern schept een kader 

waarbinnen op een duurzame manier wordt gestreefd naar verdichting in de afgebakende 
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kern met meer woongelegenheden tot gevolg. Het bevat een duidelijke visie op 

hedendaags en duurzaam bouwen, meergezinswoningen, opgelegde parkeerplaatsen, … 

en biedt een basis voor het voeren van een eenvormig en consequent vergunningsbeleid 

voor het wonen in Vorselaar. De bijzondere projecten in het RUP kern faciliteren 

alternatieve woonvormen. Onder bepaalde voorwaarden zijn cohousing, zorgwonen, 

samen-huizen, … mogelijk.  

 

A2  Plan van aanpak weekendverblijven 
Na een grondig onderzoek over de weekendverblijven kan mogelijk een RUP of een 

beleidskader worden opgemaakt. Dat beleidsplan biedt de mogelijkheid om zones af te 

bakenen waar weekendverblijven mogelijk blijven. De woonproblematiek in de 

onvergunde weekendverblijven moet worden onderzocht. Het RUP kan ook een oplossing 

bieden om de (on)vergunde weekendverblijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden op 

termijn te laten verdwijnen. Hiervoor kan samengewerkt worden met natuurverenigingen 

(Natuurpunt, …) die dergelijke constructies willen opkopen om ze te saneren met het oog 

op natuurherstel. In het handhavingsplan zal een specifiek plan van aanpak voor de 

weekendverblijven worden opgenomen. 

 

A3  Onderzoek naar mogelijkheden om ‘harde 

bestemmingen’ om te zetten naar groen en landbouw 
Het gewestplan gaf in 1978 elk perceel een bestemming. Sommige percelen met een 

‘harde bestemming’ (wonen, werken en recreatie) zijn reeds geruime tijd in 

landbouwgebruik of ingenomen door de natuur. De gemeente onderzoekt welke percelen 

met een harde bestemming kunnen worden omgezet naar groen of landbouw. We denken 

naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord ook mee na over de bouwshift en 

communiceren daarover actief. 

 

A4  Beheersplan voor kasteel-, dreef- en kerkomgeving 
De eigenaars, IOED Land van Nete en Aa, het lokaal bestuur, studiebureau Erfgoed & Visie 

en Landmax werken samen aan een beheersplan voor het volledige kasteeldomein, met 

inbegrip van de kerk- en dreefomgeving. Daarin kan een huisstijl voor de inrichting van 

het park worden vastgelegd.  

 

A5  RUP zonevreemde infrastructuur 
In 2011 is het RUP Zonevreemde infrastructuur goedgekeurd. Vijf bedrijven hebben op die 

manier een toekomstperspectief gekregen. Op dit moment is er nog geen vraag van 

zonevreemde bedrijven om een RUP op te maken. De KMO-zone Sassenhout is immers 

onlangs uitgebreid bij de opmaak van het RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout. 

Mogelijk is een tweede ronde toch nodig voor de opmaak van een nieuw RUP zonevreemde 

infrastructuur om de zonevreemde bedrijven een oplossing te bieden. 

 

A6  Aandacht voor behoud en bestemming van 

(beeldbepalende) historische gebouwen 
Het bestuur wil nadenken over het toekomstig gebruik van bepaalde historische 

gebouwen, zoals de pastorie en het klooster, en de verwerving van uitzonderlijke 

eigendommen die de kern potentieel verder kunnen vergroenen. We willen met andere 

woorden een visie ontwikkelen die voldoende (financieel) realisme bevat en die past 

binnen de plannen over dorpskernvernieuwing en -verfraaiing. 
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- Voldoende aandacht voor waardevolle gebouwen en strategisch te verwerven 

eigendommen. Gemeente en OCMW moeten samen nadenken over mogelijke 

strategische verwerving van eigendommen. Naast eigendommen die kunnen 

bijdragen tot potentiële vergroening van het openbaar domein, is nood aan een visie 

over het eigen patrimonium en dat van onze partners.  

- Opmaak inventaris waardevolle eigendommen. Voorkooprecht kan een middel zijn 

om strategisch eigendommen te verwerven. Als de gemeente hiervan wil gebruik 

maken is een inventaris vereist van waardevolle eigendommen waarvoor de gemeente 

het voorkooprecht kan uitoefenen. 

- Overleg belanghebbenden over bestaande of toekomstige (semi)-publieke functies 

met aandacht voor multifunctioneel medegebruik. Samen nadenken over een nieuwe 

bestemming van (beeldbepalende) historische gebouwen kan van groot belang zijn 

deze gebouwen te vrijwaren. Op deze manier zijn onderhoudswerkzaamheden 

financieel haalbaar en is de garantie groter dat de gebouwen in goede staat blijven. 

 

A7  Heraanleg Markt en aanleg gemeentepark 
Dankzij de dorpskernvernieuwing aan de kerk en de vernieuwing van de pleintjes Tip en 

Spieke kreeg ons dorp al een groene uitstraling. We willen dat beleid verderzetten bij de 

heraanleg van de Markt. Hierbij blijft de verkeersfunctie belangrijk, maar wordt zij 

enigszins ondergeschikt aan de verblijfsfunctie, gebruik, uitstraling en kwaliteit. Een 

doordachte koppeling met Nieuwstraat en Kabienstraat en de aanleg van de groenzone 

rond het gemeentehuis als gemeentepark moet het verblijfscomfort vergroten.  

 

A8  Project Lepelstraat met bib en medisch kabinet 
In de Lepelstraat zijn private ontwikkelaars reeds geruime tijd bezig met de uitwerking van 

het masterplan voor de zone tussen de hogeschool Thomas More en de parking van de 

Duizendpoot. Er is reeds 1 woonblok gebouwd en 2 andere zijn vergund. De volledige 

projectzone biedt bovendien plaats aan een medisch kabinet en een 

gemeenschappelijke bib, zoals bepaald in het masterplan. De bib wordt een 

samenwerking tussen de hogeschool Thomas More, de andere scholen en het 

gemeentebestuur. Elke inwoner van Vorselaar zal gebruik kunnen maken van een ruim 

aanbod aan boeken en andere uitleendiensten. 

 

A9  Duurzame energie integreren in ruimtelijke visie 
Zonnepanelen, windmolens, … duurzame energie is de toekomst. De gemeente zal een 

visie uitwerken om duurzame energie op een doordachte manier vorm te geven. 

Duurzame energieprojecten worden zoveel mogelijk gefaciliteerd.  

 

AP3 Duidelijke visie en beleid inzake wonen: inzetten op een divers, 

betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod 
 

De gemeente streeft naar een optimaal lokaal woonbeleid met veel aandacht voor woonkwaliteit 

en een gevarieerd aanbod dat voldoet aan de hedendaagse noden en normen. Bij het maken van 

beleidskeuzes wordt steeds aan duurzaamheid gedacht.    

 

A1  Woonoverleg met woonactoren en optimalisatie lokaal 

woonbeleid 
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De gemeente tracht het lokaal woonbeleid te optimaliseren door de woonbeleidsvisie te 

visualiseren en op te volgen, door regelmatig een lokaal woonoverleg te organiseren 

met de diverse woonactoren. 

 

A2  Actualiseren en uitvoeren van gemeentelijk woonplan 
Het gemeentelijk woonplan is een dynamisch plan dat continu kan worden bijgestuurd. 

Zo zal de komende periode veel aandacht besteed worden aan het behouden en verder 

vormgeven van het uniek woonloket, om zo de burger optimaal te informeren. Een 

belangrijk aandachtspunt in het woonplan is het promoten van duurzaam en levenslang 

wonen. De voorschriften uit het RUP kern vervullen hierbij een belangrijke rol. Ook willen 

we de positie van de zwakke huurder op de private huurmarkt verbeteren.  

 

A3  Aandacht voor betaalbaar wonen, woonkwaliteit en 

divers aanbod in het RUP kern 
In het belang van de toekomstige generaties streeft de gemeente naar zuinig 

ruimtegebruik en een gefaseerde ontwikkeling in de woonkern. In het RUP kern gaat veel 

aandacht naar leefkwaliteit door het opleggen van voldoende groen, een buitenruimte 

voor elke woongelegenheid, … en door het hanteren van flexibele, hedendaagse en 

duurzame bouwvoorschriften (ITI-profiel) die rekening houden met zongerichtheid etc. 

De herziening van het RUP kern zal een vertaling zijn van de kennis die we daarover de 

voorbije jaren hebben opgedaan.  

 

A4  Doordacht aanbodbeleid gericht op woonbehoefte van 

verschillende doelgroepen en afgestemd op 

demografische behoefte  
De gemeente voert een doordacht aanbodbeleid. Het toewijzingsreglement sociale 

woningen is recent uitgebreid met de doelgroep ouderen. 

 

A5  Evalueren lokaal toewijzingsreglement  
In 2019 doen we een evaluatie van het huidige lokaal toewijzingsreglement op het lokaal 

woonoverleg. Als uit de evaluatie blijkt dat het moet worden aangepast, zullen hiervoor 

de nodige stappen worden gezet. 

 

A6 Studentenverblijven controleren op basis van 

kamerreglement 
De gemeente Vorselaar heeft reeds verschillende jaren een kamerreglement. Indien de 

kamerwoning een gunstig stedenbouwkundig advies krijgt, en voldoet aan de gestelde 

veiligheids-, kwaliteits- en brandveiligheidsnormen, kan een uitbatingsvergunning 

verkregen worden.  

 

A7 Uitbreiden aanbod sociale kavels, koop- en 

huurwoningen in samenwerking met sociale 

huisvestingsmaatschappijen  
Het bindend sociaal objectief (BSO) is al bereikt. Vorselaar zal het actieprogramma 

aangrijpen als instrument om de ontwikkelingsmogelijkheden na te gaan in functie van 

een bijkomend sociaal woonaanbod of een aanbod voor een andere woonbehoeftige 

groep (bv. bescheiden huurwoningen, aanbod voor ouderen, …) en hier een visie over 
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uitwerken. Hiermee geven we uitvoering aan het procedurebesluit wonen van 25 oktober 

2013 en het monitoringsbesluit van 10 november 2011. Wanneer een recht van voorkoop 

wordt aangeboden in het kader van de Vlaamse Wooncode, neemt de gemeente een 

gefundeerde beslissing om het pand al dan niet aan te kopen. Indien de gemeente 

overtuigd is van de meerwaarde voor een betaalbaar woonproject, maar er zelf niet op 

kan ingaan, wordt contact opgenomen met de overige betrokken woonactoren.  

 

A8 Ruimtelijke registers (leegstandsregister, register 

onbebouwde percelen, verwaarloosde gebouwen, …) 

bijhouden en inzetten 
 De gemeente houdt registers bij, onder meer omdat dit decretaal is opgelegd. (bv. register 

onbebouwde percelen = uitvoering geven aan het actieprogramma als vermeld in artikel 

4.1.7 in het DGPB). De eerste opmaak was zeer tijdrovend. Momenteel worden deze 

registers systematisch bijgehouden en zijn ze een nuttig instrument voor het beleid. 

Bovendien is het mogelijk om op basis van de registers een leegstandsheffing en een 

heffing op de onbebouwde percelen te heffen als instrument om het woonbeleid te sturen 

en de leegstand tegen te gaan. Potentieel aan huurwoningen uit bovenstaande registers 

worden doorgegeven aan het sociaal verhuurkantoor (SVK). Ook eigenaars worden 

rechtstreeks geïnformeerd over de werking van het SVK, en bij uitbreiding worden alle 

inwoners van de gemeente hiervan op de hoogte gebracht via de loketwerking, het 

gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke website.  

 

A9 Reglement en belasting leegstand/verwaarlozing updaten 
Met het innen van een leegstandsheffing op basis van het leegstandsregister worden de 

eigenaars aangemoedigd om leegstaande woningen op de markt te brengen. Om 

misbruiken te voorkomen moet deze leegstandsheffing wel goed worden afgestemd op de 

belasting op tweede verblijven. Er worden ook enkele uitzonderingsmaatregelen bepaald. 

Een leegstandsheffing heeft geen financiële doelstelling maar moet een 

beleidsinstrument zijn waardoor leegstand in de toekomst vermindert of verdwijnt. De 

communicatie bij de administratieve behandeling van de dossiers stimuleert maximaal 

om het leegstaande pand terug te gebruiken of ter beschikking te stellen.  

 

A10 Procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opvolgen 

om woonkwaliteit te verbeteren 
Het stappenplan ongeschikt- en onbewoonbaarheid van woningen is opgemaakt en geeft 

de huurder en verhuurder voldoende mogelijkheden om hun rechten te vrijwaren. Indien 

snelherstel is aangewezen zal de burgemeester dat opnemen in het besluit. De gemeente 

begeleidt huurders en verhuurders die betrokken zijn in procedures ongeschikt- en 

onbewoonbaarverklaring of overbewoning.  

 

A11  Signaalfunctie inzake woningkwaliteit 
De gemeente werkt in samenwerking met het Kempens Woonplatform een procedure 

uit om woningkwaliteitsproblemen te signaleren. Brandweermannen, zorgverstrekkers, 

maatschappelijk werkers, wijkagenten, … worden tijdens de uitvoering van hun werk 

immers ook geconfronteerd met woningkwaliteitsproblemen en kunnen bijdragen aan het 

tijdig opsporen hiervan. We kunnen infosessies organiseren en een meldingsfiche en 

stappenplan uitwerken.  
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A12 Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met 

woonvragen 
Met woonvragen kunnen de inwoners van Vorselaar terecht bij de dienst Ruimte en/of de 

sociale dienst. Hiervoor werken we op afspraak om de dossiers beter voor te bereiden. 

 

A13 Vlaamse premies en subsidies kenbaar maken en burgers 

bij aanvragen ondersteunen 
Het Vlaamse premie- en subsidiestelsel wijzigt voortdurend. De gemeente informeert de 

burgers op regelmatige tijdstippen over die wijzigingen. Bovendien helpen de medewerkers 

de burgers bij de aanvraag van onder andere de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse 

aanpassingspremie, de totaalrenovatiebonus, de energiepremies, de Vlaamse 

huursubsidie en de Vlaamse huurpremie, ... Het op te richten ‘Energiehuis Kempen’ kan 

hierin helpen. 

 

A14 Burgers bijstaan bij inschrijving sociale 

huisvestingsmaatschappijen 
Aan de hand van de productencatalogus worden burgers gericht geïnformeerd over en 

geholpen bij de inschrijving bij sociale huisvestingsmaatschappijen.  

 

AP4 Visie en beleid inzake handhaving 
 

Nadat een vergunning is verleend, moeten de voorwaarden erin ook worden gehandhaafd. 

Vorselaar engageerde zich in 2018 om samen met de gemeente Olen een medewerker handhaving 

aan te werven. Deze medewerker behandelt de dossiers inzake stedenbouw en milieu. 

 

A1  Opmaak handhavingsplan 
De opmaak van een handhavingsplan schept een kader om de verschillende taken 

aangaande handhaving op te nemen. Het bevat o.a. een afwegingskader om prioriteiten 

toe te kennen aan de verschillende overtredingen. Daarnaast bevat het een draaiboek 

om om te gaan met die overtredingen. Het handhavingsplan kan worden uitgebreid met 

een plan van aanpak onvergunde weekendverblijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden, een 

consequente handhaving inzake weekendverblijven en onvergund wonen, … Omdat het 

handhavingsplan ook door Vlaanderen wordt gevalideerd, zullen zowel de Vlaamse 

inspectie als het parket de gemeentelijke prioriteiten mee opvolgen. 

 

A2  Handhavingsoverleg op verschillende niveaus 
Het periodieke handhavingsoverleg wordt nauwkeurig opgevolgd. Naast het regelmatig 

beperkt overleg met de medewerkers handhaving, milieu en ruimte en de schepen 

bevoegd voor ruimte en omgeving vindt eveneens een uitgebreider overleg plaats 

waaraan ook de burgemeester, de politie en een medewerker van de sociale dienst 

deelnemen. Overkoepelend komen de medewerkers van Neteland samen in een 

intergemeentelijk overleg en tenslotte vertegenwoordigt de medewerker handhaving de 

gemeente in het provinciaal HALO (Handhavings Actoren Lokaal Overleg). 

 

A3  Samenwerking Neteland in kader van kennisverhoging 
Ook op het vlak van handhaving werken de gemeenten van de politiezone Neteland 

intens samen.   
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BD4 Een mooi en net publiek domein voor Vorselaar 
 

De legislatuur 2019-2024 wordt gekenmerkt door vele grote investeringen waardoor onze 

gemeente gewapend zal zijn voor de toekomst. De voorbije jaren zijn alle grote rioleringswerken 

grondig voorbereid en op het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid geplaatst 

waardoor die werken nog 100% gesubsidieerd worden. Na afwerking van dit rioleringsprogramma 

zal Vorselaar een rioleringsgraad van 93% hebben. Heel wat grote rioleringswerken zullen de 

komende jaren gerealiseerd worden: riolering Noord fase III (eind 2019), Boulevard (begin 2020), 

Nieuwstraat (eind 2020) en aansluitend het Marktplein (begin 2021) en later nog Sassenhout / 

gewestweg N153 (inclusief gescheiden fietspad) en Lepelstraat/Dijkbaan. Ook voor Vispluk 

proberen we de subsidies al te verkrijgen. Telkens gaat de uitvoering gepaard met de heraanleg 

van de wegen, mobiliteitsingrepen en de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en 

wandelaars. Dergelijke grote openbare werken brengen automatisch hinder en ongemakken met 

zich mee, maar het gemeentebestuur engageert zich om de hinder zoveel als mogelijk te beperken 

en uitvoerig te communiceren voor en tijdens de werken. 

 

Vorselaar heeft veel charme door de vele groene ruimte (natuurgebieden, kasteeldreef, landelijke 

gebieden) maar ook in het openbaar domein moet de gemeente diezelfde groene uitstraling 

hebben. De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum met 

groene pleinen, bredere voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. Het vergt echter een 

duurzame en volgehouden inspanning. Er is ook een systematische aanpak voor nodig (een 

vademecum met consequente materiaalkeuzes) en een verstandige langetermijnplanning.  

 

Bij de heraanleg van het Marktplein worden dezelfde materialen gebruikt, wordt de mobiliteit 

verbeterd en zal er meer plaats zijn voor zwakke weggebruikers. Er komt ook een rechtstreekse 

verbinding vanuit het Marktplein naar Merellaan en naar de centrumparking in de Nieuwstraat. 

De Kabienstraat wordt een trage verbinding. Het centrum zal op die manier een veel 

aantrekkelijkere uitstraling krijgen. 

 

We creëren een gemeentepark aan het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot een 

gemeentelijke campus met heel wat diensten op één plek. Naast het dienstencentrum Sprankel! 

komt er een nieuw ontmoetingscentrum (huidige bib).  

  

In de Cardijnlaan bouwen we een nieuwe kinder- en jongerencampus volgens het concept van 

de “brede school” waarbij we de beschikbare ruimte en het patrimonium zo polyvalent en efficiënt 

mogelijk gebruiken. Erg noodzakelijk zijn de verdere investeringen in de gemeentelijke 

werkhallen (centralisatie van uitvoerende diensten en extra ruimte). Voor het containerpark 

(recyclagepark) komt er een toekomstvisie in samenwerking met IOK en de buurgemeenten. 

 

In de Lepelstraat zal het straatbeeld fors veranderen dankzij een groot masterplan waarbij oude 

woningen plaats maken voor een groot woonproject (kernversterking), een innovatieve 

gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe bibliotheek samen met alle Vorselaarse 

scholen. 

 

Overal in Vorselaar wordt het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers en 

collectief vervoer) gehanteerd. Er komen extra trage wegen, we geven uitvoering aan de 

mobiliteitsstudie Middenkempen (onder meer inzake het sluipverkeer), investeren in openbaar 

vervoer (bv. verlenging van bus 152 naar Vorselaar) en voor ouderen, hulpbehoevenden en 

mindervaliden wordt aangepast vervoer aangeboden. De MinderMobielenCentrale (MMC) wordt 

vanaf nu ook georganiseerd door het lokaal bestuur zelf. 
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AP1 Eenvormig en duurzaam aangelegd openbaar domein: visie, 

planning en vademecum voor de toekomst 
   

Vorselaar telt maar liefst 104 straten. Aanleg of heraanleg ervan, maar ook van het openbaar 

domein, gebeurde vroeger meestal vrij ad hoc: op basis van nieuwe ideeën, klachten of 

opmerkingen, ... We willen deze legislatuur werk maken van een meer structurele aanpak waarbij 

planmatig werken (op basis van inventaris voor onderhoud bv.), duurzame aanleg en een 

langetermijnvisie centraal staan. Extra aandacht gaat daarbij naar veiligheid (bv. voor zwakke 

weggebruikers), groene uitstraling (fris ogend straatbeeld) en proper-/netheid. 

 

Specifiek wat onze wegen betreft willen we nadrukkelijk meer systematisch gaan werken. Een 

langetermijnvisie moet ervoor zorgen dat er duidelijke keuzes inzake wegverharding worden 

gemaakt, dat een langetermijnvisie (ook op duurzaam onderhoud) kan worden ontwikkeld en dat 

heraanleg op een uniforme en consequente manier gebeurt. Daarbij wordt het straatbeeld 

afgestemd op het daadwerkelijke gebruik (RUP Kern). Naast ruimtelijke ordening wordt ook 

ecologie (bv. keuzes maken in functie van  geluidshinder en trillingen) mee bekeken. 

 

A1  Strateninventaris en langetermijnplanning 
We maken een volledig overzicht van alle 104 straten in Vorselaar. De langetermijn-

inventaris houdt rekening met de leeftijd van de straten, de geplande heraanleg, geplande 

rioleringswerken en het masterplan openbare verlichting. De verharding kan worden 

afgestemd op het reële of gewenste gebruik. Het geheel wordt bijgehouden in een 

geografisch informatie systeem (GIS) en vormt zo de basis voor de opmaak van een 

langtermijnplanning (en het maken van slimme keuzes) voor een doordacht onderhoud 

van de wegen. 

 

A2  Onderhoud van bestaande straten 
In de inventaris worden ook de peknaden, putten naast de weg, binnenbochten, enz. 

bijgehouden. Dat geeft ook zicht op de (mogelijke) probleemsituaties, waar vernieuwing 

van voegvullingen kan helpen, waar opnieuw een toplaag moet worden geasfalteerd, enz. 

Een doordachte planning voor het onderhoud van de wegen maakt dat minder naar ad 

hoc-oplossingen moet gezocht worden. Bij een regelmatig onderhoud beperkt men de sleet 

en vermindert men de onderhoudskosten op lange termijn. Naast alle straten die nieuw 

aangelegd worden, zullen ook onderhoudswerken worden uitgevoerd op onder meer alle 

onverharde wegen, Heiken, Tuinweg, Schransstraat, enz. De inventaris en de 

inzichten/meldingen bij de technische dienst dienen daarbij als leidraad.   

 

Ook met het zout-sneeuwplan i.s.m. Neteland wordt rekening gehouden. Dezelfde 

prioriteiten blijven overeind: toegangswegen, schoolomgevingen, voet- en fietspaden. 

 

A3  Nieuwe aanleg van straten 
Vorselaar maakt slimme combinaties en probeert de bovenbouw (wegverharding) steeds 

integraal aan te pakken met nutswerken, voetpaden, fietspaden, oversteken, OV en 

rioleringswerken. Ook in de dorpskernvernieuwingsprojecten de voorbije jaren werd er 

telkens integraal, van gevel tot gevel, ontworpen. Straten worden zoveel mogelijk samen 

met rioleringswerken aangelegd (en ook vice versa waarbij naar aanleiding van geplande 

bovenbouw-werken ook gericht rioleringsdossiers zijn opgestart). De gebieden/straten die 

de komende jaren in ieder geval aan bod komen, zijn: 

- Vorselaar Noord-Fase III (Zegbroek, Groenstraat, Bosweg, Heirbaan, Klissenhoek) - 

2019/2020 
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- Boulevard (oostelijk deel) - voorjaar 2020 

- Nieuwstraat (deel A, aansluitend op Markt) - najaar 2020 

- Ontwerp van Van de Wervelaan - 2020 (in functie van rioleringsdossier/heraanleg) 

- Marktplein - 2021 

- Sassenhout/Poederleeseweg/Herderstraat/Kweek - 2022 

- Lepelstraat en Dijkbaan - 2023 

- Nieuwstraat (deel B, deel klinkerverharding tot Schransstraat) - 2024 

- Vorselaar Noord-Fase III bis (of “Vorselaar Noord fase IV”, Strateneinde, Heirbaan) - 

2025 

- Vispluk/Plein - 2026 

 

A4  Vademecum met duurzame materialenkeuzes  
Een vademecum geeft houvast voor de technische dienst en voor toekomstige 

herinrichtingsdossiers. In het vademecum wordt het materiaalgebruik bepaald zodat op 

termijn een volledig herkenbaar, logisch geordend en uniform straatbeeld ontstaat in onze 

gemeente. De keuzes die zorgvuldig werden gemaakt in functie van de 

dorpskernvernieuwingsprojecten de voorbije jaren waren daarin de leidraad. De gemeente 

werd al gelauwerd voor die consequente aanpak en presenteerde dat vademecum in Gent 

op een congres van de Vlaamse overheid. 

 

Het document bevat consequente keuzes in: 

- verharding (beton, asfalt, klinker) 

- wegprofiel centrum versus buitengebied 

- pleinen 

- voetpaden 

- parkeerstroken 

- zebrapaden 

- fietsenstalling 

- borden en signalisatie 

- straatmeubilair 

- verlichting 

- … 

 

Uniformiteit maar ook toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunten. Er werd advies 

ingewonnen bij het het toenmalige centrum voor toegankelijkheid, de zitbanken werden 

mee gekozen door de bewoners van Hof ter Lande en Sprankel! en de candela-kasseien 

werden ingewassen (bijvoorbeeld kerkplein) waardoor ze vlot toegankelijk zijn.  

 

A5  In synergie nutsvoorzieningen meteen ook moderniseren 
Systematisch de integrale heraanleg plannen bij rioleringswerken, consequent werken via 

een vademecum … dat wil ook zeggen dat je nutsvoorzieningen op een slimme manier, in 

synergie, meteen ook moderniseert. Via “Synductis” en het synergie-principe is daar al 

een stap vooruit gezet maar het kan nog beter. De gemeente heeft de voorbije jaren 

bewust nutsvoorzieningen samengebracht. Zo werd in het kader van integraal 

waterbeheer zowel drinkwater als riolering bij Pidpa/Hidrorio gebracht. Vorselaar zette 

ook zelf de stap om elektriciteit en gas, nog voor er sprake was van Fluvius, in één hand 

te brengen. Dat alles moet de synergie bespoedigen. De gemeente zal binnen Fluvius ook 

een oefening vragen om nog extra in te zetten op synergie-oefeningen bij grote werken. 

Waar mogelijk worden bovengrondse leidingen ook meteen ondergronds gebracht. 
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De partners waarop de gemeente het minste vat heeft, zijn Telenet en Proximus. Nochtans 

worden die belangrijk in het licht van de glasvezel-infrastructuur en 5G-netwerk. Waar 

mogelijk worden in centrale assen ondergronds al wachtbuizen aangelegd voor bv. 

glasvezel.  

 

Inzake GSM-ontvangst verdient Vorselaar een betere dekking. De gemeente stelde recent 

zelf een perceel ter beschikking (gemeentelijke werkhal) om de dekking voor Vorselaar-

Noord te verbeteren. De gemeente ijvert ervoor om die niet enkel voor Proximus maar ook 

Orange en andere operatoren open te stellen.  

 

A6  Verledding van openbare verlichting 
Samen met Fluvius wordt een Masterplan opgemaakt met daarin een ambitieus 

investeringsplan om de openbare verlichting over een periode van 12 jaar volledig om 

te bouwen naar LED-verlichting. Dat beperkt de verwachte dividenden van de gemeente 

binnen Fluvius maar zorgt wel voor een duurzamer OV-net, meer mogelijkheden tot 

aansturing van die verlichting én ook een aanzienlijke besparing op het 

elektriciteitsverbruik.  

 

Ook de verledding gebeurt op een slimme manier door zoveel mogelijk te combineren met 

woon- of sociale huisvestingsontwikkelingen (bv. Lepelstraat, Nieuwstraat, Cardijnlaan) of 

geplande riolerings- of straat/voetpadwerken (bv. Sassenhout, Vorselaar-Noord, 

Dijkbaan). 

 

A7  Vergroening publiek domein en groenvisie  
Vorselaar is een groene gemeente. Het gemeentebestuur wil dat groene karakter nog 

versterken door ook in het centrum extra bomen te planten en de openbare ruimte te 

vergroenen. Een bomenbeheersplan is daarin een richtsnoer maar ook op nieuwe pleinen 

(bv. Marktplein cf. heraanleg Kerkplein 2014 en Tip/Spie in 2016), nieuwe 

woonontwikkelingen (bv. Kuiperstraat, Nieuwstraat, Lepelstraat) als nieuwe straten (bv. 

Boulevard, Van de Wervelaan, Lepelstraat en Dijkbaan) zijn er kansen (cf. Cardijnlaan 

2016 en Mgr. Donchelei 2017). 

 

Het openbaar groen moet op een doordachte manier aangeplant worden: 

klimaatrobuust (klimaatverandering) en ook onderhoudsvriendelijk (onderhoudskost).  

 

In die optiek moeten we nagaan of hagen langs straten wel zinvol zijn. Ze hebben weinig 

ecologische waarde en vergen veel onderhoud. Misschien kan het onderhoud verminderd 

worden door de hagen met schuine kanten te scheren waardoor er minder kans bestaat 

op onderbegroeiing. Die onderbegroeiing zal bovendien niet meer manueel verwijderd 

worden, maar gemaaid met een trimmermaaier of grasmaaier. Dat is ecologisch en 

duurzaam: de haag groeit beter doordat de bodem vruchtbaarder wordt en een beter 

vochtgehalte heeft en het onderhoud voor de groendienst vergt minder tijd. Ondertussen 

werden ook proefprojecten opgezet met een onderhoudsvriendelijker alternatief, 

pennisetum. Er wordt geëvalueerd met de groendienst en bekeken of bij heraanleg (bv. 

rioleringswerken Sassenhout/Vispluk) een fundamenteel andere keuze kan worden 

gemaakt. 

 

A8  Ontharding als onderdeel van een groenblauw netwerk 
We houden meer en meer rekening met de klimaatrobuustheid in de aanplantingen. Dat 

houdt ook in dat er aan waterbuffering en -infiltratie moet worden gedacht. Groen en 

blauw gaan dus hand in hand in wat in de Vlaamse kaders het groenblauwe netwerk 
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heet. Ontharding staat centraal daarin. De gemeente stapte als eerste hier in de regio mee 

in pilootprojecten van de Vlaamse overheid en kreeg daarvoor ook al inhoudelijke 

waardering en financiële steun.  

 

In de nieuwe projecten van deze beleidsperiode wordt daar systematisch aan gewerkt: 

- Lepelstraat: groene wandelboulevard 

- Marktplein: ontharding en creatie groen plein 

- gemeentepark: vergroening en ontharding 

- kinder- en jongerencampus: de “school in het groen” (2014) wordt verder de basis van 

een natuurlijke en ontharde speelruimte voor kinderen en jongeren 

- Dijkbaan: ontharding en vergroening 

- wadi’s op pleinen (bv. Schransplein, Heikant, gemeentepark) 

- grachten in buitengebied (cf. rioleringswerken) en dreef (strategische RWA-afvoer 

centrum) 

 

A9  Groenonderhoud 
Een aangename publieke ruimte heeft veel te maken met netheid. Door in te zetten op 

een net straatbeeld tracht het gemeentebestuur de publieke ruimte aangenaam te houden 

voor de inwoners en bezoekers van Vorselaar. De groendienst vervult daarin een 

belangrijke rol. Ook de materiële ondersteuning van de groendienst is belangrijker 

geworden, sinds de invoering van het pesticidenvrij beheer (cf. recente aankopen 

onkruidbranders, veegmachine).  

 

Ook het bestrijden van de visuele verrommeling (externe infoborden, reclame, 

verkeersborden) draagt bij tot een net straatbeeld. Door het aantal borden te beperken 

en de staat van de aanwezige borden te evalueren en te herstellen (qua reinheid, nette 

plaatsing,...), krijgt het straatbeeld een rustiger en netter uitzicht. 

 

Zwerfvuil blijft ook een belangrijk aandachtspunt. 

- Wijkwerk-medewerkers inzetten voor zwerfvuiltoer centrum en dreef. 

- Burgers optimaal betrekken bij het streven naar een nette gemeente. We willen 

inwoners en buurten aanzetten om eventuele hinder of werkpunten te signaleren.  

Daarbij wordt het systeem van zwerfvuilmeters en -peters verder uitgebouwd. 

- Regelmatige vuiltoer vuilnisbakken door technische dienst. 

- Project ‘Mooimakers’ i.s.m. IOK en OVAM met evaluatie huidige opstelling (en type) 

vuilnisbakken. 

- Aankoop nieuwe vuilnisbakjes (afhankelijk van de ligging). 

- Inzet zwerfvuilcamera’s en GAS-politiecodex om hardnekkige sluikstorters te 

beboeten. 

 

A10  Inrichting begraafplaats passend bij het kasteeldomein 
De gemeente heeft een mooie begraafplaats. De groendienst zorgt voor een mooi 

onderhoud, in het bijzonder tegen de herdenkingsdagen. De diensten krijgen ook alsmaar 

meer vragen naar alternatieve begraafmethoden. De gemeente wil daar zoveel 

mogelijk, maar wel consequent op basis van een reglement, in tegemoet komen.  

 

Het beheersplan voor de kasteelomgeving moet een visie creëren op de begraafplaats, 

mogelijkheden tot natuurlijk begraven, de vraag om een afscheidsruimte, beplantingen op 

de begraafplaats, enz. Ook de beukendreef naast de begraafplaats moet in die visie mee 

worden geëvalueerd. De gemeente treedt daarover in overleg met de eigenaars. 
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AP2 Dorpskernvernieuwing: toegankelijkheid, ontharding, 

ontmoeting en uitstraling 
 

De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum met mooie, groene 

pleinen, bredere voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. I.s.m. het OCMW kwam er een 

zogenaamde “toegankelijke voetgangerscirkel”. Pleinen werden opgewaardeerd en overal werden 

consequent dezelfde materialen gebruikt. 

 

A1  Consequente visie op dorpskernvernieuwing 
We werken de dorpskernvernieuwing verder af. Het Marktplein, Boulevard en Lepelstraat 

is daar geografisch een voorlopig sluitstuk in. De principes uit de projecten van de voorbije 

jaren zijn richtinggevend in het consequent doortrekken van de dorpskernvernieuwing: 

- toegankelijkheid (nieuwe voetpaden, aangepaste boordstenen, voetgangerscirkel) 

- ontharding en vergroening (cf. pleinen, aanplanting bomen) 

- ontmoeting (pleinen gericht op ontmoeting en leefbaarheid) 

- zwakke weggebruikers (STOP-principe, meer ruimte voor fietsers/voetgangers) 

- uitstraling (net straatbeeld, consequent materiaalgebruik, mooi geheel van 

pleinen/straten) 

 

A2  Masterplan Lepelstraat/Markt 
Het straatbeeld van Vorselaar zal fors veranderen door het masterplan voor de 

Lepelstraat waarbij oude woningen plaats maken voor een groot woningproject, een 

innovatieve gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe bibliotheek samen met 

alle Vorselaarse scholen. 

 

A3  Marktplein 
Op het Marktplein worden dezelfde materialen gebruikt, de mobiliteit verbeterd, meer 

plaats geboden voor zwakke weggebruikers en de uitstraling enorm verbeterd! Er komt 

ook een rechtstreekse verbinding vanuit het Marktplein naar Merellaan en naar de 

centrumparking in de Nieuwstraat. 

 

A4  Gemeentepark 
Naast de riolerings- en wegenwerken zijn er nog in het oog springende werven. We creëren 

een gemeentepark rond het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot een 

gemeentelijke en sociale campus met heel wat diensten op één plek. Op die plaats is er 

trouwens al een mooi dienstencentrum en komt er ook een nieuw ontmoetingscentrum 

(huidige bib). Het park met een centrale ligging en trage verbindingen richting Markt, 

school, Schransomgeving en wijken rondom, biedt heel wat extra kwaliteiten.  

 

A5  Geïntegreerd beheersplan kasteel-, dreef- en 

kerkomgeving 
Het centrum wordt qua structuur erg bepaald door de centrale ligging van de dreef, de 

kerk, de pastorij en het kasteel. In samenwerking met de eigenaars van het kasteeldomein, 

de eigenaars van het kasteel en de  Kerkfabriek wordt een geïntegreerde visie en 

beheersplan opgemaakt. Landmax en ‘Erfgoed & Visie’ begeleiden dat traject en zorgen 

voor een toekomstvisie. Daarin staat de aansluiting van dreef op het centrum centraal 

(inclusief het doortrekken van de groenelementen in Cardijnlaan, Kerkstraat en Boulevard) 

maar ook het behoud en beheer van de dreef zelf. Op basis van hetzelfde beheersplan zal 
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de Kerkfabriek de pastorij renoveren en zullen gemeente en de Kerkfabriek samen ook het 

kerkgebouw en de toren restaureren (cf. project Onroerend Erfgoed). 

 

A6  Ruimtelijke opportuniteiten opvolgen en sturen 
Dorpskernvernieuwing heeft niet enkel te maken met straten, voetpaden, pleinen en  

groenaanplantingen. Het bestuur en de diensten houden ook ruimtelijke ontwikkelingen 

goed in het oog en bewaken daarbij het gewenste toekomstbeeld van het centrum. Er werd 

al een reglement opgemaakt inzake leegstand en verwaarlozing. Daarmee werden al 

verschillende oude en/of verwaarloosde panden opgewaardeerd. Ook strategische 

aankopen of sociale woningbouw kunnen hierbij een rol spelen. In de 

projectontwikkelingen zelf wordt het publieke gebruik en de meerwaarde steeds 

nagestreefd: bv. trage verbindingen, vernieuwbouw oude woningen, straatmeubilair, 

groen, verleggen gebruiksruimte/rooilijn, consequent materiaalgebruik, … Het Masterplan 

voor de Lepelstraat, de nieuwe kinder- en jongerencampus en projecten van Zonnige 

Kempen (o.a. Huis Van Bockstal, Nieuwstraat, Schoolstraat) bieden kansen de komende 

jaren. Ook inzake de behoeften inzake zorgwonen in het centrum is een strategische 

oefening nuttig. 

 

A7  Buurtpleinen 
Dorpskernvernieuwing richt zich niet enkel op het centrum. Al enkele jaren zet het bestuur 

consequent in op trage wegen en daaraan gekoppeld de (her)aanleg van buurtpleintjes. 

Onder meer Jantjesblok, Hildering, Sassenhofke, Vinkenlaan, Snoezelplein 

(Kardinaalswijk), Schransplein, … kwamen al aan bod. Op dit moment wordt ook het plein 

aan Veldstraat/Merellaan in gebruik genomen. De upgrade van het Schransplein (2020), 

de aanleg van een buurtplein in de nieuwe verkaveling aan Proostlaan en ook een nieuw 

buurtplein aan Heuvelstraat staan nog op het programma. Dat gaat steeds gepaard met 

trage wegen langs die wijken en pleintjes. Die wegen bieden recreatief een meerwaarde 

maar zijn ook een nuttig en veilig alternatief voor zwakke weggebruikers (woon-school-

verkeer). De groendienst investeert veel tijd in het onderhoud van die buurtpleinen én 

trage wegen conform het pesticidenvrij beheer. 

 

AP3 Riolering: zwaar, toekomstgericht en verstandig investeren in 

waterzuivering en een moderne rioleringsinfrastructuur 
 

Waterzuivering is een belangrijke opdracht voor Vorselaar, Vlaanderen, België en de EU. De 

ambitieuze doelstellingen staan vervat in een Europese richtlijn. Dat wil zeggen dat in de hele 

regio nog massaal moet worden gewerkt aan nieuwe aanleg van riolering en de scheiding van 

afval- en hemelwater. Vorselaar heeft de laatste jaren al grote rioleringsprojecten gerealiseerd 

maar schakelt nu nog een versnelling hoger. Ook de Vlaamse overheid en Pidpa/Hidrorio dringen 

aan op nog meer investeringen in riolering en waterzuivering. Vorselaar diende in het kader 

daarvan de voorbije jaren zo veel mogelijk dossiers in om nog met hoge percentages aan co-

financiering deze opdracht aan te gaan. Dat bleek verstandig want in de toekomst zal die co-

financiering aanzienlijk afnemen. 

 

A1  Rioleringsgraad 
Deze nieuwe legislatuur is een echte investeringslegislatuur. De voorbije jaren zijn alle 

grote rioleringswerken verstandig voorbereid en op het investeringsprogramma van de 

Vlaamse overheid geplaatst waardoor die werken nog 100% gesubsidieerd kunnen 

plaatsvinden. Bovendien is dat heel verstandig voor de toekomst want na afwerking van 
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dit rioleringsprogramma zal Vorselaar een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste 

van Vlaanderen. Daarmee is de gemeente gewapend voor de toekomst.  

 

A2  Grote rioleringsprojecten 
Niet minder dan negen rioleringswerken zullen de komende jaren op mekaar afgestemd 

moeten worden:  

- Zone riolering Vorselaar Noord fase III (eind 2019-eind 2020) 

- Boulevard (begin 2020) 

- Nieuwstraat deel A (eind 2020)  

- Marktplein (begin 2021)  

- Zone Sassenhout / gewestweg N153 inclusief gescheiden fietspad (2022-2023)  

- Lepelstraat/Dijkbaan (2023) 

- Nieuwstraat deel B (2024) 

- Zone riolering Vorselaar Noord fase III bis (of IV) (2024-2025) 

- Vispluk/Plein (2025-2026) 

 

De werken zijn een belangrijk fundament voor de toekomst van de gemeente. De Vlaamse 

regering wil de Europese doelstelling behalen tegen 2027. Dat vergt erg grote 

investeringen. We ijveren bij Pidpa-Hirdorio voor een nieuw financieringssysteem binnen 

Hidrorio waardoor gemeenten zoals Vorselaar die moedig investeringen plannen, ook 

extra financieel ondersteund kunnen worden (uitbouw van het derdebetalersysteem en 

investeringsfonds). 

 

A3  Water zoveel mogelijk ter plaatse bergen 
We maken een hemelwaterplan op i.s.m. Pidpa/Hidrorio. Zoals hierboven al werd 

aangegeven, gebruiken we een aantal duurzame principes bij de heraanleg. De slimme 

combinatie met wegen- en nutswerken, van gevel tot gevel ontwerpen, groenaanleg maar 

ook waterbuffering en -infiltratie ter plaatse in één groenblauw netwerk, zijn een paar 

van die uitgangspunten. Specifiek wat het waterbeleid betreft wordt in elke ontwikkeling 

een watertoets uitgevoerd. Er worden zoveel mogelijk zones onthard (bv. gemeentepark, 

Marktplein, schoolcampus), wadi’s gecreëerd (bv. plein Heikant, Schransplein), grachten 

heropend en nieuw aangelegd, strategische RWA-assen ontworpen (bv. Cardijnlaan), 

riolering gescheiden, enz. Ook het pompstation in Dijkbaan wordt eind 2020 gerenoveerd. 

Daar wordt ook een bufferbekken aangelegd. 

 

A4  Afkoppeling hemel- en afvalwater 
Water is kostbaar. Om te vermijden dat het schaars en dus onbetaalbaar wordt, kunnen 

we er maar beter zuinig mee omspringen. Ook een goed werkend rioleringsstelsel zorgt er 

mee voor dat onze voorraad drinkwater gegarandeerd blijft. Precies daarom wil men 

verhinderen dat het hemelwater dat op een dak valt, maar ook op terras of oprit, in de 

riolering terechtkomt. Sinds 1999 bestaat er in Vlaanderen een stedenbouwkundige 

verordening die verplicht om bij nieuwbouw en verbouwingen het afvalwater en het 

hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput te plaatsen. Afhankelijk 

van het rioleringsstelsel zal men het afvalwater en het hemelwater gescheiden moeten 

lozen of nog gemengd mogen lozen op één riool. Bij nieuwbouwwoningen is er al meer 

dan 10 jaar een verplichting om zelf te voorzien in een gescheiden stelsel. Daar wordt geen 

tegemoetkoming voor gegeven omdat de verplichting al bestond. Voor oudere woningen, 

komen zowel PIDPA Hidrorio als de gemeente tussen in de kosten die eigenaars moeten 

maken. Hidrorio betaalt in rioleringsprojecten zelf het aansluitrecht omdat van die 

eigenaars natuurlijk ook een extra inspanning wordt gevraagd om zelf af te koppelen op 

eigen terrein. De gemeente voorziet in een premie tot 500 euro voor die werken zelf. Er 
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wordt ook een afkoppelingsdeskundige ter beschikking gesteld om dat proces mee te 

begeleiden. 

 

AP4 Mobiliteit: samen werken aan een programma inzake 

verkeersveiligheid, met het STOP-principe als leidraad 

 
Vorselaar wordt gelukkig niet doorkruist door drukke gewestwegen. Anderzijds is er door GPS en 

rekeningrijden wel een druk van sluipverkeer in de Middenkempen, bv. in Vorselaar-Noord. De 

gemeente is bovendien een echte onderwijsgemeente. Dat maakt dat het centrum van de 

gemeente en de routes er naartoe vaak heel druk aanvoelen tijdens schooldagen. 

Verkeersveiligheid en een mobiliteitsbeleid zijn dus erg belangrijk. Anderzijds is dat geen exacte 

wetenschap en speelt er ook een grote subjectiviteit in mee. Je mag dus niet vervallen in een ad 

hoc beleid maar moet met principes en kaders werken. De principes uit de dorpskernvernieuwing, 

een consequent en duurzame heraanleg met een vademecum, inzetten op trage wegen, een 

duidelijk herkenbare (en recent nog uitgebreide) zone 30, heraangelegde schoolomgevingen 

(Cardijnlaan, Donchelei, Lepelstraat) en het STOP-principe zijn leidende en duurzame principes. 

 

A1  Beleid op verschillende niveaus 
De technische dienst, wijkpolitie en de mobiliteitscommissie volgen dagelijks het verkeers- 

en mobiliteitsbeleid op. De gemeente zet de goede werking van de mobiliteitscommissie 

verder in een werkgroep mobiliteit en organiseert een jaarlijkse audit. Op basis daarvan 

worden telkens suggesties gedaan voor een aanpassing van een lokaal verkeersreglement 

en het aanpassen of nieuw plaatsen van wegsignalisatie.  

 

Daarnaast wordt het mobiliteitsbeleid meer en meer ook op andere (beleids-)niveaus 

gevoerd. Naast het lokale mobiliteitsoverleg is er op het niveau van de politie- (en 

gemeente)zone Neteland een zonale mobiliteitsraad (afstemming wegen categorie 1, 

bovenfunctioneel fietsroutenetwerk, sensibilisering, handhaving). Op het niveau van de 

gemeenten tussen de E34 en de E313 werd een belangrijke mobiliteitsstudie (en dito 

stuurgroep) Middenkempen uitgevoerd waarin vrachtwagenroutes, ANPR-netwerk, 

autoluwe fietsroutes en knips voor sluipverkeer aan bod komen. Tot slot heeft de Vlaamse 

overheid ook een regionale vervoersregio op het niveau van de Kempen opgezet in 

functie van een totaalvisie voor de hele regio en het bijpassende aanbod inzake openbaar 

vervoer en combi-mobiliteit (kernnet, aanvullend net en vervoer op maat). 

 

A2  Kader “Verkeersveilige Gemeente” 
Vorselaar is in de eerste ronde mee geselecteerd als één van de pilootgemeenten voor het 

programma “Verkeersveilige gemeente” waarbij een coachingtraject en concrete projecten 

worden gekoppeld aan het behalen van een SAVE-label (i.s.m. Ouders voor Verongelukte 

Kinderen - OVK) en een ZERO-label (i.s.m. provinciebestuur Antwerpen). Daarbinnen 

kaderen ook heel wat sensibiliseringsacties (bv. in samenwerking met scholen). 

 

A3  Kader “Mobiliteitsstudie Middenkempen” 
De provincie Antwerpen heeft samen met de steden Geel en Herentals en de gemeenten 

Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven een bovenlokale 

mobiliteitsvisie uitgewerkt voor de Middenkempen. De Middenkempen is in deze studie 

afgebakend door de E34 in het noordwesten, de N19-N19g in het oosten en de E313 in 

het zuidwesten. Ook de bovenlokale mobiliteitsactoren zijn betrokken in het studieproces: 

de Vlaamse overheid (Afdeling Beleid Mobiliteit, het Agentschap Wegen en Verkeer, De 

Lijn, De Vlaamse Waterweg en departement Omgeving), Infrabel en NMBS. 
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De mobiliteitsstudie Middenkempen werd in 2015 door de gemeente mee afgetrapt en in 

2018 unaniem goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. Dat geeft een sterk 

draagvlak om ook moedig samen met de buurgemeenten, politiezones en provincie de 

uitvoering te realiseren. Onder meer de ANPR-netwerken, autoluwe fietsroutes tegen E34 

(i.s.m. Lille en Zandhoven) en Heiken (i.s.m. Grobbendonk/Herentals), N153 en het netwerk 

inzake openbaar vervoer staan daarbij op de agenda. 

 

A4  Kader “Duurzame heraanleg en STOP-principe”  
Het hierboven beschreven vademecum en de principes uit de dorpskernvernieuwing zijn 

leidraden voor een duurzame strategie de komende jaren. Een heraanleg is het juiste 

moment om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. Mobiliteitsproblemen los je niet op 

met allerlei ad hoc-ingrepen maar zijn best bij de wortels aan te pakken via wegprofielen, 

duurzame heraanleg van straten en keuzes maken waarbij auto’s bijvoorbeeld wijken in 

functie van zwakke weggebruikers. Dat vraagt geen ad hoc-werking op basis van 

meldingen en klachten maar een duurzame planning in functie van de geplande werken, 

noden, rioleringswerken, ontwikkelingen, … Al enkele jaren wordt daarvoor ook meer en 

meer het GIS gebruikt. Daarin staan ook alle verkeersongevallen geïnventariseerd. Op 

basis daarvan kan het beleid meer geobjectiveerd worden.  

 

De duurzame heraanleg maar ook het STOP-principe (met voorrang voor zwakke 

weggebruikers en collectief vervoer) worden systematisch gehanteerd. Bijvoorbeeld in de 

nieuwe straten (bv. Dijkbaan/Lepelstraat, Van de Wervelaan) wordt dat de leidraad.  

 

A5  Stappen: toegankelijke voetpaden en trage wegen 
Het STOP-principe stelt de stappers/voetgangers op de eerste plaats. De laatste jaren werd 

al fel geïnvesteerd in nieuwe voetpaden. Er werden ook mindervaliden-boordstenen 

aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren. Dat maakt dat er ondertussen een 

fijnmazig netwerk is van goede voetpaden.  

 

Ook trage wegen werden systematisch heropend (bv. Lilse voetweg), heraangelegd (bv. 

padje Lepelstraat-Merellaan) of nieuw gecreëerd (bv. Kerkstraat-Donchelei en 

Kabienstraat-Riemenstraat). De trage wegen worden zo goed mogelijk onderhouden, 

rekening houdend met het pesticidenvrij beheer. De paden krijgen ook een naam en een 

infobord om duidelijk te maken dat ze door iedereen kunnen worden gebruikt.  

 

A6  Trappen: fietsvriendelijk 
Bij elke heraanleg wordt bekeken hoe zwakke weggebruikers een betere plaats kunnen 

krijgen. Fietsen is in en evolueert ook (bv. elektrisch fietsen). Het openbaar domein moet 

daar stap voor stap aan worden aangepast. Het mobiliteitsplan en de bovenlokale 

afstemming (bv. bovenfunctioneel netwerk dat financieel wordt ondersteund) is daarin ook 

relevant. In de heraanleg van bijvoorbeeld Markt en Lepelstraat (boulevard voor zwakke 

weggebruikers, doorsteek via gemeentepark/Merellaan, Kabienstraat die haast autovrij 

wordt) wordt er consequent rekening gehouden met zwakke weggebruikers.  

 

Er worden ook autoluwe fietsroutes gecreëerd in het kader van de mobiliteitsstudie 

Middenkempen. Door-/doodlopende straten (bv. Kardinaalswijk, Proostlaan maar ook 

nieuwe “doorlopende” straten in Kabienstraat, Kweek en Merellaan waarbij enkel 

voetgangers/fietsers kunnen passeren) zorgen ook voor een veiligere situatie.  

 



P a g i n a  | 278 

 

In een dorpscentrum en zone 30 is de vaste regel om weggebruikers in het verkeer te 

mengen. Daar moet de (uitgebreide) zone 30 ook echt worden afgedwongen door een 

smaller wegprofiel, begeleidende maatregelen, suggestiestroken in nieuwe heraanleg en 

fietsstraten of schoolstraten in de buurt van schoolomgevingen. Per project wordt 

daarin de meest passende keuze gemaakt.  

 

Ook nieuwe fietsenstallingen kunnen het fietsbeleid in Vorselaar verder aanmoedigen.  

 

A7  Openbaar vervoer: aanbod De Lijn 
Door het feit dat Vorselaar heel wat onderwijs herbergt, kan de gemeente nog bogen op 

heel wat openbaar vervoer. De voorbije jaren is daar echter fameus in bespaard. Door de 

vinger aan de pols te houden en zelf een positief klimaat te organiseren voor collectief 

vervoer (contacten De Lijn, partnerschap en mobiliteitsstudies samen met scholen, 

investeren in halte-accommodatie, derdebetalersysteem en doorstroming) is het aanbod 

in Vorselaar zelfs verbeterd. De bus 152 maakt een verbinding met Lier en ook de 

snelbussen naar bv. Antwerpen verbeteren. Dat maakt ook dat er meer frequente 

verbindingen met de buurgemeenten Grobbendonk en Herentals zijn.  

 

In de nieuwe vervoerregio houden we de vinger aan de pols door actief deel te nemen 

aan het vervoerscollege en vervoersraad. We blijven investeren in een 

aanmoedigingsbeleid voor openbaar vervoer (o.a. door financiële participatie in 

abonnementen en digitale infoborden) en creëren nieuwe haltes in het dorpscentrum met 

meer voorzieningen. Binnen het “vervoer op maat” wordt ingezet op kleine verbindingen 

en de combi-mobiliteit (combinatie met trein, carpoolen, deelauto’s, fiets). 

 

Voor ouderen, hulpbehoevenden en mindervaliden wordt een aangepast vervoer 

aangeboden. De eigen liftbus, de rolmobiel en de MinderMobielenCentrale (MMC) moeten 

transparant werken en mekaar goed aanvullen. De MMC wordt vanaf deze beleidsperiode 

ook in het lokaal bestuur zelf georganiseerd. 

 

A8  Personenvervoer: auto’s en parkings 
Iedereen beseft dat “koning auto” wat meer moet wijken maar personenvervoer zal ook 

altijd een belangrijke plaats blijven houden in Vorselaar. Uit de omgevingsanalyse blijkt 

duidelijk dat het aantal parkeerplaatsen de laatste jaren zelfs is toegenomen. Parkeren 

kan misschien niet altijd “voor de deur” maar door de randparkings, de creatie van 

voldoende plaatsen op openbaar domein, het dubbel gebruiken van parkings (bv. samen 

met scholen, winkels) en de goede voetpaden/verbindingen van en naar die zones zijn er 

voldoende mogelijkheden. Ook de blauwe zone, het nieuwe systeem van “kort parkeren” 

(bv. Kuiperstraat, Molenstraat, Riemenstraat en ook Nieuwstraat) en de bewonerskaarten 

die nu per zone werden ingedeeld (waardoor in meerdere straten kan worden geparkeerd) 

dragen daartoe bij. De onduidelijkheid van het beurtelings parkeren wordt op 

verschillende plaatsen afgeschaft. 

 

Op Sassenhout komen, naar aanleiding van de KMO-zone en het voorkomen van zowel 

snel verkeer als dodehoek-ongevallen met fietsers, slimme verkeerslichten. 

 

Qua personenvervoer wordt ook extra ingezet op deelmobiliteit: carpoolen (app i.s.m. 

Thomas More of vervoerregio Kempen) en de eerste projecten inzake autodelen: bv. 

Zonnige Kempen (project Nieuwstraat), Masterplan Lepelstraat en via de gemeente zelf. 
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5.2 VRIJE TIJD EN EVENEMENTEN 

SD Een hechte en bruisende dorpsgemeenschap met een 

attractief aanbod aan activiteiten voor jong en oud 
 

BD1 Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle inwoners 
 

Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en toegankelijk aanbod aan activiteiten. Om 

die troef te kunnen behouden en verder te ontwikkelen, zet de gemeente de komende jaren in op 

een breed vrijetijdsbeleid dat steunt op vier pijlers: 

- uitbouw en onderhoud van infrastructuur  

- organisatie van een breed en toegankelijk aanbod, over de sectoren heen 

- ondersteuning en waardering van verenigingen en vrijwilligers 

- vernieuwde inspraak en participatie 

 

AP1 Infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-cultureel 

aanbod 
 

De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten (buurthuis, EZ 

De Dreef, jeugdcentrum, rockhok, Sprankel, Schranshoeve, sportcentrum, …). De gemeente blijft 

deze voorzieningen ter beschikking stellen en onderhouden als ondersteuning van de Vorselaarse 

verenigingen, als stimulans voor het gemeenschapsleven en voor het eigen gemeentelijke 

vrijetijdsaanbod. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de functie van het buurthuis de 

komende legislatuur onder te brengen op de site van de huidige bibliotheek en aansluitend uit te 

breiden tot een breed en dynamisch ”ontmoetingscentrum” voor verenigingen. De timing van 

dit project is afhankelijk van heel wat factoren en ligt nog niet helemaal vast. Ook de site van het 

jeugdcentrum zal de komende legislatuur volledig omgevormd worden. Op het sportcentrum 

komt een kunstgrasveld en wordt ook de sporthal aangepakt. 

 

A1 Infrastructuur onderhouden en uitbaten 
De gemeente zorgt voor het onderhoud van het buurthuis zodat de Vorselaarse 

verenigingen er optimaal gebruik van kunnen maken. Dit wordt opgevolgd via het systeem 

van gebouwenbeheer (overzicht gebreken, keuringen en deadlines) en 

gebouwenoverleg (overleg met verschillende diensten). Ook de werking van de 

evenementenzaal, het jeugdcentrum, het repetitielokaal, sportcentrum, buurthuis, bib en 

de Schranshoeve wordt opgevolgd binnen het gebouwenbeheer van de gemeente. Deze 

budgetten worden opgenomen in de respectievelijke hoofdstukken (sport, jeugd, cultuur, 

bib, erfgoed). 

 

A2 Polyvalentie en centralisatie nastreven 
  Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om de functie van het buurthuis de komende 

legislatuur onder te brengen op de site van de huidige bibliotheek (in de Nieuwstraat) en 

aansluitend uit te breiden tot een breed en dynamisch “ontmoetingscentrum” voor 

verenigingen, in combinatie met de voorzieningen van dienstencentrum Sprankel. Het 

jeugdcentrum wordt een kinder- en jongeren-campus met een school, kinderopvang, 

speelpleinwerking, jeugdverenigingen en jeugdhuis. Die polyvalentie biedt veel 
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mogelijkheden maar behoeft ook goede afspraken (zoals die de voorbije jaren ook zijn 

gegroeid).  

 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod  
 

 Waar het particuliere aanbod nog ruimte laat, biedt de gemeente aanvullende activiteiten en 

organisaties. We vinden het belangrijk om het gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te passen in het 

grotere geheel van de gemeente zodat we geen concurrentie vormen voor de verenigingen. Meer 

en meer wordt er binnen Neteland overlegd. 

 

A1 Overleggen over het vrijetijdsaanbod binnen de regio 

Neteland 
 De gemeente uit de ambitie om haar vrijetijdsaanbod in te bedden binnen het bredere 

aanbod van het Neteland. De vijf gemeenten zullen samen onderzoeken hoe verregaand 

deze onderlinge afstemming kan zijn: 

- gezamenlijke communicatie over het aanbod 

- inhoudelijke afstemming van het aanbod 

- afstemming van de data en periodes van het aanbod  

- creëren van een gezamenlijk aanbod met een bovenlokaal karakter en/of voor 

specifieke doelgroepen 

- mogelijkheid van een gezamenlijk inschrijvingssysteem onderzoeken 

- uniforme tarieven onderzoeken 

 

We dienen met de gemeenten van Neteland dossiers in om samen een bovenlokaal 

vrijetijdsbeleid te voeren: bovenlokaal cultuurbeleid, sportbeleid, jeugdbeleid, 

amateurkunsten en erfgoed (via Kempens Karakter). 

 

A2 Vrijetijdsaanbod laagdrempelig en toegankelijk maken 

voor maatschappelijk kwetsbaren 
 Neteland heeft de intentie om een netwerk vrijetijdsparticipatie uit te bouwen en een 

vrijetijd/UiT-pas te hanteren met als doel ruimere participatiekansen te scheppen voor 

iedereen, met name ook voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Hiervoor zal nauw 

worden samengewerkt tussen alle betrokken partners, o.a. vrijetijdsdiensten en sociale 

diensten van de vijf gemeenten, actoren binnen de doelgroep, Publiq/CultuurNet 

Vlaanderen, andere gemeenten die al gebruik maken van een dergelijk systeem, 

verenigingen en vrijetijdsaanbieders, … 

 

AP3 Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties  
 

De gemeente wil in de eerste plaats een kader bieden waarin verenigingen gestimuleerd worden 

om zelf een actieve werking uit te bouwen. Verenigingen zijn immers onmisbaar voor het 

vrijetijdsaanbod in de gemeente. Daarom willen we investeren in een aangepast en gevarieerd 

ondersteuningsbeleid. Behalve de “klassieke” verenigingen focussen we daarbij ook op 

verenigingen binnen buurten en wijken. Zij staan immers op een heel laagdrempelige wijze vlakbij 

de inwoners. Door buurtwerkingen te stimuleren wil de gemeente mensen in gehuchten en wijken 

bereiken met een divers vrijetijdsaanbod. Burgers worden zo betrokken bij het beleid dat hun 

omgeving aanbelangt.  

 

A1 Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen 
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Het groot aantal verenigingen maakt Vorselaar uniek. Vrijwilligers en verenigingen zijn 

het sociaal kapitaal en cement van onze samenleving. Ze halen mensen uit hun 

isolement, bieden een vrijetijdsaanbod aan met voor elk wat wils en staan garant voor een 

warme en solidaire gemeente. Zij verdienen de nodige ondersteuning. Daarvoor zet de 

gemeente in op verschillende domeinen: 

- Financiële steun: de subsidiereglementen voor de toekenning van subsidies worden 

kritisch bekeken en hervormd met het oog op administratieve vereenvoudiging en 

beperking van de werklast voor zowel de indienende verenigingen als de eigen dienst. 

- Steun in de vorm van infrastructuur: zie boven. 

- Logistieke steun: de gemeente investeerde de voorbije jaren sterk in de uitbouw van 

een uitleendienst en evenementenloket. Binnen het samenwerkingsverband Neteland 

wordt de mogelijkheid onderzocht om een bovenlokaal evenementenplatform uit te 

bouwen met als doel de dienstverlening voor verenigingen nog verder te 

optimaliseren. De gemeenten zullen materialen aan elkaar uitlenen en de 

gezamenlijke aankoop van materialen overwegen waar nodig en mogelijk. 

- Inhoudelijke en informatieve steun: de gemeentelijke vrijetijdsdiensten zijn een 

laagdrempelig aanspreekpunt en proberen verenigingen op weg te helpen bij 

allerhande ondersteuningsvragen. 

- Promotionele steun: verenigingen kunnen hun activiteiten promoten via de 

gemeentelijke informatiekanalen. 

- Waardering: Vrijwilligers zullen elke drie jaar in de bloemetjes gezet worden door de 

gemeente (Pluimavond).  

- Inspraak: Samenwerking tussen verenigingen en adviesraden/overlegplatformen 

wordt gestimuleerd en gefaciliteerd (zie verder).  

 

A2 Buurtwerking, buurten, gehuchten en wijken 

ondersteunen en stimuleren 
  Om vereenzaming tegen te gaan, is een betrokken buurt heel belangrijk. Mensen moeten 

bij elkaar gebracht worden. Daarom wil de gemeente buurtwerking zoveel mogelijk 

aanmoedigen:  

- Buurtverenigingen kunnen gebruik maken van het gemeentelijke 

ondersteuningsbeleid (zie boven).  

- Het subsidiereglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten wordt onder de 

loep genomen om de middelen beter te verdelen. 

- We organiseren een buurtenoverleg met de verschillende buurtverenigingen.  

 

A3 Organiseren van een eigen en een bovenlokaal 

 vormingsaanbod voor socio-culturele verenigingen 
  Verenigingen worden geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen en 

kunnen ondersteuning gebruiken: begeleiding in het omgaan met kansarmoede of 

diversiteit, coaching voor de besturen, begeleiding ivm het vrijwilligersprofiel, … Jaarlijks 

organiseren we zelf reeds de opleiding “reanimeren en defibrilleren met een AED”. I.sm. 

diverse partners (waaronder Neteland) kan een aanvullend bovenlokaal vormingsaanbod 

uitgewerkt worden. 

 

A4 Doordacht beleid voor fuiven en evenementen 
Fuiven, muziekoptredens, festivals en grotere evenementen hebben een niet te 

onderschatten sociaal aspect. Daarom wil de gemeente organisatoren ondersteunen. 

We willen vooral inzetten op het informeren, sensibiliseren en responsabiliseren van 

organisatoren. In overleg met de gemeenten van het Neteland, en als antwoord op het 
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gezamenlijke advies van de jeugdraden van deze vijf gemeenten, wordt een doordacht 

beleid uitgestippeld. 

 

AP4 Eigentijdse inspraak en participatie voor transparant en 

gedragen socio-cultureel beleid 
 

Participatie is continu in evolutie. De gemeente wil een voortrekkersrol spelen en flexibel omgaan 

met allerlei participatiemogelijkheden. 

 

A1 Hervorming bestaande adviesorganen 
De gemeente werkt nauw samen met de klassieke adviesraden. Er werden de voorbije jaren 

al nieuwe structuren opgezet. De roep om minder formele vereisten, meer flexibiliteit en 

een bredere/minder formele samenstelling en vers bloed is groot. Samen met de rondetafel 

adviesraden werd een hervorming uitgewerkt. Daar worden ook nieuwe overlegstructuren 

opgestart. Dat alles wordt vervat in een aparte visie “Inspraak en participatie in 

Vorselaar”. 

 

A2 Buurten betrekken bij het beleid 
  Bij lokale projecten in buurten, wijken of gehuchten, worden de buurtbewoners telkens 

nauw betrokken. Naar aanleiding van specifieke thema’s en projecten kan een 

buurtenoverleg georganiseerd worden waar vertegenwoordigers van verschillende 

buurtcomités elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. 

 

A3 Nieuwe inspraakkanalen creëren 
Omdat gemeenten meer vrijheid hebben gekregen in de wijze waarop zij invulling geven 

aan hun adviesorganen, denken we na over nieuwe vormen van inspraak. De gemeente 

gaat van start met een vrijetijdsplatform waarin alle belanghebbenden over thema’s 

zoals sport, jeugd, cultuur, ... verenigd worden. Het vrijetijdsplatform zal telkens rond 

specifieke onderwerpen draaien en komt enkele keren per jaar samen. De cultuurraad / 

werkgroep cultuur, die nu ook maandelijks met al haar verenigingen samenkomt, wordt 

gebruikt als basis. De rondetafel met vertegenwoordigers uit alle verschillende 

adviesorganen wordt bovendien verdergezet en uitgediept tot een “burgerkabinet”. 

 

BD2 Jeugd: een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid, over de 

beleidsdomeinen heen 
  

Kinderen en jongeren vormen een grote doelgroep, met hun eigen specifieke noden, wensen en 

verzuchtingen. Hun belangen zijn relevant binnen alle beleidsdomeinen. Enkel door op gepaste 

wijze in te spelen op die behoeften, kunnen wij deze doelgroep de ruimte bieden om zich positief 

te ontplooien. Daarom wil de gemeente vorm geven aan een omvattend kind- en jeugdvriendelijk 

beleid. Dit hoofdstuk bundelt de belangrijkste speerpunten van het jeugdbeleid, maar ook binnen 

de andere beleidsdomeinen is er de nodige aandacht voor verschillende doelgroepen waaronder 

kinderen en jongeren. 

 

AP1 Infrastructuur en ruimte voor divers en toegankelijk 

vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren 
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De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen en ruimten voor een breed, toegankelijk 

vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking 

stellen en onderhouden. De site van het jeugdcentrum en gemeentelijke basisschool De Knipoog 

zal de komende legislatuur volledig omgevormd worden tot een kinder- en jongerencampus, 

waar verschillende functies (onderwijs, speelpleinwerking, kinderopvang, particulier jeugdwerk, 

kunstonderwijs voor kinderen, …) hun plaats zullen vinden. Als groene gemeente biedt Vorselaar 

heel wat speel- & ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren. Ook bij toekomstige projecten 

worden de belangen van de jongste inwoners binnen de openbare ruimte niet uit het oog verloren. 

 

A1 Jeugdwerkinfrastructuur beschikbaar stellen en 

onderhouden 
Het jeugdhuis en jeugdcentrum zijn in Vorselaar belangrijke ontmoetingsplaatsen voor 

jongeren. De gemeente blijft voor de jeugdverenigingen de jeugdwerkinfrastructuur 

kosteloos ter beschikking stellen. Zij blijft zorgen voor het onderhoud en draagt de 

energiekosten van het gebouw. Er wordt regelmatig overleg gepleegd over het 

jeugdcentrum met de verschillende gebruikers. Interne opvolging gebeurt via een 

gebouwenoverleg. Datzelfde geldt voor het repetitielokaal. 

 

A2 Nieuwe kinder- en jongerencampus bouwen 
  De site van het jeugdcentrum en gemeentelijke basisschool De Knipoog zal de komende 

legislatuur volledig omgevormd worden tot een kinder- en jongerencampus, waar 

verschillende functies (onderwijs, speelpleinwerking, kinderopvang, particulier jeugdwerk, 

kunstonderwijs voor kinderen, …) hun plaats zullen vinden. Multifunctioneel gebruik, meer 

ruimte en groen speelweefsel zijn daarin een leidraad. Het multifunctioneel gebruik vergt 

ook goede afspraken tussen de verschillende gebruikers. 

 

A3 Openbare ruimte kindvriendelijk inrichten 
De gemeente creëert extra speelkansen (bv. op buurtpleintjes) voor kinderen en 

ontmoetingsruimte voor jongeren in de openbare ruimte.  

 

 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen 

en jongeren 

 
Naast het particuliere jeugdwerk is er nog ruimte voor een aanvullend gemeentelijk aanbod. Om 

overlappingen te vermijden, willen we het eigen aanbod van de jeugddienst zoveel mogelijk 

afstemmen op dat van het jeugdwerk enerzijds en op dat van de andere gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten anderzijds.   

 

A1 Organiseren van laagdrempelige activiteiten voor 

kinderen en jongeren 
De gemeente biedt een vrijetijdsaanbod aan dat een aanvulling vormt op dat van de 

jeugdverenigingen en speelt daarmee in op noden en behoeften van kinderen, jongeren 

en ouders.  

- Tijdens de zomervakantie biedt de gemeente speelpleinwerking aan. Via een 

stuurgroep wordt het hele jaar gewaakt over de kwaliteit van de speelpleinwerking. 

- Tijdens het voorjaar worden, in samenwerking met de gemeenten van Neteland, drie 

Buitenspeeldagen georganiseerd. Kinderen kunnen drie woensdagen deelnemen 

aan een Buitenspeeldag, telkens op een andere locatie binnen Neteland. De 
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uitwisseling binnen de werkgroep ‘Buitenspeeldag’ op het niveau van Neteland, werkt 

versterkend. 

- Tijdens de zomerperiode organiseert de gemeente een zoektocht in het kader 

‘Schatten van Vlieg’, in overleg met de andere gemeenten van Neteland.  

- Daarnaast is er een breed aanbod vanuit andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten 

(sport, bib, cultuur). 

 

A2  Systeem van speelstraten promoten 
De gemeente biedt buurten de mogelijkheid om een speelstraat te organiseren en zal dit 

geregeld promoten via de gemeentelijke infokanalen.  

 

 

 

BD3 Sport: zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar aanzetten tot 

beweging en een verantwoorde en actieve sportbeoefening 
 

Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en divers sportaanbod op maat van zoveel 

mogelijk inwoners. Omdat sport op maatschappelijk vlak een steeds grotere betekenis krijgt, blijft 

de gemeente ook de komende jaren verder inzetten op een breed sportbeleid met aandacht voor 

verschillende aspecten: kwalitatieve infrastructuur, organisatie van een eigen aanvullend beweeg- 

en sportaanbod, samenwerking met verschillende sportactoren, streven naar diversiteit en 

toegankelijkheid,  ondersteunen van verenigingen, vrijwilligers en werkgroepen, … Iedereen met 

plezier aan het sporten krijgen en dit een leven lang zo houden, is de uitdaging. 

 

AP1 Eigentijdse infrastructuur op sportcentrum “De Dreef” 
 

Op sportcentrum ‘De Dreef’ beschikken we over heel wat sportinfrastructuur. Ook sportcafé De 

Dreef en evenementenzaal ‘De Dreef’ zijn op deze locatie gevestigd. De infrastructuur moet steeds 

voldoen aan de geldende regelgeving zodat we te allen tijde een goede en eigentijdse 

infrastructuur met een optimale dienstverlening kunnen aanbieden. 

   

A1 Optimaliseren van de infrastructuur 
De gebruikers van de infrastructuur moeten steeds op een veilige, correcte en hygiënisch 

verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de infrastructuur. De infrastructuur 

moet ook aan alle wettelijke bepalingen blijven voldoen. Op het vlak van exploitatie zal 

bekeken worden of het sportcentrum rookvrij kan gemaakt worden, recycleren haalbaar 

wordt, het reglement interne orde aangepast kan worden aan de huidige tendensen, … 

Ook moeten het pesticidenvrij onderhoud en het besproeien van de grasvelden worden 

bekeken. In het algemeen moet worden nagegaan of innovatieve materialen 

(robotmaaiers, LED-verlichting, ...) meer kunnen worden gebruikt. 

 

A2 Renoveren van de infrastructuur 
Een deel van de sportinfrastructuur is verouderd en aan renovatie toe waardoor 

investeringen noodzakelijk worden. Duurzame bouwoplossingen en energiezuinige 

maatregelen dringen zich op, evenals de toepassing van slimme technologieën: 

speeltoestellen, stookplaatsrenovaties, dak sporthal, douches kleedkamers sporthal, 

ondergrond omnisport-/tennisveld,… 
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A3 Aanleggen van nieuwe en aantrekkelijke 

sportinfrastructuur 
De gemeente zal opportuniteiten op het vlak van nieuwe infrastructuur aangrijpen. Er 

wordt op sportcentrum ‘De Dreef’ een kunstgrasveld voor voetbal en korfbal gepland net 

als een extra berging voor de bijhorende onderhoudsmaterialen. De aanleg van een 

permanent mountainbike-parcours wordt onderzocht. Sommige buurtgerichte openbare 

ruimtes kunnen met een relatief kleine investering nog beweegvriendelijker gemaakt 

worden, zodat ook zogenaamde “lichte sportgemeenschappen” ergens terecht kunnen.  

 

A4 Optimaliseren van de dienstverlening  
Momenteel zijn er drie vaste en twee vervangende zaalwachters actief in de 

gemeentelijke sportinfrastructuur. Gelet op de ruime openingsuren van het sportcentrum 

en de vele taken die zij moeten uitvoeren, blijven zij noodzakelijk om een goede 

dienstverlening te garanderen. Er moet wel worden nagegaan of de werkregeling kan 

worden aangepast (zodat meer continuïteit ontstaat) en met welke digitale hulpmiddelen 

de dienstverlening nog kan verbeteren. Voor evenementenzaal De Dreef en sportcafé De 

Dreef werd een concessieovereenkomst met een professionele uitbater afgesloten, om 

een optimale dienstverlening te garanderen. 

 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd beweeg- en sportaanbod voor 

verschillende doelgroepen  
 

Rekening houdende met de huidige maatschappelijke trends, zullen we inzetten op een 

aanvullend,  laagdrempelig en activerend beweeg- en sportaanbod. Zo streven we naar een 

levenslange beweeg- en sportparticipatie met bijzondere aandacht voor mensen die nu nog niet 

sporten en kansengroepen. 

 

A1 Organiseren van sportdagen, sportkampen en 

sportevenementen voor verschillende leeftijdsgroepen 
Omdat sportverenigingen en private partners niet alle mogelijke sporten kunnen 

aanbieden en sommige doelgroepen te weinig bewegen, organiseert de sportdienst eigen 

activiteiten die burgers stimuleren tot meer beweging, sport en fysieke activiteit. Door 

samenwerking worden de financiële kosten verdeeld, de sterke punten samengebracht en 

kan elke partner spreken van een win-win-situatie. 

 

Samenwerkingen: 

Sportrakker: sportkampen voor kleuters en kinderen 

 Verschillende diensten van de gemeente: buitenspeeldag voor kinderen 

 Werkgroep ‘Alles voor Kids’: buitensportdag voor kinderen 

Neteland: sportaanbod voor jongeren 

G-sport: sportkampen voor kinderen met een handicap  

Squash-club: squash-initiatie voor volwassenen 

 Lokaal Dienstencentrum Sprankel!: beweegmomenten voor senioren 

    

A2 Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen 

voor doelgroepen die ongelijke kansen hebben inzake 

sportparticipatie  
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Omdat deze doelgroepen in Vorselaar te klein zijn en te specifiek om op schaal van onze 

gemeente een aanbod te hebben, werd in het verleden reeds samengewerkt met Sportregio 

Kempen, OCMW, Jeugddienst, Arktos, … In de toekomst zal vooral samengewerkt worden 

met Neteland en G-sport Vorselaar voor het uitwerken van een sportaanbod voor mensen 

met een handicap. Door samenwerking met verschillende partners, het bundelen van 

de krachten en het inzetten van expertise kunnen we meer mensen die nu nog niet sporten, 

aan het bewegen krijgen. 

 

A3 Coördineren en ondersteunen van een naschools 

sportaanbod voor middelbare scholieren i.s.m. Sport 

Vlaanderen en verschillende sportaanbieders 
Omdat de aansluiting bij een sportvereniging voor jongeren soms te bindend, te eenzijdig, 

te duur, … is en veel jongeren graag vanalles ontdekken, ondersteunt de sportdienst een 

SNS-aanbod dat vrijblijvend en à la carte is. Op die manier kunnen de jongeren kennis 

maken met een brede waaier aan sporten wat hen hopelijk aanzet tot levenslang bewegen 

en/of sporten. Door de vlotte samenwerking met Sport Vlaanderen en KVRi bereiken we 

heel veel jongeren die anders niet aan sport zouden doen. 

 

A4 Coördineren en stimuleren van acties  
Door het ophangen van affiches, het verspreiden van flyers, het versturen van e-mails, …  

- maken we de sportacties van andere sportactoren ook bekend en wordt het 

gemeentelijk sportaanbod gevarieerder en uitgebreider;  

- worden inwoners aangemoedigd om vormingen/bijscholingen op bestuurlijk, 

sporttechnisch, sportmedisch en structureel vlak in de nabije omgeving; 

- kunnen we onze inwoners blijven informeren over de negatieve effecten van te lang 

zitten en hen aanmoedigen tot meer beweging. 

 

Sportactoren en partners: Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool – Sportwerk 

Vlaanderen - ISB vzw – Sportfederaties – Neteland – Sportverenigingen – andere diensten 

van de gemeente - …. 

 

 

 

BD4 Cultuur: een dynamisch en verbindend cultuurbeleid  
 

Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod. De 

verenigingen en andere partners vervullen daarin een grote rol. De komende legislatuur wordt nog 

meer transversaal verbinding gezocht met andere domeinen (bv. welzijn) en andere gemeenten 

(bv. bovenlokaal cultuurbeleid binnen Neteland). 

 

AP1 Voldoende infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-

cultureel aanbod 
 

De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten (buurthuis, EZ 

De Dreef, jeugdcentrum, rockhok, Sprankel, Schranshoeve, …). De gemeente blijft deze 

voorzieningen ter beschikking stellen als ondersteuning van de Vorselaarse verenigingen, als 

stimulans voor het gemeenschapsleven en voor het eigen gemeentelijke socio-culturele 

aanbod. Er staat ook een “ontmoetingscentrum” op het programma. 
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A1 Infrastructuur onderhouden en uitbaten 
De gemeente zorgt voor het onderhoud van het buurthuis zodat de Vorselaarse 

verenigingen er optimaal gebruik van kunnen maken. Dit wordt opgevolgd via het systeem 

van gebouwenbeheer (overzicht gebreken, keuringen en deadlines) en 

gebouwenoverleg (overleg met verschillende diensten). Ook de werking van de 

evenementenzaal en de Schranshoeve wordt opgevolgd binnen het gebouwenbeheer van 

de gemeente. 

 

A2 Onderzoeken om functie buurthuis om te vormen naar 

breed ontmoetingscentrum op plek van huidige 

bibliotheek 
  Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om de functie van het buurthuis de komende 

legislatuur onder te brengen op de plek van de huidige bibliotheek (in de Nieuwstraat) en 

aansluitend uit te breiden tot een breed en dynamisch “ontmoetingscentrum” voor 

verenigingen, in combinatie met de voorzieningen van dienstencentrum Sprankel! De 

timing van dit project is afhankelijk van heel wat factoren en ligt nog niet helemaal vast. 

Over het project zal ook met betrokken verenigingen en gebruikers breed worden overlegd. 

Daarin wordt zorgvuldig een afweging gemaakt.  

 

Het clusteren van een ontmoetingscentrum zou op verschillende manieren een 

meerwaarde kunnen betekenen: 

- meer ruimte voor verenigingen (m²’s) 

- meer mogelijkheden om voor verschillende schalen van activiteiten te werken 

- meer mogelijkheden voor het dienstencentrum 

- nauwere link met verenigingen (bv. OKRA)  

- nauwere link vrije tijd - welzijn 

- efficiënter gebouwenbeheer en opvolgen van gebruik gebouw (bv. controle staat) 

- efficiëntere personeelsinzet (poetsdienst, beheer agenda, toezicht, sleutelbeheer) 

 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd socio-cultureel aanbod  
 

 Waar het particuliere aanbod nog ruimte laat, biedt de gemeente aanvullende activiteiten en 

organisaties. We vinden het belangrijk om het gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te passen in het 

grotere geheel van de gemeente zodat we geen concurrentie vormen voor de verenigingen. Daarbij 

vindt de gemeente het belangrijk om bepaalde tradities en plechtigheden in ere te houden, te 

stimuleren en nieuw leven in te blazen. Herdenkingsgelegenheden of feestelijkheden dragen 

immers bij tot een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap. 

 

A1 Organiseren van laagdrempelige evenementen voor 

brede doelgroep, met aandacht voor plechtigheden en 

traditionele activiteiten 
Samen met een werkgroep organiseert de gemeente jaarlijks een aantal grotere 

laagdrempelige evenementen die bijdragen aan een bruisende levendige 

dorpsgemeenschap. De werkgroep ontvangt daarvoor een jaarlijkse werkingssubsidie. 

Enkele initiatieven van de voorbije jaren: 

- Jaarmarkt: groot dorpsfeest, met een traditie van meer dan 160 jaar, op de zaterdag 

voor de derde zondag van de maand juni (jaarlijks) 

- Trottinettenkoers op de vooravond van de jaarmarkt (jaarlijks) 

- Openluchtfilm (tweejaarlijks) 
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- Haafkoopdag / lichtmis (tweejaarlijks) 

- Festiviteiten tijdens het weekend van de septemberkermis (jaarlijks) 

- Plechtigheden in functie van de herdenking van Wapenstilstand (jaarlijks) 

 

 

BD5 Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale rol van bib 
 

De bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en moet dat ook blijven. De educatieve 

en sociale rol van de bibliotheek blijft behouden. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van 

geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van 

objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Tegelijk moet 

worden nagedacht over de toekomstige rol van de bibliotheek en wordt daarbij bekeken of 

samenwerking met andere partners (bv. scholen) mogelijk is. 

 

AP1 Goede infrastructuur om verschillende doelgroepen te 

ontvangen 
 

De bibliotheek is gehuisvest in de Nieuwstraat. De gemeente blijft deze voorziening ter beschikking 

stellen tot de bibliotheek naar de nieuwe locatie in de Lepelstraat verhuisd is. Tot die tijd 

onderhoudt de gemeente het bibliotheekgebouw op de huidige locatie. 

 

A1 Infrastructuur onderhouden en uitbaten 
De gemeente zorgt voor het onderhoud van de bibliotheek zodat de leden er optimaal 

gebruik van kunnen maken. Dit wordt opgevolgd via het systeem van gebouwenbeheer en 

gebouwenoverleg. 

 

A2 Bouw van een nieuw bibliotheekgebouw in de Lepelstraat 
De bibliotheek en dienst vrije tijd gaven de wens aan in de omgevingsanalyse om de 

bibliotheek meer te laten evolueren naar een belevingsruimte (studeren, vergaderen, 

lezingen, vertoeven …) cf. andere soortgelijke projecten. Bovendien is er al jarenlang een 

zoektocht om meer met de andere Vorselaarse (school)bibliotheken samen te werken. 

Daarover werd al enkele malen overlegd. De gemeente heeft nu de concrete ambitie om 

samen met de scholen een nieuwe bibliotheek (in de Lepelstraat) te bouwen. Dat geeft 

niet alleen invulling aan de uitdagingen uit de omgevingsanalyse maar biedt ook meer 

ruimte voor het dienstencentrum (dat nu al veelvuldig te klein is). Ook voor de 

verenigingen komt er daardoor meer ruimte vrij. De samenwerking met de scholen zorgt 

ook voor meer efficiëntie (permanenties, openingsuren, lezingen, personeelsinzet, 

tentoonstellingen, breed gebruik bibliotheek) én een nieuwe dynamiek inzake lezen, 

leesbevordering en activiteiten in de bibliotheek.  

 

De bedoeling is om een brede invulling te geven aan het gebouw door de bibliotheek echt 

een open huis te laten zijn. De ligging van de nieuwe bibliotheek is heel veilig en 

interessant voor de schoolgaande kinderen. Het gebouw zal ook heel toegankelijk en 

bereikbaar zijn voor alle doelgroepen. Door het bredere Masterplan en de PPS-constructie 

die hierin wordt gebruikt kan de nieuwe bibliotheek aan een haalbaar budget worden 

gerealiseerd, een budget waarmee de extra ruimte voor de verenigingen en een volledige 

renovatie van het buurthuis niet haalbaar bleek te zijn. Het project is dus erg 

toekomstgericht, duurzaam, passend binnen een breder Masterplan en ook qua efficiëntie 

en financiën een verstandige optie. 
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AP2 Laagdrempelig en gevarieerd aanbod  
 

De bibliotheek behoudt en onderhoudt haar huidige activiteitenaanbod en collectie en gaat tegelijk 

mee met het digitale tijdperk. Samenwerking met scholen wordt verder onderzocht en uitgebouwd. 

 

A1 Organiseren van activiteiten en onderhouden van een 

onafhankelijk en pluriform informatieaanbod 
De bibliotheek als ontmoetingshuis heet iedereen welkom en wordt een belevingsruimte 

met een sociale insteek. De bibliotheek heeft een collectie die zo onafhankelijk en pluriform 

mogelijk is uitgebouwd met de beschikbare budgettaire middelen. De bibliotheek 

organiseert activiteiten om de cultuureducatie en leesmotivatie van de inwoners te 

stimuleren. Er worden specifieke programma’s opgesteld voor baby’s, peuters, kleuters en 

leerlingen van de lagere school. Daarnaast is er een gevarieerd vrijetijdsaanbod 

(lezingen, workshops, vormingen, activiteiten, infodag, verwendag, gedichtendag, 

jeugdboekenmaand, voorleesweek…) voor jongeren en volwassenen. De bibliotheek speelt 

in op de digitalisering van de samenleving door computercursussen te organiseren, 

voornamelijk gericht op senioren en kansarmen voor wie de digitale kloof bestaat 

(Digidak), maar ook door bv. nieuwe digitale technieken aan bod te laten komen tijdens 

workshops, voornamelijk gericht op jongeren. Digitalisering gebeurt ook in de bib via 

computers, kopieermachines. 

 

 E-collectie: bibliotheekgebruikers maken ook kennis met het digitale aanbod: 

luitsterboeken, daisyspeler, games, film, muziek, website, zelf verlengen en reserveren in 

‘Mijn Bibliotheek’, sociale media, nieuwsbrief … Net als het merendeel van de Vlaamse 

bibliotheken sluit bibliotheek Vorselaar zich aan bij het Eengemaakt Bibliotheeksysteem 

(EBS), de opvolger van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS). 

 

A2 Overleggen over het aanbod binnen de regio Neteland 
Bibliotheek Vorselaar maakt deel uit van Bibliotheek Neteland die in de vijf gemeenten 

een alternerend programma voor de jeugd aanbiedt. Daardoor komen de komende zes 

jaar alle doelgroepen aan bod: een gemeenschappelijke lezingenreeks in het najaar, 

deelname aan De Schrijfwijzen (voorheen “Het Groot Dictee Heruitgevonden”), 

wisselcollecties, vormingsmomenten voor alle medewerkers (“mediawijs”) en ruimte voor 

nieuwe initiatieven. Naast de inhoudelijke samenwerking komt er ook een uniform 

lidmaatschap. 

 

AP3 Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties die 

instaan voor cultureel en educatief aanbod 
 

We voeren een breed cultuur- en bibliotheekbeleid waarbij samenwerking met vele organisaties 

en verenigingen centraal staat. Die samenwerkingen, partnerschappen en cohesie zijn een troef 

van Vorselaar en moeten absoluut worden bewaard. 

 

A1 Samenwerking met de scholen 
 De openbare bibliotheek zal in de toekomst gehuisvest zijn in de Lepelstraat, naast de 

campus Thomas More. De bouw van de nieuwe bibliotheek zal deze legislatuur nog 

starten. De nieuwe locatie speelt in op een nauwere samenwerking tussen de openbare 

bibliotheek en (de bibliotheek van) de Thomas More-hogeschool, de middelbare school 

KVRi, basisschool Windekind en kleuterschool Duizendpoot. De moeilijk bereikbare 



P a g i n a  | 290 

 

doelgroepen van adolescenten en studenten worden zo efficiënter aangesproken. De 

relatie met gemeentelijke lagere (en kleuter)school De Knipoog blijft behouden en wordt 

versterkt, net als die met de andere kleuterschool. 

 

A2 Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen 
 Vorselaar heeft een rijke vrijwilligersmentaliteit. Ook in de bibliotheek zijn er vrijwilligers 

die de werking versterken. Zo komen vrijwilligers wekelijks op maandag boeken poetsen. 

De Digidak-werking wordt ondersteund door een groep enthousiaste vrijwilligers en 

wijkwerkers. Ook tijdens de knutsel- en voorleesmomenten worden de medewerkers 

bijgestaan door vrijwilligers. Verenigingen worden ook verwelkomd in de bibliotheek. Zo 

steunt de bib literaire activiteiten van Davidsfonds Vorselaar, komt de leesgroep van 

Femma Vorselaar samen in de leeszaal van de bib, biedt de bib soms opvang voor 

breiclubjes, praatgroepen en een sporadische yogales. Creatieve verenigingen kunnen in 

de leeszaal ook werken van hun leden tentoonstellen. De bibliotheek staat open voor meer 

partnerschappen in de toekomst. 

 

BD6 Erfgoed: het bewaren van zowel het onroerend als roerend en 

immaterieel erfgoed 
 

Vorselaar voert, via Kempens Karakter in het kader van een erfgoedconvenant met de Vlaamse 

overheid, een actief beleid inzake cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed). Daarnaast 

heeft de gemeente zelf een eigen heemkundig beleid met als doel alle erfgoed te bewaren voor 

latere generaties. Vorselaar heeft heel wat cultureel en  onroerend erfgoed ter beschikking. In 

samenwerking met de kerkfabriek, de Zusters der Christelijke Scholen en diverse partners dragen 

we zorg voor dat erfgoed. 

 

AP1 Culturele infrastructuur met historische achtergrond 
 

Vorselaar wil de bewuste zorg voor en omgang met de cultuurhistorische monumenten stimuleren 

zodat de rijke geschiedenis van onze gemeente extra in de kijker kan worden gezet. 

 

A1 Onderhoud monumenten 
Vorselaar heeft een aantal fraaie, in het oog springende monumenten die bijdragen aan 

de uitstraling van de gemeente: kasteel De Borrekens, het klooster, de schranshoeve, de 

kerk en de pastorij, de kaak, de veertien kapellekens, …  De gemeente blijft zorg dragen 

voor deze monumenten zodat ze hun huidige staat behouden en Vorselaar in de kijker 

kunnen zetten. 

 

A2 Bijkomende creatie kunst & monumenten 
Bij heraanleg moet er steeds oog zijn voor duurzaamheid en creativiteit. De kerkfabriek 

investeerde in mooie glasramen. Ook de grafzerk van familie van de Werve werd 

opgewaardeerd. Op het sportcentrum kwam een monument voor de sportkampioenen. Bij 

de heraanleg van de begraafplaats werd het monument van kunstenaar George Minne 

aangeduid met een extra infobord. Ook de erfgoedborden worden overal vernieuwd. Het 

Kerkplein werd door de gemeente verfraaid met een arduinen wapenschild. Bij de 

heraanleg van het Marktplein ontstaat opnieuw een mogelijkheid om een kunst- of 

historisch werkstuk te plaatsen. 
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A3 Bouwkundig erfgoed 
Samen met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) “Land van Nete 

& Aa” die Vorselaar samen met de Neteland-gemeenten en Lille oprichtten binnen 

Kempens Karakter, wordt een actief beleid gevoerd inzake bouwkundig erfgoed 

(draagvlak, communicatie naar eigenaars, inventaris, …). Ruimtelijk wordt een oefening 

gemaakt om landschappelijk en architecturaal waardevolle, en beeldbepalende 

elementen aan te duiden in Vorselaar en die trachten te bewaren voor de toekomst. 

Samen met Zonnige Kempen (ENLEB-project Huis Van Bockstal) en Thomas More wordt 

een leerwandeling opgezet over het bouwkundig erfgoed van de gemeente.  

 

AP2 Aanbod cultureel erfgoed 
 

Vorselaar bouwde de laatste jaren een enorme traditie op inzake heemkundige- en 

erfgoedinitiatieven. Dat gebeurde zowel lokaal in Vorselaar, als in de regio Neteland en Kempens 

Karakter. Vorselaar is een historische gemeente en mag dat tonen.   

 

A1 Unieke erfgoed van klooster en kasteel promoten 
Vorselaar heeft een schat aan onroerend erfgoed met als uitschieters het klooster en het 

kasteel. Deze infrastructuur in de verf zetten is een blijvende opdracht. Het stimuleert de 

inwoners om zich te identificeren met hun gemeente en is een belangrijke toeristische 

troef. De publicatiereeks over de Vorselaarse K’s wordt verdergezet met uitgaven  over 

het kasteel, de kloostercongregatie en ook de andere k’s (klooster, kasteel, kaak, kerk, 

kardinaal). Het jubileumjaar 2020 wordt een belangrijk jaar voor de kloostergemeenschap 

en bij uitbreiding de hele Vorselaarse gemeenschap. De congregatie bestaat dan 200 jaar 

en om dit jubileum te blijven vieren, plannen we een reeks van infoborden en een 

leerwandeling die de geschiedenis van de congregatie in beeld brengen.  

 

A2 Boeiende erfgoedprojecten voor een breed publiek 
De gemeente bouwde de laatste jaren een mooi palmares op van tentoonstellingen en 

publicaties voor een breed publiek: het nieuwjaarzingen (publicatie, liedjes en zingzakken 

voor kinderen), tentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog, jeugdverenigingen, 

kinderliedjes, Bart Wellens, duivensport, harmonies & fanfares, volksverhalen/sagen en 

legendes, religieus erfgoed, enz. We zetten die dynamiek voort en organiseren een 

tentoonstelling over o.a. sporterfgoed (sportverenigingen 2019), de tweede Wereldoorlog 

(75 jaar bevrijding in 75 beelden – eind 2019), 200 jaar congregatie van de Zusters der 

Christelijke Scholen (2020). Er wordt ook een erfgoedspel “Forsellara” ontwikkeld. 

 

A3 Uniformiseren en digitaliseren erfgoedborden 
Er zijn heel wat erfgoedborden in Vorselaar. We willen het aanbod uitbreiden, 

uniformiseren en digitaliseren met QR-codes. Op basis daarvan wordt een digitale app 

‘Ontdek Vorselaar’ ontwikkeld. 

 

A4 Archief van de gemeente ordenen en professionaliseren 
Het archief van de gemeente bevindt zich in het gemeentehuis. Er wordt voor gezorgd dat 

het archief aangevuld wordt en zo veel mogelijk gedigitaliseerd in een logische  structuur 

zodat de gegevens eenvoudig zijn te raadplegen. Er gaat een archiefcomité aan de slag, 

lokaal maar ook binnen Neteland, dat een beleid daar ontwikkelt. Ook het digitaal archief 

van postkaarten/foto’s krijgt een aparte werkgroep. De erfgoedbank van Kempens 

Karakter dient daar als infrastructuur. 
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AP3 Structureel samenwerken met erfgoedorganisaties  
 

 Een erfgoedbeleid voer je niet alleen maar in samenwerking met veel andere organisaties. 

Vorselaar nam het initiatief om erfgoedcel Kempens Karakter op te richten en was tien jaar lang 

kartrekker/voorzitter van de werking. In de schoot daarvan ontstond ook de Intergemeentelijke 

Onroerend Erfgoed Dienst (IOED). Ook lokaal is er een goede samenwerking met o.a. de 

Heemkundige Kring, een archiefcomité en een werkgroep digitaal archief. 

 

A1 Cultureel-erfgoedconvenant met Vlaamse Gemeenschap 

voor de ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed 
De gemeente geeft in het kader van een overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap een 

dotatie aan erfgoedcel “Kempens Karakter”. De erfgoedcel werkt een cultureel 

erfgoedbeleid uit en zorgt voor de uitvoering hiervan in samenwerking met de gemeente. 

Ze vergaart en deelt alle informatie in het kader van cultureel erfgoed met de gemeente. 

Ze informeren actief de gemeente en bestaande erfgoedactoren. Door de uitwisseling van 

erfgoedpraktijken met andere Vlaamse actoren binnen de sector kan Kempens Karakter 

zijn kennis en databank niet alleen uitbreiden maar ook delen. De erfgoedcel zal ook acties 

rond cultureel erfgoed organiseren voor het brede publiek. 

 

A2 Ondersteuning van de Heemkundige Kring 
Kempens Karakter maakt lokale erfgoedactoren niet overbodig maar werkt nauw met hen 

samen. Ze ondersteunen hen op logistiek en inhoudelijk vlak. De Heemkundige Kring 

werkt nauw samen met de gemeente. Er is regelmatig een overleg en ook activiteiten 

worden vaak samen opgezet.  

 

A3 Oprichting archiefcomité en werkgroep digitaal archief 
 Bewoners en organisaties die zich toeleggen op of geïnteresseerd zijn in (cultuurhistorisch) 

erfgoed worden gehoord via verschillende overlegstructuren (werkgroepen, adviesraden, 

rondetafel, …). Net zoals voor andere sectoren wordt een oproep gericht tot 

geïnteresseerde inwoners die willen meewerken. Een archiefcomité en werkgroep digitaal 

archief wordt opgericht. 

 

 

BD7 Toerisme: onze troeven uitspelen om het (dag)toerisme en 

korte verblijven te stimuleren 
 

Toerisme in Vorselaar heeft heel wat natuurlijke en cultuurhistorische aantrekkingsfactoren. We 

mikken hierbij vooral op dagrecreanten die hier komen wandelen of fietsen. Ook korte verblijven 

in ons dorp willen we stimuleren. Het stimuleren van toerisme is een samenwerking tussen 

gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, gemeente Grobbendonk/Herentals (Kempische Heuvelrug, 

Schupleer/Graafweide), Kempens Karakter, TPA, Neteland, horeca en logiesuitbaters ... 

 

AP1 Toeristische recreatieve infrastructuur 
 

Een groot deel van de toeristische uitstraling is te danken aan de aanwezige infrastructuur. De 

voorbije jaren kreeg Vorselaar de gelegenheid om zowel een fietsknooppunten- als 

wandelknooppuntennetwerk op te zetten. De infrastructuur kan nog verder worden aangevuld en 

geoptimaliseerd. Ook het eigen dorpscentrum en de aanwezige horeca spelen daarin een 

belangrijke rol. Een dorpscentrum moet uitnodigen om bezoekers en toeristen te ontvangen. 
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A1 Optimaliseren van het toeristische onthaal 
Toeristen en passanten kunnen momenteel terecht op het gemeentehuis voor uitgebreide 

informatie. In de bibliotheek, schapenstal en enkele horecazaken is er momenteel al 

een beperkt aanbod. We kijken uit naar meer geschikte locaties voor de toeristische balie 

en willen het aantal toeristische infopunten verder uitbreiden. 

 

A2 Schranshoeve als belevingsvolle site  
De Schranshoeve is een prachtig gerestaureerde site en heeft als monument en woning 

van Kardinaal Van Roey ook historische waarde. De voorbije jaren is in kader van o.a. een 

buurttraject samen met Vormingplus, het dossier Harmonisch Park- en Groenbeheer en 

een Europees project ‘Groene Prikkels’ een aanleg gebeurd … maar die is niet echt 

toeristisch gevaloriseerd. Via een leerwandeling, infobordjes, app, toeristisch onthaal én 

nieuwe inkomzone wordt de Schranshoeve echt een toeristische ankerplaats.  

 

A3 Toeristische poorten binnen strategisch project 

Vlaanderen 
De Schranshoeve kan samen met o.a. de schapenstal ook een rol spelen in de promotie en 

valorisatie van het gebied Kempische Heuvelrug/Schupleer/Graafweide waarin een 

strategisch project wordt uitgewerkt samen met de gemeenten Grobbendonk en 

Herentals.  

 

AP2 Ruim en veelzijdig toeristisch aanbod voor verschillende 

doelgroepen 
 

Toeristen en bezoekers komen niet automatisch naar onze gemeente. Onthaal en promotie is 

belangrijk. Daarbij moeten ook nieuwe kanalen worden ingezet. 

 

A1 Verfraaien van de dorpskern 
De dorpskernvernieuwing heeft als doel het verfraaien en vergroenen van het 

straatbeeld. Het gemotoriseerde verkeer wordt afgeremd en zal tegen aangepaste 

snelheden door het dorpscentrum kunnen rijden. Dat is een blijvend aandachtspunt bij 

alle herinrichtingswerken. De heraanleg van de Markt en de inpassing in het trage wegen 

netwerk moet het sluitstuk worden van de dorpskernverfraaiing en wordt een toeristische 

troef. We streven naar meer terrasmogelijkheden. Dat geeft een duidelijke meerwaarde 

en grotere gezelligheid aan het dorpscentrum wat bijdraagt tot het “Vorselaar-gevoel”. Bij 

elke herinrichting moet creatief nagedacht worden hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen 

omspringen met de beschikbare ruimte. We zoeken telkens naar een evenwicht tussen 

parkeerplaatsen voor auto's en fietsen, terrassen en een veilige verkeersinrichting. Het 

zwaar gemotoriseerd verkeer wordt waar haalbaar geweerd. Bestemmingsverkeer blijft 

uiteraard mogelijk. 

 

A2 Leerwandelingen en arrangementen aanbieden en 

bestaande initiatieven integreren in het toeristisch 

aanbod 
Vorselaar wil i.s.m. VVV-Toerisme Vorselaar en Heemkundige Kring een aantal geleide 

wandelingen aanbieden aan geïnteresseerde wandelaars. Mogelijk kunnen ook 

bestaande initiatieven met een meerwaarde worden opgenomen in ons toeristisch aanbod. 
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In het verleden werden bv. De Schakel en andere evenementen reeds met veel succes in 

ons dorp georganiseerd, niet zelden in samenwerking met VVV-Toerisme Vorselaar. Naar 

aanleiding van het feestjaar 2020 waarin het 200-jarig bestaan van de congregatie van 

de Zusters der christelijke scholen uitgebreid zal worden gevierd, wordt een 

leerwandeling opgezet. Er komt ook een architectuur-leerwandeling (ism Zonnige 

Kempen en Thomas More) en een leerwandeling aan de Schranshoeve. We bekijken de 

mogelijkheid om deze wandelingen op te nemen in een nieuwe brochure. Dit kadert in het 

volledige toeristische aanbod (wandelen, fietsen, trage wegen netwerk, minder mobiele 

paden met een kloosterbezoek). 

 

A3 Wandelpaden toegankelijk maken 
We willen er op toezien dat de wandelpaden toegankelijk zijn en blijven. Voor de 

heraanleg van deze paden worden aangepaste materialen gebruikt. Voor het onderhoud 

van deze paden wordt ook samengewerkt met de routedokters, een initiatief (sociaal 

economie) van de provincie Antwerpen. Die samenwerking wordt opgevolgd door onze 

technische dienst. 

 

A4 Fietsnetwerk strategisch uitbreiden 
We willen nog meer aandacht besteden aan ons fietsroutenetwerk. Net zoals bij de 

wandelingen, willen we ook de knooppunten en fietsroutes opfrissen en bundelen in een 

mooie fietsgids. We onderzoeken ook de mogelijkheid van een digitale versie. 

 

A5 Bijkomende oversteek Aa  
De nieuwe aanleg van een bruggetje over de Aa ter hoogte van Kweek geeft nieuwe 

mogelijkheden om te wandelen en de bestaande routes verder uit te bouwen.  

 

A6 Kampplaatsen 
Op het vlak van kamperen heeft Vorselaar nu reeds een beperkt aanbod voor verenigingen 

(Berkelhoeve/Elegast). We willen het aanbieden van kampplaatsen faciliteren. Dit kan 

voor meer bezoekers zorgen. Vaak komen die jonge mensen op latere leeftijd nog wel eens 

terug naar het dorp van hun kampplaats. 

 

A7 Picknickplaatsen 
Waar mogelijk en wenselijk zorgen we nog voor een beperkt aantal picknickplaatsen. We 

zien erop toe dat de bestaande picknickplaatsen netjes en in goede staat blijven! 

 

AP3 Samenwerken aan toerisme in Vorselaar, Neteland en regio 

Antwerpse Kempen 
 

Het stimuleren van toerisme is een samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, de 

nieuwe intergemeentelijke samenwerking inzake toerisme (Kempens Karakter/Neteland en andere 

omliggende gemeenten, toerisme), TPA en private partners (bv. horeca en logiesuitbaters).  

 

A1 Logies en toerisme promoten via bestaande initiatieven  
We willen grote evenementen in ons dorp (zoals Na Fir Bolg, wandel-, jogging- en 

wielerevenementen, De Schakel,  jaarmarkt, …) aangrijpen om logies en de toeristische 

troeven van ons dorp te promoten. We geven evenementen bovendien een plaats op de 

toeristische website. Ook sociale media kunnen een rol spelen. Mogelijk kan een 
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aangepaste folder (overzichtskaart van gewandeld parcours met horecaplaatsen) worden 

aangeboden bij evenementen zoals de Kersttoertocht van De Kasteellopers enz. 

 

A2 Inzetten op toegankelijk toerisme 
Binnen VVV-Toerisme Vorselaar zal er op toegekeken worden dat het aanbod ook deels 

geschikt is voor senioren, personen met een handicap en kinderen. Een aantal 

wandelingen zal vlot te doen zijn met bv. rolstoelen en/of kinderwagens. Deze 

wandelingen zullen ook uitdrukkelijk aangeduid worden. We letten er op dat hierover 

helder en correct wordt gecommuniceerd. 

 

A3 Focus op trage wegen 
 Op plaatsen waar het haalbaar is en een duidelijke meerwaarde biedt, willen we verder 

inzetten op trage wegen. Ook in het toekomstig beleid kan worden samengewerkt met 

Regionaal Landschap en buurgemeenten. 

 

A4 Toeristische activiteiten aanbieden in de gehuchten 
In samenwerking met buurtwerkingen en de cultuurdienst kan onderzocht worden hoe we 

bepaalde activiteiten naar onze diverse gehuchten kunnen brengen. De gehuchten geven 

Vorselaar voor een groot stuk een erg landelijk en groen karakter. Deze eigenschappen 

mogen in de schijnwerpers geplaatst worden met gepaste activiteiten. Dit kan zeker in 

combinatie met aandacht voor de beschikbare trage wegen en het uitgebreide 

wandelknooppuntennetwerk in ons dorp. 

 

A5 Bezienswaardigheden meer in de kijker zetten 
De verschillende K’s (kasteel, klooster, kerk, kaak, kardinaal, kapelletjes, …) en andere 

Vorselaarse bezienswaardigheden moeten nog beter in de kijker worden gezet. Veel 

mensen, zelfs uit het eigen Vorselaar, kennen het bestaan of het unieke karakter (en de 

geschiedenis) van deze monumenten nog niet. 

 

A6 Streekeigen producten stimuleren en promoten  
Streekeigen producten krijgen de nodige aandacht op gemeentelijk activiteiten. De 

gemeente zal geen kans laten voorbij gaan om deze lokale en ambachtelijke producten 

te promoten en bij zoveel mogelijk handelaars in de rekken of op het menu te krijgen. 

Waar nodig zal de gemeente zelf impulsen geven en coördineren. We bekijken op welke 

manier we onze aanpak kunnen bijschaven. 

 

 A7 Infrastructuur uitbouwen voor doelgroepen 
In samenwerking met de lokale horecaondernemers willen we voorzieningen aanbieden 

aan toeristen uit bepaalde doelgroepen (campers, caravans, elektrische fietsen, …). Met 

een soepel vergunningsbeleid willen we ondernemers die in deze zaken wensen te 

investeren, ondersteunen en actief aanmoedigen. 

 

A8 Toeristische samenwerkingsverbanden uitbouwen 
Bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De 

deelwerking toerisme van Kempens Karakter stopt en een toeristische werking met 

Neteland wordt opgestart. De samenwerking met VVV-Toerisme Vorselaar, Toerisme 

Provincie Antwerpen (TPA) blijft belangrijk. Samen met VVV-Toerisme Vorselaar wordt 

een nieuwe kerststal gebouwd. Met het “Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete” zijn 

toeristische initiatieven in de maak. Zij kunnen voor een grote meerwaarde zorgen voor 
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wandelaars en natuurliefhebbers. Een toeristisch beleid voer je niet lokaal maar in een 

grotere regio. Neteland biedt daarin veel troeven om samen te werken met de UiT-

diensten, horeca, logies en ondernemers. De productwerking wordt vooral op niveau van 

Neteland uitgebouwd: arrangementen, routes, toeristische marketinginstrumenten, … 

 

A9 Een dorpenbeleid om de troeven van Vorselaar te 

benadrukken 
De eigenheid van Vorselaar staat voorop. De gemeente wil het veerkrachtig 

dorpenbeleid van de provincie Antwerpen mee vormgeven door een integrale visie die de 

authenticiteit en troeven van Vorselaar benadrukt. Erfgoed, rijke historiek, groene ruimte, 

dorps- en verenigingsleven, sociaal kapitaal en de waarde van kleinschaligheid is daarin 

van belang. 

 

AP4 Toeristische promotie 
 

De toeristische marketing/promotie kan beter. Vorselaar herbergt heel wat toeristische troeven 

maar die kunnen beter worden getoond en gevaloriseerd. Samen met regio Neteland wordt de 

regio gepromoot maar ook in Vorselaar moet een betere communicatie (op diverse plekken) 

worden opgezet, moderner (bv. apps) en eigentijdser (consequente huisstijl). 

 

A1 Samenwerking met de horeca 
We willen de horeca actief betrekken bij nieuwe toeristische formules (bijvoorbeeld 

Schranssite) Er is al een “happen en stappen” wandeling en dergelijk initiatieven mogen 

en zullen nog uitgebreid worden. We willen van een aantal horecazaken toeristische 

infopunten maken waar de fietser en/of wandelaar terecht kan voor meer info. 

 

A2 Op elkaar afstemmen en actualiseren van folders 
Het huidige regionale aanbod van folders rond toerisme (bezienswaardigheden, horeca, 

overnachtingsmogelijkheden,…) zal binnen Neteland op elkaar worden afgestemd en 

systematisch worden geactualiseerd. Er wordt gestreefd naar een doordachte huisstijl 

waarmee de Vorselaarse identiteit en eigenheid wordt uitgedragen.  We zien erop toe dat 

er een dynamische communicatie is tussen het bestuur en de lokale horeca-uitbaters. Er 

wordt werk gemaakt van een digitaal platform (website Vorselaar, eventueel app) waar 

bezoekers en passanten snel de correcte info kunnen terugvinden. Er zal worden gesnoeid 

in de bestaande voorraad aan flyers, brochures, … uit andere regio’s zodat er meer 

structuur wordt gecreëerd. Hiervoor worden eventueel nieuwe folderrekken en 

brochurehouders aangeschaft.  

 

A3 Nieuwe media gebruiken  
De webpagina’s van Toerisme Vorselaar en Toerisme Neteland kunnen nog 

aantrekkelijker worden met meer mooie foto’s, filmpjes, … Het opzoekwerk (naar bv. 

logeermogelijkheden) moet een stuk intuïtiever en gebruiksvriendelijker verlopen. 

Bezoekers van onze website moeten met enkele klikken vinden wat zij zoeken. Mogelijk 

kan hiervoor worden samengewerkt met een stagiair of een student die een opdracht 

maakt in het kader van een eindwerk. Naast de website moet nog meer aandacht besteed 

worden aan diverse sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Er zal ook een 

app worden gemaakt “Ontdek Vorselaar”. 
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5.3 SAMENLEVING EN SOCIAAL BELEID 

SD Vorselaar staat voor een gemeente die aan alle 

inwoners, zowel jong als oud en aan alle gezinnen, 

dezelfde kansen wil bieden zowel op vlak van onderwijs 

als op vlak van sociaal beleid en solidariteit 

 

BD1 Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door 

zelf goed basisonderwijs aan te bieden en een stevige 

samenwerking tussen de onderwijspartners en andere actoren 
 

Het gemeentebestuur wil enerzijds de samenwerking tussen het gemeente- en het vrij onderwijs 

faciliteren en ondersteunen en anderzijds een aantal acties ondernemen die Vorselaar nog meer 

promoten als onderwijsgemeente. Ook volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs krijgen 

daarbinnen een plaats. 

 

AP1 Gemeentelijke basisschool: als kleine, open, groene en 

ervaringsgerichte dorpsschool blijven kiezen voor goed 

onderwijs in een verbeterde infrastructuur 
 

Ouders moeten een vrije keuze hebben op het vlak van onderwijs. Uit een recent inspectieverslag 

bleek dat onze gemeenteschool een prima pedagogisch aanbod heeft. Daarnaast werden enkele 

tekortkomingen vastgesteld i.v.m. de infrastructuur.  

 

A1 Elk kind binnen de gemeentelijke basisschool moet zich 

zo goed mogelijk kunnen ontplooien 
 Enerzijds doen we dit door een onderwijs uit te werken waarin alle leerlingen zoveel 

mogelijk de eindtermen en ontwikkelingsdoelstellingen kunnen behalen.  

 

Anderzijds garanderen we dit via een zorgbeleid i.s.m. onder meer de sociale dienst en 

de Buitenschoolse Kinderopvang. Gemeentelijk onderwijs met een extraatje meer. 

 

A2 Verbouwingswerken en nieuwbouw van schoolgebouwen 
 De huidige infrastructuur van de school is erg verouderd en niet meer aangepast aan de 

hedendaagse normen en vereisten. De verbouwing/nieuwbouw van de school is dan ook 

een must in de komende jaren. 

 

A3 Nieuwe kinder- en jongerencampus 
 De school wordt een “brede school”: een open, multifunctionele school waarbij de 

infrastructuur gedeeld zal worden met andere verenigingen en functies. 

Multifunctionaliteit kadert in de idee van duurzaamheid. De school is geen eiland, maar 

gaat samenwerkingen aan met andere partners, de buurt, de ouders …  
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A4 Verdere digitalisering 
 Enerzijds is de digitalisering een must om een modern onderwijs te ontwikkelen. 

Anderzijds wordt verdere digitalisering en informatisering van de werking van de school 

ook opgelegd. Zowel voor de digitalisering als voor de aanschaf van leermiddelen moeten 

budgetten beschikbaar zijn.   

 

A5 Behoud van het werkingsbudget van de school 
 De school werkt reeds enkele jaren met eenzelfde budget. De omvang van dit budget moet 

in de toekomst behouden blijven. Voor herstellings- en onderhoudswerken worden aparte 

middelen voorzien. 

 

 

AP2 Kunstonderwijs behouden en stimuleren 

 
In Vorselaar wordt muziekonderwijs, georganiseerd door de stedelijke academie van Herentals. De 

tekenlessen worden georganiseerd door de tekenacademie van Herentals. Deze lessen dragen bij 

tot de artistieke opvoeding van onze kinderen en dit willen we in Vorselaar behouden. 

 

A1 Tekenlessen i.s.m. Academie Herentals 
 De Academie Beeldende Kunst van Herentals heeft in Vorselaar een volwaardige lokale 

afdeling met de nodige leerkrachten. Zo beschikt Vorselaar over een volwaardige 

tekenschool op eigen grondgebied. 

 

A2 Lokalennood oplossen voor tekenlessen 
Bij de toekomstige verbouwingen en nieuwbouw van de school wordt rekening gehouden 

met de behoefte van de academie aan genoeg lokalen, zodat een volwaardig en 

kwalitatief aanbod aan tekenlessen gegarandeerd blijft. 

 

A3 Behoud en ondersteuning van de muziekschool 
Het muziekonderwijs wordt georganiseerd door de stedelijke academie van Herentals. 

Vorselaar blijft dat mee ondersteunen. Sinds vorig jaar heeft de muziekschool haar plek in 

het KVRi. De gemeente zorgt voor logistieke ondersteuning en toezicht. We nemen 

extra acties om i.s.m. de Academies het deeltijds kunstonderwijs (muziek- en tekenschool) 

te promoten bij jongeren, onder meer via promotie in de Info Vorselaar en via 

kennismakingsinitiatieven. 

 

 

AP3 Zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs ondersteunen 

 
Als gemeentebestuur hebben wij de plicht om een aantal sociale voordelen aan te bieden voor alle 

onderwijsnetten op ons grondgebied. 

 

A1 Sociale voordelen voor beide onderwijsnetten 
De bijdragen voor middagtoezicht, de kosten van de toegangsprijs voor het zwembad van 

leerlingen lager onderwijs, de milieulessen IOK, de Sinterklaasactie en subsidies aan de 

oudercomités blijven behouden. In het kader van het middagtoezicht moet worden 

gewaakt over het steeds ter beschikking hebben van voldoende Wijk-werkers. 

 



P a g i n a  | 299 

 

A2 Ondersteuning van beide onderwijsnetten 
De gemeente zorgt dat beide onderwijsnetten steeds gebruik kunnen maken van de 

uitleendienst van de gemeente en hun activiteiten / inschrijvingsdagen e.d. bekend 

kunnen maken via “Info Vorselaar” en andere communicatiekanalen.  

 

 

AP4 Transparant en integraal flankerend onderwijsbeleid met focus 

op kinderen en jongeren met minder kansen 

 
Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties die een gemeente voert om vanuit de lokale 

situatie en als aanvulling op het Vlaamse onderwijsbeleid, in samenwerking met de lokale actoren 

onderwijsbeleid te ontwikkelen. Wij willen dit beleid samen met alle onderwijspartners zo volledig 

mogelijk uitbouwen. 

 

A1 Controle op de leerplicht 
Binnen het Lokaal Onderwijsplatform blijven we aandacht hebben voor de leerplicht. 

Het lokaal bestuur zal de wijkagenten mee inzetten bij een probleem i.v.m. de leerplicht. 

Indien nodig zal ook een maatschappelijk werker van het OCMW een huisbezoek brengen 

om de leer- of thuissituatie te bespreken. 

 

A2 Spijbelgedrag voorkomen 
 Medewerkers van het OCMW worden betrokken bij het spijbelplan Neteland / Provincie 

Antwerpen. Er wordt extra aandacht gegeven aan het schoolverzuim waar de ouders 

verantwoordelijk voor zijn (bv. voor en na schoolvakanties). Binnen de regio Neteland zal 

een spijbelplan worden opgemaakt (cf. PLP 41). 

 

A3 Ondersteuningsbeleid ter bevordering van deelname 

kleuteronderwijs 
 Kleuterparticipatie vergt bijkomende aandacht. Er worden afspraken gemaakt met de 

Landelijke Kinderopvang om een overgang tussen opvang en onderwijs te verzachten. 

We werken ook met Speelbabbels (i.s.m. ISOM/Neteland) waardoor kinderen jonger dan 

drie jaar gestimuleerd worden in hun sociale contacten en voorbereid worden op de eerste 

kleuterklas. De Speelbabbels blijven behouden. 

 

A4 Gestructureerd overleg met lokale onderwijsactoren 
 Het onderwijsplatform met vertegenwoordigers van het vrij en het gemeentelijk 

kleuteronderwijs, het vrij en gemeentelijk lager onderwijs, het vrij secundair onderwijs, de 

inrichtende macht van het vrij onderwijs in Vorselaar, de hogeschool Thomas More en het 

gemeentebestuur komt een aantal keer per jaar samen. Het onderwijsplatform wordt 

verder uitgebouwd als formeel overlegorgaan tussen het lokale bestuur en de lokale 

onderwijsactoren. Inhoudelijke bespreking en invulling van het beleidsplan flankerend 

onderwijs is een vast punt op de agenda van het onderwijsplatform. Afhankelijk van de 

te behandelen agenda kunnen vertegenwoordigers vanuit andere diensten en/of 

bedrijfswereld worden betrokken. Onderwijsgerelateerde aspecten binnen de verschillende 

beleidsdomeinen van de gemeente worden mee opgevolgd. Een voorbeeld daarvan zijn 

bijvoorbeeld allerlei initiatieven vanuit vrijetijdsdiensten, OCMW, politie, enzovoort. 
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A5 Op beleidsdomeinen die raakvlakken vertonen met het 

onderwijs initiatieven organiseren en ondersteunen i.s.m. 

onderwijspartners 
Er zijn verschillende domeinen waarin het lokale bestuur samenwerking met en 

mogelijkheden voor samenwerking ziet tussen onderwijs en andere partners zoals: cultuur, 

jeugd, sport, welzijn, … Binnen het onderwijsplatform, zowel lokaal in Vorselaar als 

binnen het scholenplatform Neteland, kan die samenwerking worden uitgebreid.  

 

A6 Bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare 

jongeren 
 We willen de scholen ondersteunen bij het realiseren van gelijke onderwijskansen en het 

voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom met bijzondere aandacht voor 

maatschappelijk kwetsbare leerlingen. We bieden een ondersteuningskader om 

probleemgedrag van jongeren te voorkomen (of verminderen). We trachten daarbij de 

betrokkenheid van de ouders en van de omgeving van de jongeren te vergroten. 

 

 Arktos ondersteunt de gemeente in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare 

jongeren. Arktos is een professionele vormingsorganisatie voor maatschappelijk 

kwetsbare jongeren van 12 tem 25 jaar. De ondersteuning moet bijdragen tot goede 

initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. We willen de deskundigheid op 

volgende terreinen bevorderen: maatschappelijk kwetsbare jongeren, projectmatig 

werken, actieve vorming, methoden en werkvormen en begeleidershouding. Hierbij zullen 

we samenwerken met de onderwijspartners, het CLB, de sociale dienst en de jeugd- en 

sportdienst. De ouders en de omgeving van de jongere hebben een onmiskenbare functie 

in de opvoeding en de verdere levensloop van de jongere. Arktos zal een belangrijke rol 

blijven spelen in dat beleid en trachten om de jongere terug op het goede pad te zetten. 

 

 Vorselaar bekijkt met de buurgemeenten of een plek kan worden gecreëerd waar jongeren 

nog meer zichzelf kunnen zijn en kunnen uitwaaien. Die roep is alsmaar groter i.f.v. 

geestelijke gezondheid en jeugdhulp. We zoeken daarin een intergemeentelijke 

samenwerking in de onmiddellijke buurt. 

 

A7 Sociaal onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale 

uitsluiting 
In nauwe samenwerking en in overleg met de sociale dienst en welzijnsschakel ’t Kiertje 

bouwen we een sociaal onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale uitsluiting. We 

organiseren i.s.m. Thomas More Hogeschool, Rode Kruis en ISOM/Neteland 

huiswerkbegeleiding voor kinderen met minder kansen. We gebruiken de middelen die 

ons in het kader van bestrijding kinderarmoede en het Kinderarmoedefonds ter 

beschikking gesteld worden ten volle. 

 

A8 Inzetten op levenslang leren 
 We organiseren in het lokaal dienstencentrum Sprankel! taal- en andere cursussen. De 

werking van Digidak ondersteunen we financieel vanuit het OCMW. Deze werking wordt 

tevens vanuit het Wijk-werken en vanuit vrijwilligers ondersteund. In het gemeentehuis, 

via het OCMW en het lokaal dienstencentrum Sprankel! verspreiden we informatie over 

avondonderwijs, basiseducatie e.d. Mogelijk kan Vorselaar zich ook extra profileren als 

locatie voor deeltijds avondonderwijs. 
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A9 Promotie van Vorselaar als onderwijsgemeente 
We gaan Vorselaar echt promoten als een onderwijsgemeente. Dat doen we in de 

communicatie van de gemeente (met een promotietekst, logo en een baseline) en met 

allerlei acties. We bieden ook ondersteuning aan de initiatieven en acties vanuit de 

Thomas More Hogeschool. Er zal worden gewerkt aan mobiliteit (parkeren, openbaar 

vervoer i.s.m. De Lijn), veilige schoolomgevingen en er worden ook impulsen gegeven om 

de huisvesting van studenten te optimaliseren. Ook een eigen doopcharter en een 

uitgebreidere samenwerking met de studentenclub ‘Reprobatum’ staan op het 

programma. 

 

 

BD2 Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, 

gelijkwaardige kansen bieden 
 

 Vorselaar wil alle inwoners gelijkwaardige kansen bieden. In het bijzonder wordt daarbij gefocust 

op kinderen, senioren, personen met een handicap en mensen met een armoede-ervaring. 

 

AP1 Dienst gezinszorg: dienstverlening op maat van de cliënt 
 

Door de toenemende vergrijzing wordt de thuishulp steeds belangrijker. Veel senioren wonen 

graag zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning. De dienst gezinszorg moet hierop inspelen 

en zijn dienstverlening in die zin aanpassen.  

 

A1 Optimale samenwerking tussen dienst gezinszorg, sociale 

dienst en poetsdienst 
Deze samenwerking is van belang omdat al deze diensten een signaalfunctie hebben en 

complementair moeten werken. Hierdoor kan de cliënt zo lang mogelijk in zijn 

thuissituatie blijven en kunnen gezinnen die het moeilijker hebben, voldoende 

ondersteund worden in het dagelijks leven. Op deze manier kunnen zij vaardigheden 

aanleren die hen helpen in het dagelijks leven. 

 

A2 Flexibel en op onregelmatige tijdstippen werken 
Het lokaal bestuur is op het vlak van de dienst gezinszorg afhankelijk van het 

samenwerkingsverband IVA Thuiszorg Kempen. Er wordt overwogen om de werking van 

de dienst de komende jaren uit te breiden naar het werken op onregelmatige 

tijdstippen. In het licht van de concurrentie met de private markt, kan alleen zo 

“maatwerk” worden geleverd. 

 

A3 Naambekendheid en het positief imago van de dienst 

gezinszorg 
Onze inwoners zijn nog niet voldoende op de hoogte van deze dienstverlening. Over de 

inhoud van de functie van verzorgende moeten we duidelijk blijven communiceren. 

 

A4 Samenwerking met andere diensten in het kader van een 

integrale gezinszorg 
De dienst gezinszorg zal deelnemen aan het multidisciplinair overleg dat wordt 

georganiseerd door verschillende partners rond een cliëntsituatie. Alleen door zo te werken 
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komen alle diensten op dezelfde lijn terecht met eenzelfde doel voor ogen. Zo krijgt de 

cliënt een integrale zorg en hulp. 

 

 

AP2 Opvoedingsondersteuning 
Kinderen vormen onze toekomst. Een vroege ondersteuning van ouders en kinderen is dus 

belangrijk. Wij moeten kunnen antwoorden op opvoedingsvragen van de ouders. 

 

A1  Samenwerking en specialisatie: meerwaarde voor sociale 

dienst, BKO en cliënten 
De buitenschoolse kinderopvang is een laagdrempelige plaats van waaruit problematische 

thuissituaties kunnen worden gedetecteerd. Door samenwerking met het OCMW binnen 

de buitenschoolse kinderopvang kan hier vlotter op ingespeeld worden. Zowel binnen het 

OCMW als binnen de buitenschoolse kinderopvang kan de expertise om op vragen van 

ouders te beantwoorden nog vergroot worden. Dankzij vorming en intervisie kan deze 

deskundigheid worden verhoogd.  

 

A2  Ruim aanbod inzake opvoedingsondersteuning 
Samen met het OCMW, het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en het Lokaal Overleg 

Opvoedingsondersteuning (LOO) organiseren we laagdrempelige activiteiten die 

ondersteuning bieden bij de opvoeding van de kinderen. Hierin kan ook het Lokaal 

Dienstencentrum een grote rol spelen. Het Huis van het Kind vormt de rode draad in die 

opvoedingsondersteuning en wordt verder ondersteund. 

 

 

AP3 Goede buitenschoolse kinderopvang 

 
Ook goede opvang voor en na de schooluren is belangrijk. De gemeente zorgt voor goede 

buitenschoolse kinderopvang.  

 

A1 Digitalisering van de kinderopvang 
Een moderne buitenschoolse kinderopvang kan alleen efficiënt werken als hiervoor de 

nodige software beschikbaar is.  

 

A2 Kwaliteit verder ontwikkelen 
Voor goede kinderopvang zijn gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers nodig. 

Hiervoor moet de functie aantrekkelijk en uitdagend zijn. Voldoende vorming tijdens de 

loopbaan blijft een aandachtspunt. Een meerwaarde binnen de werking over kwaliteit zien 

we in een nauwere samenwerking tussen buitenschoolse kinderopvang en de sociale 

dienst. Daarnaast moet er leeftijdsgericht gewerkt worden.  

 

In het kader van de subsidiedossiers en de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 

2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven in de omgevingsanalyse) 

doorlopen. De omgevingsanalyse, het strategisch meerjarenplan en de actieplannen voor 

kinderopvang werden uitvoerig besproken in het lokaal overlegorgaan. 

 

A3 Flexibel omgaan met beleid inzake aantal opvangplaatsen 
 Om te kunnen blijven voorzien in een voldoende aantal opvangplaatsen, zowel voor 0 tot 

3-jarigen als voor de buitenschoolse kinderopvang zal de zogenaamde “web- en 
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nestfunctie” verder uitgebouwd worden. We organiseren - in de mate van het mogelijke 

- verder de verplaatsingen van en naar hobby’s, kampen, enz.  

 

A4 Samenwerking tussen BKO, sociale dienst en onderwijs 

inzake maatschappelijk kwetsbare jongeren/-situaties 
 We willen meer structureel samenwerken met alle onderwijspartners en de sociale dienst 

om problematische thuissituaties beter te kunnen aanpakken en te kunnen voldoen 

aan integrale en inclusieve kinderopvang. Ook het nieuwe “jeugdwelzijnsoverleg” kan 

hieraan bijdragen. 

 

A5 Extra kansen voor kinderopvang op nieuwe kinder- en 

jongerencampus 
 Het project waarbij school en jeugdcentrum worden vervangen door een nieuw project 

waarbij multifunctioneel gebruik van binnen- en buitenruimtes voorop staat,  biedt ook 

extra kansen voor de kinderopvang. De buitenruimte kan uitgebreid worden, er kan 

flexibeler omgesprongen worden met binnenruimtes en er kan een beter te verduisteren 

ruimte komen voor de middagslapers. 

 

 

AP4 Coördinerende rol inzake kinderopvang 
 

Als neutrale partner neemt het lokaal bestuur in samenwerking met het Lokaal Overleg 

Kinderopvang, het Huis van het Kind Middenkempen en Neteland Welzijn & Zorg de coördinatie 

van opvangmogelijkheden in Vorselaar op zich. 

 

A1 Coördinatie van opvangmogelijkheden in de gemeente   
De gemeente heeft zicht op het aantal opvangplaatsen op haar grondgebied en stimuleert 

en ondersteunt partners bij tekorten. De gemeente verzorgt het netwerk van alle 

opvangpartners binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang en ondersteunt deze 

adviesraad. Inwoners worden geïnformeerd over het totale aanbod in de gemeente.  

 

A2 Nauwe samenwerking met ISOM / Neteland voor het 

“Lokaal Loket” 
 Het Lokaal Loket Kinderopvang wordt uitgebouwd in samenwerking met het Huis van 

het Kind Middenkempen en Neteland - Welzijn & Zorg. We willen op deze manier de 

opvangvragen centraliseren, de gebruikers informeren en drempels naar de opvang 

verlagen. 

 

A3 Uitwerking van nieuw decreet schoolgaande kinderen 
Het volledige aanbod wordt in kaart gebracht om het lokale en regionale opvang- en 

vrijetijdsaanbod te bundelen en op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt conform de 

voorschriften in het decreet. Er worden waar mogelijk nieuwe samenwerkingen opgestart 

met de diensten vrije tijd, onderwijs- en andere partners.  
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BD3 Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en toegankelijk voor 

iedere burger in Vorselaar en in het bijzonder voor groepen 

met specifieke behoeften 
 

Sociaal beleid blijft een prioriteit voor het lokaal bestuur. Gemeente en OCMW werken al jaren 

geïntegreerd en voeren één integraal welzijnsbeleid. Door de vele uitdagingen, onder meer inzake 

vergrijzing, vereenzaming en (kinder)armoede, blijft dat de komende jaren een prioriteit voor 

Vorselaar. 

 

AP1 Sociale dienst: aandacht voor groepen met specifieke 

behoeften en noden 
 

De sociale dienst heeft zich de laatste jaren ten volle gericht op zijn kernopdracht, nl. de nodige 

integrale hulpverlening bieden aan kansengroepen binnen Vorselaar. Het integraal werken is de 

afgelopen jaren een vernieuwing geweest binnen de dienst en is de volgende jaren nog aan 

uitbreiding en verdieping toe. Hierbij is samenwerking met interne en externe diensten op 

verschillende beleidsdomeinen en met verschillende sectoren van groot belang. De sociale dienst 

staat er voor de kansengroepen maar uiteraard is iedere burger met zijn welzijnsvragen welkom. 

 

A1 Verdere optimalisering van het activeringsbeleid 
Het tewerkstellingsbeleid wordt nog meer omgevormd naar een activeringsbeleid. Enkel 

door activering kan worden gewerkt aan de zelfredzaamheid van de cliënt. We moeten 

ons duidelijk richten naar de meest zwakke groep. De sterkere cliënten vinden hun weg 

via toepassing van art. 60 en Wijk-werken. In dit kader is de heroriëntering van de dienst 

tewerkstelling binnen ISOM/Neteland naar een activeringsdienst een noodzaak.  

 

 

A2 Verdere professionalisering van de dienstverlening 
  Via ”empowerment” en grotere betrokkenheid van de cliënten begeleiden we de cliënt 

verder integraal op alle levensdomeinen naar een grotere zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid. De sociale dienst evolueerde op erg korte tijd naar een meer integrale 

hulpverlening, maar deze werkwijze moet nog verder evolueren naar concrete 

begeleidingsplannen, formeel en informeel cliëntoverleg. Een dergelijke aanpak van 

dossiers is erg arbeidsintensief. 

 

Om versnippering te vermijden, gaat Vlaanderen de lokale besturen ondersteunen om via 

één lokale gezinscoach een intensieve begeleiding op maat te voorzien. Die coach moet 

gezinnen op alle vlakken vooruithelpen. In de eerste plaats komen de lokale gezinscoaches 

er voor de meest kwetsbare gezinnen die kampen met verschillende problemen, maar ze 

kunnen ook helpen voorkomen dat gezinnen in dergelijke situaties terechtkomen. We 

bekijken of we dat model ook kunnen gebruiken in de dienstverlening van de sociale 

dienst. 

 

A3 Meer efficiëntie binnen de sociale dienst 
 We werken verder aan een sociale dienst met een goede structuur en aan een goede 

transparantie van de dossiers. We doen dit o.a. via het opstellen van draaiboeken voor 

dossiers leefloon en schuldbemiddeling. De software werd de laatste jaren uitgebreid op 

vlak van het sociaal onderzoek, de komende periode zal deze verder uitgebreid worden 

voor de financiële begeleidingsplannen. 
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A4 Meer sociale dienst “aan huis” 
Mensen worden nog meer binnen hun eigen leefwereld benaderd: huisbezoeken, 

begeleiden van de cliënt bij verplaatsingen, … Kortom: we moeten streven naar een 

begeleiding op maat en gaan “outreachend” te werk (we stappen naar de cliënt toe).  

 

A5 Bestaande en nieuwe samenwerkingen, intern & extern 
De samenwerking met externe diensten moet zeker behouden worden zodat het OCMW 

 bepaalde vormen van dienstverlening kan aanbieden (ISOM, Neteland, Welzijnszorg 

Kempen). Hierdoor kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Evaluatie is steeds nodig. 

Intern kan de samenwerking met bepaalde diensten nog worden verbeterd. Zo zal worden 

gewerkt aan het “Geïntegreerd Breed Onthaal”, het Drugspreventiebeleid en de 

ondersteuning van ’t Kader. Er wordt ook verder samengewerkt met de beleidsgroep van 

’t Kiertje. Specifiek op het vlak van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) wordt via het 

samenwerkingsverband Neteland – Welzijn & Zorg (ISOM) een subsidieaanvraag 

ingediend waarbij men zich in de eerste plaats gaat richten op mensen met een 

verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord. Samen met de lokale besturen 

nemen ook het CAW en de diensten voor maatschappelijk werk van De Voorzorg, 

Christelijke en Liberale Mutualiteit, het Onafhankelijk Ziekenfonds en het Vlaams Neutraal 

Ziekenfonds deel aan dit initiatief. 

 

Binnen het GBO zal worden gewerkt aan: 

- een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor 

de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal; 

- het faciliteren van basiswerkers in hun samenwerking en het eenduidig aansturen 

om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren; 

- de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de 

concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband GBO; 

- het delen van expertise; 

- concrete en proactieve acties opgezet om de doelgroep te bereiken. 

 

A6 Kansengroepen aan het maatschappelijk leven laten 

deelnemen met bijzondere aandacht voor kinderen 
We zorgen voor een optimale benutting van het Fonds voor Participatie en Sociale 

activering en werken aan een verdere uitbouw van het Kinderarmoedefonds. Het lokaal 

bestuur gaat een duurzame samenwerking aan met het Feestvarken. Daardoor kunnen 

kinderen in gezinnen met minder middelen ook rekenen op een cadeau op hun verjaardag. 

 

De sociale kruidenier wordt verder ontwikkeld en de Welzijnsschakel ’t Kiertje zal vanuit 

het lokaal bestuur verder ondersteund worden, waarbij er ook bijzondere aandacht gaat 

naar de beleidsgroep om de kansengroep zo veel mogelijk aan het sociale beleid te laten 

deelnemen.  

 

A7 Ondersteunen van doelgroepen die ongelijke kansen 

krijgen 
Op verschillende vlakken gaat aandacht naar de ondersteuning van maatschappelijk 

kwetsbare personen. We stimuleren een sportaanbod voor mensen met een handicap 

(G-sport), vanuit Neteland wordt die werking de komende periode versterkt.  
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Daarnaast wordt voldoende aandacht besteed aan ondersteuning inzake palliatieve 

zorgen en blijft de subsidie aan ISPAHAN behouden.  

 

 

AP2 Aandacht voor toenemende diversiteit, in het bijzonder voor 

haar burgers met een allochtone achtergrond   
 

Het lokaal bestuur zorgt er voor dat deze bevolkingsgroep op de diverse levensdomeinen de kans 

krijgt om optimaal binnen de dorpsgemeenschap te integreren.   

 

A1 Ondersteuning voor medewerkers om allochtonen goed 

op te vangen 
De medewerkers ontwikkelen voldoende vaardigheden in de omgang en de communicatie 

met anderstaligen. Vanuit het lokaal bestuur wordt gewerkt aan een onthaalbeleid, aan 

het informatie kunnen verstrekken - zowel mondeling als schriftelijk - in duidelijke en 

begrijpelijke taal. 

 

A2 Integratie bevorderen door deelname en organisatie van 

activiteiten 
We organiseren laagdrempelige activiteiten voor anderstaligen waarbij zij gestimuleerd 

worden om Nederlands te leren en te spreken / oefenen en stimuleren hen om deel te 

nemen aan activiteiten van lokale verenigingen. Via deze weg heeft inburgering in de 

lokale gemeenschap de meeste kansen.  

 

 

AP3 Extra ondersteuning voor mensen met een verhoogde zorg en 

hun mantelzorgers 
 

De vergrijzing kan niet enkel het hoofd geboden worden door de lokale besturen en de klassieke 

zorgverstrekkers. Mantelzorg en ook buurtzorg is daarin essentieel. Mantelzorgers verdienen 

erkenning en steun vanuit het lokaal bestuur. 

 

A1 Voldoende ondersteuning van en communicatie met 

mantelzorger 
De mantelzorgpremie blijft behouden en er zal worden nagegaan of een socio-

pedagogische toelage kan worden ingevoerd. Op die manier kan iedere zorgbehoevende 

bevolkingsgroep, van kind tot volwassene, een extra ondersteuning ontvangen.  

 

 

AP4 Mensen met een beperking en die niet of beperkt mobiel zijn, 

helpen naar een grotere mobiliteit 
 

Mensen met een beperking participeren minder aan de samenleving, vaak door de afhankelijkheid 

of verminderde mogelijkheden inzake mobiliteit. We blijven extra inzetten op die mobiliteit en 

clusteren de bestaande dienstverlening met de MinderMobielenCentrale. 

 

A1 Behouden van de bestaande dienstverlening 
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 We zijn aangesloten bij de regionale werking van de Rolmobiel waarop inwoners met 

een beperkte mobiliteit een beroep kunnen doen.  

 

A2 Eigen busje om de meest kwetsbare groepen te bereiken 
 Het OCMW beschikt over een busje met rolstoelfunctie. Dit wordt verder ingezet, 

voornamelijk om de meest kwetsbare en minder mobiele mensen te vervoeren van en naar 

het dienstencentrum. Op regelmatige tijdstippen wordt bekendheid gegeven aan deze 

dienstverlening. 

 

A3 Lokaal bestuur organiseert de MinderMobielenCentrale 
 Het lokaal bestuur neemt vanaf 2020 zelf de werking van de MinderMobielenCentrale 

over en zorgt voor voldoende personeel. 

 

 

AP5 Lokaal woonbeleid op het vlak van sociaal betaalbare en 

aanvaardbare huurwoningen 
 

Het lokaal bestuur behoudt voldoende aandacht voor sociale huisvesting en het lokale woonbeleid 

dat hiermee samenhangt. Het lokale woonbeleid van het lokaal bestuur wordt uitgebreid 

toegelicht onder het beleidsdomein “ruimte, omgeving en infrastructuur” (5.1). 

 

A1 Sociaal Verhuurkantoor ISOM mee blijven ontwikkelen 
 Nog te weinig eigenaars zijn zich bewust van de mogelijkheden om via het SVK ISOM 

een onroerend goed te verhuren. We moeten hierover dus beter communiceren en/of 

infomomenten organiseren. De Vlaamse regering besliste ook principieel tot een 

reorganisatie daarvan in de toekomst. Wij willen die evolutie zelf sturen in de regio. 

 

A2 Lokaal woonbeleid faciliteren 
 Wij blijven deelnemen aan het lokaal woonbeleid om zo een sociaal woonbeleid te 

realiseren. 

 

A3 Actief sociaal woonbeleid en zorg voor sociale woningen 
Het bestuur werkt nauw samen met de huisvestingsmaatschappijen om zo een 

voldoende aanbod op maat van Vorselaar na te streven. Het bestuur blijft zijn sociale 

woningen goed onderhouden. Tevens blijven we verder voorzien in noodopvang en 

behouden we de samenwerking in het kader van de Wooncel. 

 

A4 Alternatieve woonvormen 
  Zie ook de visie in het gedeelte “ruimtelijke ordening/wonen”.  

 Het bestuur creëert ook zelf een strategische visie op de woonbehoeften van senioren en 

hulpbehoevenden in de toekomst. Het diensten- en ontmoetingscentrum kan daarin een 

belangrijke rol spelen. 

 

 

AP6 Seniorenbeleid 
 

Vorselaar organiseerde de vorige legislatuur een ouderenbehoeftenonderzoek. De resultaten 

daarvan waren een stimulans om nog meer in te zetten op een echt seniorenbeleid. Onder meer 

het welzijnsplatform, OKRA en Lokaal DienstenCentrum (LDC) Sprankel! zijn daarin belangrijke 
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partners. Vanuit de sociale dienst wordt een maatschappelijk medewerker ingezet om ook 

huisbezoeken te organiseren en acties op te zetten.  

 

A1 Meer gecoördineerd seniorenbeleid 
 Naar aanleiding van het ouderenbehoefteonderzoek werd een seniorenbeleidsplan 

opgemaakt. Het lokaal bestuur maakt nu werk van de uitrol van dit beleidsplan. Door de 

aanwerving van een halftijds maatschappelijk werker kan rond dit thema meer expertise 

rond opgebouwd worden. 

 

A2 Activiteiten en acties op maat van senior  
 De maatschappelijk werker die zich specifiek richt naar seniorenbeleid zet aangepaste 

acties ter ondersteuning van de senior op, bijvoorbeeld in samenwerking met het 

dienstencentrum.  

 

A3 Dienstverlening voor senior behouden  
 De dienstverlening zoals  thuiszorg, poetsdienst, mantelzorgtoelage, … wordt behouden 

zodat de senior in staat zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen.  

 

 

AP7 Lokaal dienstencentrum als neutrale draaischijf van het 

gemeenschapsleven en het vrijwilligersbeleid 
 

Zowel het gemeenschapsleven als het werken met vrijwilligers zijn belangrijke troeven in het 

opzetten van sociale netwerken voor onze inwoners. Het dienstencentrum Sprankel! is de plaats 

bij uitstek om dit alles vanuit een centrale aansturing verder te blijven organiseren. 

 

A1 Werking dienstencentrum heroriënteren en nog meer 

richten op buurtwerking  
Het lokaal dienstencentrum organiseert enerzijds een veelheid aan activiteiten, 

dorpsrestaurant en is het aanspreekpunt voor de bewoners van de serviceflats, de 

vrijwilligers en de gebruikers / bezoekers en werkte, anderzijds, de afgelopen jaren reeds 

veel rond buurtwerking. O.a. het Zorg Informatie Netwerk van de Veldstraat was een 

succes. Er zal worden nagegaan hoe dit concept naar andere buurten kan worden 

uitgerold. Dit alles kadert in de heroriëntatie van het LDC in het kader van het nieuwe 

Woonzorgdecreet waarbij het accent meer zal worden gelegd op buurtgerichte zorg.  

 

A2 Samenwerking met dienstencentrum voor aangepast 

vervoer 
 Nog steeds zijn er bewoners die niet mobiel genoeg zijn om zich naar het LDC te 

verplaatsen. Sprankel! blijft zich inspannen om bij deze mensen het aanbod van de liftbus 

bekend te maken zodat zij de verplaatsing naar het dienstencentrum kunnen maken en 

samen met anderen een maaltijd kunnen nuttigen of een activiteit kunnen bijwonen.   

 

A3 Serviceflats gaandeweg omvormen tot 

assistentiewoningen 
Hoewel Vorselaar de eerste jaren nog niet verplicht is om over te schakelen naar 

assistentiewoningen, wordt hier toch al aan gewerkt om tegemoet te komen aan de 

stijgende zorgbehoevendheid van de bewoners. 
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AP8 Vrijwilligersbeleid professioneel uitbouwen en verfijnen 
 

Het lokaal bestuur kan rekenen op de inzet van veel vrijwilligers, onder meer in dienstencentrum 

Sprankel! Niet alleen voor onze eigen vrijwilligers maar ook daarbuiten is er nood aan een 

consequent maar ook sterk ondersteunend vrijwilligersbeleid. 

 

A1 Vrijwilligersbeleid uitrollen in volledig lokaal bestuur  
 Het vrijwilligersbeleid wordt één vrijwilligersbeleid voor zowel gemeente als OCMW, met 

name één vrijwilligersbeleid voor het volledige lokale bestuur. 

 

A2 Vrijwilligersbeleid versterken 
In samenwerking met de coördinator vrijwilligerswerking van ISOM/Neteland zal het 

vrijwilligersbeleid worden behouden en verfijnd. Intergemeentelijk wordt gezocht naar 

een mogelijkheid om het beheer van vrijwilligers beter te organiseren. In het 

vrijwilligersbeleid zelf trachten we vooral de medioren en jonge senioren extra te 

bereiken.  

 

 

AP9  Preventief gezondheidsbeleid 
 

Gezond door het leven gaan is een steeds belangrijker gegeven in onze maatschappij. Dit geldt 

voor iedere inwoner ongeacht zijn leeftijd. Het is van belang dat verschillende preventieve acties 

op touw worden gezet. 

 

A1 Vanuit het lokaal dienstencentrum verder werken aan een 

preventief gezondheidsbeleid en buurtgericht werken  
In samenwerking met LOGO Kempen zullen we acties op vlak van gezondheid opzetten 

binnen het lokaal dienstencentrum. Het dienstencentrum kent immers reeds een groot 

aantal bezoekers en is laagdrempelig. We stappen ook mee in het nieuwe lokaal 

gezondheidspreventiebeleid van de Vlaamse overheid en overleggen met de Kempense 

buurgemeenten, het CGG, het CAW en LOGO Kempen. 

 

A2 I.s.m. ISOM/Neteland deelnemen aan uitwerking van 

eerstelijnszorgregio voor een (preventief) 

gezondheidsbeleid 
In samenwerking met ISOM / Neteland zal het lokaal bestuur vertegenwoordigd zijn in de 

eerstelijnszorgregio om hier de komende periode mee vorm aan te geven. Diensten en 

bestuurders volgen die eerstelijnszorgregio actief mee op. 

 

 

AP10 Goede warme maaltijden voor inwoners die daar zelf niet meer 

voor kunnen zorgen 
 

Het zorgen voor een gezonde warme maaltijd voor inwoners, ongeacht hun leeftijd, die niet zelf 

kunnen instaan voor de dagelijkse maaltijd, kadert volledig in onze visie rond de werking van de 

dienst gezinszorg en onze visie rond het preventief gezondheidsbeleid en de integrale 

hulpverlening. 
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A1 Behouden van aanbod 
 Het OCMW organiseert het aanbod van warme maaltijden. Dat wil niet zeggen dat het 

OCMW de maaltijden ook zelf moet rondbrengen. Daarover worden met kandidaat-

leveranciers de mogelijkheden bekeken. 

 

A2 Bewaken van kwaliteit maaltijden 
 Om deze kwaliteit te garanderen gaan we tevredenheidsmetingen uitvoeren. 

 

 

AP11  Poetsdienst OCMW ter ondersteuning van de meest behoeftige 

in zijn thuissituatie 
 

De poetsdienst zorgt mee voor ondersteuning in de gezinnen waar dit nodig is en staat de dienst 

gezinszorg bij in de uitvoering van poetstaken. Ook de poetsdienst kadert in de visie om de senior 

zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar ook in de visie van integrale hulpverlening. 

 

A1 Behoud van bestaande aanbod 
De poetsdienst van het OCMW heeft een duidelijke signaalfunctie in problematische 

situaties.  

 

A2 Samenwerking poetsdienst, gezinszorg en sociale dienst 

verstevigen 
 Gezinszorg en poetsdienst zijn elkaar aanvullende diensten. De poetsdienst staat in voor 

het onderhoud van de woning, de gezinszorg richt zich op ondersteuning van de cliënt 

zelf. Complementair werken kan ervoor zorgen dat de cliënt langer in zijn vertrouwde 

thuissituatie blijft. Tevens moet de samenwerking tussen de poetsdienst en sociale dienst 

te worden uitgebreid in het kader van het integraal werken en de ondersteuning van de 

cliënt. 
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BD4 Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog 

grotere plaats kan innemen 
 

De ongelijkheid tussen Noord en Zuid is een grote problematiek in onze huidige maatschappij. 

Onze huidige consumptiemaatschappij versterkt die ongelijkheid alleen maar en heeft een 

rechtstreekse invloed op lonen, werkomstandigheden, klimaatverandering, ... aan de andere kant 

van de wereld. Als lokaal bestuur is onze invloed beperkt maar we kunnen onze inwoners 

sensibiliseren door deze ongelijkheid in de kijker te zetten. Als iedereen zich daar bewust van is en 

zich erom bekommert kan het proces van gelijkheid versneld worden. 

 

AP1 Inwoners van Vorselaar bewust maken van de mondiale 

uitdagingen via acties voor verschillende doelgroepen met 

specifieke aandacht voor Fair Trade en duurzame ontwikkeling 
 

Zowel binnen onze eigen gemeente als ver buiten haar grenzen zijn er heel wat 

samenlevingsproblemen en is niet iedereen even gewapend tegen maatschappelijke moeilijkheden 

of obstakels. Vorselaar wil opkomen voor deze kwetsbaren door een breed sociaal beleid te voeren. 

Daarnaast wil de gemeente haar inwoners bewust maken van solidariteit en mondiaal beleid, 

samen met organisaties die bezig zijn met deze problematiek. Het beleid rond solidariteit en 

mondiaal beleid bestond vooral uit subsidies en enkele interne acties rond Fair Trade. Sinds de 

voorbije legislatuur werd volop ingezet op deze thema’s: ondersteuning bieden aan middenveld, 

de jeugd betrekken door samenwerking met de scholengemeenschap, andere doelgroepen 

bereiken via o.a. het lokaal dienstencentrum en Fair Trade / duurzame ontwikkeling in de kijker 

blijven zetten. 
 

A1 Het mondiaal beleid aanpassen aan de huidige werking 

van de maatschappij  
Het mondiale beleid binnen Vorselaar heeft nood aan een frisse en aangepaste kijk op 

haar werking.  De huidige kerngroep is een groep met veel ervaring. Deze zal opnieuw 

worden samengebracht om van daaruit te werken aan een nieuwe visie. 

 

A2 Jaarlijks evenement en themaweek rond de Noord-

Zuidproblematiek in samenwerking met 

scholengemeenschap 
Het aantal kinderen en jongeren dat school loopt in Vorselaar is in vergelijking met ander 

gemeenten veel groter. Naast de twee basisscholen zijn er ook een grote secundaire school 

en een hogeschool gevestigd in de gemeente. Door vanaf 2014 een samenwerking op te 

starten tussen de scholen en coördinatie en ondersteuning vanuit de gemeente konden 

krachten gebundeld worden om tot een groter bereik en meer ruchtbaarheid te komen. 

Automatisch bereiken we zo ouders, grootouders en mensen die op één of andere manier 

betrokken zijn bij het Vorselaarse onderwijslandschap. Waar vroeger kleine acties los van 

elkaar bestonden, wordt er nu werk gemaakt van één groot gezamenlijk project met de 

scholengemeenschap waarvan de gemeente trekker is. De bedoeling is om een 

themaweek aan een internationaal evenement te koppelen waarin alle scholen 

ondergedompeld worden in de mondiale problematiek. Een combinatie van workshops, 

lezingen, voorstellingen, optredens, lessenpakketten, praktijkervaringen, … zorgen ervoor 

dat de kijk van kinderen en jongeren op de wereld verbreed wordt. Ook andere partners 
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zoals het lokaal dienstencentrum, de bibliotheek, … worden bij deze week betrokken om 

ook andere doelgroepen te bereiken.  

 

A3 Titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder 

uitwerken 
Vorselaar is er trots op bij de eerste Fair Trade Gemeenten te horen. We willen een 

pioniersrol blijven vervullen en dus willen we deze titel behouden, Fair Trade verder onder 

de aandacht van de inwoners brengen en hen nog meer betrekken bij de uitwerking ervan. 

We blijven Fair Trade koffie, fruitsap en wijn verbruiken en geven nieuws rond Fair Trade 

een plaats in onze communicatiekanalen. De gemeente bekijkt ook waar ze dit extra in de 

kijker kan zetten binnen de dienstverlening. Trouwers en jubilarissen ontvangen een Fair 

Trademand. Daarnaast wil de gemeente bedrijven blijven stimuleren om Fair Trade 

producten te gebruiken en/of verkopen en organisatoren van evenementen aanmoedigen 

om dat ook te doen om zo hun evenement duurzamer te maken. Het lokaal 

dienstencentrum serveert jaarlijks een Fair Trade maaltijd. Dit alles wordt uitgevoerd in 

nauwe samenwerking met het adviesorgaan en de trekkersgroep Fair Trade Gemeente.  

 

A4 Gemeentepersoneel gevoelig maken voor de Noord-

Zuidproblematiek via verschillende sensibiliseringsacties 
Het uithangbord van de gemeente is het personeel. Om als gemeente het goede voorbeeld 

te geven is het personeel dus heel belangrijk. Acties door en voor het personeel zijn een 

goed middel voor team-building en bewustmaking. Zo wordt jaarlijks deelgenomen aan 

Fairtrade@Work, een activiteit waarvoor het initiatief van het personeel zelf komt en die 

gefinancierd wordt door de gemeente. Via een koppeling met een internationaal 

evenement zetten we daarnaast de eerlijke koffie in de kijker, zowel bij het personeel als 

bij bezoekers van het gemeentehuis. De Dikketruiendag wordt ook elk jaar georganiseerd. 

Hierdoor willen we ons imago als duurzame gemeente met een hart voor het zuiden extra 

kracht bij zetten.  

 

A5 Middenveld ondersteunen op financieel, logistiek en 

inhoudelijk vlak 
Het middenveld in Vorselaar is zeer uitgebreid en bereikt heel veel mensen van 

verschillende doelgroepen. Als adviesraad is er het Overlegplatform Mondiaal Beleid. 

Zij verdienen allen de nodige ondersteuning op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak. 

Op financieel vlak wordt er een budget vrijgemaakt dat zowel voor de werking als voor 

evenementen kan gebruikt worden. Op logistiek vlak mag het middenveld gebruik maken 

van de uitgebreide uitleendienst van de gemeente en krijgen ze ondersteuning van 

personeel op bepaalde evenementen. Op inhoudelijk vlak is er een personeelslid dat goed 

op de hoogte is van alles wat met Mondiaal Beleid te maken heeft. 

 

A6 Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking  
 

Het nieuwe beleid (convenant ontwikkelingssamenwerking) uit de voorbije legislatuur en 

de bijbehorende sensibilisering is een grote stap vooruit voor Vorselaar. De gemeente 

neemt initiatief om aanvullend op het bestaande particuliere aanbod zelf acties te 

organiseren. Er wordt bijkomende ondersteuning voorzien voor vorming en activiteiten 

waarin de ongelijkheid in de wereld aan bod komt. Vorselaar werkt mee aan de 

burgemeesterconvenant, werkt rond de “duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen” (SDG’s) 

en maakt zelf ook budget vrij voor mondiaal beleid. De gemeente wil hier nog meer op 
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inzetten en budgetten vrijmaken. Indien bovenlokale of sectorale subsidies zich aanbieden 

zal de gemeente hier gebruik van maken. 

 

A7 Programmatie activiteiten rond Noord-Zuidproblematiek 

binnen bestaande vrijetijdsaanbod 
Binnen het vrijetijdsaanbod van de gemeente organiseren we activiteiten rond de Noord-

Zuidproblematiek en bewustmaking. Deze worden op zichzelf georganiseerd of worden 

gekoppeld aan bestaande activiteiten of dienstverlening zoals speelpleinwerking, 

kinderopvang, jaarmarkt, bibliotheek, …  

 

A8 Stimuleren van programmatie binnen het particulier 

vrijetijdsaanbod, organisatie van projecten en mondiale 

vorming 
Verenigingen en particulieren worden gestimuleerd om activiteiten rond de Noord-

Zuidproblematiek en bewustmaking te organiseren. Zij  krijgen hiervoor ondersteuning op 

verschillende vlakken. Het bestaande externe aanbod waar deze doelgroep acties kan rond 

opzetten wordt actief bekend gemaakt via verschillende gemeentelijke kanalen. Er worden 

ook buiten de Vorselaarse grenzen heel wat zinvolle initiatieven genomen, acties 

uitgevoerd of projecten opgezet. Vorselaar wil zijn inwoners stimuleren hierin hun steentje 

bij te dragen en mits motivering en voorstelling van het initiatief en een positieve 

beoordeling kan er financiële ondersteuning gegeven worden. Zo willen we studenten, 

werknemers, … aanzetten om deel te nemen aan projecten of om zelf initiatief te nemen 

om iets op te zetten in hun school, op hun werk, … Inwoners die zich engageren voor een 

groot overkoepelend project en daar in de gemeente acties rond willen doen worden ook 

financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteund. Via een subsidiereglement wordt 

vastgelegd welke financiële ondersteuning verenigingen, particulieren en projecten 

kunnen krijgen. Mondiale vorming wordt aangemoedigd en gestimuleerd, zowel voor 

vrijwilligers, professionelen als voor leerkrachten. Het aanbod aan mondiale vorming 

wordt bekendgemaakt bij de inwoners en het middenveld. De helft van de kostprijs voor 

deze vorming kan worden terugbetaald.  

 

A9 Wereldfeest voor hele bevolking 
Een Wereldfeest is de ideale activiteit om mensen uit de gemeente te informeren en 

sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek. Dit wordt gekoppeld aan het 

scholenproject en georganiseerd met andere actoren om zo een feest op gemeentelijk 

niveau te organiseren. Het wereldfeest bestaat uit een uitgebreid en divers aanbod aan 

activiteiten, informatie, praktijkervaringen. Het wereldfeest is in tegenstelling tot het 

scholenproject toegankelijk voor alle inwoners van Vorselaar en daarbuiten en door het 

traject dat afgelegd werd in de scholen spreken we een zeer grote doelgroep aan. Gelet op 

het grote succes van het eerste Wereldfeest zal dit zeker een vervolg krijgen. 

 

A10 Bestaande banden met partneroverheden uitwerken 
Vorselaar heeft een lange traditie van inwoners die deelnemen aan projecten en zelfs 

langere tijd in het zuiden blijven. Hierin liggen kansen om linken te leggen met 

partneroverheden. Momenteel zijn er contacten tussen inwoners, organisaties en 

overheden maar we willen dit uitbouwen. We bekijken dit als een traject op lange termijn. 
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AP2 Integraal duurzaam beleid met evenwicht tussen economie, 

ecologie en sociale rechtvaardigheid 
 

Vorselaar wil tegemoetkomen aan de noden van de huidige generaties, wel zonder die van de 

toekomstige op het spel te zetten. Zoveel mogelijk welvaart en welzijn is belangrijk maar zo dat 

onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties daarvan zullen kunnen genieten. Hiermee 

wordt rekening gehouden in het hele beleid. 

 

A1 Duurzaam aankoopbeleid 
Een gemeente moet het goede voorbeeld geven door rekening te houden met 

duurzaamheid in haar aankoopbeleid. Er worden zowel ecologische als sociale criteria 

gebruikt bij overheidsopdrachten. Doordat bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de 

duurzaamheid van planten die aangekocht worden, zullen er minder eenjarige bloemen 

worden aangekocht. 

 

A2 Actief klimaatbeleid uitbouwen 
De gemeente engageert zich door in te schrijven en mee te werken aan de acties 

Burgemeestersconvenant en Klimaatneutrale Organisaties. De ecologische voetafdruk van 

de gemeente en haar inwoners verkleinen is het doel. 

 

A3 Meewerken aan eigentijdse solidariteitsacties 
 We verlenen medewerking aan acties zoals De Warmste Week, Think Pink, Levensloop, 

1000km Kom op Tegen Kanker, enz. 
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5.4 ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTEN 

SD Vorselaar wil een veilige gemeente zijn en wil een 

kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening 

aanbieden aan alle inwoners en dit op maat van 

Vorselaar 

 

BD1 We streven naar een transparante doorstroming van het beleid 

en een efficiënte, klantvriendelijke dienstverlening 
 

De gemeente Vorselaar wil een prima dienstverlening organiseren, zowel voor de eigen politieke 

organen (gemeente en OCMW) als voor de burgers. Klantgerichte dienstverlening en het 

verbeteren daarvan wordt een permanent aandachtspunt in de interne werk- en 

overlegvergaderingen. 

 

AP1 Aandacht voor inspraak en participatie 
Het bestuur kan niet alleen een beleid opstellen en uitvoeren. Hiervoor moet het samen met zijn 

werknemers en inwoners aan de slag. Zij kunnen immers andere ideeën opperen die het leven in 

onze gemeente kunnen vereenvoudigen, aangenamer kunnen maken, … Het bestuur wil samen 

met de burgers aan de slag gaan via overleg, maar ook via digitale en schriftelijke 

communicatiekanalen.  

 

A1 Inspraak- en participatiebeleid op maat van Vorselaar 
Wijzigingen in het nieuwe gemeentedecreet en enkele sectorale decreten zorgen ervoor 

dat allerlei formele vereisten rond adviesraden zijn weggenomen. Lokale besturen 

kunnen flexibeler omgaan met inspraak en participatie en nieuwe methodieken 

gebruiken om burgers en doelgroepen te betrekken bij het beleid. Vorselaar heeft altijd 

het voortouw genomen in het opzetten van meer overleg en ook nieuwe adviesraden: niet 

enkel de formele maar ook wat nieuwe organen. Deze werken in vele gevallen goed maar 

zijn gebonden aan heel wat formaliteiten en regeltjes die zowel voor de leden van die 

adviesraden als medewerkers van de gemeente zorgen voor de nodige administratie. De 

werking van zulke organen zou dus heel wat efficiënter kunnen zonder daarbij te raken 

aan de structuur van het orgaan.  

 

Een werking op maat van elk overleg is aangewezen. Advies geven is slechts één aspect 

van dit thema en wordt in de Vorselaarse adviesraden zeker niet als de prioritaire focus 

ervaren. Zij zijn vaak mee de drijvende kracht achter het bruisende gemeenschapsleven 

en organiseren mee activiteiten die Vorselaar doen leven. Inspraak en participatie is 

trouwens ook veel meer dan enkel die adviesorganen of overlegstructuren. Daarmee 

bereiken we nog altijd maar een beperkt aantal mensen. We willen inspraak dus ook om 

die reden in de toekomst wat breder bekijken. Er moet altijd aandacht zijn voor het 

betrekken van mensen bij het beleid. Door meer thema- en projectoverleg willen we 

meer mensen bereiken en meer inspelen op talenten en interesses van onze inwoners.  
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A2 Van rondetafel adviesraden naar een burgerkabinet 
Het engagement van de mensen die nu en in de toekomst deel uitmaken van externe 

overlegstructuren mag natuurlijk niet genegeerd worden. Daarom zijn we enkele jaren 

geleden al gestart met een rondetafel van alle adviesraden. Deze rondetafel willen we 

graag verderzetten en uitdiepen, verbreden en numeriek uitbreiden tot een 

“burgerkabinet” met een terugkoppeling naar de verschillende sectoren. We blijven op die 

manier inzetten op meer overleg tussen de verschillende overlegstructuren 

jeugd/cultuur/sport/welzijn enz. Evenementen die georganiseerd worden door die 

verschillende groepen worden door burgers immers vaak gezien als een algemeen aanbod 

van vrije tijd. Hierdoor zijn er meerdere gemeenschappelijke punten terug te vinden. 

 

A3 Informatie-initiatieven bij werken en projecten 
Het bestuur wil bij projecten zoals wegenwerken praten met de man/vrouw in de straat. 

Meer specifiek wordt dat dan de buurtbewoner of zelfstandige die erbij betrokken is en er 

eventueel hinder van kan ondervinden. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld betrokken 

worden bij de ontwikkeling en eventueel het onderhoud van buurtpleintjes of van groene 

stroken langs straten. Het is van immens belang onze burgers zich goed voelen in hun 

buurt. Ook deze initiatieven maken mee deel uit van een aparte visie “Inspraak en 

participatie in Vorselaar”. 

 

A4 Bevragingen  
Het lijkt interessant om regelmatig het gevoel van de Vorselaarse inwoners te evalueren. 

Op deze manier kan er achterhaald worden wat de verbeterpunten zijn in de verschillende 

beleidsdomeinen. Hier kan dan een plan van actie aan gekoppeld worden om 

aanpassingen door te voeren. Zo’n bevragingen kunnen simpel georganiseerd worden via 

sociale media of de website (eenvoudig enquêteformulier).  

 

AP2 Constructieve samenwerking en open beleid naar raadsleden 

en burgers 
 

Vorselaar is een gemeente waarin gelukkig nooit erg agressieve politiek of tegenstellingen hebben 

gespeeld. Iedereen zet zich vanuit zijn rol in voor het wel en wee van onze gemeente. Het is dan 

ook een vaste overtuiging om als meerderheid en oppositie goed samen te werken.  

 

A1 Participatieve aanpak van beleidsplan 
In voorbereiding van dit beleidsplan werd door het bestuur veel aandacht besteed aan het 

inwinnen van adviezen en betrekken van allerlei partners. Samen met de administratie 

werd een heel traject uitgetekend waarbij alle diensten en medewerkers werden betrokken, 

een uitgebreide omgevingsanalyse werd opgemaakt, een rondetafel met alle 

adviesraden/werkgroepen werd georganiseerd, een toelichting binnen elke 

adviesraad/werkgroep individueel en een presentatie van de tien beleidsbrieven werd 

gegeven en een open debat binnen de gemeenteraad werd gehouden.  

 

A2 Transparante communicatie naar raadsleden 
In uitvoering van nieuwe wetgeving werd nieuwe software (parnassus / green valley) in 

gebruik genomen om beleidsdocumenten toegankelijk te maken voor de raadsleden. Dit 

systeem werkt reeds goed, en zal mee evolueren met toekomstige noden en wijzigingen 

van wetgeving. 
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AP3 Verbeteren en klantgerichter maken van dienstverlening  
 

De dienstverlening aan het onthaalloket moet dagelijks en feilloos gegarandeerd blijven. De  

openingsuren van het gemeentehuis werden aangepast naar aanleiding van het meer werken op 

afspraak. Hierdoor waarborgen we nog meer een zo groot mogelijke beschikbaarheid en service 

voor de burgers. De dienstverlening kan nog worden verbeterd door het aanbieden van meer 

geïntegreerde informatie (over overheidsinstanties heen) en door in te zetten op digitalisering. 

 

A1 Passend onthaalbeleid voor nieuwe inwoners  
Nieuwe inwoners moeten beschikken over een correcte en een actuele onthaalbrochure 

krijgen. Ze ontvangen ook een welkomstpakket. De onthaalbrochure moet op regelmatige 

tijdstippen worden aangepast en aangevuld. Elk jaar wordt ook een onthaalmoment 

georganiseerd waarbij de nieuwe inwoners kunnen kennismaken met mekaar en de 

gemeentelijke locaties. Voor anderstaligen is er een onthaalbeleid dat in samenwerking 

met ISOM/Neteland, de sociale diensten, LOI’s en vrijwilligers uit de buurgemeenten tot 

stand is gekomen in het kader van het afgelopen “Wegwijzer”-project.  

 

A2 Reorganisatie dienst burgerzaken voor zo optimaal 

mogelijke dienstverlening 
Dienstverlening staat centraal. De sociale dienst maakt deel uit van de afdeling “burger & 

welzijn” waarin meer verbinding wordt gemaakt met onder meer Kinderopvang (Huis van 

het Kind) maar ook Burgerzaken (vreemdelingenadministratie, LOI, Wegwijzer, 

inburgering). Ook binnen de dienst burgerzaken gaan we meer op afspraak werken en 

zorgen voor een backup-systeem. Tevens gaan we beetje bij beetje de processen in kaart 

brengen en uitschrijven. De aankoop van een software voor vreemdelingenadministratie 

zal ook op dit vlak de taak enigszins verlichten. De samenwerking, intern en extern, met 

andere diensten moet zo veel mogelijk behouden blijven. 

 

A3 Onthaal en werken “op afspraak” 
 Het onthaal gaan we ook buiten de openingsuren zoveel mogelijk bemannen om elke 

bezoeker een persoonlijke en klantvriendelijke dienstverlening te bieden. Het onthaal werd 

extra zichtbaar gemaakt (tekst op muur + infoscherm) en kreeg ook een belangrijkere 

functie in het kader van het ‘werken op afspraak’. Er wordt immers meer en meer “op 

afspraak” gewerkt om ook echt een goede dienstverlening en volle aandacht te kunnen 

bieden aan de burgers. De politie (proefproject in politiezone Neteland) en de sociale 

dienst waren daarin pioniers. Ondertussen is het werken “op afspraak” meer de norm 

geworden, zeker wat alle technische/omgevingsdiensten betreft. 

 

A4 Digitaal loket verder bekendmaken bij de burgers 
 We willen bekijken op welke manier de website nog beter, of eventueel eenvoudiger, kan. 

Intussen is er een digitaal loket dat goed werkt. Het gebruik hiervan kan nog worden 

gestimuleerd (meer bekendmaking en het gemak en efficiëntiewinst benadrukken). 

 

 

A5 Denken aan mensen die niet mee kunnen in 

digitaliseringsgolf 
Bij de digitalisering willen we niemand in de kou zetten. Ook mensen zonder smartphone 

of computer moeten informatie kunnen ontvangen. Daarom wil het bestuur:  
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- een lagere drempel blijven creëren via het Lokaal Dienstencentrum en de 

verzorgenden in de thuiszorg die kunnen fungeren als vraag- en meldpunt, naast 

de medewerkers van het gemeentehuis of de technische diensten;  

- erover waken dat personen die zwaar hulpbehoevend of immobiel zijn, kunnen 

rekenen op dienstverlening aan huis; 

- senioren en andere zogenaamde “digitale analfabeten” blijven sensibiliseren voor 

multimediagebruik via informaticacursussen. Het is immers cruciaal om ook 

deze groepen te laten deelnemen in een maatschappij in continue verandering. 

 

A6 Jubilea, huwelijken en geboortes 
Jubilea van 50 jaar, 60 jaar en 70 jaar huwelijk worden in de bloemetjes gezet door de 

gemeente. De jubilarissen krijgen verschillende cadeaus vanuit de gemeente. Koppels die 

huwen in Vorselaar krijgen een mand met Fair Trade producten vanuit de gemeente om 

hen te feliciteren met hun huwelijk. Bij geboortes biedt de gemeente een geboortepremie 

aan.  

 

AP4 Meer bestuurskracht en betere dienstverlening binnen 

“Neteland” 
 

De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds jaar en dag 

samen in diverse samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en 

de regio beter te wapenen voor de toekomst vormen de vijf gemeenten, naar analogie met de 

politiezone, een gemeentezone “Neteland”. Op deze manier verhogen we niet alleen de 

bestuurskracht van de regio, maar tegelijk ook van elke individuele gemeente. Aan de basis ligt 

het aanvoelen dat enkele bestaande samenwerkingsverbanden soms te grillig (wisselende 

samenstelling door gemeenten die in- en uitstappen) of te grootschalig (logge structuur, te weinig 

voeling met enkele deelnemende gemeenten) zijn, in combinatie met de noden aan meer 

efficiëntie en bestuurskracht op diverse vlakken. Binnen “Neteland” zijn de gemeenten prioritaire 

partners van mekaar en nemen ze beslissingen inzake samenwerking samen, op een collegiale 

manier. Dat gebeurt in een vaste regio waarin “samen uit en samen thuis” geldt. Het is een 

samenwerking die niet enkel informeel, of naar aanleiding van een subsidie, wordt gestart maar 

veel verder gaat dan dat. Ze kan desgevallend ook ingrijpen op de organisatie. Het is geen 

samenwerking die meteen geld oplevert maar wel de bestuurskracht fundamenteel versterkt. 

 

A1 Gezamenlijke ambities formuleren 
We hebben samen een visie en plan waarin per beleidsdomein de ambities geformuleerd 

zijn die het lokaal bestuur samen met de partners van het samenwerkingsverband 

Neteland wil realiseren. 

 

A2 Duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid  
Samen met de partners van Neteland kiest Vorselaar voor een duidelijke structuur en 

rechtspersoonlijkheid die Neteland als samenwerkingsverband in staat stelt de 

toekomstige ambities waar te maken. 

 

A3 Meer bestuurskracht en betere dienstverlening  
Vorselaar draagt proactief bij aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband 

met het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid. 
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BD2 We willen een goed georganiseerde en goed werkende 

organisatie zijn met veel aandacht voor personeelsbeleid en 

personeelswelzijn 
 

Niet de politici maar de medewerkers van ons lokaal bestuur zorgen er elke dag voor dat de “NV 

Vorselaar” draait en dat de dienstverlening wordt gewaarborgd. Een goed overzicht en een 

passende sturing (personeelsbeheer) alsook het creëren van een meer beleidsmatige visie op 

personeel in de toekomst en het welzijn van die medewerkers zijn van belang om te komen tot een 

vlot draaiende organisatie. 

 

AP1 Sterk personeelsbeleid als basis voor goed draaiende 

organisatie 
 

Vorselaar heeft een goed werkende personeelsdienst. Het beheren en administratief opvolgen lukt 

aardig maar gemeente en OCMW hebben de komende tijd nood aan meer personeels”beleid”. De 

uitdagingen zijn immers niet gering: heel wat pensioneringen, noden voor kennisbeheer, 

enzovoort. 

 

A1 Visie ontwikkelen om personeels- en pensioenkosten 

onder controle te houden met behoud van goede 

dienstverlening  
Als kleine gemeente hebben we geen ruime personeelsbezetting. Een grote polyvalentie 

en kennisbeheer (bv. binnen burgerzaken), creatieve backups (bv. communicatie/ICT, 

binnen vrije tijd) en ook slimme combinaties binnen Neteland zorgen voor een afdoende 

personele bezetting. We maken maximaal gebruik van personeelssubsidies en andere 

mogelijkheden (bv. stages). Ook de inzet van sociale tewerkstelling kan een belangrijke 

bijdrage leveren. De openingsuren werden al hervormd. De vroegere personeelsformatie 

werd vervangen door een personeelsplan dat binnen een budgettair meerjarenkader 

moet blijven. 

 

A2 Kwetsbaarheid éénmansdiensten bufferen 
 Intergemeentelijke samenwerking kan een oplossing bieden om de dienstverlening, 

bijvoorbeeld inzake vreemdelingenzaken, handhaving en noodplanning, te garanderen. Er 

worden ook bijkomende initiatieven genomen om aan kennisbeheer te werken binnen de 

organisatie. Zeker midden in een pensioengolf waarbij een aantal ervaren medewerkers 

de organisatie verlaat, is dat meer dan noodzakelijk. Ook het tijdig vervangen van 

toekomstige pensioneringen en het eventueel koppelen van bevoegdheden in toekomstige 

aanwervingen moeten worden overwogen. Noden tot versterking zijn er altijd … maar niet 

aan al die noden kan worden voldaan. Gelukkig kunnen we bogen op een efficiënte 

samenwerking met andere gemeenten en prima medewerkers met een grote flexibiliteit. 

Bij de start van elke legislatuur, dus ook in 2019, wordt een oefening gemaakt om de 

grootste noden in kaart te brengen. Vooral functies met een organisatiebrede 

meerwaarde worden daarbij extra ingevuld: meer aandacht voor personeelsbeleid 

(interne communicatie, coaching), projectwerking (binnen technische- en 

omgevingsdienst), GIS en IT-backup, dienstverlening (bv. afstemming van de kanalen van 

dienstverlening, telefonisch-fysiek-digitaal loket), mindermobielencentrale (en onthaal 

dienstencentrum).  
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Ook een nieuw strategisch HR-beleid binnen Neteland kan daarbinnen soelaas bieden en 

op een efficiënte combinaties met personeel binnen politiezone Neteland en de vijf 

gemeenten realiseren. 

 

A3 Nieuw personeelsbeleid  
 Het bestuur heeft veel aandacht voor een goed en modern personeelsbeleid. Hierbij wordt 

het volledige plaatje in acht genomen, dus niet louter het financiële of wettelijke luik. In 

onze organisatie gaat veel aandacht naar het “goed voelen” van elke medewerker in zijn 

job en naar het evenwicht tussen gezin en werk. Op dat vlak leveren we al heel wat 

inspanningen: bijvoorbeeld een lentereceptie, personeelsuitstap, 1e werkdag, fruitacties, 

fairtrade@work, WOAW & PLAW-activiteiten, organisatie ambtenarenbal, … 

 

Personeelswelzijn wordt vanaf nu in een vast team (P&O-overleg) op regelmatige basis 

opgevolgd (cfr. functie beleidsmedewerker personeel en organisatie). Er komen ook 

verbouwingen in het gemeentehuis met extra m²’s burelen (meer/extra medewerkers), een 

personeelsruimte, douchefaciliteiten en betere fietsvoorzieningen. 

 

De laatste jaren is het flexibel werken organisch gegroeid in de organisatie, waardoor 

we nood hebben aan een aangepast arbeidsreglement met enerzijds regels die dit mogelijk 

maken en anderzijds voldoende vrijheidsgraden om op specifieke situaties te kunnen 

inspelen. Heel wat collega’s werken ook nog in een vast uurrooster met veel minder 

vrijheidsgraden. We beseffen dat elke dienst anders is, en dat de eigenheid van elke dienst 

een andere werking vraagt. Wel geloven we erin dat binnen elke dienst meer flexibiliteit 

kan geboden worden. 

 

A4 Actualiseren van rechtspositieregeling en 

arbeidsreglement 
 Gemeente en OCMW werken samen aan één werkbare rechtspositieregeling en 

 arbeidsreglement, van toepassing op de medewerkers van beide organisaties. Daarin 

wordt in 2019/2020 een nieuwe stap gezet door ook het flexibel werken in te voeren en 

de verbreding van enkele financiële voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding). 

 

A5 Nieuw personeelsregistratiesysteem 
 We optimaliseren het personeelsbeleid door een geautomatiseerd systeem van 

personeelsregistratie dat gekoppeld zal worden aan de loonadministratie. Dat maakt het 

invoeren van flexibel werken mogelijk en digitaliseert ook een heleboel manuele 

verrichtingen (bv. verlofaanvragen, fietsvergoeding). Ook voor de medewerkers is de 

opvolging zodoende heel wat eenvoudiger en transparanter. 

 

AP2 Aangename plek om te werken met hoge 

personeelstevredenheid 
 

Niet alleen het personeelsbeheer is van belang. Het personeel is ons grootste kapitaal binnen de 

NV Vorselaar. We koesteren en motiveren ons personeel zodat iedereen met volle goesting aan de 

slag gaat om een goede dienstverlening te bieden en hard werk te verrichten voor de inwoners 

van onze gemeente. Personeelswelzijn krijgt de nodige aandacht, zowel intern binnen de 

administratie als vanuit de politiek verantwoordelijken. 
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A1 Aandacht voor preventie en bescherming op het werk 
Via de preventieadviseur worden jaarlijks actieplannen PBW opgemaakt, uitgevoerd en 

opgevolgd. Omdat we onze pragmatische en mensgerichte aanpak niet willen laten 

onderdrukken door de wettelijke verplichtingen die steeds ruimer worden, streven we naar 

een volledig overzicht van waaruit we geleidelijk verder bouwen aan een integraal 

welzijnsbeleid.  

 

Het uitschrijven van procedures inzake personeelswelzijn is daarbij geen doel op zich. Het 

overzicht bevat een mix tussen een louter eenvoudige beschrijving van de huidige 

(pragmatische en mensgerichte) werkwijze en een verwijzing naar procedures. Vanuit dit 

overzicht bouwen we verder aan een integraal welzijnsbeleid. Aandacht wordt gegeven 

aan opleidingen inzake ergonomie, fit op het werk, ed. meer. 

 

A2 Initiatieven ter bevordering van welzijn op het werk 
De gemeente en het OCMW nemen initiatieven om ervoor te zorgen dat de medewerkers 

het fijn vinden om te werken voor die NV Vorselaar. Er wordt getracht om hierin erg 

vraaggericht te werken en af en toe acties en initiatieven te vernieuwen.  

 

- jaarlijks: Lentereceptie, personeelsuitstap, 1e werkdag … 

- gezondheid: fruit op het werk, fairtrade@work, … 

- maandelijks: WOAW- en PLAW-activiteiten (bewegen, gezellig samen zijn) door 

medewerkers voor medewerkers 

o medewerkers mogen tijdens de werkuren de activiteiten vorm geven 

o financiële middelen worden jaarlijks voorzien in het MJP 

o 2019: ambtenarenbal in Vorselaar 

- personeelswelzijn wordt vanaf nu in een vast team (P&O-overleg) op regelmatige 

basis opgevolgd (cfr. functie beleidsmedewerker personeel en organisatie) 

- geplande verbouwingen in gemeentehuis met extra m²’s burelen (meer/extra 

medewerkers), personeelsruimte, douchefaciliteiten en betere fietsvoorzieningen. 

 

  

AP3 Aandacht voor processen van organisatiebeheersing om onze 

organisatie beter te beheren 
 

Zowel de gemeente als het OCMW is het laatste decennium enorm geëvolueerd: niet alleen qua 

taken en bevoegdheden maar ook inzake personeel. Een groter wordende organisatie heeft ook 

behoefte aan meer aandacht voor kwaliteit, processen en organisatiebeheersing. Sinds 2015 

hebben we een gezamenlijk kader voor organisatiebeheersing en werd een eerste proces doorlopen 

van evaluatie en van uitvoering / opvolging van daaruit vloeiende acties.   

 

A1 Continu werken aan dienstverlening door regelmatige 

evaluatie van bestaande werking en kwaliteitsbeheer 
 Vanuit het managementteam zal opnieuw een zelfevaluatie opgestart worden op basis 

van de leidraad organisatiebeheersing. Daarbij worden opnieuw acties geformuleerd, 

uitgevoerd en continu opgevolgd. Dit alles zal gebeuren aan de hand van het in 2015 

goedgekeurde kader, indien nodig zal dit kader bijgestuurd worden. Sommige diensten 

(sociale dienst, kinderopvang, …) zullen gelet op hun specifieke werking en doelgroep een 

meer gedetailleerde zelfevaluatie blijven doen om zo continu te streven naar een 

kwalitatieve dienstverlening (update kwaliteitshandboeken, …).   
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A2 Optimaliseren van overlegstructuren en 

beheersinstrumten die bijdragen tot zelfsturend proces 
 Onze overlegstructuren en beheersinstrumenten liggen aan de basis van ons proces voor 

organisatiebeheersing. Ze zorgen als het ware voor een continu en bijna zelfsturend proces 

waarbij steeds alle informatie actueel gehouden wordt. Op vlak van gebouwenbeheer werd 

de voorbije jaren al veel werk verricht (gebouwenoverleg, 3P, …), dit willen we verder zetten 

en waar nodig optimaliseren.  

 

Ook voor heel wat kleinere zaken worden opvolginstrumenten uitgewerkt, bv. 

handhavingsplan en opvolgingsregister, inventaris inrichting openbaar domein, 

energiezorgplan voor gemeentelijk patrimonium, enz. Deze instrumenten zorgen ervoor 

dat we meer procesgestuurd gaan werken, ze kunnen aan de basis liggen van 

visievorming op lange termijn en beperken zo ook de kwetsbaarheid van een kleine 

organisatie.  

 

Vanuit de afdeling interne zaken willen we breder en meer inzetten op het ondersteunen 

van de operationele diensten. In dat opzicht zal in de toekomst een P&O-overleg  

(Personeel & Organisatie) georganiseerd worden. Het aanbieden en opvolgen van de 

ondersteuning aan de diensten, maar ook het algemeen welbevinden van onze 

medewerkers, zullen hier meer aandacht krijgen.  

 

Daarnaast wordt een nieuw beheersinstrument aangekocht voor administratief 

personeelsbeheer, dat zal gekoppeld worden aan een vernieuwde tijdsregistratie.  
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BD3 Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die 

ondersteunend werken voor gemeente en OCMW 
 

AP1 Secretariaat en financiële dienst als onmisbare schakel 
 

Het secretariaat en de financiële dienst zijn de meest klassieke en oudste diensten in een 

gemeentehuis. Ze zijn onmisbaar en een wezenlijke schakel in de dagelijkse werking en 

dienstverlening. Er wordt de nodige aandacht geschonken aan de werking en aansturing van deze 

diensten. 

 

A1 Flexibele samenwerking tussen gemeente en OCMW 
 Op vlak van telefonisch onthaal en ondersteuning van diensten en politieke partijen 

behouden we onze huidige flexibele werking. We streven naar een nog betere en bredere 

ondersteuning naar de diensten. Door in te zetten op meer automatisatie en efficiëntie 

trachten we waar mogelijk extra ondersteuning aan te bieden aan de verschillende 

diensten. Het telefonisch onthaal is verruimd vanwege het steeds meer werken op 

afspraak. In de toekomst wordt ook ruimte vrijgemaakt om ondersteunende taken op te 

nemen in functie van de mindermobielencentrale. Tot op heden werd dit door een 

vrijwilliger opgenomen, dit is niet langer haalbaar. Ook vanuit de financiële dienst wordt 

voluit gekozen voor het bieden van ondersteuning, bv. voor opvolging van subsidies, … 

 

A2 Toekomstvisie voor het archief 
 Het secretariaat neemt ook het voortouw in het beheer van het archief. Er dreigt een tekort 

aan plaats om het slapend archief voor gemeente en OCMW op te bergen. We moeten de 

invoering van nieuwe technieken overwegen (bv. digitaal archief) en tegelijk oplossingen 

vinden voor het huidige archief. Mogelijk liggen hier ook kansen binnen Neteland; dit 

wordt momenteel verder onderzocht samen met erfgoedcel Kempens Karakter, de 

stadsarchivaris van Herentals en de stuurgroep van burgemeesters en algemeen 

directeurs. 

 

A3 Organiseren van de verkiezingen in 2024 
De gemeente zorgt voor de organisatie van de verkiezingen. Zonder onverwachte politieke 

situaties zullen er in mei 2024 (Vlaams/federaal/Europa) en oktober 2024 

(lokaal/provinciaal) verkiezingen worden georganiseerd. Vanuit de dienst secretariaat en 

burgerzaken wordt de praktische organisatie van deze verkiezingen gewaarborgd. 

 

 

AP2 Communicatiebeleid uitbouwen 
 

Vorselaar heeft de voorbije jaren heel hard gewerkt aan het communicatiebeleid: zowel op het vlak 

van frequentie als qua mediamix. De hoge snelheid, het ritme en de mix van instrumenten moeten 

een troef blijven. Nieuwe trends (digitalisering, sociale media) moeten we stipt opvolgen en mee 

verwerken in een echt communicatie’beleid’. 

 

A1 Actieve en passieve openbaarheid van bestuur met 

aantrekkelijke mediamix 
Binnen het communicatiebeleid bieden we ruimte voor actieve en passieve openbaarheid 

van bestuur via een aantrekkelijke en doordachte mediamix (Info Vorselaar, lichtkrant, 

website, sociale media, schermen in gemeentelijke gebouwen, diverse drukwerken, 
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infoborden in het straatbeeld …). De inwoners hebben recht op juiste, heldere en tijdige 

informatie over de gemeentelijke werking en diensten. De traditionele papieren media 

zullen niet vervangen worden, omdat ze onder andere voor senioren van essentieel belang 

zijn. We moeten ze wel blijven evalueren. We passen de frequentie van de papieren media 

aan tot een heel herkenbaar ritme: 1x per maand Info Vorselaar (excl. extra edities). Bij 

het informeren van en communiceren met interne en externe doelgroepen willen we bij 

het personeel (van alle diensten) nog meer de nadruk leggen op professionele en 

kwalitatieve communicatie. We passen onze schrijfstijl aan naargelang het medium. 

Via de sociale media (Facebook) gaan we gemoedelijker en gerichter communiceren met 

de burger centraal. We duiken in de leefwereld van de burger. Voor de meer traditionele 

media blijven we de standaard schrijfstijl respecteren. Via een communicatieplanning 

plannen we wanneer we welke informatie via welke kanalen communiceren. Zo 

verspreiden we de informatie, zodat niet alle info tegelijk bij de burger terecht komt. 

 

A2 Verdere implementatie huisstijl  
  We hechten belang aan een eenvormige, positieve en groene uitstraling voor Vorselaar. 

We denken hierbij aan belettering van wagens, relatiegeschenken en diversen in huisstijl, 

bevlagging, … Bij het ontwerpen van nieuwe brochures houden we rekening met de 

huisstijl en ook de Info Vorselaar wordt in een nieuw jasje gegoten voor een jonger en 

dynamischer uitzicht. 

 

A3 Sociale media en website 
 De organisatie moet de nodige aandacht geschonken worden aan moderne 

communicatiemiddelen en -mogelijkheden (sociale media) voor de hele organisatie in het 

algemeen en specifieke diensten in het bijzonder. We zetten Facebook (en Twitter) in om 

de gemeentelijke communicatie nog te verbeteren. Zij worden gebruikt als aanvulling op 

onze digitale nieuwsbrief, waardoor dan regelmatiger nieuwtjes verschijnen. Hiermee 

spelen we meteen in op de vraag naar snelle informatie en communicatie over actuele 

gebeurtenissen. We proberen ook steeds zo snel mogelijk te antwoorden op vragen die via 

Facebook of het algemeen mailadres binnenkomen. We werken een onthaalbeleid uit 

waar het mogelijk moet zijn dat een burger via de telefoon een gelijkaardig antwoord 

krijgt op z’n vraag als bijvoorbeeld via Facebook of via het fysiek loket. Dit gebeurt aan de 

hand van een productencatalogus die we ter beschikking zullen stellen aan de betrokken 

medewerkers. Er zal bekeken worden of Instagram ook een interessante aanvulling kan 

zijn op onze huidige mediamix. 

 

AP3 ICT-visie om snel ontwikkelende technologie korter op te 

volgen en werking van gemeente en OCMW te optimaliseren 
 

Digitalisering en informatisering is al geen trend meer maar wel de standaard. Vorselaar probeert 

op een verstandige manier de nieuwe instrumenten in te zetten in de dienstverlening en de 

werking, zowel front- als back-office. 

 

A1 ICT-infrastructuur onderhouden en actualiseren 
Voldoende middelen betekent zowel voldoende financiële als personele middelen als 

kennis inzake ICT. We moeten ons hier focussen op gerichte aankopen rekening 

houdend met de - juiste - behoeften van de diensten. Het lokaal bestuur moet blijvend aan 

de strenge veiligheidsnormen van KSZ en de GDPR-wetgeving voldoen. 

Informatieveiligheid moet een aandachtspunt blijven waarbij vooral de focus op 
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bewustmaking belangrijk is. Het IT-materiaal moet op regelmatige basis worden 

vervangen, zodat de medewerkers steeds vlot kunnen werken. 

 

A2 Nieuwe softwaresystemen om dienstverlening te 

optimaliseren  
 De aanwezige software moet steeds zo efficiënt mogelijk benut worden. Uitbreidingen van 

bestaande pakketten blijven mogelijk. Een belangrijk aandachtspunt bij het aankopen van 

nieuwe software is het Neteland-aspect. Zo kan het bij sommige projecten interessant zijn 

om binnen Neteland dezelfde software aan te schaffen. 

 

 

 

A3 GIS optimaal benutten in dagelijkse werking 

Vorselaar investeerde al in een eigen geografisch informatiesysteem (GIS). Dat werkt 

ondertussen goed en de voorbije tijd werd hard gewerkt om allerlei data in te voeren, 

vooral ruimtelijke info maar ook andere diensten kunnen allerlei data geografisch gaan 

verwerken. In de toekomst willen we GIS nog organisatiebreder maken en nog meer in de 

dienstverlening gaan betrekken.  

 

 

AP4 Eén centrale, toegankelijke gemeentelijke campus  
 

Het gemeentehuis is het kloppend hart van de gemeente. Het moet een sociaal huis zijn waarin 

alle burgers zich thuis kunnen voelen en terecht kunnen. Toegankelijkheid van zo’n publieke 

gebouwen is van belang. Gekoppeld aan een langetermijnvisie willen we de site meer open stellen 

en ontsluiten (cf. project gemeentepark) en inbedden als een sociale campus (cf. sociale 

dienstverlening, dienstencentrum, ontmoetingscentrum, serviceflats, sociale woningen, 

zorginfrastructuur, enz.). In het verlengde willen we meteen voor het hele patrimonium een 

integraal gebouwenbeheer en energiezorgplan opstarten. Dat is een prima basis voor een 

doordacht en professioneel gebouwenbeheer- en beleid in de toekomst. 

 

A1 Verbouwingen gemeentelijke campus 
  We werken aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis (hellend vlak en inkomdeur). 

De ruimte aan de inkom van zowel de ceremoniële ruimte als de lokettenruimte wordt 

heraangelegd (zie A2). De campus wordt uitgebreid en herordend met aanpalende 

percelen zodat invulling kan worden gegeven aan de centralisatie van dienstverlening, 

nodige ruimtes voor de extra medewerkers en ook nuttige functies (bv. 

doorgangswoningen/LOI) meer in de buurt van de medewerkers/diensten kunnen worden 

georganiseerd.  

 

A2 Ontsluiting en toegankelijkheid 
De ruimte aan de inkom van zowel de ceremoniële ruimte als de lokettenruimte wordt 

heraangelegd in functie van de toegankelijkheid (hellend vlak), dienstverlening (werken 

op afspraak, toegang buiten openingsuren), ontharding (vergroening binnentuin), het 

nieuwe Marktplein (doorsteek naar de centrumparking) én gemeentepark (open 

ontmoetingsruimte met een makkelijke toegang tot diensten- en ontmoetingscentrum). 

Doorwaadbaarheid (doorsteek, trage weg), toegankelijkheid, transparantie en 

leefkwaliteit (groene ruimte, speelweefsel) zijn daarin leidmotieven. 
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A3 Langetermijnvisie voor het patrimonium 
 Historisch zijn een aantal functies op zeer verschillende plaatsen in Vorselaar 

georganiseerd. Een totaaloverzicht en denkoefening over het hele patrimonium heen, kan 

een visie genereren op lange termijn. Centralisatie en logische clustering (ook vanuit 

de burgers bekeken) moet de richting aangeven. Dat betekent wellicht ook een 

strategische investering in gronden/panden. Op termijn heeft dat ongetwijfeld een 

terugverdieneffect en is het ook duurzaam/verstandig om daar de juiste keuzes in te 

maken.  

 

A4 Integraal gebouwenbeheer 
 De voorbije legislatuur werd een eerste databank ontwikkeld van alle gebouwen. 

Daarmee kan het beheer beter onder controle worden gehouden met o.a. het 

sleutelbeheer, onderhoud, … Er wordt een systematisch gebouwenoverleg georganiseerd 

met alle betrokken diensten. 

 

A5 Energiezorgplan voor patrimonium  
 De energiedoelstellingen van openbare gebouwen worden alsmaar strenger. Als gemeente 

moeten we daar ook een voorbeeldrol in opnemen. Er wordt een energiezorgplan voor 

(de meeste gebouwen uit) het patrimonium opgemaakt en daaruit resulteert een 

ambitieuze investering in (ver)nieuwbouw zodat Vorselaar klaar is voor de toekomst. Die 

investeringen zijn nu nodig, leveren weliswaar een piek op qua besteding van middelen 

maar zijn verplicht in het kader van de nieuwe reglementering en het nieuwe Vlaamse 

regeerakkoord, zijn noodzakelijk in het kader van de klimaatambities (Kempen 2030) en 

hebben op termijn ook een terugverdieneffect. Het is dus de verstandige langetermijnvisie 

van een goede huisvader.  

 

AP5 Optimaliseren van infrastructuur en werking gemeentelijke 

werkplaats  
 

De gemeentelijke werkplaats is gelegen op het kruispunt van de Molenbaan en de weg naar de 

Veertien Kapellekens. De site is de voorbije jaren al uitgebreid (extra grond, nieuwe werkhal), 

energietechnisch aangepast (aanleg gas, aanpassingen verwarming) en verbouwd.  

 

A1 Competente werkploegen en materiële omkadering 
Omwille van efficiëntieredenen en omwille van de aanwezige expertise 

(competentiegerichte vervangingen de voorbije jaren) in de technische buitendienst wordt 

in Vorselaar heel vaak een beroep gedaan op de eigen technische dienst. Heel wat 

projecten die op andere plaatsen zouden worden uitbesteed, gebeuren hier in eigen 

beheer. Dat siert de ploeg maar legt ook een werkdruk op. Er werd al ruim geïnvesteerd 

in de materiële omkadering (materiaal, kraan, veegmachine, …). Dat blijft een 

aandachtspunt. Ten gevolge van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zullen alle 2-takt-

machines moeten worden vervangen door meer energievriendelijke alternatieven. 

 

A2 Herinrichting gemeentelijke werkplaats 
We investeren verder in een moderne gemeentelijke werkplaats. Het bestaande houten 

afdak achter de booghal op de gemeentelijke werkplaats is bouwvallig. Er komt een nieuw 

afdak en een nieuwe omheining rond het domein.  
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BD4 Een veilige gemeente zijn met vernieuwende sensibilisering en 

consequent handhavingsbeleid 
 

Vorselaar kan prima veiligheidscijfers voorleggen en kwam vorig jaar in een monitor naar voor 

als de gemeente met het grootste veiligheidsgevoel. Ook binnen politiezone Neteland is Vorselaar 

de gemeente met de minste criminaliteit en overtredingen. Maar de gemeente wil blijven verder 

werken aan veiligheid.  

 

Indien sensibilisering en informatie niet werken, is handhaving de figuurlijke stok achter de deur. 

Daarin wordt samengewerkt met de veiligheidsdiensten (strafrechtelijke vervolging) maar de 

gemeente neemt ook zelf verantwoordelijkheid door een eigen GAS-bevoegdheid (administratieve 

vervolging), noodplannings- en handhavingsambtenaar. Nieuwe instrumenten en technieken 

worden stipt opgevolgd en ingezet waar mogelijk. 

 

 

AP1 Nieuw drug- en verslavingsbeleid 
 

Vorselaar nam het voortouw in de ontwikkeling van een heel ander, breder en meer 

multidisciplinair drugbeleid in de Kempen. We willen dat beleid uitwerken, verankeren en ook 

verbreden bij bijvoorbeeld verenigingen, horeca en ook uitbreiden richting andere vormen van 

verslaving zoals tabak, alcohol, e.a. 

 

A1 Multidisciplinair drugbeleid 
Drugbeleid heeft niet enkel met handhaving te maken, zelfs niet in de eerste plaats. We 

willen meer aandacht voor (lokale gezondheids)preventie, sensibilisering (bv. scholen, 

jeugd- en sportverenigingen) en nauwe samenwerking met hulpverlening, huisartsen, …  

 

Alternatieve opvolging, aanklampend en multidisciplinair werken is de kern van het 

drugbeleid dat binnen de inspiratiegroep ‘drugbeleid Kempen’ is uitgewerkt.  

 

A2 Eigentijds verslavingsbeleid 
Er zijn heel andere vormen van verslaving die hetzelfde afhankelijkheidsmechanisme 

tonen. Denk maar aan alcohol, tabak maar ook nieuwe middelen zoals snuifgassen, enz. 

Sensibilisering, preventie en meer aandacht bij eigen diensten, verenigingen, horeca, 

scholen en hulpverlening staan daarin centraal. Samenwerking met heel wat partners 

zoals het CAW, het CGG, het CLB en de scholen staat voorop. 

 

 

AP2 Consequent handhavingsbeleid  
 

Elk beleid heeft een sluitstuk nodig. Indien sensibilisering en informatie niet werkt, is handhaving 

de figuurlijke stok achter de deur. Op dat vlak probeert de gemeente ook erg consequent, duidelijk 

en rechtlijnig te zijn. 

 

A1 Eigen handhavingsambtenaar  
Met de gemeente Olen delen we één handhavingsambtenaar, die de 

stedenbouwkundige- en milieuovertredingen opvolgt. Woningkwaliteit, leegstand en 

verwaarlozing worden opgevolgd door de dienst ruimtelijke ordening, het Kempens 

Woonplatform en IOK. 
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A2 Systematisch handhavingsoverleg 
De gemeente voert een consequent, duidelijk en rechtlijnig beleid. Alle aspecten van 

veiligheid en handhaving worden opgevolgd in een zogenaamd handhavingsoverleg. 

Daarin zijn verschillende diensten vertegenwoordigd. 

 

 

AP3 Bestuurlijke handhaving en administratieve sancties 
 

Er wordt alsmaar meer bestuurlijk gehandhaafd. Het toepassingsgebied wordt groter. Vele 

overlastfeiten en kleinere vergrijpen (bv. sluikstorten) werden vroeger niet strafrechtelijk vervolgd. 

De gemeente besliste samen met de collega-besturen uit de politiezone Neteland om ook 

administratieve vervolging/sancties mogelijk te maken en maakte één politiecodex.  

 

A1 Bestuurlijke handhaving i.s.m. ARIEC 
We maken samen met Het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) 

een instrumentenkoffer om de meest geëigende instrumenten te kunnen inzetten waar 

nodig. Het handhavingsoverleg en de juridische dienst van IOK kan daar ook in adviseren.  

 

 A2 Politiecodex “gemeentelijke administratieve sancties” 

actualiseren 
 Vorselaar bestendigt de bestaande GAS-methodiek. De GAS-verantwoordelijke (Geel) 

stuurt mee aan. Een regelmatige update van de politiecodex is noodzakelijk.  

 

We bepalen met de vijf gemeenten daarin een nieuwe strategie. Mogelijk komt er een 

omslagpunt waarbij het interessanter is om toch volop een GAS-werking uit te werken 

voor meerdere domeinen. In het verleden werd GAS 3/4 (verbreding naar verkeer) 

afgehouden. Het Vlaams regeerakkoord geeft duidelijk de richting aan dat er nog meer 

bestuurlijk kan / zal worden gehandhaafd. Het debat is niet zozeer financieel 

(opbrengsten versus kosten van organisatie) maar ook beleidsmatig (rol van 

politie/parket/lokale besturen in handhaving) en operationeel (organisatie 

personeelsmatig, software, manier van werken, opvolging niet-betalers). 

 

 

AP4 Optimaliseren van de werking van politiezone en wijkpolitie  
 

De meest natuurlijke partner inzake handhaving is de politie. Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 

Olen en Vorselaar maken deel uit van de Politiezone Neteland.  

 

A1 Reorganisatie en optimalisatie van politiezone 
Na ruim 15 jaar ééngemaakte politie was de tijd rijp om de werking van de politiezone 

eens volledig tegen het licht te houden en bij te sturen. Die reorganisatie komt op 

hetzelfde moment als de opmaak van een nieuw zonaal veiligheidsplan. Een goed 

werkende en gemeenschapsgerichte politiezorg blijft het opzet.  

 

De aansluiting op de gemeentelijke domeinen (cf. Neteland) wordt nauwer, o.a. in 

preventie, criminele motorbendes, horeca-vergunning, mobiliteit, handhaving omgeving 

(stedenbouw, milieu), communicatie, personeelsmatig … 
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A2 Wijkpolitie meer zichtbaar in de straat 
Binnen de politiezone werd in Vorselaar een proefproject uitgetest waarbij de wijkpolitie 

meer op straat kan werken en de permanentie intussen deels op het gemeentehuis wordt 

waargenomen. Er wordt voorzien in een systeem van het boeken van afspraken en bij 

dringende noodwendigheden kunnen de interventieploegen van de politiezone en de 

wijkpolitie (via gsm) worden opgevorderd. De politie zal, net zoals andere diensten, 

helemaal op afspraak werken. Belangrijk is de zichtbaarheid in de straat ook te vergroten. 

Er zijn heel wat noden (bv. toezicht scholen, verkeer, overlast op rondhangplekken, drugs, 

sluipverkeer, …). 

 

A3 Meer ANPR en beveiligingscamera’s 
Aan alle op- en afritten, aan Berkelheide en aan de Heirbaan richting Wechelderzande 

investeerde de politie in ANPR-camera’s voor automatische nummerplaatherkenning. 

Dat netwerk zal verder worden uitgebreid. In combinatie met de informatie en beelden 

van naburige zones kunnen daders beter worden opgespoord. Aan het gemeentehuis en 

op het sportcentrum zijn ook beveiligingscamera’s geplaatst. Sinds deze legislatuur 

worden ook mobiele camera’s ingezet die overal in de gemeente geplaatst kunnen 

worden om zwerfvuilstorters te betrappen.  

 

A4 Modern preventiebeleid en eigentijdse communicatie 

Elke inbraak is er één teveel. Er kwamen al heel wat buurtinformatienetwerken (BIN’s) 

bij: zone Putakkerstraat / Moleneinde, omgeving Hildering, Van de Wervelaan, wijk rond 

Della Faillelaan, de Borrekenslaan, zone Nieuwstraat (bloemen- en vogeltjeswijk). 

Bedoeling is om deze legislatuur een volledig gebiedsdekkende BIN-werking uit te bouwen. 

 

Vorselaar start met de gemeenten van zone Neteland een eigen preventiewerking en werkt 

aan een “certificaat Veilig Wonen”. Met graveeracties streven we naar meer 

diefstalpreventie en het sneller terugvinden van gestolen fietsen. 

 

Met het Rode Kruis blijven we nauw samenwerken: logistiek/inhoudelijk, voor de 

bloedinzamelingacties (“gemeente met een hart”), de AED-toestellen (“hartveilige 

gemeente”) en het vormen van een netwerk (en uitbouw van een psychosociaal 

hulpverleningsnetwerk) binnen Neteland. 

 

Vorselaar stapte ook mee in het BE-Alert systeem. Dat zorgt voor een verwittiging in 

noodsituaties. Er is ook een BIN-communicatiesysteem. Al deze communicatie-

platformen maar ook sociale media worden ingezet in het veiligheidsbeleid. 

 

AP5 Opvolgen van brandweerhervorming waardoor de snelst 

adequate hulpverlening ook voor Vorselaar gewaarborgd blijft 
 

In de lijn van de politiehervorming begin jaren 2000 stond werd in de vorige legislatuur ook een 

brandweerhervorming doorgevoerd. Het is kwestie van deze hervorming stipt op te volgen.  

 

A1 Brandweerzorg via brandweerzone Kempen 
Vorselaar maakt deel uit van brandweerzone Kempen waarvan het secretariaat is 

gehuisvest in het veiligheidshuis van Geel. De hervorming wordt stipt opgevolgd door de 

burgemeester: enerzijds om de brandweerzorg te blijven garanderen (bv. ligging versus 

Herentals en Grobbendonk) en anderzijds om de kostprijs onder controle te houden.  
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A2 Betere brandpreventiewerking 
Vorselaar keurde samen met andere gemeenten een politiereglement inzake 

brandveiligheid goed waarbij zowel evenementen als publiek toegankelijke gebouwen 

beter gescreend en beveiligd worden. De noodplanningsambtenaar en brandweer/politie 

werken daarin samen. Dat moet ertoe bijdragen dat er in de toekomst hopelijk geen grote 

drama’s plaatsvinden. 

 

AP6 Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) en professionele 

werking van dienst noodplanning 
 

Noodplanning is de voorbije jaren al breed uitgebouwd in Vorselaar. Een “oefenbeleid” is minder 

aanwezig. Het bestuur wil deze legislatuur een inhaalbeweging maken met een up-to-date ANIP 

en een oefenbeleid dat focust op de meest kwetsbare plaatsen: onder meer de scholen, 

jeugdcentrum en kinderopvang. 

 

A1 Up-to-date ANIP  
Er werd al werk gemaakt van een praktisch ANIP. Dat moet echter regelmatig worden 

bijgewerkt en ingeoefend. Het vroegere platform waarbinnen die noodplanning werd 

bijgehouden (OSR) is veranderd naar een nieuw ICMS-systeem. De 

noodplanningsambtenaar zorgt samen met de burgemeester en de vijf disciplines in de 

veiligheidscel voor de vinger aan de pols. 

 

A2 Noodplanningsambtenaar en veiligheidscel op twee 

niveaus 
Vorselaar heeft door de samenwerking binnen Neteland ook een eigen, opgeleide, 

noodplanningsambtenaar. Die begeleidt de burgemeester in crisissituaties en 

coördineert de noodplanning. De veiligheidscel volgt de veiligheidsthema’s en 

evenementen op. Daarin zetelen alle veiligheidsdisciplines. Vanuit de veiligheidscel zal ook 

een oefenbeleid opgezet worden. Daarbij wordt in de eerste instantie aandacht 

geschonken aan de meest kwetsbare locaties en doelgroepen: serviceflats, kinderopvang, 

jeugdcentrum en scholen. 

 

Op regionaal niveau wordt dat georganiseerd met een Intergemeentelijke VeiligheidsCel 

(IVC). In deze cel zitten de federale en lokale politie, brandweer, civiele bescherming, de 

verantwoordelijke van ambulances, gezondheidszorg en ziekenhuizen. Het scholendomein 

krijgt speciale aandacht. Er zijn veiligheidsoefeningen en alle gebouwen en poorten 

worden duidelijk aangegeven voor de hulpdiensten. Zo zijn we goed georganiseerd om 

efficiënt op te treden bij incidenten. 
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5.5 ALGEMENE FINANCIERING 

SD Een financieel gezonde gemeente als basis voor een 

verstandig investeringsbeleid op lange termijn 

 

BD1 Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente 
 

Vorselaar is een kerngezonde gemeente. Het financieel beleid moet gevoerd worden vanuit een 

langetermijnvisie.  

 

AP1 Gezond financieel beleid 
 

Eind 2012, het begin van vorige legislatuur bedroeg het resultaat (verschil tussen dagelijkse 

werkingskosten en -opbrengsten, de ruimte waarmee je jaarlijks investeringen kan doen) 562.747 

euro. Het bestuur maakte in 2013 meteen werk van het opstellen van het 80-puntenplan. Daarmee 

is er fors bespaard op de interne werking door o.a. minder uit te besteden, zaken efficiënt op 

lange termijn én met veel subsidies aan te pakken. Op het einde van die legislatuur (° jaarrekening 

2018) bedroeg de “autofinancieringsmarge” maar liefst 1.391.434 euro. Het is een aangename 

vaststelling dat het financiële resultaat de afgelopen jaren voortdurend in stijgende lijn gaat, 

ondanks heel wat tegenvallers (o.a. minder ontvangsten uit het Gemeentefonds, hoge historische 

afrekeningen van de vroegere pool voor de brandweerkosten, verminderde dividenden en intresten, 

verminderde subsidies van Vlaamse en federale overheid, …) en zonder ook maar één bijkomende 

lening. Op die manier beschikt onze gemeente nu over een aanzienlijke financiële buffer. 

Vorselaar is sinds december 2018 volledig schuldenvrij. Toch is er ook in alle beleidsterreinen 

zwaar geïnvesteerd.  

 

De strategische en beleidsdoelstellingen, de actieplannen en concrete projecten worden uitgevoerd 

zonder dat daarvoor de belastingen moesten worden verhoogd.  Zowel de aanvullende 

personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven in Vorselaar onder het 

gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. Op een aantal vlakken is de schaalgrootte van Vorselaar 

beperkt, en daarom maken we slimme keuzes om intergemeentelijk samen te werken. Vorselaar 

neemt daarin zelf ook de kop.  

 

A1 Algemene belastingen niet verhogen 
Door het gemeentebudget onder controle te houden kan het bestuur waarborgen om 

opnieuw geen verhoging te plannen van de klassieke personen- en grondbelastingen. 

Dat is niet evident want ondertussen zijn de belastingen al 20 jaar onveranderd. De 

belastingsdruk voor de inwoners en ondernemers van de gemeente ligt daardoor op een 

erg laag niveau. 

 

A2 Financiën voor de financiering, werking en investeringen 

  Het bestuur creëerde in de vorige legislatuur door een besparingsplan (“80-puntenplan”) 

zowel in de exploitatie als voor noodzakelijke investeringen de nodige financiële marge. 

Vorselaar werd één van de enige gemeenten in Vlaanderen die volledig schuldenvrij is.  

 

Indien zware, en lang geplande, investeringen worden gedaan, zou het echter ook 

onverantwoord zijn om dit alleen te laten betalen door de huidige generatie. Het is goed 

dat investeringen financieel gespreid worden. De meerwaarde en het nut gaan immers 
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ook meerdere generaties mee. De financiële ondersteuning (° Vlaamse overheid) inzake 

responsabiliseringsbijdrage (pensioenen) en het nieuwe fonds “open ruimte” zijn daarin 

dankbare bronnen van inkomsten voor de gemeente. 

 

A3 Het bestuur neemt beslissingen op lange termijn en 

brengt die transparant in kaart in de verantwoording 

  Het bestuur nam ondertussen al heel wat beslissingen die heel erg verstandig zijn op lange 

termijn … ook al vertekenen die op korte termijn de budgettaire cijfers. Voorbeelden 

daarvan zijn: kapitaalverhogingen in financieringsintercommunales (verstandig 

thesauriebeheer), strategische aankopen voor de toekomst (waarde wordt behouden maar 

uitgaven moeten wel in één keer worden verwerkt), investeringen in klimaat (met 

terugverdieneffecten voor de komende generaties) en het pensioenfonds (meer dan 2,2 

miljoen euro) om de toekomstige pensioenlasten.  

 

Ook in deze legislatuur zullen dergelijke opties worden voorgelegd (bv. 

kapitaalverhogingen Publi-T, investeringen in windenergie, strategische aankopen 

patrimonium, toegekende renteloze lening, overboeken van aandelen preferent kapitaal 

naar Iveka/Fluvius).  

 

Dergelijke budgetten (bv. investeringen in windmolens, strategische aankopen in kader 

van centralisering diensten) zijn technisch een uitgave maar die middelen zijn niet ‘weg’ 

en tonen vaak ook de goede huisvaderpolitiek op langere termijn (behoud waarde 

middelen en creatie van intresten/dividenden voor de gemeente in de toekomst). De 

gemeenteraad vroeg in het verleden al om ook die investeringen en 

thesauriebewegingen transparant te tonen bovenop de klassieke rapportage uit 

BBC/meerjarenplan. Zodoende is er een totaalbeeld van de gemeentelijke middelen.  
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6. BIJLAGEN 
 

6.1 Overzicht afkortingen 
 

ABO :  Ambtelijk Bekkenoverleg 

ACW :  Algemeen Christelijk Werknemersverbond 

AED :  Automatische Externe Defibrilator 

AEEA :  Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten 

AMV :  Algemene Muzikale Vorming 

ANB :  Agentschap voor Natuur en Bos 

ANIP :  Algemeen Nood- en Interventieplan 

ASO :  Algemeen Secundair Onderwijs 

AWDC : Antwerp World Diamond Centre 

Bib :  Bibliotheek 

BIN :  Buurt Informatie Netwerk 

BKO :  Buitenschoolse Kinderopvang 

BBP :  Bruto Binnenlands Product 

BSO :  Beroeps Secundair Onderwijs 

CAF :  Common Assessment Framework 

CAW :  Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CBE :  Centrum Basiseducatie 

CLB :  Centrum voor Leerlingen Begeleiding 

CM :  Christelijke Mutualiteit 

CR :  Cultuurraad 

CVO :  Centrum Volwassenonderwijs 

DC :  Dienstencentrum  

DGZ :  Dienst Gezinszorg  

DIFTAR : Gedifferentieerd Tarief 

EHBO :  Eerste Hulp Bij Ongevallen 

e-ID :  Elektronische Identiteitskaart 

e-loket : Elektronisch Loket 

ESF :  Europees Sociaal Fonds 

FOD :  Federale Overheidsdienst 

GAS :  Gemeentelijke Administratieve Sancties 

GBC :  Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

GBS :  Gemeentelijke Basisschool 

GECORO : Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 

GESCO : Gesubsidieerde Contractueel 

GFT :  Groente Fruit en Tuin afval 

GIS :  Geografisch Informatie Systeem 

GOK :  Gelijke Onderwijs Kansen 

GON :  Geïntegreerd onderwijs  

GPS :  Global Positioning System 

GRS :  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

GRUP :  Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
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GSM :  Global System for Mobile Communications 

GVT :  Gezinsvervangend Tehuis 

Horeca : Hotel Restaurant Café 

ICT :  Informatie en Communicatie Technologie 

ILV :  Interne Lokale Vereniging 

IOK :  Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen 

IRIS :  projectnaam: webtoepassing geïntegreerd in de gemeentelijke website die het 

gemakkelijker moet maken voor gemeenten om met hun ondernemers te 

communiceren (IRIS = figuur uit de Griekse mythologie, met name de 

personificatie van de regenboog) 

ISB :  Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 

ISOM :  Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen  

(vanaf 1/1/2020 Neteland “welzijn & zorg”) 

ISPAHAN : Palliatieve Zorgen Kempen 

IVA :  Intern Verzelfstandigd Agentschap 

IVCA :  Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Provincie   

  Antwerpen 

IVEG :  Intercommunale voor Energie 

IVEKA :  Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de  

  Kempen en het Antwerpse 

JAC :  Jongeren Advies Centrum 

JNM :  Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

KAJ :  Katholieke Arbeiders Jeugd 

KB-klas : Kaderberoepsgericht (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)  

K & G :  Kind & Gezin 

KGA :  Klein Gevaarlijk Afval 

KGR :  Kindergemeenteraad 

KHK :  Katholieke Hogeschool Kempen 

KK :  Kempens Karakter 

KLJ :  Katholieke Landelijke Jeugd 

KMO :  Kleine en Middelgrote Ondernemingen 

KSJ :  Katholieke Studerende Jeugd 

KSZ :  Kruispuntbank Sociale Zekerheid 

KUL :  Katholieke Universiteit Leuven 

KVRI :  Kardinaal Van Roey Instituut 

LAC :  Lokale Advies Commissie   

LBO :  Loopbaanonderbreking 

LDC :  Lokaal Diensten Centrum (Sprankel!) 

LIVC:  Lokale Integrale Veiligheids Cel (opvolging radicalisering en foreign fighters) 

LO :  Lichamelijke Opvoeding 

LOGO :  Lokaal Gezondheidsoverleg 

LOK :  Lokaal Overleg Kinderopvang 

LOO :  Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning 

LOP :  Lokaal Overleg Platform 

LOI :  Lokaal Opvanginitiatief 

MAT :  Managementteam 

MDO :  Multidisciplinair Overleg 
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MINA :  Milieu en Natuur 

MMC :  MinderMobielenCentrale 

MOS :  Milieuzorg op School 

Mw’er :  Maatschappelijk Werker 

NOA :  Netwerk ondersteuners Antwerpen (inclusief onderwijs) 

NWWZ : Niet Werkende Werkzoekenden 

OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

OESO :  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OKAN : Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen  

OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

PBW :  Preventie en Bescherming op het Werk 

PDPO :  Programma Document voor Plattelandsontwikkeling 

PIDPA : Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij Provincie Antwerpen 

PIH :  Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

PMD :  Plastiek Metaal en Drankkartons  

PPS :  Publiek Private Samenwerking 

PV :  Proces Verbaal 

PVC :  Polyvinylchloride     

PWA :  Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap  

RMI :  Recht op Maatschappelijke Integratie    

RMW :   Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

RO :  Ruimtelijke Ordening  

RSPA :  Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen 

RTH :  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp    

RUP :  Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

SAH :  Snelst Adequate Hulp 

SD :  Sociale Dienst   

SES :  Sociaal-economische Status 

SF :  Serviceflats  

SHM :  Sociale Huisvesting Maatschappij  

SMS :  Sport Medische Studio 

SNS :  Sport Na School 

SVK :  Sociaal Verhuurkantoor 

SVS :  Stichting Vlaamse Schoolsport 

THAB :  Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden  

TOP :  Tijdelijke Opslagplaats 

TSO :  Technisch Secundair Onderwijs 

TPA :  Toerisme Provincie Antwerpen  

UNIZO : Unie Zelfstandige Ondernemers 

VAT :  Vorselaars Amateur Toneel 

VBP :  Vlaamse Beleidsprioriteit 

VDS :  Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

VEN :  Vlaams Ecologisch Netwerk  

VLM :  Vlaamse Land Maatschappij 

VMM :  Vlaamse Milieu Maatschappij 

VOKA :  Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

VSSF :  Vlaamse Ski en Snowboard Federatie 
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VTE :  Voltijds Equivalent 

VVSG :  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

VVV :  Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer 

VZW :  Vereniging Zonder Winstoogmerk 

WAK :  Week Amateurkunsten 

WBE :  Wildbeheerseenheid  

WZK :  Welzijnszorg Kempen  

WZS :  Welzijnsschakel   
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6.2 Overzicht van de entiteiten onder de financiële 

vaste activa 
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6.3 De financiële schulden 
 

 

  



P a g i n a  | 340 

 

6.4 Visie “Inspraak en participatie in Vorselaar” 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

INLEIDING 

 

I. “OPEN”: EEN OPEN & TRANSPARANTE BESTUURSCULTUUR 

A. JURIDISCH KADER 

B. TRANSPARANTE WERKING VAN DE GEMEENTERAAD 

C. VAN PASSIEVE NAAR ACTIEVE OPENBAARHEID: BELEIDSDOCUMENTEN ONLINE TER BESCHIKKING 

D. FORMELE MOGELIJKHEDEN TOT INSPRAAK & BURGERPARTICIPATIE 

 

II. “COMMUNICATIEF”: NIEUWE INSTRUMENTEN & MEDIA 

A. MEER COMMUNICEREN OVER HET BELEID 

B. EEN COMMUNICATIEMIX EN NIEUWE MEDIA 

 

III. “PARTICIPATIEF”: INSPRAAK- EN ADVIESORGANEN 

A. VERNIEUWING BRENGEN 

B. HERVORMING BESTAANDE ADVIESORGANEN EN WERKGROEPEN 

C. NIEUWE OVERLEGSTRUCTUREN 

 

IV. “TOEGANKELIJK”: SUGGESTIES & INBRENG VAN BURGERS 

A. BURGERS BETREKKEN DIE WILLEN MEEPRATEN OVER HET BELEID 

B. MELDINGSYSTEEM 

 

V. “EXPERIMENTEEL”: NIEUWE MOGELIJKHEDEN TOT PARTICIPATIE & CO-CREATIE 

A. APARTE PARTICIPATIETRAJECTEN, OP MAAT VAN HET THEMA EN DE BETROKKENEN 

B. EXPERIMENTEREN MET NIEUWE PARTICIPATIEVE METHODIEKEN 

C. BURGERKABINET VORSELAAR 

 

VI. “INCLUSIEF”: EEN INCLUSIEF BELEID MET OOG VOOR IEDEREEN 

A. INCLUSIEF BELEID 

B. DOELGROEPEN 

 

  



P a g i n a  | 341 

 

INLEIDING 
 

Dankzij wijzigingen in het nieuwe gemeentedecreet en enkele sectorale decreten moeten adviesraden 

voortaan aan veel minder formele vereisten voldoen. Lokale besturen kunnen flexibeler omgaan met 

inspraak en participatie en nieuwe methodieken gebruiken om burgers en doelgroepen te betrekken 

bij het beleid. 

Vorselaar heeft altijd gestreefd naar meer overleg: we hebben in de loop der jaren niet alleen de 

formeel verplichte (advies)organen maar ook nieuwe organen opgericht.. Deze werken veelal goed 

maar de formaliteiten en regeltjes leiden voor zowel de leden van die adviesraden als de medewerkers 

van de gemeente tot heel wat administratie. De werking van deze organen zou dus heel wat efficiënter 

kunnen. De Vorselaarse adviesraden zien hun adviserende taak vaak niet als hun voornaamste taak. Zij 

zijn vooral mee de drijvende kracht achter het bruisende gemeenschapsleven en organiseren mee 

activiteiten. 

Inspraak en participatie gaat trouwens ook veel verder dan enkel die adviesorganen of 

overlegstructuren. Daarmee bereiken we immers nog altijd maar een beperkt aantal mensen. We willen 

inspraak in de toekomst dan ook veel breder bekijken. We moeten mensen altijd betrekken bij ons 

beleid en niet enkel wanneer we ons meerjarenplan . Door meer overleg rond specifieke thema’s en 

projecten willen we meer mensen bereiken en de talenten en interesses van onze inwoners ten volle 

benutten.  

We willen het engagement van 

de mensen die nu en in de 

toekomst deel uitmaken van 

deze overlegstructuren tot zijn 

recht laten komen. Enkele 

jaren geleden zijn we al gestart 

met een rondetafel van alle 

adviesraden. Deze rondetafel 

willen we graag uitdiepen, 

verbreden en ook qua aantal 

leden uitbreiden tot een 

“burgerkabinet”.  

De geplande wijzigingen 

inzake de klassieke 

adviesraden hebben mee geleid tot een brede nota over inspraak en participatie met in totaal 30 

methodieken en -instrumenten. 

→ Volgende woorden staan daarin centraal: 

- open (open bestuurscultuur, actieve openbaarheid) 

- communicatief (communicatiemix, helder communiceren) 

- participatief (hervorming adviesorganen) 

- toegankelijk (suggesties en initiatieven burgers, meldingssysteem) 

- experimenteel (evolutie in inspraak en participatie, vernieuwen, burgerkabinet) 

- inclusief (iedereen mee, oog voor doelgroepen) 

  

Participatief

Inclusief

Experimenteel

Toegankelijk

Open

Communicatief
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I. “OPEN”: EEN OPEN & TRANSPARANTE BESTUURSCULTUUR 

 

a. Juridisch kader  

Volgens artikel 32 van de Belgische Grondwet en de openbaarheidsregels uit artikel II.31 van het 

nieuwe Vlaamse Bestuursdecreet is de openbaarheid van overheidsdocumenten de norm en 

beslotenheid de uitzondering. Lokale overheden zijn dus verplicht inzage en uitleg te verlenen of een 

afschrift te bezorgen aan iedereen die erom verzoekt. Alle afgewerkte bestuursdocumenten zijn 

juridisch gezien openbare informatie, behoudens enkele omschreven uitzonderingsgronden (zoals 

bescherming van de privacy, auteursrechten enzovoort).  

Burgers kunnen beroep doen op deze “openbaarheid van bestuur” via brief of e-mail. Een letterlijke 

verwijzing naar het decreet is niet nodig. Burgers mogen zowel (gratis) inzage of uitleg vragen, als een 

afschrift van het document (eventueel tegen betaling van een redelijke som). Opgelet, want het 

Bestuursdecreet wijzigde de bestaande antwoord- en reactietermijnen. Vandaag geldt in beginsel een 

termijn van 20 kalenderdagen voor beslissing én uitvoering van de aanvraag. 

b. Transparante werking van de gemeenteraad  

Het hart van de lokale democratie blijft vanzelfsprekend de rechtstreeks verkozen raad zelf. Dankzij de 

recente integratie van gemeente en OCMW worden nu alle beleidsthema’s door dezelfde raadsleden 

behandeld. Door te kiezen voor een gemeenteraadsvoorzitter die geen lid is van het college van 

burgemeester en schepenen wordt een objectieve werking van de raden bewaakt.  

Het bestuur wenst ook uitdrukkelijk andere punten dan de formeel verplichte aan bod te laten 

komen. Er is ruimte voor variapunten. Dankzij dit participatiereglement blijven gemeente- en OCMW-

raad ook het overzicht op en de coördinatie van inspraak-, participatie- en overlegstructuren die aan 

de gemeente gelinkt zijn, behouden. 

Als gemeente hebben we ook de taak om onze werking naar buiten te brengen. We plaatsen al 

notulen online, net zoals belangrijke strategische documenten zoals de meerjarenplanning. Ook 

geluidsopnames van gemeente- en OCMW-raad worden ter beschikking gesteld.  

 

c. Van passieve naar actieve openbaarheid: beleidsdocumenten online ter 

beschikking  

We willen als lokale overheid zoveel mogelijk een beleid van “actieve openbaarheid” voeren. Dat wil 

onder meer zeggen dat belangrijke bestuursdocumenten ook te raadplegen zijn op de website.  

 

d. Formele mogelijkheden tot inspraak & burgerparticipatie 

Het Decreet Lokaal Bestuur legt al enkele elementen van burgerparticipatie vast. Voor een overzicht 

van alle decretale bepalingen inzake burgerparticipatie, zie 

https://www.vvsg.be/Organisatieontwikkeling/Participatie/2019-02-

27%20HC%20Verplichtingen%20inzake%20participatie.pdf 

1) Volksraadpleging 

2) Vragenmoment 

https://www.vvsg.be/Organisatieontwikkeling/Participatie/2019-02-27%20HC%20Verplichtingen%20inzake%20participatie.pdf
https://www.vvsg.be/Organisatieontwikkeling/Participatie/2019-02-27%20HC%20Verplichtingen%20inzake%20participatie.pdf
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3) Voorstellen van burgers 

4) Verzoekschrift 

5) Klachtenbehandeling 

→ Die mogelijkheden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn. Er is ook een apart reglement op de klachtenbehandeling. 

 

II. “COMMUNICATIEF”: NIEUWE INSTRUMENTEN & MEDIA  
 

a. Meer communiceren over het beleid  

Transparantie houdt niet enkel in dat technische documenten beschikbaar zijn voor burgers, het 

betekent ook dat het beleid zoveel mogelijk begrijpelijk moet zijn voor hen. In de Info Vorselaar geven 

we dan ook geregeld op een extra pagina uitleg en achtergrond bij projecten en beleid. Ook op de 

website komt er een specifieke projectenpagina www.vorselaar.be/project.  

 

b. Een communicatiemix en nieuwe media 

We willen in de toekomst nog meer mensen bereiken dan nu. Naast de klassieke 

communicatiemiddelen zetten we onder andere ook sociale media in. Zo zorgen we ervoor dat onze 

boodschap op de meest geschikte manier bij de verschillende doelgroepen terecht komt en niemand 

uit de boot valt. 

Als  lokaal bestuur gebruiken wij verschillende kanalen voor dienstverlening en communicatie. Wij 

willen er uiteraard voor zorgen wie telefoneert een even volledig antwoord krijgt als wie de website 

raadpleegt,  of dat aan onze loketten  even recente info over een omleiding voorhanden is als op een 

digitaal infobord. In het takenpakket voor de nieuwe communicatiefunctie zit dan ook nadrukkelijk 

de coördinatie en vernieuwing van de communicatiemix. Er werd een lijst met veelgestelde vragen 

opgesteld. Of een vraag nu wordt gesteld aan het loket of de telefoon, via de website e-mail of sociale 

media, het antwoord moet uiteindelijk altijd klantvriendelijk, inhoudelijk hetzelfde en volledig zijn. 

 

III. “PARTICIPATIEF”: INSPRAAK- EN ADVIESORGANEN 
 

a. Vernieuwing brengen  

Artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie 

van “raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het 

gemeentebestuur te adviseren”.  

Samen met de rondetafel van (voorzitters van de) adviesraden hebben we de intentie om de 

klassieke adviesorganen te hervormen. De principes die we daarbij hanteren, zijn: 

1. Waar mogelijk de formele vereisten volledig afbouwen. De betrokken ambtenaren en 

adviesraden herbekijken samen alle huishoudelijke reglementen, statuten en afsprakennota’s. 

http://www.vorselaar.be/project
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2. Geen officiële vertegenwoordigingen meer via gemeenteraad maar alle geëngageerde 

mensen, ongeacht hun achtergrond, de mogelijkheid geven om deel te nemen (zonder de 

verplichting om dat zes jaar te doen en zonder beperkingen om dat niet te mogen doen). 

3. Raadsleden kunnen deel uitmaken van de hervormde adviesorganen. We maken hier een 

andere keuze dan wat adviesraden.be en De Wakkere Burger adviseren, en dan de meeste 

andere gemeenten.  Natuurlijk mag dit niet leiden tot het importeren van "politiek" in de 

adviesorganen. In de werkgroepen wordt positief gewerkt en gebouwd aan Vorselaar; politiek, 

gelobby of eigenbelang hebben daar geen plaats. 

4. Kiezen voor de termen “platform” of “werkgroep” in plaats van “raad” en “commissie. 

5. Overleg flexibeler en efficiënter organiseren: de overlegstructuren bepalen zelf hoe vaak ze 

vergaderen, wie de deelnemers zijn, welke samenwerkingen worden opgezet. 

6. Duidelijk kader en structuur voor overlegorganen die financiële taken moeten kunnen blijven 

vervullen. De gemeente kan - waar dit mogelijk en wenselijk is - financiële taken terug 

opnemen. Zonder dat zeggenschap verloren gaat wordt de administratieve last van de 

organen verminderd en kunnen per project middelen worden verstrekt (in plaats van een 

structurele toelage die momenteel niet altijd wordt gebruikt). 

7. Subsidies voor de verenigingen op gemeentelijk niveau behouden, evenals de bespreking 

ervan op de betrokken overlegstructuren. In samenspraak de reglementen vereenvoudigen 

waar mogelijk en daardoor administratieve rompslomp verminderen. 

8. Niet enkel overleg binnen de huidige structuren maar ook thematisch en projectmatig overleg 

op poten zetten. 

9. Eigenheid van elke overlegstructuur bewaken. Daarom bekijken we per sector hoe we deze 

wijzigingen kunnen doorvoeren binnen die overlegstructuur en de decretale verplichtingen.  

 

b. Hervorming bestaande adviesorganen en werkgroepen 

GeCoRo 

Ook in het nieuwe decreet blijft de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk het verplichte orgaan om 

omgevingsprojecten af te toetsen. De commissie zal uit meer leden bestaan en er komen meer 

deskundigen in aan bod. 

Daarnaast bekijken we of er linken mogelijk zijn met andere thema’s en sectoren (bv. klimaat, 

mobiliteit, buurtpleinen). Voor gemeentegrensoverschrijdende projecten is ook een regionale 

samenwerking nodig, binnen Neteland. 

Sportraad → Werkgroep sport 

De sportraad is in het nieuwe decreet niet langer verplicht, maar overleg rond dit thema blijft nuttig en 

nodig. De sportraad vergaderde al efficiënt en minder vaak dan vroeger; de statuten en het 

huishoudelijk reglement worden herzien. Het dagelijks bestuur zal de werkgroep sport worden en de 

algemene vergadering wordt vervangen door een occasioneel thema-overleg en, als het overleg 

breder is dan het thema sport, het vrijetijdsplatform. 

Er wordt bekeken of de gemeente de beperkte financiën en uitgaven kan overnemen (en zo de 

administratieve last kan verminderen). De bovenlokale samenwerking wordt in het kader van Neteland 

georganiseerd en niet meer in het kader van de Sportregio Kempen. 

Jeugdraad → Werkgroep jeugd 

De jeugdraad blijft ook in het nieuwe decreet nodig. Er is momenteel een goede dynamiek aanwezig 

en die willen we zeker nog versterken. De statuten en het huishoudelijk reglement worden herzien. Er 
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wordt ook bekeken of vergaderfrequentie behouden blijft. Daarnaast worden alle verenigingen ook 

uitgenodigd voor het vrijetijdsplatform als er overleg is dat breder gaat dan enkel jeugd. 

Cultuurraad → Werkgroep cultuur 

De cultuurraad is een echt organiserende werkgroep en bestaat uit een dagelijks bestuur en een 

algemene vergadering die beide maandelijks samenkomen. In de toekomst zal dit de stuurgroep en 

werkgroep cultuur zijn. De huidige werking en dynamiek kunnen zeker verder gezet worden. In het 

vrijetijdsplatform zullen, net als in de werkgroep cultuur, vooral (maar niet uitsluitend) verenigingen 

zitten. Daarom zullen de verhoudingen tussen deze twee permanent geëvalueerd worden. 

Milieuraad → Werkgroep klimaat & duurzaamheid + werkgroep landbouw 

De milieuraad is in zijn huidige vorm een adviesraad met vooral vertegenwoordigingen vanuit natuur 

en landbouw. Aangezien beide doelgroepen een eigen dynamiek nodig hebben, vervangen wij de 

milieuraad door twee overlegstructuren: een werkgroep klimaat & duurzaamheid en een werkgroep 

landbouw. 

Deze werkgroepen zullen niet werken met formele vertegenwoordigingen. Iedereen die geïnteresseerd 

en geëngageerd is rond deze thema’s kan mee aan tafel komen zitten.  

Raad voor lokale economie → Werkgroep lokale economie 

We willen Vorselaarse ondernemers en de lokale middenstand ondersteunen. De Raad van Lokale 

Economie is en blijft daarin de belangrijkste partner, net als Unizo. Zij hebben onderling een goede 

afstemming. De statuten en huishoudelijk reglement worden herzien en er is geen aparte dotatie 

noodzakelijk als een aantal promotiekosten (bv. voor de eindejaarsbeurs, trappen en stappen, 

promotie cadeauchueques) worden overgenomen door de gemeente. 

Raad lokaal dienstencentrum & Welzijnsplatform → Welzijnsplatform 

Het Welzijnsplatform is een informele adviesraad en hoeft zich dus niet aan formele vereisten te 

houden. Dit overleg tussen alle actoren in het welzijnsveld blijft ook in de toekomst een grote 

meerwaarde houden. Zij zullen rond thema’s en trends blijven werken. Het overleg voor het lokaal 

dienstencentrum Sprankel!, waar ook veel vrijwilligers werkzaam zijn, wordt in het Welzijnsplatform 

geïntegreerd. 

Lokaal overleg kinderopvang → integreren in Huis van het Kind/opvoedingsondersteuning 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een overleg met alle actoren die betrokken zijn bij kinderopvang. 

Dit overleg blijft ook in het nieuwe decreet verplicht. In Vorselaar geven we dit vorm door het te 

combineren met en te  integreren in een overleg rond opvoedingsondersteuning en Huis van het Kind.  

We willen dit halfjaarlijks overleg blijven organiseren en vernieuwen door nog meer inhoudelijk te 

werken en de netwerkfunctie centraal te stellen. De thema’s kinderopvang, opvoedingsondersteuning 

en Huis van het Kind worden besproken wanneer dat nodig is. Het is ook een belangrijke partner om 

de gemeente te ondersteunen in haar regierol rond kinderopvang. Er wordt gezocht naar meer 

regionale samenwerking, bv. met het Huis van het Kind Middenkempen en rond het Lokaal Loket 

Kinderopvang. 

Onderwijsplatform  

Het onderwijsplatform is een informele overlegstructuur en zal tweemaal per jaar (in oktober en mei) 

vergaderen met alle onderwijsactoren. Verder zal er thematisch of projectmatig overlegd worden 

samen met andere actoren bv. rond bibliotheek, mobiliteit, heraanleg Markt, milieuacties, 200 jaar 
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zusters, … Ook voor specifieke thema's zoals inschrijvingen voor het basisonderwijs wordt 

bijeengekomen met de actoren die hierbij betrokken zijn. 

Mobiliteitscommissie → Werkgroep mobiliteit 

De mobiliteitscommissie werkte in het verleden aan bijvoorbeeld advies over verkeerssituaties, acties 

voor verkeersveiligheid, de jaarlijkse mobiliteitsaudit en planologisch advies. Nu mobiliteit elke dag 

een complexer verhaal wordt dat de gemeentegrenzen overschrijdt, willen we de werkgroep mobiliteit 

in de toekomst vooral inzetten voor de lokale audits en plaatselijke verkeerssituaties. Andere thema’s 

en grensoverschrijdende problematieken worden opgenomen in een zonale mobiliteitsraad (Neteland) 

en een regionale vervoersregio (Kempen). 

Noord-Zuidraad → Werkgroep mondiaal beleid 

De Noord-Zuidraad is de laatste jaren minder actief geworden maar is nog wel de overlegstructuur 

rond alles wat met noord-zuid, ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid te maken heeft. Ze zijn 

ontstaan uit de 11.11.11-werkgroep en zijn nog steeds de drijvende kracht achter het 11.11.11-

weekend.  

Omdat mondiaal beleid de lading beter dekt, wordt de naam van de werkgroep aangepast. De 

statuten en huishoudelijk reglement worden herzien. We bekijken in samenspraak met de werkgroep 

de mogelijkheden voor regionale samenwerking. 

Bibliotheekcommissie → Werkgroep bibliotheek 

De bibliotheek werkt sinds 2017 structureel samen binnen de bibliotheek Neteland. Die focus zal 

bepalend worden voor de toekomst. De Vorselaarse bib blijft natuurlijk bestaan, en zal zelfs nog 

worden uitgebouwd dankzij een nieuw gebouw en samenwerking met de scholen op één plaats. De 

bibliotheekcommissie met allerlei formele delegaties/afvaardigingen wordt omgevormd tot een lokaal 

biboverleg. Ook de samenwerking met het onderwijsplatform wordt in het kader van dat overleg 

bekeken. 

VVV-Toerisme Vorselaar  

Toerisme is een thema dat duidelijk ook op een bovenlokaal niveau moet worden behandeld. 

Neteland zal voor vijf gemeenten aan toeristische productontwikkeling doen. VVV-Toerisme Vorselaar 

zal daar nauw bij betrokken worden en zal in Vorselaar essentieel blijven voor het organiseren van 

activiteiten, begeleide tochten, contacten met horeca, knooppunten-infrastructuur, enz. 

Werkgroep jaarmarkt → Werkgroep evenementen 

De werkgroep jaarmarkt was de motor voor ontelbaar veel gemeentelijke evenementen. Denk maar 

aan de jaarmarkt, erfgoeddag, wapenstilstand, 1000 km voor Kom op tegen kanker, openluchtfilm, 

langste dessertenbuffet, de historische wandeling, 900 jaar Vorselaar, enz. De term ‘jaarmarkt’ dekt de 

lading niet meer want de werkgroep doet dus veel meer. Aparte structuren en middelen zijn echter 

niet nodig. Het flexibel werken is altijd een troef geweest. De werkgroep evenementen kan in nauwe 

samenwerking met verenigingen en andere overlegstructuren zijn rol als hart van het bruisende 

Vorselaar blijven vervullen. 

Kindergemeenteraad 

Het is belangrijk ook kinderen te betrekken. Zij zijn immers de toekomst van onze gemeente. Dankzij 

het programma “kindvriendelijke gemeente” krijgt de gemeente zicht op hun ideeën en standpunten. 

We willen de kindergemeenteraad als volwaardige partner betrekken bij het gemeentelijk beleid. We 
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stemmen onze manier van werken af op deze doelgroep en laten hen meedenken en -werkenrond 

verschillende thema’s. 

 

c. Nieuwe overlegstructuren 

Vrijetijdsplatform 

Binnen de administratieve diensten van de gemeente bundelden we de verschillende onderdelen 

(jeugd, cultuur, sport, erfgoed, toerisme) al bewust in één vrijetijdsdienst. Deze eenheid komt mooi tot 

haar recht in het UiT-concept, de UiT-kalender/databank en de vrijetijdswerking binnen Neteland. 

Binnen de vrijetijdssector bestaan er momenteel drie adviesraden of overlegstructuren. met de meeste 

van de vele verenigingen die Vorselaar rijk is. Deze verenigingen hebben naast hun werking binnen 

jeugd, cultuur of sport als belangrijkste functie om mensen samen te brengen. Het sociale luik binnen 

elke vereniging is wat hen verbindt. Om ook de verbindingen tussen de verenigingen te versterken 

willen we een vrijetijdsplatform oprichten.  

Dat vrijetijdsplatform zal naast de huidige sectorale overlegstructuren staan, het is niet de bedoeling 

dat de werkgroepen worden aangestuurd maar dat thema’s die voor alle vrijetijdsactoren belangrijk 

zijn, daar aan bod komen. Naast mensen uit het verenigingsleven kunnen ook geëngageerde inwoners 

die mee willen participeren in en werken aan het Vorselaarse vrijetijdsleven, deel uitmaken van dit 

platform. Zo kunnen ook mensen die horizontaal/transversaal kunnen denken over de afzonderlijke 

thema’s heen, in de nieuwe structuur een grote meerwaarde bieden. 

Hoe dikwijls het vrijetijdsplatform zal bijeenkomen, wordt samen met alle mensen rond tafel beslist. Er 

worden geen formele vereisten opgelegd zodat het een zeer laagdrempelig overleg kan zijn. De 

verschillende thematische werkgroepen binnen dit vrijetijdsplatform, zoals jeugd, cultuur en sport, 

kunnen hun overleg uiteraard behouden en beslissen zelf mee hoe dat evolueert in de toekomst. 

Daarnaast biedt dit de kans om nog rond andere thema’s werkgroepen op te zetten en 

geïnteresseerden te betrekken bij het vrijetijdsbeleid. 

Werkgroep horeca 

Een specifieke groep binnen de lokale middenstand zijn de horecazaken (cafés, restaurants, brasseries). 

Zij zorgen er mee voor dat Vorselaar bruist en leeft. Door hen bij het beleid te betrekken, willen we 

deze groep ondersteunen en samenwerking faciliteren. 

Dit past in onze bredere visie dat we, naast mensen die verenigd zijn binnen lokale economie en 

landbouw, ook beroepsgroepen bij het beleid willen betrekken. 

Jeugdwelzijnsoverleg  

Het jeugdwelzijnsoverleg is een nieuw overleg met alle actoren op vlak van kinder- en jongerenwelzijn: 

CLB, CAW, Arktos, scholen, sociale dienst, gemeente en politie. Deze overlegstructuur werkt rond 

thema’s en trends in deze sector, bijvoorbeeld drugs, spijbelgedrag, psycho-sociale belasting, kinderen 

uit kwetsbare gezinnen, … Er wordt teruggekoppeld met andere overlegstructuren zoals het 

onderwijsplatform en het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Ook met de stuurgroep drugbeleid Kempen - die in Vorselaar werd opgericht - en het 

jeugdwelzijnsoverleg in Herentals wordt samengewerkt. 

Buurtenoverleg, BIN’s en ZIN’s 
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Binnen het welzijnsplatform werd al eens geëxperimenteerd met een buurtenoverleg en ook in de 

cultuurraad zitten buurtverenigingen mee aan tafel. Om deze werkingen te betrekken bij het vrijetijds-

aanbod maar ook bij sociale projecten in de buurt (bv. ZIN, buurtcohesie, werken) willen we hen rond 

de tafel brengen. Dat kan thematisch (BIN / ZIN) en projectmatig (bv. werken) op een heel flexibele 

manier. 

Overleg rond erfgoed (klooster, kasteel, kerkfabriek, Heemkundige kring)  

Zowel met het klooster (private stichting/zusters), de kasteeleigenaars (bv. geïntegreerd beheersplan 

en het beheer van de dreef), de kerkfabriek als Heemkundige Kring zijn er aparte overlegstructuren en 

vindt ook thematisch overleg plaats. Zo werd ook een werkgroep “archief Vorselaar” opgericht waarin 

een visie werd ontwikkeld op het archief van de Heemkundige Kring, de gemeente, het OCMW, de 

parochie, het klooster/de zusters en private eigenaars. We willen in deze werkgroep ook gebruik 

maken van expertise van buitenaf (bv. archivaris Herentals en Kempens Karakter). 

 

IV. “TOEGANKELIJK”: SUGGESTIES & INBRENG VAN BURGERS 

 

a. Burgers betrekken die willen meepraten over het beleid  

Burgerinitiatieven en actiecomités zijn alomtegenwoordig. Er zijn duidelijk enorm veel mogelijkheden 

om geëngageerde burgers te betrekken in de lokale beleidsvoering. Uit cijfers van meest recente 

gemeentemonitor blijkt ook dat de afgelopen jaren de wil van de bevolking om te participeren aan de 

beleidsvoering, is toegenomen. Om constructief om te gaan met actieve burgers en burgerinitiatieven, 

moeten overheden zelf verschillende initiatieven ontwikkelen, maar ook impulsen vanuit de burgers 

ondersteunen. Ook ad hoc/projectmatig besteden we daar nu al aandacht aan. Bij de 

rioleringswerken Noord fase II en III bijvoorbeeld werden/worden burgers mee betrokken in de 

opvolging van de werken zelf. 

b. Meldingsysteem 

Meldingen, bijvoorbeeld van zwerfvuil, kapotte straatlamp, putten in de weg … maar ook meer 

beleidsmatige issues, kunnen door alle burgers via een digitaal meldingssysteem worden overgemaakt 

aan de gemeentelijke diensten. Dit is een aanvulling op de papieren meldingskaart die nog steeds haar 

diensten bewijst. Alle meldingen worden verwerkt binnen gespecialiseerde software voor 

werkopdrachten die door de technische dienst mee wordt beheerd. 

 

V. “EXPERIMENTEEL”: NIEUWE MOGELIJKHEDEN TOT 

PARTICIPATIE & CO-CREATIE 

 

a. Aparte participatietrajecten, op maat van het thema en de betrokkenen  

Goed uitgewerkte trajecten zorgen voor een veel grotere kans op een breed draagvlak voor grote 

projecten. Daar is maatwerk in nodig want participatie evolueert ook voortdurend. 

Digitaal wordt er alsmaar meer geëxperimenteerd, ook met participatie. Voor het Marktplein 

bijvoorbeeld werd een online bevraging gevoerd. De gemeente is kandidaat om mee in een digitaal 
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proefproject te stappen, een LEADER-project “digitale participatie” ism het Innovatiesteunpunt van 

Landelijke Gilden/Boerenbond. 

Ad hoc kan er voor allelei projecten ook heel creatief en projectgebaseerd worden gezocht naar 

alternatieve participatie-technieken. Via de kindergemeenteraad werd gewerkt aan het label 

kindvriendelijke gemeente met als resultaat dat we nu nog meer belang hechten aan gemeentelijke 

communicatie en welzijnsbeleid voor die doelgroep. Voor senioren werd een 

ouderenbehoeftenonderzoek thuis uitgevoerd zodat ook mensen die meestal thuis blijven, hun stem 

konden laten horen. Voor andere projecten werden infomarkten ipv klassieke infovergaderingen 

georganiseerd, zodat belangstellenden op een veel persoonlijker manier informatie konden vergaren.  

Ook “Vorselaar breekt uit” kan hierbij worden vermeld. Dat is het kaderprogramma voor de 

participatie omtrent het project van het Marktplein. Via verschillende methodieken bereiken we 

verschillende doelgroepen, wat belangrijk is bij een project van zulk belang en grootte. Er werden 

reeds een infomarkt, een online bevraging en een inspraakmoment op de jaarmarkt georganiseerd. 

Daarnaast wordt er een traject afgelegd met bewoners en kan ook de Kindergemeenteraad zijn 

mening geven. 

 

b. Experimenteren met nieuwe participatieve methodieken  

Project-overlegvergaderingen 

Er zijn heel wat projecten waarbij ook projectmatige inspraak wordt georganiseerd. Bij openbare 

werken kunnen ook burgers en handelaars deelnemen aan het overleg. Dat gebeurde vroeger meestal 

via algemene infovergaderingen, maar die hebben niet altijd het gewenste effect. We willen ook 

andere formules hanteren, zoals we al deden bij BKO De Regenboog en het ZIN-project Veldstraat. In 

fase III van riolering Noord bijvoorbeeld kiezen we bovenop de uitgebreide bewonersbrieven voor vier 

nieuwe manieren van participatie: 

- voorafgaand plaatsbezoek door onze eigen diensten op elk perceel, ruim vóór de opstart van een 

vergunningsaanvraag;  

- een informeel openbaar onderzoek op verschillende avonden waarbij de medewerkers van de 

technische dienst toelichting gaven bij de intekening van de opritten.  

 

- Er werd ook een infomarkt georganiseerd nadat de aannemer bekend is (september 2019). 

- een oproep in de bewonersbrieven om enkele bewoners te vragen om ook tijdens de 

rioleringswerken zelf de werken mee op te volgen zodat de informatie (stand van zaken) ook uit eerste 

hand bij de plaatselijke bewoners terecht kan komen. 

Infomarkten 

Ook bij andere openbare werken zal telkens per project voor een brede participatie worden gekozen. 

Voor het project in de Lepelstraat bijvoorbeeld wordt werd in mei 2019 een infomarkt georganiseerd. 

Voor het Marktplein kreeg Vorselaar een belangrijke subsidie en binnen dat (onthardings)project 

stelde de gemeente zich kandidaat als piloot voor een innovatief participatieproject onder de werktitel 

“Vorselaar breekt uit”. Bewoners maar ook de handelaars zullen dus actief betrokken worden. 

Bevragingen en enquêtes 
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Bij belangrijke dossiers zal naast de rondetafel/hetburgerkabinet en de gemeenteraad ook het brede 

publiek worden betrokken. We zullen net als in sommige buurgemeenten ook een bevraging 

organiseren, zowel online als via ‘Info Vorselaar’. Ook bestaande enquêtes en de gemeentemonitor 

kunnen worden gebruikt. 

Continu nieuwe instrumenten 

Vorselaar heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in communicatie, dienstverlening en participatie. 

Be-Alert en BIN zal bv. worden gepromoot in heel Vorselaar. Op dit vlak verandert alles echter 

razendsnel, het is dus zaak om permanent te evalueren en innovatief te blijven, met nieuwe 

methodieken.  

Zo worden ouders nauw betrokken bij de aanleg van de speeltuin van De Regenboog. De buren van 

Veldstraat en Merellaan mochten zelf mee een buurtplein uittekenen en aanleggen. Vrijwilligers bouwen 

mee aan het dienstencentrum Sprankel!. En tot slot is er ook een skype- en chatfunctie in opmaak 

waardoor burgers ook makkelijk vanop afstand met de gemeente kunnen praten.  

 

c. Burgerkabinet Vorselaar 

De voorzitters van de klassieke adviesraden zaten al enkele jaren geregeld bij mekaar in een 

rondetafel. Daarin konden zij hun werking op elkaar afstemmen (bv. via de gemeenschappelijke 

activiteitenkalender activiteitenvorselaar.be) en ervaringen uitwisselen (bv. over vzw-plichten en 

btw/billijke vergoeding verenigingen). Het was ook al een goed instrument om gemeenschappelijke 

activiteiten (bv. opendeurdag, themajaar) op te zetten. De deelnemers aan de rondetafel werden ook 

betrokken in het beleidsplan.  

We willen die goed werkende rondetafel nog verder uitbouwen en er in de nieuwe legislatuur een 

burgerkabinet van maken. Er komen een aantal overlegstructuren bij, wat voor extra invalshoeken 

zorgt. Vorselaar heeft in het kader van een project van Vormingplus Kempen al een concept opgezet 

voor een burgerkabinet. Om goed te kunnen werken, bestaat een burgerkabinet idealiter uit een 

20/30-tal geëngageerde mensen. De rondetafel kan daarin goed dienst doen want daarin zitten allerlei 

mensen, georganiseerd en niet georganiseerd, vanuit diverse buurten en straten, verschillende 

leeftijden en met heel contrasterende achtergronden, … Die formule zullen we evalueren met 

Vormingplus en de rondetafel zelf. 

 

VI. “INCLUSIEF”: EEN INCLUSIEF BELEID MET OOG VOOR 

IEDEREEN 

 

a. Inclusief beleid 

Gemeentebeleid kan pas participatief zijn als het representatief is, dus wanneer elke stem gehoord 

wordt. We kunnen natuurlijk niet alle burgers individueel bij het beleid betrekken, maar we moeten wel 

verzekeren dat verschillende stemmen uit allerlei geledingen van onze samenleving aan bod komen in 

het debat. Inclusieve participatie zorgt voor inhoudelijke kwaliteit (omdat verschillende types 

personen en expertise bevraagd worden) en bijgevolg voor een breed draagvlak (omdat alle 

maatschappelijke groepen betrokken worden in de besluitvorming).  
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Diversiteit vatten we hier op in de meest brede zin van het woord: man-vrouw, etnisch-cultureel, socio-

economisch, jongeren en ouderen, mensen met een (lichte) verstandelijke of fysieke beperking.  

 

b. Doelgroepen 

We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons beleid. We willen participatie dus zo breed 

mogelijk bekijken. Niet alle methodieken of communicatiemiddelen zijn voor elke doelgroep even 

geschikt. Daarom moeten we creatief omgaan met en erg diversifiëren in het gebruik van 

verschillende methodieken en media.  

We willen mensen niet enkel laten participeren in kader van het beleid maar we bekijken participeren 

ook als deel uitmaken aan onze Vorselaarse gemeenschap. De kwetsbare of moeilijker bereikbare 

doelgroepen willen we ook kansen geven om deel uit te maken van en deel te nemen aan het 

vrijetijdaanbod. We willen drempels wegwerken met ons Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie, waar de 

doelgroep zelf ook vertegenwoordigd is en de lijntjes mee uittekent. Onderdeel van de acties van dit 

Lokaal Netwerk zijn activiteiten voor de doelgroep zelf en het verlagen van drempels. 

We werken ook systematisch samen met ’t Kiertje, niet alleen in het kader van de UiT-pas en het 

Lokaal Netwerk maar duurzaam via een maandelijks overleg en gebaseerd op een charter dat samen 

met hen werd afgesproken.  

Verder: 

- Kinderen werden actief betrokken bij het beleid. De Kindergemeenteraad wordt echt als 

inspraakorgaan gebruikt voor gemeentelijke projecten. 

- Er is een aparte groep ontstaan die alleenstaanden bijeenbrengt in dienstencentrum 

Sprankel!  

- Senioren werden betrokken via een heel breed ouderenbehoeftenonderzoek.  

- Vanuit de sociale dienst is ook sinds dit jaar een consulent seniorenbeleid werkzaam die 

“outreachend” werkt en bij de mensen zelf langsgaat.  

- Het Welzijnsplatform zorgt ervoor permanent oog te hebben voor bijzondere doelgroepen.  
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6.5 Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
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SD 1: Een duurzame woon-, werk- en leefomgeving met behoud en versterking van de eigenheid  

BD1 Een actief natuur- en milieubeleid voeren   
AP1 Afvalbeleid optimaliseren                                   

A1  Waken over het principe "de vervuiler betaalt"           x         x x x x x     

A2  Bestaande samenwerkingsverbanden evalueren en waar mogelijk nieuwe 

opzetten 
                              x x 

A3  Mogelijkheden inzake uitbating recyclagepark onderzoeken                     x   x       x 

A4  Sorteren om afvalcijfers te verbeteren                     x   x         

AP2 Streven naar duurzaam waterbeheer voor een optimale waterbeheersing                                   

A1  Zoneringsplan riolering uitvoeren                     x           x 

A2  Inzetten op duurzaam onderhoud van waterlopen                     x             

A3  Uitbreiding van pompstation Dijkbaan                     x             

A4  Ruimte voor water laten                      x   x x       

AP3 Doordacht milieubeleid voeren en duurzame oplossing voor probleemsites                                   

A1  Oplossing voor historische grondopslag Vispluk                     x             

A2  Groenopslag Plein verwijderen                     x             

A3  Efficiënt afleveren van omgevingsvergunningen                                x   

A4  Een duurzaam milieubeleid ism diverse partners                     x   x       x 

A5  Organisatie handhavingsoverleg                     x         x x 
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AP4 Behoud van landschappen en biodiversiteit en draagvlak creëren voor 

bescherming van natuurgebieden  
                                  

A1  Actieve communicatie voeren over gebieden met bovenlokale 

beschermingsmaatregelen op vlak van landschap, milieu en bodembeheer 
                    x   x       x 

A2  Gemeentelijke eigendom in perimeter beschermde gebieden mee inschakelen in 

bovenlokaal beleid 
                    x   x     x x 

A3  Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie van landschap, erfgoed 

en biodiversiteit 
                    x   x         

A4  Verderzetting en evaluatie bermbeheersplan                     x   x   x     

A5  Pesticidenvrij beheer                      x   x   x     

A6  Inzetten op streekeigen en bij-vriendelijke beplanting                     x   x   x     

A7  Subsidie bekalking                                    

AP5 Maximaal streven naar energiezuinigheid en -besparing                                   

A1  Systematisch klassieke openbare verlichting door LED verlichting vervangen             x       x x x     x   

A2  Eigen energieconsumptie in gebouwen verminderen             x       x x x     x   

A3  Energiebesparende maatregelen stimuleren             x       x x x         

A4  Faciliteren van windmolens en andere bronnen van hernieuwbare energie             x       x x x       x 

A5  Kader scheppen voor autodelen                     x x x       x 

A6  Energievriendelijk wagenpark             x       x x x         

AP6 Voldoende aandacht voor sensibilisering en participatie van burgers                                   

A1  Zwerfvuilacties organiseren en coördineren                     x   x     x x 

A2  Burgers optimaal betrekken bij een nette gemeente                     x   x       x 

AP7 Aandacht voor dierenwelzijn                               x   

A1  Snelle identificatie verloren huisdieren                               x   

A2  Efficiënt zwerfkattenbeleid                     x         x   

A3  Strenge aanpak van verwaarlozing dieren                     x         x   

A4  Breed beleid inzake dierenwelzijn                      x             

BD2 Duurzame landbouw en economie stimuleren en verzekeren  
AP1 Lokale economie stimuleren en ondersteunen                                   

A1  Een toekomstvisie op lokale economie uitwerken               x                 x 

A2  Het lokaal winkelen stimuleren               x       x           

A3  Het lokaal ondernemen stimuleren               x x   x           x 

A4 Subsidies en vergunningsbeleid optimaliseren                  x   x         x   
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A5  De KMO-zone Sassenhout uitbreiden               x x   x           x 

A6  Site sociale economie ontwikkelen x x x             x x x         x 

A7  Wisselwerking met de scholengemeenschap       x               x         x 

A8  Extra buurtwinkel faciliteren               x       x           

A9  Lokaal aankoopbeleid aanhouden                     x x           

A10  Lokale economie digitaliseren                 x   x             

A11  Detailhandel via streekproducten stimuleren                     x x         x 

A12  Inzetten op toeristische horeca               x       x         x 

A13  Mobiliteit en ondernemen op elkaar afstemmen               x     x x       x x 

A14  Nieuwe elan bij kermissen verder stimuleren                     x           x 

A15  Raad Lokale Economie herprofileren                               x x 

AP2 Landbouw een toekomst geven en landbouw als belangrijke beheerder van 

openbare ruimte ondersteunen  
                                  

A1  Ondersteuning, aanspreekpunt en overleg voor landbouw               x     x x x   x   x 

A2  Streekeigen lanbouwproducten promoten               x     x x           

A3  Landbouwgebonden initiatieven ondersteunen                     x x     x   x 

A4  De erven van landbouwers verfraaien                     x           x 

BD3 Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving  

AP1 Vlotte en deskundige dienstverlening inzake ruimtelijke ordening                                    

A1  GIS als efficiënt werkinstrument                     x             

A2  Inzetten op digitalisering                     x             

A3  Goede samenwerking tussen diensten, bestuur en politie                     x         x x 

AP2 Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekkende van een visie op maat van Vorselaar                                    

A1  Herziening RUP kern                     x         x x 

A2  Plan van aanpak weekendverblijven                     x         x   

A3  Onderzoek naar mogelijkheden om "harde bestemmingen" om te zetten naar 

groen en landbouw 
                    x x     x     

A4  Beheersplan voor kasteel-, dreef- en kerkomgeving                     x         x x 

A5  RUP zonevreemde infrastructuur                     x           x 

A6  Aandacht voor behoud en bestemming van (beeldbepalende) historische 

gebouwen 
                    x         x x 

A7  Heraanleg Markt en aanleg gemeentepark                     x         x x 

A8  Project Lepelstraat met bib en medisch kabinet     x               x         x x 
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A9  Duurzame energie integreren in ruimtelijke visie              x       x         x x 

AP3  Duidelijke visie en beleid inzake wonen: inzetten op een divers, betaalbaar en 

kwaliteitsvol woonaanbod 
                                  

A1  Woonoverleg met de woonactoren en optimalisatie van het lokaal woonbeleid     x             x x           x 

A2  Actualiseren en uitvoeren van gemeentelijk woonplan                     x         x x 

A3  Aandacht voor betaalbaar wonen, woonkwaliteit en divers aanbod in het RUP 

kern 
    x       x     x x         x x 

A4  Doordacht aanbodbeleid gericht op de woonbehoefte van de verschillende 

doelgroepen en afgestemd op demografische behoefte 
    x             x x           x 

A5  Evalueren van lokaal toewijzingsreglement                    x x             

A6  Studentenverblijven controleren op basis van kamerreglement                     x             

A7  Uitbreiden aanbod sociale kavels, koop- en huurwoningen in samenwerking met 

sociale huisvestingsmaatschappijen 
                  x x           x 

A8  Ruimtelijke registers (leegstandsregister, register onbebouwde percelen, 

verwaarloosde gebouwen, ...) bijhouden en inzetten 
                    x         x   

A9  Reglement en belasting leegstand/verwaarlozing updaten                     x         x   

A10  Procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opvolgen om woonkwaliteit te 

verbeteren 
                    x         x   

A11  Singnaalfunctie inzake woonkwaliteit     x               x             

A12  Informeren, adviseren en begeleiden van bewoners met woonvragen                     x         x   

A13  Vlaamse premies en subsidies kenbaar maken en burgers bij aanvragen 

ondersteunen 
                              x x 

A14  Burgers bijstaan bij inschrijving sociale huisvestingsmaatschappijen     x             x           x   

AP4 Visie en beleid inzake handhaving                                   

A1  Opmaak handhavingsplan                     x         x   

A2  Handhavingsoverleg op verschillende niveaus                     x         x x 

A3  Samenwerking Neteland in het kader van kennisverhoging                     x         x x 

BD4 een mooi en net publiek domein voor Vorselaar   

AP1 Eenvormig en duurzaam aangelegd publiek domein: visie, planning en 

vademecum voor de toekomst 
                                  

A1  Strateninventaris en langetermijnplanning                     x         x   

A2  Onderhoud van bestaande straten                     x         x   

A3  Nieuwe aanleg van straten                               x   

A4  Vademecum met duurzame materialenkeuzes                     x             
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A5  In synergie nutsvoorzieningen meteen ook moderniseren             x   x   x         x   

A6  Verledding van openbare verlichting             x       x             

A7  Vergroening publiek domein en groenvisie                     x   x     x   

A8  Ontharding als onderdeel van een groenblauw netwerk                     x   x         

A9  Groenonderhoud                     x             

A10  Inrichting van begraafplaats passend bij kasteeldomein                                    

AP2 Dorpskernvernieuwing: toegankelijkheid, ontharding, ontmoeting en uitstraling                                   

A1  Consequente visie op dorpskernvernieuwing                     x         x   

A2  Masterplan Lepelstraat/Markt     x               x           x 

A3  Marktplein                     x             

A4  Gemeentepark                     x         x   

A5  Geïntegreerd beheersplan kasteel-, dreef- en kerkomgeving                     x             

A6  Ruimtelijke opportuniteiten opvolgen en sturen                     x         x   

A7  Buurtpleinen     x               x         x x 

AP3 Riolering: zwaar, toekomstgericht en verstandig investeren in waterzuivering en 

een moderne rioleringsinfrastructuur 
                                  

A1  Rioleringsgraad            x         x         x   

A2  Grote rioleringsprojecten            x         x         x x 

A3  Water zoveel mogelijk ter plaatse bergen            x         x   x         

A4  Afkoppeling hemel- en afvalwater             x         x   x         

AP4 Mobiliteit: samen werken aan een programma inzake verkeersveiligheid, met het 

STOP-principe als leidraad 
                                  

A1  Beleid op verschillende niveaus                                 x 

A2  Kader "Verkeersveilige Gemeente"                               x x 

A3  Kader "Mobiliteitsstudie Middenkempen"                                    

A4  Kader "Duurzame heraanleg en STOP-principe"                               x x 

A5  Stappen: toegankelijke voetpaden en trage wegen                         x     x   

A6  Trappen: fietsvriendelijk                   x     x     x   

A7  Openbaar vervoer: aanbod De Lijn                   x               

A8  Personenvervoer: auto's en parkings                     x         x   
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SD 2: Een hechte en bruisende dorpsgemeenschap met een attractief aanbod aan activiteiten voor jong en oud  

BD1 Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle inwoners  

AP1 Infrastructuur voor een divers en toegankelijk socio-cultureel aanbod                                    

A1  Infrastructuur onderhouden en uitbaten           x     x   x   x     x   

A2  Polyvalentie en centralisatie nastreven                     x             

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod                                   

A1  Overleggen over het vrijetijdsaanbod binnen de regio Neteland                                 x 

A2  Vrijetijdsaanbod laagdrempelig en toegankelijk voor maatschappelijk kwetsbaren  x   x             x             x 

AP3 Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties                                   

A1  Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen                     x           x 

A2  Buurtwerking, buurten, gehuchten en wijken stimuleren en ondersteunen     x             x x         x x 

A3  Organiseren van een eigen en een bovenlokaal vormingsaanbod voor socio-culturele 

verenigingen 
    x x                         x 

A4  Doordacht beleid rond fuiven en evenementen                               x x 

AP4 Eigentijdse inspraak en participatie voor transparant en gedragen socio-cultureel beleid                                   

A1  Hervorming bestaande adviesorganen                                 x 

A2  Buurten betrekken bij het beleid                   x x           x 

A3  Nieuwe inspraakkanalen creëren                   x x         x x 

BD2 Jeugd: een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid, over de beleidsdomeinen heen  

AP1 Infrastructuur en ruimte voor divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en 

jongeren 
                                  

A1  Jeugdwerkinfrastructuur beschikbaar stellen en onderhouden           x     x   x         x x 

A2  Nieuwe kinder- en jongerencampus bouwen     x x   x x   x x x         x x 

A3  Openbare ruimte kindvriendelijke inrichten     x           x   x         x x 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren                                   

A1  Organiseren van laagdrempelige activiteiten voor kinderen en jongeren     x             x             x 

A2  Systeem van speelstraten promoten     x                         x   

BD3 Sport: zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar aanzetten tot beweging en een verantwoorde en actieve sportbeoefening  

AP1 Eigentijdse infrastructuur op sportcentrum "De Dreef"                                   

A1  Optimaliseren van de infrastructuur           x x   x   x   x     x   

A2  Renoveren van de infrastructuur             x   x   x         x   

A3  Aanleggen van nieuwe en aantrekkelijke sportinfrastructuur             x   x   x         x   
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A4  Optimaliseren van de dienstverlening                   x x         x x 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd beweeg- en sportaanbod voor verschillende doelgroepen                                   

A1  Organiseren van sportdagen, sportkampen en sportevenementen voor verschillende 

leeftijdsgroepen 
    x             x x           x 

A2  Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor doelgroepen die ongelijke 

kansen hebben inzake sportparticipatie 
    x             x x           x 

A3  Coördineren en ondersteunen van een naschools sportaanbod voor middelbare scholen ism 

Sport Vlaanderen en verschillende sportaanbieders 
    x             x x           x 

A4  Coördineren en stimuleren van acties     x                         x x 

BD4 Cultuur: een dynamisch en verbindend cultuurbeleid  

AP1 Voldoende infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-cultureel aanbod                                   

A1  Infrastructuur onderhouden en uitbaten           x     x   x         x   

A2  Onderzoeken om functie buurthuis om te vormen naar breed ontmoetingscentrum op plek 

huidige bibliotheek 
                x   x         x   

AP 2 Laagdrempelig en gevarieerd socio-cultureel aanbod                                   

A1  Organiseren van laagdrempelige evenementen voor brede doelgroep, met aandacht voor 

plechtigheden en traditionele activiteiten 
    x             x x         x x 

BD5 Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale rol van de bib  

AP1 Goede infrastructuur om verschillende doelgroepen te ontvangen                                   

A1  Infrastructuur onderhouden en uitbaten           x     x   x         x   

A2  Bouw van een nieuw bibliotheekgebouw in de Lepelstraat                  x   x         x x 

AP2 Laagdrempelig en gevarieerd aanbod                                   

A1  Organiseren van activiteiten en onderhouden van een onafhankelijk en pluriform 

informatieaanbod 
    x             x               

A2  Overleggen over het aanbod binnen de regio Neteland                                 x 

AP3 Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties die instaan voor cultureel en 

educatief aanbod 
                                  

A1  Samenwerking met scholen     x x           x             x 

A2  Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen     x             x x           x 

BD6 Erfgoed: het bewaren zowel het onroerend als roerend als immaterieel erfgoed 

AP1 Culturele infrastructuur met historische achtergrond                                   

A1  Onderhoud monumenten                 x   x             

A2  Bijkomende creatie kunst & monumenten     x           x                 

A3  Bouwkundig erfgoed                 x   x             
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AP2 Aanbod cultureel erfgoed                                   

A1  Uniek erfgoed van klooster en kasteel promoten                     x             

A2  Boeiende erfgoedprojecten voor een breed publiek     x             x x             

A3  Uniformiseren en digitaliseren van erfgoedborden                     x         x   

A4  Archief van de gemeente ordenen en professionaliseren                               x   

AP3 Structureel samenwerken met erfgoedorganisaties                                   

A1  Cultureel-erfgoedconvenant met Vlaamse Gemeenschap voor de ontsluiting van het lokaal 

cultureel erfgoed 
                    x         x x 

A2  Ondersteuning van de Heemkundige Kring                               x x 

A3  Oprichting archiefcomité en werkgroep digitaal archief                               x x 

BD7 Toerisme: onze troeven uitspelen om het (dag)toerisme en korte verblijven te stimuleren  

AP1 Toeristische recreatieve infrastructuur                                   

A1  Optimaliseren van het toeristische onthaal                     x         x   

A2  Schranshoeve als belevingsvolle site                     x x         x 

A3  Toeristische poorten binnen strategisch project Vlaanderen                     x         x x 

AP2 Ruim en veelzijdig toeristisch aanbod voor verschillende doelgroepen                                    

A1  Verfraaien van de dorpskern                     x             

A2  Leerwandelingen en arrangementen aanbieden en bestaande initiatieven integreren in het 

toeristisch aanbod 
    x x             x           x 

A3  Wandelpaden toegankelijk maken     x               x   x         

A4  Fietsnetwerk strategisch uitbreiden     x               x   x       x 

A5  Bijkomende oversteek Aa                         x         

A6  Kampplaatsen                               x   

A7  Picknickplaatsen      x                         x   

AP3 Samenwerken aan toerisme in Vorselaar, Neteland en regio Antwerpse Kempen                                   

A1  Logies en toerisme promoten via bestaande initiatieven                     x x           

A2  Inzetten op toegankelijk toerisme     x             x x             

A3  Focus op trage wegen                     x   x         

A4  Toeristische activiteiten aanbieden in de gehuchten     x                 x           

A5  Bezienswaardigheden meer in de kijker zetten                     x x           

A6  Streekeigen producten stimuleren en promoten                     x x           

A7  Infrastructuur uitbouwen voor doelgroepen                 x x           x   

A8  Toeristische samenwerkingsverbanden uitbouwen                     x         x x 
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A9  Een dorpenbeleid om de troeven van Vorselaar te benadrukken                 x   x         x x 

AP4 Toeristische promotie                                   

A1  Samenwerking met de horeca                       x         x 

A2  Op elkaar afstemmen en actualiseren van folders                               x x 

A3  Nieuwe media gebruiken                     x         x x 

SD3 Vorselaar staat voor een gemeente die aan alle inwoners, zowel jong als oud, en aan alle gezinnen dezelfde kansen wil bieden zowel op vlak van onderwijs 

als op vlak van sociaal beleid en solidariteit  

BD1 Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door zelf goed basisonderwijs aan te bieden en een stevige samenwerking tussen de 

onderwijpartners en andere actoren  

AP1 Gemeentelijke basisschool: als kleine, open, groene en ervaringsgerichte dorpsschool blijven 

kiezen voor een goed onderwijs in een verbeterde infrastructuur 
                                  

A1  Elk kind binnen de gemeentelijke basisschool moet zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien x x x x x         x           x x 

A2  Verbouwingswerken en nieuwbouw van schoolgebouwen     x x   x x   x   x         x x 

A3  Nieuwe kinder- en jongerencampus x   x x x   x     x           x x 

A4  Verdere digitalisering      x x x         x           x x 

A5  Behoud van het werkingsbudget van de school      x x   x x       x         x x 

AP2 Kunstonderwijs behouden en stimuleren                                   

A1  Tekenlessen ism Academie Herentals     x x x         x           x x 

A2  Lokalennood oplossen voor tekenlessen     x x                       x x 

A3  Behoud en ondersteuning van de muziekschool     x x           x           x x 

AP3 Zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs ondersteunen                                    

A1  Sociale voordelen voor beide onderwijsnetten     x x x         x           x x 

A2  Ondersteuning van beide onderwijsnetten       x x         x           x x 

AP4 Transparant en integraal flankerend onderwijsbeleid met focus op kinderen en jongeren met 

minder kansen 
                                  

A1  Controle op de leerplicht                                   

A2  Spijbelgedrag voorkomen                                   

A3  Ondersteuningsbeleid ter bevordering deelname kleuteronderwijs x   x x x         x           x x 

A4  Gestructureerd overleg met lokale onderwijsactoren       x           x           x x 

A5  De beleidsdomeinen die raakvlakken vertonen met het initiatieven organiseren en 

ondersteunen ism onderwijspartners 
x x x x x         x x x       x x 

A6  Bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren x x x x x         x           x x 

A7  Sociaal onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale uitsluiting x x x x x         x x         x x 
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A8  Inzetten op levenslang leren     x x x         x           x x 

A9  Promotie van Vorselaar als onderwijsgemeente       x                       x x 

BD2 Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, gelijkwaardige kansen bieden  

AP1 Dienst gezinszorg: dienstverlening op maat van de cliënt                                   

A1  Optimale samenwerking tussen dienst gezinszorg, sociale dienst en poetsdienst  x x x   x x       x           x x 

A2  Flexibel en op onregelmatige tijdstippen werken      x   x x       x           x x 

A3  Naambekendheid en het positief imago van de dienst gezinszorg                               x x 

A4  Samenwerking met andere diensten in het kader van een integrale gezinszorg x x x   x x       x           x x 

AP2 Opvoedingsondersteuning                                    

A1  Samenwerking en specialisatie: meerwaarde voor sociale dienst, BKO en cliënten x x x   x         x           x x 

A2  Ruim aanbod inzake opvoedingsondersteuning  x x x   x         x           x x 

AP3 Goede buitenschoolse kinderopvang                                   

A1  Digitalisering van de kinderopvang                               x x 

A2  Kwaliteit verder ontwikkelen     x   x         x           x x 

A3  Flexibel omgaan met beleid inzake aantal opvangplaatsen     x   x         x           x x 

A4  Samenwerking tussen BKO, sociale dienst en onderwijs rond maatschappelijk kwetsbare 

jongeren /- situaties 
x x x x x         x           x x 

A5  Extra kansen voor kinderopvang op nieuwe kinder- en jongerencampus      x   x         x           x x 

AP4 Coördinerende rol inzake kinderopvang                                    

A1  Coördinatie van opvangmogelijkheden in de gemeente                                   

A2  Nauwe samenwerking met ISOM/Neteland voor het "Lokaal Loket"     x   x         x           x x 

A3  Uitwerking van nieuw decreet schoolgaande kinderen      x x x         x           x x 

BD3 Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en toegankelijk voor iedere burger in Vorselaar en in het bijzonder voor groepen met specifieke behoeften  

AP1 Sociale dienst: aandacht voor groepen met specifieke behoeften en noden                                   

A1  Verdere optimalisering van het activeringsbeleid x   x   x     x   x           x x 

A2  Verdere professionalisering van de dienstverlening                               x x 

A3  Meer efficiëntie binnen sociale dienst                               x x 

A4  Meer sociale dienst "aan huis" x x x   x         x           x x 

A5  Bestaande en nieuwe samenwerkingen, intern & extern                                   

A6  Kansengroepen aan het maatschappelijk leven laten deelnemen met bijzondere aandacht voor 

kinderen 

x x x x x     x   x           x x 

A7  Ondersteunen van doelgroepen die ongelijke kansen krijgen                                   
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AP2 Aandacht voor toenemende diversiteit, in het bijzonder voor haar burgers met een allochtone 

achtergrond 

                                  

A1  Ondersteuning voor medewerkers om allochtonen goed op te vangen x x x x x         x           x x 

A2  Integratie bevorderen door deelname en organisatie van activiteiten     x   x         x x         x x 

AP3 Extra ondersteuning voor mensen met een verhoogde zorg en hun mantelzorgers                                   

A1  Voldoende ondersteuning van en communiceren met de  mantelzorger     x                         x x 

AP4 Mensen met een beperking en die niet of beperkt mobiel zijn, helpen naar een grotere 

mobiliteit 
                                  

A1  Behouden van de bestaande dienstverlening          x         x           x x 

A2  Eigen busje om de meest kwetsbare groepen te bereiken x x x   x         x           x x 

A3  Lokaal bestuur organiseert de MinderMobieleCentrale     x   x         x           x x 

AP5 Lokaal woonbeleid op vlak van sociaal betaalbare en aanvaardbare huurwoningen                                   

A1  Sociaal Verhuurkantoor ISOM/Neteland mee blijven ontwikkelen  x x x   x x x   x x x         x x 

A2  Lokaal woonbeleid faciliteren                  x   x         x x 

A3  Actief sociaal woonbeleid en zorg voor sociale woningen x   x   x x x   x x x         x x 

A4  Alternatieve woonvormen                                   

AP6 Seniorenbeleid                                   

A1  Meer gecoördineerd seniorenbeleid  x x x   x x x   x x x         x x 

A2  Activiteiten en acties op maat van de senior  x x x   x x x     x           x x 

A3  Dienstverlening voor senior behouden x x x   x x x   x x           x x 

AP7 Lokaal dienstencentrum als neutrale draaischijf van het gemeenschapsleven en het 

vrijwilligersbeleid 
                                  

A1  Werking dienstencentrum heroriënteren en nog meer inzetten op buurtwerking     x   x x x     x x x       x x 

A2  Samenwerking met dienstencentrum voor aangepast vervoer x   x   x         x x         x x 

A3  Serviceflats gaandeweg omvormen tot assistentiewoningen     x     x x   x x x         x x 

AP8 Vrijwilligersbeleid professioneel uitbouwen en verfijnen                                   

A1  Vrijwilligersbeleid uitrollen in volledig lokaal bestuur     x                         x x 

A2  Vrijwilligersbeleid versterken     x                         x x 

AP9 Preventief gezondheidsbeleid                                   

A1  Vanuit het lokaal dienstencentrum werken aan een preventief gezondheidsbeleid en 

buurtgericht werken 
x x x   x x x     x x x       x x 

A2  Ism ISOM/Neteland deelnemen aan uitwerking van eerstelijnszone voor een preventief 

gezondheidsbeleid 
x x x   x x x     x x         x x 
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AP10 Goede warme maaltijden voor inwoners die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen                                   

A1  Behouden van het aanbod   x x   x         x   x       x x 

A2  Bewaken van kwaliteit      x   x         x   x       x x 

AP11 Poetsdienst OCMW ter ondersteuning van de meest behoeftige in zijn thuissituatie                                   

A1  Behoud van bestaande aanbod     x   x x       x           x x 

A2  Samenwerking poetsdient, gezinszorg en sociale dienst verstevigen x x x     x       x           x x 

BD4 Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog grotere plaats kan innemen  

AP1 Inwoners van Vorselaar bewust maken van de mondiale uitdagingen via acties voor 

verschillende doelgroepen met specifieke aandacht voor Fair Trade en duurzame ontwikkeling 
                                  

A1  Mondiaal beleid aanpassen aan de huidige werking van de maatschappij x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A2  Jaarlijks evenement en themaweek rond Noord-Zuid problematiek ism scholengemeenschap       x x         x x         x x 

A3  Titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder uitwerken         x     x   x x x x   x x x 

A4  Gemeentepersoneel gevoelig maken voor de Noord-Zuid problematiek via verschillende 

sensibiliseringsacties 
                  x x x x     x x 

A5  Middenveld ondersteunen op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak                   x x x       x x 

A6  Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking x x x x x x       x x x x     x x 

A7  Programmatie activiteiten rond Noord-Zuidproblematiek binnen bestaand vrijetijdsaanbod x x x x x x       x x x x     x x 

A8  Stimuleren van programmatie binnen het particulier vrijetijdsaanbod, organisatie van projecten 

en mondiale vorming 
        x         x x x x   x x x 

A9  Wereldfeest voor hele bevolking               x x x x x x   x x x 

A10  Bestaande banden met partneroverheden uitwerken             x x x x x x x   x x x 

AP2 Integraal duurzaam beleid met een evenwicht tussen economie, ecologie en sociale 

rechtvaardigheid 
                                  

A1  Duurzaam aankoopbeleid                   x x x x     x x 

A2  Actief klimaatbeleid uitbouwen     x               x x x     x x 

A3  Meewerken aan eigentijdse solidariteitsacties     x             x   x       x x 
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SD4 Vorselaar wil een veilige gemeente zijn en wil een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening aanbieden aan alle inwoners en dit op maat van Vorselaar  

BD1 We streven naar een transparante doorstroming van het beleid en een efficiënte, klantvriendelijke dienstverlening  

AP1 Aandacht voor inspraak en participatie                                   

A1  Inspraak- en participatiebeleid op maat van Vorselaar     x             x             x 

A2  Van rondetafel adviesraden naar een burgerkabinet                               x x 

A3  Informatie-initiatieven bij werken en projecten                               x x 

A4  Bevragingen                   x           x x 

AP2 Constructieve samenwerking en open beleid naar raadsleden en burgers                                   

A1  Participatieve aanpak van beleidsplan                   x           x x 

A2  Transparante communicatie naar raadsleden                               x   

AP3 Verbeteren en klantgerichter maken van dienstverlening                                   

A1  Passend onthaalbeleid voor nieuwe inwoners                     x         x x 

A2  Reorganisatie dienst burgerzaken voor zo optimaal mogelijke dienstverlening                               x   

A3  Onthaal en werken "op afspraak"                      x         x   

A4  Digitaal loket verder bekendmaken bij de burgers         x         x x         x x 

A5  Denken aan mensen die niet mee kunnen in digitaliseringsgolf                               x   

A6  Jubilea, huwelijken en geboortes                               x   

AP4 Meer bestuurskracht en betere dienstverlening binnen "Neteland"                                   

A1  Gezamenlijke ambities formuleren                               x x 

A2  Duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid                               x x 

A3  Meer bestuurskracht en betere dienstverlening                                x x 

BD2 We willen een goed georganiseerde en goed werkende organisatie zijn met veel aandacht voor personeelsbeleid en personeelswelzijn  

AP1 Sterk personeelsbeleid als basis voor goed draaiende organisatie                                   

A1 Visie ontwikkelen om personeels - en pensioenkosten onder controle te houden met behoud van 

goede dienstverlening 
                              x   

A2 Kwetsbaarheid éénmansdiensten bufferen     x                         x   

A3 Nieuw personeelsbeleid                               x   

A4 Actualiseren van RPR en AR                               x   

A5 Nieuw personeelsregistratiesysteem                                x   

AP 2 Aangename plek om te werken met hoge personeelstevredenheid                                   

A1 Aandacht voor preventie & bescherming op het werk     x                         x   
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A2 Initiatieven ter bevordering van welzijn op het werk     x                         x   

AP3 Aandacht voor processen van organisatiebeheersing om onze organisatie beter te beheren                                   

A1 Continu werken aan dienstverlening door regelmatige evaluatie van bestaande werking en 

kwaliteitsbeheer                               
x 

  

A2 Optimaliseren van overlegstructuren en beheersinstrumenten die bijdragen tot zelfsturend 

proces                               
x x 

BD3 Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die ondersteunend werken voor de gemeente en OCMW  

AP1 Secretariaat en financiële dienst als onmisbare schakel                                   

A1 Flexibele samenwerking tussen gemeente & OCMW                               x x 

A2 Toekomstvisie voor het archief                               x   

A3 Organiseren van de verkiezingen in 2024                               x x 

AP2 Communicatiebeleid uitbouwen                                   

A1 Actieve en passieve openbaarheid van bestuur met aantrekkelijke mediamix                               x   

A2 Verdere implementatie huisstijl                               x   

A3 Sociale media & website                               x x 

AP3 ICT-visie om snel ontwikkelende technologie korter op te volgen en werking tussen gemeente 

en OCMW te optimaliseren 
                                  

A1 ICT-infrastructuur onderhouden en actualiseren                     x         x   

A2 Nieuwe softwaresystemen om dienstverlening te optimaliseren                     x         x   

A3 GIS optimaal benutten in dagelijkse werking                               x   

AP4 Eén centrale, toegankelijke gemeentelijke campus                                   

A1 Verbouwingen gemeentelijke campus                 x             x   

A2 Ontsluiting en toegankelijkheid                 x             x   

A3 Langetermijnvisie voor het patrimonium                 x   x         x   

A4 Integraal gebouwenbeheer                 x   x         x   

A5 Energiezorgplan voor patrimonium             x   x   x         x   

AP5 Optimaliseren van de infrastructuur en werking van de gemeentelijke werkplaats                                   

A1 Competente werkploegen en materiële omkadering                     x         x   

A2 Herinrichting gemeentelijke werkplaats                      x         x   

BD4 Een veilige gemeente zijn met vernieuwende sensibilisering en consequent handhavingsbeleid  

AP1 Nieuw drug - en verslavingsbeleid                                   

A1 Multidisciplinair drugbeleid     x                         x x 

A2 Eigentijds verslavingsbeleid     x                         x x 
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AP2 Consequent handhavingsbeleid                                   

A1 Eigen handhavingsambtenaar                     x         x   

A2 Systematisch handhavingsoverleg                     x         x x 

AP3 Bestuurlijke handhaving en administratieve sancties                                   

A1 Bestuurlijke handhaving ism ARIEC                               x x 

A2 Politiecodex "gemeentelijke administratieve sancties" actualiseren                                x x 

AP4 Optimaliseren van de werking van politiezone en wijkpolitie                                   

A1 Reorganisatie en optimalisatie van politiezone                               x x 

A2 Wijkpolitie meer zichtbaar in de straat                               x   

A3 Meer ANPR en beveiligingscamera's                               x   

A4 Modern preventiebeleid en eigentijdse communicatie     x               x         x x 

AP5 Opvolgen van brandweerhervorming waardoor de snelst adequate hulpverlening ook voor 

Vorselaar gewaarborgd blijft                                   

A1 Brandweerzorg via brandweerzone Kempen                               x x 

A2 Betere brandpreventiewerking                               x x 

AP6 Algemeen Nood - en Interventieplan (ANIP) en professionele werking van dienst noodplanning                                   

A1 Up-to-date ANIP                               x x 

A2 Noodplanningsambtenaar en veiligheidscel op twee niveaus                               x x 

SD5 Een financieel gezonde gemeente als basis voor een verstandig investeringsbeleid op lange termijn  

BD1 Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente  

AP1 Gezond financieel beleid                                   

A1 Algemene belastingen niet verhogen                               x   

A2 Financiën voor de financiering, werking en investeringen                               x   

A3 Het bestuur neemt beslissingen op lange termijn en brengt die in kaart in de verantwoording                               x   

 

 

 


