Beleidsplan Vrije tijd en welzijn – 20142019
De bibliotheek, seniorendienst, sportdienst, dienst cultuur, dienst evenementenbeheer,
buitenschoolse kinderopvang, dienst noord-zuid en jeugddienst werken meer en meer op een
geïntegreerde manier. Deze filosofie en samenwerking is de basis en leidraad van het toekomstige
gemeentelijke vrijetijds- en welzijnsbeleid.

I.

Omgevingsanalyse.

Infrastructuur
Een aangepaste infrastructuur vormt de hoeksteen van een dynamisch beleid. De gemeente
investeerde in aangepaste culturele infrastructuur op maat van iedere deelgemeente. Deze
beweging werd reeds ingezet eind jaren negentig van vorige eeuw en in een versneld tempo
doorgevoerd begin eenentwintigste eeuw. Deze infrastructuur wordt gratis gebruikt door het
verenigingsleven en ook ingezet in de gemeentelijke culturele werking. OC ’t Gelevelt, OC
Passchendaele, OC Santforde, OC ’t Zonnerad werden op 21 juni 2013 aangevuld met OC De Leege
Platse in Beselare. Het Beselaars ontmoetingscentrum opent perspectieven om op korte termijn te
starten met een podiumprogrammatie. Zo willen we ons cultureel aanbod verder diversifiëren. Per
1 januari 2014 wordt de samenwerking OC Passchendaele en PC De Craeye gerealiseerd. Dit
impliceert dat ook in Passendale de infrastructuur gratis ter beschikking wordt gesteld.
Door het ontbreken van aangepaste infrastructuur voor tentoonstellingen of voor bepaalde grotere
culturele initiatieven wordt ook gezocht naar alternatieven. In bepaalde gevallen biedt de
kerkinfrastructuur een oplossing. Naar de toekomst toe moet nagedacht worden in welke mate deze
infrastructuur op een permanente of occasionele manier kan geïntegreerd worden in de vrije
tijdswerking.
In 2008 verhuisde de bibliotheek naar een deels gerenoveerd pand en nieuwbouw in het
Zonnebeekse kasteeldomein. Dit gaf een sterke impuls aan de werking. De bibliotheek fungeert niet
enkel als een uitleendienst van audio visuele materialen. De Letterschuur werd en wordt ook
uitgebouwd als een permanent leercentrum onder andere door de inrichting van een openbare
computerruimte. Daarnaast fungeert de bibliotheek ook als een kleinschalig cultuurcentrum, die
gastheer is bij kleinere tentoonstellingen, lezingen, vertelmomenten en andere culturele activiteiten.
Met ingang van september 2007 werden de uitleenposten van Beselare en Geluveld gereorganiseerd
naar het voorbeeld van Passendale. Alle jeugdboeken werden aan de plaatselijke school geschonken
en jaarlijks aangevuld met nieuwe jeugdboeken. Voor de minder mobiele bibliotheekgebruiker werd
“ boek aan huis “ ontwikkeld. In 2011 startte het zelfontleensysteem (RFID).
De voetbalsportinfrastructuur kreeg de voorbije jaren een facelift. In Zonnebeke, Beselare en
Passendale werd geïnvesteerd in aangepaste kleedkamers. In Geluveld werd de parking en de
buitenomgeving in orde gebracht. Passendale en Beselare kregen een nieuwe tribune. De
aanpassingen zullen in de komende legislatuur gefinaliseerd worden.
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De nieuwe sportvloer in de sporthal (juni 2013) opent op korte termijn perspectieven. Deze
infrastructuur die voordien een multifunctioneel karakter had, is sinds de renovatie van de sportvloer
enkel nog bruikbaar voor sport gerelateerde activiteiten en moet de sportwerking in de toekomst de
nodige impulsen bezorgen.
Iedere deelgemeente beschikt over een aantal petanquepleinen. De Kortekeer in Beselare is een
multifunctionele outdoor infrastructuur die op een aantal vlakken aan vernieuwing toe is.
Het jeugdhuis De Moane dat in december 2012 zijn deuren opende in het voormalige
stationsgebouw moet via zijn divers aanbod en caféruimte ontmoetingskansen creëren voor de
jeugd.
De jeugdverenigingen met uitzondering van de jeugd uit Passendale kunnen gebruik maken van
gemeentelijke jeugdlokaleninfrastructuur. De Passendaalse jeugdverenigingen kunnen rekenen op
een jaarlijkse huursubsidie. Beginnende muziekgroepen kunnen terecht in het repetitiemuzieklokaal
in OC ’t Zonnerad.
In de diverse wijken werd in het kader van een geïntegreerde wijkwerking speel- en
ontmoetingspleintjes aangelegd (Brouckhof Passendale, Boudewijnpark Zonnebeke, De Voerman
Zonnebeke, De Leege Kouter Zonnebeke (sportveld), De Warande (Beselare) en Tuinwijk (Geluveld).
In Passendale en Geluveld werd een lummelhoek ingericht specifiek naar jeugd van 12 tot 18 jaar. In
De Kortekeer (Beselare-Geluveld) en Polygoonbos (Zonnebeke) is een deel van het bos ingericht als
speelbos.
In 2005 kreeg de Buitenschoolse Kinderopvang Beselare een nieuwe huisvesting. In juni 2010 volgde
de Buitenschoolse Kinderopvang Geluveld, die werd ondergebracht in een nieuwbouw die een
eenheid vormt met de kleuterschool De Regenboog. Naar de toekomst volgt de Buitenschoolse
Kinderopvang Passendale. Door het aanbieden van kinderopvang in een aangepaste infrastructuur
poogt men een antwoord te formuleren op de stijgende vraag naar buitenschoolse kinderopvang.
Aanbod – geïntegreerd werking.
Om de efficiëntie te verhogen werken de vrijetijdsdiensten nauwer samen rond bepaalde
activiteiten. Deze samenwerking begint geleidelijk aan zijn vruchten af te werpen en zal in de nabije
toekomst verder geïntensifieerd worden. Dit betekent geenszins dat hierdoor de eigenheid van
iedere dienst verloren gaat. Maar deze kruisbestuivingen zorgen voor een dynamiek en een groter
publieksbereik.
Cultureel aanbod.
De dienst cultuur werkt sinds 2005 met een jaarprogrammatie. Aanvankelijk werd er vooral
samengewerkt met bibliotheek De Letterschuur. Maar de samenwerking werd uitgebreid met
seniorendienst en sportdienst en resulteert sinds 2012 in een gemeenschappelijk vrijetijdsaanbod .
Het aanbod is complementair aan het programma van de verenigingen. We sporen de witte vlekken
op of werken samen met verenigingen rond bepaalde initiatieven. Daarnaast zijn we ons bewust van
onze beperkte culturele rol binnen de regio. De nabijheid van goed uitgebouwde culturele centra (’t
Forum Wervik, De Spil Roeselare, De Steiger Menen en ’t Perron Ieper) nopen ons om andere
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accenten te leggen. We opteren voor kleinschalige initiatieven op maat van de gemeente
(huiskamervoorstellingen, KLAPZ-vertelmomenten,…). Daarnaast hebben we een uitgebreid
cursusaanbod al dan niet georganiseerd met partners uit volwassenonderwijs of vormingssector. Het
digitaal aanbod neemt hier een prominente plaats in. In het kader hiervan richten we twee
bijkomende Openbare Computerruimten in. Naast De Letterschuur fungeren de basisschool De
Regenboog Geluveld en Buitenschoolse Kinderopvang
Beselare als tweede en derde
computerruimte.
Daarnaast staat de dienst cultuur in voor de organisatie van een aantal
lokale
gemeenschapsbevorderende evenementen: Festival van de Accordeon (Geluveld), Passendale Proeft
(Passendale), Park (Zonnebeke), of ondersteunen we een evenement als het Zandvoords
kermisweekend en de Beselaarse Heksenfeesten
We verbreden en verruimen jaarlijks ons aanbod. In 2011 gebeurde dit onder andere met de
uitstappen onder de noemer Cultureel Rendez Vous.
Een aantal inwoners zijn op een amateuristische basis bezig met beeldende kunsten. Tweejaarlijks
geven we hen een forum tijdens Creatief Zonnebeke.
Door de organisatie van een aantal creatieve cursussen willen we op termijn komen tot een
atelierwerking.
Jongeren die op muzikaal vlak actief zijn krijgen faciliteiten om te repeteren in een aangepast
repetitielokaal.
Naar verenigingen die bezig zijn rond amateuristische kunstbeoefening willen we vooral
ondersteunend blijven werken.
Seniorenaanbod.
Naast de samenwerking in het kader van de geïntegreerde werking legt de seniorendienst ook een
aantal eigen accenten. In de eerste plaats naar de beide zorgcentra (Passendale en Zonnebeke). Het
betreft
specifieke activiteiten gericht op de thuisbewoners (onder andere uitstappen,
kooknamiddagen, optredens, activiteiten rond bewegen…..). Vanaf najaar 2013 werd de werking nog
verruimd met een project rond dementie. Bedoeling is om het taboe rond dit onderwerp te
doorbreken en te werken naar sensibilisering.
Daarnaast werden al een aantal aanzetten gegeven in het kader van intergenerationele
samenwerking (grootouder-kleinkinderen activiteiten, ….).
Er is een gestructureerd overleg met de stuurgroep lokaal seniorenbeleid (zorgcentra, mutualiteiten,
gemeente en OCMW).
50+-adviesraad fungeert als overlegstructuur naar senioren en niet-georganiseerden
Jeugdaanbod.
Een van de speerpunten van de jeugddienstwerking is de vakantiewerking. In 2007 startte de
playmobielwerking, een mobiele vakantiewerking in de wijken tijdens de zomervakantie. Het aanbod
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werd in de zomer 2009 uitgebreid met een deeltijdse speelpleinwerking in Passendale die vanaf
zomer 2013 evolueerde naar een dagwerking. Daarnaast worden in de pas partoewerking vakantieactiviteiten opgezet naar de 12-16-jarigen. Tijdens de andere vakantieperiodes worden op nietpermanente basis activiteiten of workshops georganiseerd.
In het jeugdhuis De Moane organiseert de VZW een jeugdhuiswerking. Daarnaast zet de jeugddienst
een werking op met eigen accenten.
Deze locatie moet voor een stuk fungeren als
experimenteerruimte voor jongerenprojecten. Ook de muziekacademie vindt er zijn onderkomen.
Binnen de werking van Paspartoe wordt er jaarlijks tijdens de paasvakantie een kunstenfestival
opgezet. Dit richt zich specifiek naar de plus-16-jarigen uit de regio (Grand Bazart, Burning Man, ART
19,…).
Sportaanbod.
De sportdienst werkt een aangepast aanbod uit. Het verkrijgen van de titel sportelgemeente 2012
gaf een impuls aan de sportinitiatieven naar 50-plussers. Er werd in die periode ook gestart met een
aanbod naar de zorgcentra (onder andere zitgymnastiek, zitdans…) . Er werden specifiek naar dames
een aantal jaarcursussen rond bewegen opgezet. Door het stijgend succes wordt dit aanbod in de
toekomst verruimd. Ook de jeugd krijgt via een aangepast programma kansen (jeugdsportkamp,
veldloopdag,….)
De sportdienst heeft een sterk ondersteunende werking naar de sportclubs die hun werking
ontplooien in de sporthal.
Daarnaast zetten de seniorenorganisaties een eigen specifieke sportwerking op naar hun leden.
(onder andere petanque, wandelen en fietsen). Ook naar schoolsport toe is de sportdienst
ondersteunend.
Aanbod bibliotheek De Letterschuur.
Op 31 december 2012 telde de bibliotheek 5.173 leners, waarvan 2.933 actieve leners (die minstens
1 ontlening per jaar doen). Een andere duidelijke parameter van de bibliotheek is het aantal
ontleningen. In 2012 werd het succesjaar 2009 bijna benaderd. Er werden 96.083 uitleningen en
verlengingen geregistreerd. Per maand komt dit gemiddeld neer op 6.018 uitleningen en 1.989
verlengingen.
De gebruikers kunnen in De Letterschuur terecht voor een gediversifieerd aanbod. In 2008 werd
gestart met het uitlenen van CD’s en DVD’s, sinds 2012 gratis. Ondertussen zijn er heel wat
materialen beschikbaar: naast het traditionele aanbod AVM vind je er Fundeltassen (een digitale
wereld rond prentenboeken), Daisyboeken (luisterboeken voor hardhorigen) en Kamishibaiverteltheaters. Er werd ook geëxperimenteerd met andere materialen als games, e-books, I-pad en
tablets, zodat de bibliotheek steeds meer kan inspelen op de veranderende digitale maatschappij.
De bibliotheek zet zich in voor de leesbevordering onder andere door mee te werken aan de
jeugdboekenweek, organisatie van klasbezoeken in bibliotheek, jeugdjury, leesclubwerking,
voorleesavonden.
Evenementenbeheer
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Sinds maart 2013 is de dienst evenementen een onderdeel van vrije tijd en welzijn. Deze dienst
houdt zich specifiek bezig met de administratieve afhandeling van evenementen die een risico
inhouden wegens aard van de organisatie of door de publieke opkomst. Iedere organisator is
verplicht een melding te doen indien zijn evenement een risico inhoudt, waarna een dossier wordt
opgestart dat resulteert in een vergunning, eventueel een tijdelijk verkeersreglement, een
vergunning voor vuurwerk, een afwijking op de geluidsnorm,……
Noord-Zuid
De Noord-Zuidwerking concentreert zich vooral rond de jaarlijkse 11-11-11-actie. Naast de
straatactie worden ook nog een aantal educatieve momenten voorzien in de diverse scholen. Met de
organisatie van het (H)eerlijk ontbijt wil de dienst vooral sensibiliseren rond eerlijke, duurzame en
lokale producten. Het Gambiaproject dat liep in samenwerking met jeugddienst was een
ervaringsgericht uitwisselingsproject tussen enkele jongeren uit Zonnebeke en een aantal
Gambianen. Jaarlijks organiseert bibliotheek De Letterschuur een quiz waarvan de inkomsten gaan
naar een Noord-Zuidproject. De Noord-zuidwerking kan rekenen op de medewerking van een groep
vrijwilligers.
Verenigingsleven.
Binnen de gemeente is een rijk en gediversifieerd verenigingsleven actief (10 verenigingen voor
algemeen cultureel werk, 20 wijk en/of feestcomités, 23 socio-culturele organisaties, 8 algemeen
cultureel werk, 1 stoet, 4 hobby, 1 heemkring, 10 jeugdverenigingen, 8 seniorenorganisaties en 21
sportclubs (1 badminton, 2 boogschieten, 1 dans, 1 karate, 3 ruiterclubs, 1 tafeltennisclub, 4
voetbalclubs, 1 wandelclub, 3 wielerclubs, 1 petanque, 1 hengelclub). Zandvoorde, de kleinste
deelgemeente voelt het sterkst het vergrijzingseffect wat implicaties heeft op de algemene
verenigingswerking. Door gebrek aan vernieuwing in het bestuur verdwenen in deze gemeente een
aantal verenigingen. Over de deelgemeentegrenzen wordt er door bepaalde verenigingen
samengewerkt en op die manier probeert men zich te handhaven of een ruimer publiek aan te
spreken.
Om hun slagkracht te verhogen werken verenigingen per deelgemeente samen in een
overlegplatform Ol te Goare (Beselare), Zonnebeke Verenigt (Zonnebeke) en
Centrumcomité(Passendale).
De diverse vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, cultuur, senioren, bibliotheek en Noord-Zuid) zetten voor
een aantal evenementen ook samenwerkingsverbanden op met het verenigingsleven, dit betekent
een win winsituatie voor beide partners.
Intergemeentelijke samenwerking.
De bibliotheek is geïntegreerd in het Provinciale Bibliotheeksysteem, maar heeft daarenboven op
regelmatige basis overleg met de bibliotheken uit het samenwerkingsverband Biblio7. Dit is een
onderdeel van de CO7-werking, een cultureel samenwerkingsverband van zeven gemeenten uit de
zuidelijke Westhoek: Ieper, Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Heuvelland, Mesen en
Zonnebeke. Deze kreeg op 8 november 2005 een juridische basis. Vanaf 2006 werd de
projectvereniging erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
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In 2008 werd de Erfgoedcel Ieper verruimd tot Erfgoedcel C07. Deze beslaat nu ook het ganse CO7gebied. Daarnaast is Zonnebeke ook partner in het archeologisch samenwerkingsverband Archeo7.
De tegenhanger van CO7 op sportief vlak is WSO, een interlokale vereniging van sportdiensten:
Alveringem, Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. Deze
organisatie zet een aantal intergemeentelijke sportactiviteiten op.
Ook de jeugddiensten werken sinds 2004 onder de koepel Pas Partoe, een samenwerkingsverband
tussen de jeugddiensten van Wervik, Poperinge, Vleteren, Ieper, Lo-Reninge, Alveringem,
Heuvelland, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. Hun werking richt zich hoofdzakelijk tot de 1218-jarigen.
VZW Komma is de koepelorganisatie van de buitenschoolse kinderopvang uit West-Vlaanderen. Die
houdt zich bezig met beleidsondersteunend werk rond kinderopvang.
De intergemeentelijke samenwerking zorgt voor een verankering van het lokale gebeuren en voor
financiële middelen die op lokaal vlak ontbreken.
Simultaan met het gemeentelijk vrijetijdsbeleid worden ook de krijtlijnen van een regionaal
vrijetijdsbeleid uitgezet.
Subsidiëring – indirecte subsidiëring.
Het verenigingsleven, de zorgcentra en het onderwijs kunnen gratis gebruik maken van de socioculturele en sportinfrastructuur bij het opzetten van eigen activiteiten. Daarnaast kan ook gratis
beroep gedaan worden op een ruim pakket van materiaal: podiumtafels, stoelen, tafels… Deze
logistieke ondersteuning maakt een brede waaier van initiatieven mogelijk, gaande van artistieke
projecten tot wijkfeesten.
Samen met stad Poperinge en deels gefinancierd met Europese middelen werd een mobiel podium
aangeschaft. Dit wordt door beide gemeenten gebruikt voor eigen initiatieven maar staat ook ter
beschikking voor grotere openluchtactiviteiten.
Subsidiëring – directe subsidiëring.
Verenigingen kunnen een beroep doen op projectsubsidie voor de organisatie van projecten met een
vernieuwende of gemeenschapsbevorderende aard dit in het kader de €1-subsidie. Daarnaast krijgen
een beperkt aantal verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening een subsidie (Heemvrienden,
St Cecilia Zonnebeke, Beselare, Passendale en Passchendaele pipes and drums).
De jeugddienst stelt een budget ter beschikking voor het ondersteunen van culturele
jeugdmanifestaties binnen de volgende disciplines: muziek, toneel, dans, kinderanimatie en film.
Daarnaast kunnen jeugdverenigingen een beroep doen op financiële ondersteuning voor
bivakvervoer, kampsubsidie, huursubsidie (tussenkomst in huur voor verenigingen die geen
gemeentelijk jeugdlokaal ter beschikking hebben), deelname aan kadervorming en een
basiswerkingssubsidie.
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De organisatie van wielerwedstrijden wordt gesubsidieerd. Voor het onderhoud van de
voetbalpleinen en het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan de voetbalinfrastructuur wordt
een gemeentelijke tussenkomst voorzien. De sportdienst ondersteunt de jeugdwerking van de
sportclubs door de beleidssubsidie. De impulssubsidie is een ondersteuning voor de clubwerking.
Onthaalgezinnen kunnen een beroep doen op een toelage voor opvang van kinderen tussen 0 en 3
jaar. Daarnaast krijgen ze een extra toelage bij flexibele opvang.
Overlegstructuren.
De cultuurraad, de bibliotheekcommissie, de 50+-adviesraad, de stuurgroep lokaal seniorenbeleid, de
jeugdraad, ,de sportraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ,het lokaal overleg
kinderopvang, de commissie culturele infrastructuur zijn de fora waar advies geformuleerd wordt of
nagedacht wordt over de sector gebonden werking. Deze adviesraden organiseren ook zelf. De
jeugdraad werkt samen met de jeugddienst “ Dag van de Jeugdbeweging “ uit. De 50+-adviesraad
organiseert jaarlijks een daguitstap, een grootouders-kleinkinderenactiviteit en een trefnamiddag dit
in samenwerking met de seniorendienst. De cultuurraad reikt jaarlijks de cultuurtrofee uit tijdens de
Dag van de vrijwilliger en zet de vrijwilligers in de bloemetjes. Ook de sportraad heeft een jaarlijks
rendez-vous met de uitreiking van de sporttrofeeën. De bibliotheekcommissie werkt mee aan de
week van de bibliotheek. Noord Zuidwerkgroep is actief betrokken bij de 11-11-11-actie, (H)eerlijk
ontbijt.
Erfgoed.
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft als belangrijkste doelstelling om naast zijn
museale werking, zijn studie en documentatie-opdracht rond de Eerste Wereldoorlog ook werk te
maken van het 14-18 gerelateerd erfgoed in de gemeente.
De Heksenstoet werd in 2012 opgenomen in de “ Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel
Erfgoed “. Dit impliceert dat een aantal erfgoed gerelateerde initiatieven rond deze stoet zullen
georganiseerd worden. Zonnebeke Verbeeldt, een onderdeel van Westhoek Verbeeldt, verzamelt en
plaatst bedreigd fotomateriaal over de gemeente online.
De Zonnebeekse Heemvrienden werken nauw samen met het Memorial Museum Passchendaele
1917. Hun archief is momenteel nog gehuisvest in het kasteelgebouw maar zal na de
renovatiewerken aan de pastorie daar een onderkomen vinden samen met het archief van het
Memorial Museum.
Communicatie.
Voor de bekendmaking van vrijetijdsinitiatieven beschikken we over een brede waaier van
infokanalen: het gemeentelijk infoblad, www.zonnebeke.be, persmappen, de tweemaandelijkse
nieuwsbrief, jaarbrochure vrije tijd en welzijn, Uit-in-Vlaanderen en themagebonden flyers.
De jeugddienst geeft een aparte folder uit rond de vakantiewerking en werkt naar bekendmaking toe
vooral met nieuwe sociale media.
De bibliotheek heeft een eigen Facebook-pagina, een blogspot en een directe toegang tot de
website.
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II

SWOT-analyse – Vrije Tijd en Welzijn.

We stellen vast dat bij de SWOT-analyse van de diverse diensten vrije tijd en welzijn een aantal
gemeenschappelijke zaken naar voren komen. We brengen deze samen in één SWOT-analyse.
Sterktes
-

-

-

-

-

Vrijetijdsdiensten werken complementair aan het aanbod van het verenigingsleven en
focussen zich op de witte vlekken in de vrijetijdssector.
Door de beperkte schaalgrootte van de gemeente is er een vrij direct contact tussen de
inwoners en het aanbod vanuit de diensten vrije tijd en welzijn.
De voorbije 15 jaar is er sterk geïnvesteerd in een aangepaste vrijetijdsinfrastructuur. Er
werd gebouwd en bepaalde locaties werden gerenoveerd in functie van de behoeften op
lokaal vlak. Iedere deelgemeente beschikt over een ontmoetingscentrum dat naast zijn
algemene rol als ontmoetingsruimte ook een specifieke rol toebedeeld kreeg. Het jeugdhuis
is ook de thuishaven voor jeugd gerelateerde activiteiten. Over de ganse gemeente
beschikken we over jeugdbewegingslokalen (in Passendale worden die gehuurd). De
sporthal werd in 2013 gerenoveerd en er is een goede spreiding van kleinschalige
sportinfrastructuur. De bibliotheek is sinds 2008 gehuisvest ineen nieuwe locatie in het
kasteeldomein.
Regionale werking rond archeologie, cultuur, sport, jeugd, bibliotheek en erfgoed die een
belangrijke input geeft aan de lokale werking (Westhoek Verbeeldt, Archeo7,
Westhoeksportoverleg…)
Samenwerking van de diensten vrije tijd en welzijn met betrekking tot de e-cultuur (onder
andere door het organiseren van een uitgebreid digitaal aanbod, werking naar digibeten,…..)
De diensten vrije tijd en welzijn zetten een ruim en gedifferentieerd aanbod cursussen op.
Voor een aantal cursussen wordt samengewerkt met vormingsinstellingen of met
volwassenonderwijs. Daarnaast worden inwoners gestimuleerd om deel te nemen aan een
brede waaier van activiteiten. Hierdoor spelen ze in op maatschappelijke evoluties. Dit
gebeurt in het kader van een ruimere cultuurparticipatie.
Gemeente ondersteunt op een indirecte manier het verenigingsleven door het gratis ter
beschikking stellen van de infrastructuur en materiaal.
Een geïntegreerde werking is kwaliteitsbevorderend en kostenbesparend.
De bibliotheek beschikt over een ruim gratis aanbod Audio Visuele materialen, waarmee ze
enerzijds op een actieve manier inspeelt op het leerproces en anderzijds ook ruime aandacht
heeft voor individuele behoeften
Er is een sterke wisselwerking tussen seniorendienst, stuurgroep lokaal seniorenbeleid en
50+adviesraad bij specifieke activiteiten naar 50-plussers toe.
De diverse diensten kunnen voor hun werking beroep doen op vrijwilligers.

Zwaktes

Gemeentebestuur Zonnebeke • Langemarkstraat 8 • BE-8980 Zonnebeke
 051 48 00 60 •  051 78 07 40 •  info@zonnebeke.be •  www.zonnebeke.be

-

-

-

Er is op gemeentelijk vlak vaak een gebrek aan samenwerkingsverbanden over de
deelgemeentegrenzen heen. We blijven te vaak steken in een cultuur van rond-dekerktoren.
In ons vrijetijdsaanbod bereiken we te weinig kansengroepen. We moeten onze werking naar
deze doelgroep herdefiniëren.
Er is enkel kleuter en lager onderwijs, middelbaar onderwijs ontbreekt.
Door de beperkte schaalgrootte van de gemeente zijn we voor bepaalde vrijetijdsinitiatieven
aangewezen op buurgemeenten.
De minder goede financiële toestand van de gemeente zorgt voor een verschraling van het
vrijetijdsaanbod. We moeten onze projecten zodanig organiseren, dat we een kwaliteitsvol
aanbod blijven behouden zonder bijkomende financiële lasten.
Het kwalitatief in stand houden van bepaalde vrijetijdsinfrastructuur.
De Openbare Computerruimtes vragen extra financiële middelen, door de snelle
veroudering van de apparatuur.
Vrijwilligerswerking is een sterkte maar tevens een zwakte. Een goede coaching draagt bij
tot een groter engagement
Ondanks de inspanningen die de voorbije jaren geleverd werden om de digitale kloof te
dichten blijven we met een groep digibeten

Kansen
-

Een gedifferentieerd vrijetijdsaanbod draagt bij tot een verdere democratisering van de
samenleving. Het probeert uitsluiting te voorkomen
Een geïntegreerd vrijetijdaanbod zorgt voor kruisbestuivingen en een dynamiek naar de
vrijetijdsdiensten en gebruikers.
Samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal vlak zijn een meerwaarde voor de
gebruiker.
Professionalisering van de vrijwilligers via een aangepaste vorming.
De Vlaamse Overheid stimuleert levenslang leren en streeft ernaar om via allerlei initiatieven
de cultuurparticipatie uit te breiden naar alle sectoren van de vrijetijdsparticipatie.
Door samen te werken kunnen we ook een gemeenschappelijke communicatiecampagne
voeren.
Samenwerking tussen verenigingen en vereniging - vrijetijdsdiensten is een win-win situatie.
Een goed uitgebouwde jeugdwerking zorgt voor een continuïteit en een breed draagvlak
naar het verenigingsleven.
Een aangepaste vrijetijdsinfrastructuur opent ook meer mogelijkheden binnen de
programmatie (schoolprogrammatie, podiumactiviteiten naar diverse leeftijdsgroepen..)
Samenwerkingen met externe partners (vb zorgcentra….) moeten geïntensifieerd en
financieel ondersteund worden.

Bedreigingen
-

Er wordt nog te vaak op korte termijn gedacht (legislatuurgebonden) er is een gebrek aan
een lange termijnvisie.
De vergrijzing van de bevolking heeft implicaties op het vrijetijdsaanbod en verenigingsleven.
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III

Leerkansen zijn ongelijk verdeeld, vooral kansengroepen krijgen minder mogelijkheden om
te participeren
Verhoging van de pensioenleeftijd heeft implicaties op het vrijetijdsaanbod
Kostprijs van vrijetijdsaanbod is soms een belemmering voor cultuurparticipatie, we moeten
streven om de activiteiten betaalbaar te houden.
De minder gunstige economische situatie heeft een impact op het vrijetijdsaanbod – er
moeten keuzes gemaakt worden.

.Strategische doelstelling vrije tijd en welzijn

Alle inwoners uit de gemeente voelen zich aangesproken door een gevarieerd vrije tijd, welzijn en
vormingsaanbod
Het gaat zowel om het vrijetijdsaanbod georganiseerd door de verenigingen als het aanbod – waar
nodig – aangevuld door de eigen organisaties van de diverse gemeentelijke vrije tijdsdiensten.
Dit alles gebeurt op maat van Zonnebeke en in aangepaste hedendaagse infrastructuur.

IV

Senioren

Actieplan nr 001.013.001 – Uitwerken van een vrije tijds- en welzijnsaanbod naar 50-plussers toe
met als doel uitsluiting voorkomen van de doelgroep maar daarnaast en vooral ook geïntegreerd
werken binnen de werking vrije tijd en welzijn
Doel om zoveel mogelijk mensen te laten activeren en te participeren
Actie nr 001.013.001.001.Participatie van de seniorendienst aan de programmatie binnen de pool
vrije tijd en welzijn, met daarnaast specifieke aandacht voor gezondheid gerelateerde items naar 50plussers toe .
Actie nr 001.013.001.002 Samenwerking met zorgcentra, uitwerken van een jaarprogramma met
specifieke aandacht voor dementie.
Actie nr 001.013.001.003 Inhoudelijke, administratieve en financiële ondersteuning 50-plus
adviesraad
Actie nr 001.013.001.004 Verder zetten specifiek aanbod naar 50-plussers toe en uitbreiden met
nieuwe accenten.
(niet gekoppeld aan een Vlaamse Beleidsprioriteitcode)
Tabel (budget – samenvatting registratiesleutel 0959 61000000/61240100/61320300)
2014/2015/2016 - € 15.450

V

Noord-Zuid

Actieplan nr 001.013.002 – De Noord-zuidproblematiek op een permanente manier onder
aandacht brengen en de inwoners hiervoor sensibiliseren via een aantal gerichte acties
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Actie 001.013.002.001 Werken om het label fair trade gemeente te bekomen plus opvolging om dit
te behouden (geen financiële impact) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.002 Sensibilisatie rond het gebruik van eerlijke producten door de jaarlijkse
organisatie van een (H)eerlijk ontbijt (werkingskosten € 1.500) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.003 Sensibilisatie rond het gebruik van eerlijke producten in de gemeente dit in
het kader van de gemeentelijke voorbeeldfunctie (geen financiële impact) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.004 In samenwerking met de diensten vrije tijd en welzijn organisatie van
minimum 1 Noord-Zuid gerelateerde activiteit (werkingskosten € 1.500) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.005 Coördineren van acties en activiteiten in de gemeente rond Noord-Zuid (geen
financiële implicaties) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.006 Vorming van vrijwilligers (geen financiële implicaties) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.007 Opvolging en begeleiding van de jaarlijkse 11-11-11-campagne (begeleiding
vrijwilligers, opvolging info, uitwerken straatactie en evaluatie) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.008 Financiële ondersteuning van de 11-11-11-actie (jaarlijks progressieve
verhoging) (GOSVBP01)
Actie 001.013.002.009 Voor de concrete opvolging van de projecten en acties in het kader van de
noord-zuidproblematiek wordt een personeelslid op deeltijdse basis ingezet. (GOSVBP01)
Vlaamse Beleidsprioriteit (GOSVBP01)
Personeelskosten – ½ FTE - jeugd
Werkingskosten - € 3.000 0160 61240100 (actie 001-008)

VI

Jeugd

Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse Beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) – Ondersteuning van het jeugdwerk in
algemene zin.
Beschikbaar budget – Vlaamse middelen € 21.712/jaarbasis - registratiesleutels 0750 61000001,
0750 61000002, 0750 61240100, 0750 61320700, 0750 64920401
Operationele doelstelling 1
Het lokaal jeugdwerk ondersteunen.
Actieprogramma
Actie 001.013.003.001 + code LJBVBP01
Het aanbieden van financiële ondersteuning
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 21 343/jaar – registratiesleutel 0750 64920401)
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Commentaarvak:
continuering van huidige werking rond subsidiëring: erkende jeugdverenigingen kunnen via subsidiereglement jeugd
rekenen op basissubsidie en subsidiëring van kadervorming, kampen en bivakvervoer. Binnen dit reglement worden ook de
jeugdraad, de speelpleinwerking en het jeugdhuis financieel ondersteund.

Actie 001.013.003.002 + code LJBVBP01
Aanbieden van logistieke ondersteuning
Commentaarvak:
continuering van huidige werking rond ondersteuning: erkende jeugdbewegingen worden gratis gehuisvest (inclusief
energie) in gemeentelijke infrastructuur. Indien dit niet kan, wordt de huur van hun lokalen gedragen door de gemeente.
Daarnaast kunnen de jeugdverenigingen, net als alle andere erkende verenigingen, gratis gebruik maken van de materialen
uit de gemeentelijke uitleendienst.

Operationele doelstelling 2
Ontmoetingsplaatsen en ontmoetingskansen voor jongeren voorzien
Actieprogramma
Actie 001.013.003.003 + code LJBVBP01
Organiseren van (inter)gemeentelijk vrijetijdsaanbod met aandacht voor de verschillende leeftijds-,
doel- en kansengroepen
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 38 200/jaar – registratiesleutel 0750 61240100)
Commentaarvak:
continuering van het huidige vrijetijdsaanbod. Kwalitatieve uitdieping krijgt voorrang op kwantitatieve uitbreiding van het
aantal activiteiten. Binnen het financieel haalbare wordt gekeken wat mogelijke uitbreidingen zijn. Waar zinvol, wordt nauw
samengewerkt met omliggende gemeenten.

Actie 001.013.003.004 + code LJBVBP01
Uitbouwen van ontmoetingsinfrastructuur (indoor/outdoor)
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 12 500 – registratiesleutel 0750 61000001
+ € 2 000/jaar – registratiesleutel 0750 64920401)
Commentaarvak:
Continuering van de ondersteuning van het jeugdhuis. Ook stimuleren van inhoudelijke versterking van hun werking.
Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden om binnen het kader van opvoedingsondersteuning aan netwerkvorming
te doen en (een) ontmoetingsplaats(en) aan te bieden. Hiervoor wordt een visietekst uitgewerkt en wordt gezocht naar
eventuele externe subsidiemogelijkheden. Eventueel kan onze eigen infrastructuur ook dienen om antennepunten in uit te
bouwen voor externe dienstverleners.

Actie 001.013.003.005 + code LJBVBP01 + code LJBVBP03
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 1 240/jaar – registratiesleutel 0750 64920401)
Ondersteuning van de jeugdraad als ontmoetingsplek
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Commentaarvak:
De jeugdraad wordt verder gefaciliteerd (secretariaatsrol + logistieke voorbereiding bijeenkomsten). Naast de adviserende
rol is de jeugdraad ook vaak dé plek waar ideeën afgetoetst worden en waar jongeren ervaringen en plannen delen.

Operationele doelstelling 3
Uitwerken van een jeugdaanbod tijdens de zomervakantie en in de mate van het haalbare uitbreiden
naar andere vakantieperiodes en meer locaties.
Actieprogramma
Actie 001.013.003.006 + code LJBVBP01
Continuering (en onderzoeken van kansen op uitbreiding) van het gemeentelijk jeugdwerkaanbod:
speelpleinwerking, mobiele werking en jeugdactiviteiten.
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 38 200/jaar – registratiesleutel 0750 61240100
+ € 1 442/jaar – registratiesleutel 0750 61000002)
Commentaarvak:
Bij de organisatie van het gemeentelijk aanbod is er extra aandacht voor de laagdrempeligheid van de werking en de
maatschappelijke kwetsbaarheid van de deelnemers. Voor de speelpleinwerking betalen meerdere deelnemers uit hetzelfde
gezin een degressieve dagprijs. Ook de abonnementsprijs daalt naarmate er meer kinderen uit hetzelfde gezin zijn. Indien de
vraag komt vanuit OCMW of andere begeleidingsdiensten, wordt in onderling overleg besproken hoe we de werking
financieel haalbaar kunnen houden voor iedereen (individuele benadering).

Actie 001.013.003.007 + code LJBVBP01
Uitbouwen van vrijwilligerswerking
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 8 500/jaar – registratiesleutel 0750 61320700)
Commentaarvak:
De jeugddienst doet heel vaak beroep op vrijwilligers. Hierrond wordt een vrijwilligersbeleid uitgewerkt met aandacht voor
de 5 B's: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen.

Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse Beleidsprioriteit 03 (LJBVBP03) – Het voeren van een beleid ter
verhoging van de aandacht van de jeugdcultuur
Beschikbaar budget – Vlaamse middelen € 6.513/jaarbasis – registratiesleutels 0750 61240100,
0750 61320300, 0750 64920401
Operationele doelstelling 1
De jeugddienst ondersteunt, stimuleert en faciliteert jeugdcultuureigen uitingsvormen van alle
kinderen en jongeren
Actieprogramma
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Actie 001.013.004.001 + code LJBVBP03
Uitbouwen van een atelierinfrastructuur in samenwerking met dienst cultuur
Commentaarvak:
Door het opzetten van een atelierwerking en –infrastructuur faciliteert de gemeente ondermeer jeugdcultuureigen
uitingsvormen van kinderen en jongeren. Het wordt een werk- en ontmoetingsplek waar creativiteit de gezamenlijke
drijfveer is.

Actie 001.013.004.002 + code LJBVBP03
Organisatie van projectweken
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 38 200/jaar – registratiesleutel 0750 61240100
+ € 15 850/jaar - registratiesleutel 0750 61320300)
Commentaarvak:
Heel wat jongeren zijn bezig met muziek, dans, expressie, toneel, graffiti,… Vaak doen ze dit ofwel in een “schools” systeem
ofwel vanuit individueel initiatief. We willen jaarlijks een aantal jongeren met dezelfde interesses samenbrengen om hen
met elkaar in interactie te laten gaan, elkaar de kneepjes van het vak te leren of een aantal nieuwe ontdekkingen te laten
doen. Door een aantal dagen intensief samen te werken, willen we dit schoolse/individuele overstijgen. Dit kan zowel binnen
Zonnebeke zelf als intergemeentelijk georganiseerd worden.

Actie 001.013.004.003 + code LJBVBP03
Uitwerken van een beleidsvisie op expressiemogelijkheden jeugdcultuur en die in functie hiervan
concretiseren in de gemeente.
Commentaarvak:
Er wordt nagegaan wat het effect is van eenmalige acties, evenementen en investeringen. Gaan jongeren nu zelf aan de
slag? Hebben ze nog extra impulsen nodig? Wat zijn de taken van de gemeente? Welke bekendmakingskanalen kunnen
gebruikt worden om bvb de legale graffitimuur en de repetitieruimte interessant te houden? Hoe gaan we als gemeente om
met nieuwe communicatie- en expressievormen?

Operationele doelstelling 2
De jeugddienst ondersteunt, stimuleert en faciliteert de artistiek expressieve beleving van alle
kinderen en jongeren
Actieprogramma
Actie 001.013.004.004 + code LJBVBP03
Verdere uitbouw van expressief en artistiek aanbod
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 38 200/jaar – registratiesleutel 0750 61240100
+ € 15 850/jaar - registratiesleutel 0750 61320300)
Commentaarvak:
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Er wordt een aanbod georganiseerd waarbij kinderen en jongeren eens kunnen proeven van expressie en artistieke beleving.
Zo helpen we hen in het vinden van hun eigen uitingsvorm. Naast een eigen aanbod is de academie woord, beeld en muziek
is hier alvast een belangrijke partner in.

Actie 001.013.004.005
Opstarten van een schoolprogrammatie
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 8 000/jaar - registratiesleutel 0750 61320300)
Commentaarvak:
e

Elk kind (van kleuter tot 6 leerjaar) krijgt jaarlijks 1 keer de kans om een voorstelling op zijn/haar niveau mee te pikken op
grondgebied Zonnebeke. Naast de voorstelling zelf zijn ook de omstandigheden/infrastructuur van groot belang. Kinderen
en leerkrachten willen een echte theater-ervaring. Vanaf 2014 kan OC De Leege Platse (Beselare) deze sfeer bieden. In de
zaal is plaats voor 284 personen. Als een voorstelling op een andere locatie beter tot zijn recht zou komen (intiemer,
klasomgeving,…) wordt naar alternatieven gezocht binnen gemeentelijke of schoolinfrastructuur.

Actie 001.013.004.006 + code LJBVBP03
Ondersteunen van culturele manifestaties
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 3 720/jaar – registratiesleutel 0750 64920401)
Commentaarvak:
continuering van huidige werking rond subsidiëring: erkende (jeugd)verenigingen kunnen via subsidiereglement jeugd
rekenen op extra subsidie voor culturele manifestaties binnen de beeldende kunst en podiumkunsten. De manifestatie moet
vrij toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde kinderen en/of jongeren. De financiële steun beperkt zich tot terugbetaling
van het honorarium en de reiskosten per manifestatie met een maximumbedrag per jaar. Socio-culturele verenigingen die
zich niet louter op jeugd focussen, kunnen ook een tussenkomst aanvragen waarvan het maximumbedrag wat lager ligt.

VII

Sport

Lokaal Sportbeleid Vlaamse Beleidsprioriteit 01 (LSBVBP01) -Het ondersteunen van de kwalitatieve
uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
Operationele doelstelling 1.
De sportdienst ondersteunt financieel (via een subsidiebeleid) de werking van zowel de recreatieve
als de competitiesportwerking.
Actieprogramma.
Actie 001.013.005.001 (LSBVBP01)
Continuering van de beleidssubsidie uitgewerkt. Financiële middelen worden ter beschikking gesteld
aan sportverenigingen in het kader van de kwaliteitsbewaking van het sportaanbod. We willen deze
subsidiëringsvorm behouden en verder toepassen in de beleidsperiode 2014-2019. (beschikbaar
budget beleidsperiode 2014-2019 - € 9.863,2/jaar) – registratiesleutel 0740 64920325
Actie 001.013.005.002 (LSBVBP01)
Actualiseren van het beleidssubsidiereglement. (geen financiële implicaties)
Gemeentebestuur Zonnebeke • Langemarkstraat 8 • BE-8980 Zonnebeke
 051 48 00 60 •  051 78 07 40 •  info@zonnebeke.be •  www.zonnebeke.be

25% van de financiële middelen BLOSO – € 7.399,2 – minimum gemeentelijke middelen € 2.464 –
totaal € 9.863,2
Lokaal Sportbeleid Vlaamse Beleidsprioriteit 02 (LSBVP02) - Het stimuleren van sportverenigingen
tot professionalisering met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
Operationele doelstelling 2.
De sportdienst stimuleert en ondersteunt de professionalisering van de sportverenigingen
Actieprogramma
Actie 001.013.006.001(LSBVBP02)
Continuering van de impulssubsidie. Financiële middelen worden ter beschikking gesteld in het kader
van de kwalitatieve jeugdwerking. (beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 10.000/jaar)
Registratiesleutel 0740 64920326
Actie 001.013.006.002(LSBVBP02)
Actualiseren van het impulssubsidiereglement (geen financiële implicaties)
Actie 001.013.006.003 (LSBVBP02)
De sportdienst stimuleert de structurele samenwerking tussen de voetbalclubs met het oog op de
uitbouw van een ruimere en kwaliteitsvolle werking. (beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 € 1.500/jaar) – registratiesleutel 0740 61240100
Actie 001.013.006.004(LSBVBP02)
De sportdienst organiseert jaarlijks minstens een vormingsreeks specifiek naar JSB en ook naar JSC
van sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie in het kader van de
upgrade van de clubwerking (EHBO, VZW-wetgeving, trainersopleiding…..). (beschikbaar budget
beleidsperiode 2014-2019 – € 2.500/jaar) – registratiesleutel 0740 61240100
35% van de financiële middelen Bloso - € 10.358,8 – minimum gemeentelijke middelen € 3.449,6 –
totaal € 13.808,3
Lokaal Sportbeleid Vlaamse Beleidsprioriteit 03 (LSBVBP03) - Het voeren van een activeringsbeleid
via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
Operationele doelstelling 3
De sportdienst stimuleert de inwoners om op een recreatieve manier aan sport te doen met het oog
op maximale beweegmogelijkheden.
Actieprogramma
Actie 001.013.007.001 (LSBVBP03)
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De sportdienst zet jaarlijks een brede waaier van sportreeksen op die zich richten tot diverse
doelgroepen (jeugd, adolescenten, volwassenen, senioren). Deze worden jaarlijks bekend gemaakt in
de brochure vrije tijd en welzijn en de andere gemeentelijke communicatiekanalen. Het aanbod
willen we jaarlijks laten stijgen met 3 nieuwe initiatieven.
Indicator: jaarlijks komen er 3 nieuwe initiatieven bij (op einde beleidsperiode stijging van 18 nieuwe
initiatieven
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 8.000/jaar) – registratiesleutel 0740 61240100
Actie 001.013.007.002(LSBVBP03)
Het sportelen (seniorengym, seniorengames, Kubb……) wordt behouden en jaarlijks verder
uitgebouwd met minstens 1 initiatief door de sportdienst
Indicator: jaarlijks komt een nieuw sportelinitiatief bij, op het einde van de beleidsperiode is dit een
stijging van 6 initiatieven.
(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 2.000/jaar) – registratiesleutel 0740 61240100
25% van de financiële middelen van BLOSO - € 7.399 – minimum gemeentelijke middelen € 2.464 –
totaal € 9.863
Lokaal Sportbeleid Vlaamse Beleidsprioriteit 04 (LSBVBPO4) - Het voeren van een beweeg- en
sportbeleid met aandacht voor de transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen
krijgen om actief te participeren in sport.
Operationele doelstelling 4
De sportdienst besteedt aandacht aan specifieke doelgroepen (zorgcentrabewoners, mindervaliden,
kansengroepen…) om kansen te creëren om aan sport te doen. Registratiesleutel 0740 61240100
Actieprogramma
Actie 001.013.008.001 (LSBVBP04)
De sportdienst in samenwerking met seniorendienst organiseren jaarlijks een aantal laagdrempelige
cursussen rond bewegen in de beide zorgcentra. Jaarlijks wordt 1 nieuw initiatief geïntroduceerd
Indicator: jaarlijks komt 1 nieuw initiatief bij, dit betekent op het einde van de beleidsperiode een
stijging van 6 initiatieven.

(beschikbaar budget beleidsperiode 2014-2019 - € 2.500/jaar). registratiesleutel 0740 61240100
Actie 001.013.008.002(LSBVBP04)
De sportdienst zal in overleg met de sociale dienst van het OCMW ook een financiële
tegemoetkoming voorzien met betrekking tot het lidgeld voor een sportclub voor kinderen/jongeren
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uit kansarme gezinnen. Zie ook Lokale afsprakennota 2014-2019.(beschikbaar budget beleidsperiode
2014-2019 - € 500/jaarbasis). – registratiesleutel 0740 61240100

Actie 001.013.008.003 (LSBVBP04)
Tweemaal per jaar organiseert de sportdienst een gevarieerd sportprogramma naar mindervaliden
en zorgcentrumbewoners. Deze activiteit wordt ook opengetrokken naar andere gebruikers.
(beschikbaar budget 2014-2019 - € 3.000/jaar) – registratiesleutel 074061240100
15% van de financiële middelen Bloso - € 4.439 – minimum gemeentelijke middelen € 1.479 –
totaal € 5.918
VIII Cultuur en bibliotheek.
Operationele doelstelling 1
De inwoners aanzetten om te proeven van diverse kunstvormen en literatuur en hen
kansen geven om zich op een creatieve manier te ontplooien.
Actieprogramma – Inzetten op cultuur-educatieve projecten
Actie 001.013.009.001
Jaarlijks organiseren van een vijftal groepsuitstappen naar musea, grotere
tentoonstellingen, atelierbezoeken, architectuurprojecten….. De komende jaren willen we
dit aanbod verder intensifiëren en uitbreiden. We willen dit dan ook omkaderen met
voordrachten en lezingen. ( registratiesleutel 0709 61240100 - € 3500 – LCBVBP01)
Actie 001.013.009.002
Jaarlijks opzetten van een brede waaier van creatieve cursussen die we zelf organiseren
(initiatiereeksen, vervolgreeksen,….) of ondersteunen van dergelijke initiatieven die
georganiseerd worden door volwassenonderwijs. Dit is een continuering van de werking.
Op termijn willen we evolueren naar een permanente atelierwerking, dit sluit nauw aan
bij de vraag die er leeft binnen de jeugdwerking
Hiermee willen we ook inzetten in het kader van de verhoging van de
informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De bibliotheek speelt naast de dienst cultuur
hierin een belangrijke rol.
0709 61240100 - € 3.000 – LCBVBP01 – LCBVBP02)
Actie 001.013.009.003
Participatie aan cultureel educatief pakket van CO7. Vooral binnen de bibliotheekwerking
wordt veel aandacht besteed aan nieuwe tendensen: gaming,… dit gebeurt via
workshops, tentoonstellingen,… C07 stimuleert de bibliotheek sterk in deze werking. –
geen financiële implicaties – LCBVBP01 – LCBVBP02
Actie 001.013.009.004
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Verder uitwerken van het aanbod muziek en woord via academiewerking – geen
financiële implicaties.

Actie 001.013.009.005
De bibliotheek ondersteunt of stimuleert een aantal activiteiten die leesbevorderend
werken: leesclub, jeugdboekenweek, bibliotheekweek, jeugdjury,….(LCBVBP02 - € 3.000
– 0703 61240100).
Actie 001.013.009.006
Verder zetten van de diverse activiteiten rond verhalen en vertellen (vertelavonden
KLAPZ, kerkhofverhalen en zwervende verhalen, kinder- en jeugdjury Vlaanderen….)
(LCBVBPO2 - € 6.000 - 0703 61240100)
Operationele doelstelling 2
Het boek bij een zo groot mogelijk publiek bekendmaken
Actieprogramma – aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte
mobiliteit
Actie 001.013.009.007
Het project “ Boek aan huis “ verder zetten (geen financiële implicaties)
Actie 001.013.009.008
Uitbreiden van collectie grootletterboeken. Jaarlijks wordt een minimumbudget
gereserveerd (LCBVBP02 - € 2.000 – registratiesleutel 0703 61240100)
Actie 001.013.009.009
Specifieke werking naar zorgcentra Zonnebeke en Passendale door het ter beschikking
stellen van een wisselcollectie met speciale aandacht voor grootletterboeken (geen
financiële implicaties)
Actie 001.013.009.010
Het aanbieden van boeken en strips binnen playmobielwerking
vakantiewerking) (LCBVBP02 € 1.000 – registratiesleutel 0703 61240100)

(mobiele

Operationele doelstelling 3
Samenwerking met onderwijs rond leesbevordering.
Actie 001.013.009.011
Verder investeren in de uitbouw van de drie schoolbibliotheken. (LCBVBP02 – € 3.000 –
registratiesleutel 0703 61240100)
Actie 001.013.009.012
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Het aanmoedigen van schoolbezoeken aan de bibliotheek. Voor scholen buiten de
dorpskern – voorzien in aangepast vervoer (LCBVBP02 – geen financiële implicaties)
Actie 001.013.009.013
Door de dag van de zesdeklasser – jonge lezers aanmoedigen om verder te komen naar
bibliotheek. (LCBVBP02 – geen financiële impicaties
Actie 001.013.009.014
Vanaf 2014 wordt er gestart met een schoolprogrammatie – theater in het kader van de
werking van OC De Leege Platse. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met jeugddienst
en dienst cultuur (LCBVBP01 – € 10.000/jaarbasis - registratiesleutel – 0709 61240100)
Actie 001.013.009.015
Opzetten van 1 thematische tentoonstelling om de twee jaar rond het betere jeugdboek
(LCBVBP02 – geen financiële implicaties).
Operationele doelstelling 4
De inwoners worden geprikkeld tot kennisverbreding via levenslang leren. Cultuur en
educatie gaan hand in hand in een permanent leerproces.
Actieprogramma – Levenslang en levensbreed leren.
Actie 001.013.009.016
De diensten vrije tijd en welzijn werken een breed leer- en vormingsaanbod uit al dan
niet in een samenwerkingsverband met volwassenonderwijs, vormingsinstellingen en/of
verenigingen. Dit aanbod sluit nauw aan bij de hedendaagse maatschappelijke context en
bestrijkt een ruime waaier van thema’s. Er is veel aandacht voor het digitale aanbod en
de nieuwe tendensen . De aanwezigheid van een Openbare computerruimte (OCR in de
bibliotheek) levert een belangrijke bijdrage in het dichten van de digitale kloof. Maar
daarnaast is er een ruim en gedifferentieerd aanbod (LCBVBP01 - € 7.500 – 0709
61240100 – LCBVBP02))
Actie 001.013.009.017
De diensten vrije tijd en welzijn gaan een formeel partnership aan met enkele erkende
socio-culturele instellingen en verenigingen die een aanbod formuleren in levenslang
leren (onder andere Vormingplus, volwassenonderwijs….). Door de samenwerking willen
we ook concreet vorm geven aan de verhoging van de informatiegeletterdheid.
(LCBVBP01 – LCBVBP02 – geen financiële implicaties)
Actie 001.013.009.018
De lezer heeft in de bibliotheek makkelijk toegang tot alle vormen van informatie. Deze
diensten worden gratis ter beschikking gesteld aan de lezer. De bibliotheek dient
constant te investeren in nieuwe technologie (Ipad, e-book, e-reader,….). Op die manier
profileert de bibliotheek zich als kenniscentrum en platform voor digitale vernieuwingen
(LCBVP02 e-collectievorming € 2.500 – registratiesleutel 0703 61240100)
Actie 001.013.009.019
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Inspelen op de nieuwe sociale media in het kader van de bekendmaking van het
bibliotheekaanbod.
Hier wordt in de eerste plaats ingezet op jongeren. Zij zijn vertrouwd met deze media en
het is een ideale kans om hen via deze werkwijze vertrouwd te maken met de
bibliotheek. (LCBVBP02)
Actie 001.013.009.020
De bibliotheek werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse digitale bibliotheek. In het
kader hiervan tekent ze zoveel mogelijk in op projecten van bibnet (vb Go Press, ebookplatform…..) en integreert deze op een publieksvriendelijke manier in de dagelijkse
werking van de bib (LCBVBP02 – registratiesleutel 0703 61240100 - € 4.000)
Operationele doelstelling 5
Gemeenschapsvorming verstevigt het sociale weefsel. Daarom stimuleren we maximaal
ontmoeting en betrokkenheid van de inwoners bij het culturele leven, vooral met
betrekking tot het aanbod. Ontmoetingscentra en bibliotheek zijn een belangrijke schakel
in dit verband. Een verruimd en vernieuwd vrijetijdsaanbod speelt in op de leefwereld
van de inwoners en betrekt hen actief bij de vrijetijdsbesteding
In de mate van het mogelijke wordt dit gratis aangeboden. Op die manier willen we een
zo ruim mogelijk publiek bereiken. We bouwen een kwaliteitslabel in.
Door de
laagdrempeligheid van de activiteiten is dit een ideaal werkterrein naar kansengroepen.
Actieprogramma – Vrijetijdsaanbod gemeenschapsvorming.
Actie 001.013.009.021
De gemeente wil verenigingen stimuleren om vernieuwende of projecten van
gemeenschapsbevorderende aard op te zetten, via een subsidiesysteem.. (LCBVBP01 - €
5.000/jaar – registratiesleutel 0709 61240103)
Actie 001.013.009.022
Upgrade van het subsidiereglement vernieuwende en gemeenschapsbevorderende
projecten (geen financiële implicaties).
Actie 001.013.009.023
Uitwerken van een programmatie in de diverse ontmoetingscentra en bibliotheek
(Geluveld:
vormingsen
cursusaanbod
–
atelierwerking/
Beselare:
podiumactiviteiten/bibliotheek: lezingen, vertelmoment
en workshops rond digitaal
aanbod. We opteren voor een programmatie die complementair is aan het
verenigingsleven. We willen dit verder intensifiëren. Deze ontwikkelingen willen we
stimuleren zodat die ook een meerwaarde betekenen voor de gemeente en op die manier
het cultureel imago helpen opbouwen(LCBVBP01 – werkingsmiddelen € 10.000 – 0709
61240100)
Actie 001.013.009.024
Uitwerken van 1 groot cultureel evenement per deelgemeente per jaar die gratis is voor
de bezoekers Festival van de Accordeon (Geluveld), Passendale Proeft (Passendale),
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Park(Zonnebeke) of ondersteunen een groter cultureel initiatief Kermisweekend
Zandvoorde en de tweejaarlijkse Heksenstoet (LCBVBP01 – € 25.000 – registratiesleutel
0709 61240100)
Actie 001.013.009.025
Inspelen op intergemeentelijke culturele initiatieven rond herdenking 2014-2018 –
participatie aan provinciaal cultureel herdenkingsprogramma 2014-2018 (onder andere
Menin Road, Passchendaele 1917, De Bestanden, …) (LCBVBP01 – geen financiële
implicaties))
Actie 001.013.009.026
Wisselwerking en kruisbestuiving bevorderen tussen lokale initiaiteven, regionale en en
of nationale erfgoedinitiatieven (OMD, erfgoeddag, week van de smaak…..) (LCBVBP01 –
LCBVBP02 – geen financiële implicaties)

Actie 001.013.009.027
In het kader van het stimuleren van het verenigingsleven kunnen die gratis gebruik maken van
materiaal en infrastructuur om hun activiteit uit te werken. Jaarlijks voorzien we een budget om dit
te renoveren of aan te passen. Dit is een extra ondersteuning boven de € 0,8 per inwoner voor het
verenigingsleven(LCBVBP01 - € 8.000/jaar – acte 1.9.3.2 – investeringsdossier)
Actie 001.013.009.028
Voor de concrete realisatie en opvolging van de acties in het kader van lokaal kwalitatief en
duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor volgende accenten: gemeenschapsvorming,
cultuureducatie en bereiken van kansengroepen wordt 1 FTE personeelslid ingezet (LCBVBP01 –
personeelswedde cultuurbeleidscoördinator – registratiesleutel )
Actie 001.013.009.029
Voor de concrete realisatie en de opvolging van de acties in het kader van een laagdrempelige
bibliotheek worden 3 FTE personeelsleden ingezet (LCBVBP02 – personeelswedde statutair benoemd
personeel - registratiesleutel)

Operationele doelstelling 6
Kansen creëren voor kansengroepen
Actieprogramma – Bereiken van Kansengroepen
Actie 001.013.009.030
Samenwerking met zorgcentra, uitwerken van een jaarprogramma met specifieke
aandacht voor dementie (in samenwerking met beide zorgcentra wordt het koor “ start to
sing “ uitgewerkt. Dementerende en validen zingen samen en dit resulteert in een
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gemeenschappelijk optreden op het einde van het werkjaar. Dit initiatief krijgt naar de
komende jaren continuïteit.
Er wordt eveneens gewerkt rond een dementvriendelijk label.
samen met dementeerden op specifieke activiteiten (LCBVBP01)

Verenigingen werken

Actie 001.013.009.031
In de wachtzaal van de sociale dienst van het OCMW presenteert de bibliotheek telkens
een wisselcollectie kinderboeken en tijdschriften. Hier wordt telkens verwezen naar het
gratis aanbod in de bibliotheek.
Maandelijks wordt eveneens een wisselcollectie boeken gebracht in de zorgcentra, dit
gebeurt door bibliotheekvrijwilligers (LCBVBP02)

Actie 001.013.009.032
Lokale afsprakenota (LCBVBP01, LCBVBP03, LCBVBP01, LCBVBP02, LSBVBP04)

Culturele werking
Heel wat culturele activiteiten zijn vaak voor heel wat inwoners van de gemeente te duur, hoewel
we doelbewust kiezen voor een gunstige tarifering. We opteren er dan ook voor om per
deelgemeente een grotere gratis activiteit op te zetten die voor iedereen toegankelijk is
(accordeonfestival in Geluveld, financiële tussenkomst in kermisprogramma Zandvoorde, Park in
Zonnebeke, Passendale Proeft in Passendale, avondactiviteiten tijdens Heksenstoetweekend).
Tijdens deze activiteiten merken we telkens opnieuw mensen op die we niet terug zien tijdens de
betalende activiteiten (onder andere cursussen, optredens…). Zo bieden we de kans aan iedere
inwoner en personen in armoede in het bijzonder om op een laagdrempelige manier te genieten
van cultuur.
Naast deze grotere evenementen werken we ook een aantal kleinschalige gratis initiatieven uit die
vooral te situeren zijn in de sfeer van het verhaal. Jaarlijks trekken we met vertelavonden naar de
wijken. In de namiddag richten we ons specifiek naar jongeren – de avondprogrammatie richt zich tot
de gezinnen. Naar de toekomst toe willen we dit aanbod verder diversifiëren.
Begeleiding: dienst cultuur – bibliotheek De Letterschuur

Vormingsaanbod
De dienst cultuur, bibliotheek De Letterschuur, seniorendienst en jeugddienst organiseren een brede
waaier van creatieve, digitale, culinaire en vormingsinitiatieven. Kansengroepen zijn binnen het
aanbod vaak de grotere afwezige. We willen vooral inzetten op een aantal specifieke zaken. Om de
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digitale kloof te verkleinen willen we kansen creëren voor personen in kansarmoede. Zij moeten in
de mogelijkheid gesteld worden om de basis van computergebruik onder de knie te krijgen en de
beschikbare infrastructuur frequenter te gebruiken.
Daarnaast willen we ook inzetten op een aanbod dat budgetvriendelijk is en dat inspeelt op een
aantal vragen uit het dagelijks leven. Jaarlijks zullen we minstens twee dergelijke cursussen
aanbieden (fietsherstel, zelf klussen in huis, gezond en budgetvriendelijk koken, tips om zuinig om te
gaan met energie…). We opteren voor een speelse en niet belerende aanpak. We werken in kleine
groepen en hebben ook oog voor gezelligheid. Tijdens de pauze voorzien we een frisdrank of een
kopje koffie en de nodige tijd om bij te praten. We opteren voor een laagdrempelige werking.
In overleg met VZW Op ’t Spoor zullen we specifiek ingaan op hun vraag om minstens 1 reeks per jaar
op te zetten die inspeelt op hun werking
Begeleiding: dienst cultuur – seniorendienst – bibliotheek De Letterschuur – VZW Op ‘t Spoor

Mama’s café.
In december 2012 opende jeugdhuis De Moane zijn deuren. Het jeugdhuis wil meer dan een
ontmoetingscentrum voor de jeugd zijn. Het wil ook ontmoetingskansen geven aan jongeren.
Daarom wordt in de toekomst mamma’s café opgezet. Jonge of aanstaande moeders verzamelen op
geregelde tijdstippen in jeugdhuis. Er wordt gezorgd voor koffie en thee, in een ongedwongen sfeer
worden gezondheidsthema’s (vb borstvoeding, inentingen….), opvoedingsthema’s…. besproken. Al
dan niet onder begeleiding van een deskundige. Personen in kansarmoede worden gestimuleerd om
deel te nemen aan mama’s café.
Begeleiding: jeugddienst – sociale dienst OCMW

Financiële tegemoetkomingen voor kansarme gezinnen bij lidgelden van verenigingen met een
jeugdafdeling en inschrijvingsgeld voor kunstonderwijs.
Door het hoge inschrijvingsgeld kunnen een aantal gezinnen/personen in armoede moeilijk of niet
deelnemen
aan het vrijetijdsaanbod dat georganiseerd wordt door sportdienst, dienst cultuur,
jeugddienst en/of jeugdverenigingen – kunstonderwijs. In bepaalde gevallen kan men rekenen op
een tussenkomst van het ziekenfonds, maar vaak is deze bijdrage nog te beperkt.
We voorzien een financiële tegemoetkoming met betrekking tot het lidgeld van alle verenigingen
met een jeugdafdeling voor kinderen/jongeren uit kansarme gezinnen.
Concreet betekent dit dat kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar uit kansarme gezinnen die reeds
lid zijn of die lid willen worden recht hebben op een financiële tegemoetkoming.
Dit maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren niet uitgesloten worden voor deelname aan het
verenigingsleven omdat dit te zwaar weegt op gezinsbudget.
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Aandachtspunt.
Niet alleen lidgeld kan een obstakel zijn tot deelname. Vaak heb je specifieke outfit nodig voor
verenigingsinitiatieven (vb sportkledij, ….). In de mate van het mogelijke zoeken we ook hoe we aan
deze vraag een oplossing kunnen geven (vb door tweedehandskledij ter beschikking stellen).
Begeleiding: sociale dienst OCMW – sportdienst – speciale aandacht voor gebruikers van VZW Op ’t
Spoor
Bewegen en gezondheid.
Een gezonde levensstijl en een gezonde geest in een gezond lichaam. Hiermee willen we zoveel
mogelijk inwoners stimuleren om op een actieve manier te sporten. In de diverse deelgemeenten
worden deze initiatieven opgezet gecombineerd met tips rond gezonde voeding. De deelnameprijs
wordt bewust laag gehouden, maar vaak vormt dit ook nog een obstakel voor mensen met een
beperkt inkomen. We willen via een gratis pas deze groep ook extra aan het bewegen brengen.
Want bewegen leidt vaak ook tot een gezondere levensstijl (voorbeeld mensen aanzetten te stoppen
met roken, afbouw van alcoholconsumptie)
Begeleiding: sportdienst – dienst cultuur
Intergenerationeel werken
Vanuit de diensten vrije tijd en welzijn werken we jaarlijks rond een aantal intergenerationele
projecten. Grootouders en kleinkinderen gaan samen aan de slag tijdens baknamiddagen of bekijken
een theatervoorstelling. We stellen vast dat we personen in kansarmoede onvoldoende bereiken.
We zullen extra inspanningen leveren om deze groep over de drempel te krijgen.
Begeleiding: seniorendienst - jeugddienst
Maatschappelijke integratie kinderen.
Deze subsidie werd door het OCMW sinds 2011 gebruikt om via een beperkte subsidiering (€
50/kind) te werken rond de maatschappelijke integratie van kinderen.
Met de resterende middelen werd in 2012 samen met de jeugddienst een mobiele voetbalkooi
aangeschaft. Deze wordt ingezet in de wijken om het sporten te bevorderen.
Naar de toekomst toe willen we dit budget aangevuld met extra middelen inzetten in het kader van
pedagogische opvoedingsondersteuning. Voor een deel zullen deze middelen aangewend worden
om huiswerkbegeleiding te organiseren in de diverse locaties buitenschoolse kinderopvang (Beselare,
Geluveld, Passendale en Zonnebeke)
Begeleiding: sociale dienst OCMW – buitenschoolse kinderopvang
Middelen en financiering
Subsidiering Sociale en Culturele Participatie (OCMW)
Subsidiering Maatschappelijke Integratie Kinderen (OCMW)
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Subsidiering Lokaal Cultuurbeleid
Subsidiering Trekkingsrecht lokale netwerken 2014-2019
Reguliere middelen uit de pool vrije tijd en welzijn (sportdienst, jeugddienst, dienst cultuur en
senioren) (€ 4.000 wordt vanaf 2014 voorzien binnen registratiesleutel 0709 61240100 – te verdelen
over de diverse initiatieven)

IX. Participatiemomenten
De medewerkers van de diensten vrije tijd en welzijn en de beleidsverantwoordelijken bouwden in
2013 een aantal overlegmomenten uit rond de richting die men wenst uit te gaan tijdens de
komende beleidsperiode. Op basis van dit overleg werden voor iedere dienst uit de pool vrije tijd en
welzijn twee stellingen geformuleerd rond de werking van hun dienst. Ze vormden het uitgangspunt
van een info- en inspraakmoment dat in najaar 2013 doorging. Alle inwoners werden op deze
bijeenkomst uitgenodigd via het gemeentelijk informatieblad en de website. Daarnaast werden de
leden van de diverse adviesraden (jeugdraad, sportraad, cultuurraad, bibliotheekcommissie, de
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, 50+-adviesraad ) apart uitgenodigd voor dit
overlegmoment.
De opmerkingen die geformuleerd werden kregen in de mate van het mogelijke een invulling in het
beleidsplan vrije tijd en welzijn 2014-2019. Het beleid koos duidelijk voor een geïntegreerde in
plaats van een dienstgebonden aanpak en zal deze manier van werken naar de toekomst toe nog
verder inhoudelijk uitwerken.

Info en inspraakmoment 23 september 2013
Tijdens het info- en inspraakmoment op 23 september 2013 met werden deze stellingen rond vrije
tijd en welzijn besproken en de resultaten geïmplementeerd in het beleidsprogramma
Noord-Zuid.
De gemeente moet door aankoop van fairtrade en duurzame producten bijdragen tot een eerlijker
wereldhandel waardoor ontwikkelingswerk op termijn overbodig wordt.
50-plussers.
De 50+ adviesraad werkt autonoom, formuleert adviezen naar de gemeentelijke overheid maar staat
los van de gemeentelijke seniorenwerking.
De dienst senioren stimuleert de samenhorigheid tussen de diverse leeftijdsgroepen, tussen gezonde
mensen en mensen met een beperkte zelfredzaamheid, tussen bewoners van zorgcentra en
thuiswonenden ….. Dit komt tot uiting in de programmatie: intergenerationele activiteiten (vb
grootouders-kleinkinderen activiteiten) en geïntegreerde samenwerking (samenwerking tussen
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sportdienst, jeugddienst, dienst cultuur, bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang) en
samenwerking met beide zorgcentra
Bibliotheek
De basisservice van de openbare bibliotheek moet voor de gebruiker gratis zijn, de kosten worden
gedragen door de gemeenschap.
De openbare bibliotheek moet oog hebben voor nieuwe tendensen. De eerste e-books staan ter
beschikking en dit aanbod zal zeer snel uitbreiden, binnen een tiental jaar zijn er immers geen
boeken meer?
Cultuur.
De samenwerking met andere gemeenten op cultureel vlak (CO7), bibliotheekwerking (Biblio7),
jeugdactiviteiten (Pas-Partoe), sportvlak (Westhoek Sportoverleg) is een meerwaarde voor de
gemeente.
De hoofdopdracht van de dienst cultuur is de organisatie van culturele en vormingsactiviteiten.
Sport
De sportdienst moet door de initiatie van bepaalde sporttakken de sportclubwerking stimuleren.
De uitbouw van kleinschalige sportinfrastructuur in de gemeente zet meer mensen aan tot bewegen.
Jeugd
Door de ondersteuning van de jeugdverenigingen en het voorzien in een gemeentelijk jeugdaanbod,
kan elke jongere deelnemen aan vrijetijdsinvulling, ongeacht zijn/haar (financiële) achtergrond.
Door het opzetten van een atelierinfrastructuur, organisatie van een atelierwerking en artistieke
projectweken, ondersteunt, stimuleert en faciliteert de gemeente jeugdcultuureigen uitingsvormen
van kinderen en jongeren.
Buitenschoolse Kinderopvang
Ook kinderen die niet in de gemeente wonen kunnen tijdens de vakantie opgevangen worden in de
buitenschoolse kinderopvang.
Voor het garanderen van een kwaliteitsvolle opvang met voldoende personeel is het noodzakelijk om
elke dag te werken met inschrijvingen.
Participatiemomenten – adviesraden – vrije tijd en welzijn.
Het beleidsprogramma kwam aan bod in de diverse adviesraden en kreeg telkens groen licht.
Sportraad – 21 oktober 2013
50-plusadviesraad - 19 september 2013
Noord zuid adviesraad – 14 november 2013
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Jeugdraad – 18 november 2013
Cultuurraad – 25 november 2013
Bibliotheekcommissie – 26 november 2013
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