
Strategische nota
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)
Periode: vanaf 2014
Laatste dagboeknrs:    Exploitatie: 24208   Investering: 1048   Andere: 94

Gemeentebestuur Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-11: Aanzetten tot levenslange sportparticipatie door een anders
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

Actieplan: AP-203: Organisatie van een laagdrempelig gemeentelijk sportaanbod voor alle doelgroepen

Actie: ACT-38: Aankoop nieuwe kleine materialen voor de organisatie van nieuwe sportactiviteiten

In het kader van nieuwe sportactiviteiten (sportdagen,  initiatielessen, ...) is de aankoop van kleine en specifieke sportmaterialen
soms nodig.

Actie: ACT-41: Seniorensportdag/sporteldag

Jaarlijkse organisatie van een sportdag voor 50-plussers.

Actie: ACT-42: Interscholencompetitie + schoolsportdagen

De sportdienst organiseert interscholencompetitie voor de 6 lagere scholen van Zandhoven met o.a. meerkamp voor 4de leerjaar,
netbaltornooi voor 5de leerjaar en korfbaltornooi voor 6de leerjaar.  In sportcomplex "Het Veld" wordt een aanbod van
schoolsportdagen voorzien zodat scholen niet meer buiten de gemeente moeten gaan voor hun sportdagen.

Actie: ACT-43: Sportaanbod tijdens schoolvakanties

Tijdens vakantieperiodes worden (onder de naam van grabbelpas) ook sportieve activiteiten gepland en dit zowel voor kleuters,
lagere schoolkinderen als 12-plussers.
Deze activiteiten worden georganiseerd door een samenwerking tussen de jeugd- en sportdienst.  Het budget voorzien onder actie
43 is enkel bedoeld voor de sportactiviteiten in dit kader.  De specifieke jeugdactiviteiten worden bekostigd met het budget bij
jeugd (actie 73).

Actie: ACT-44: Sportinitiatielessen

Door de organisatie van initiatielessen alle groepen van de bevolking van Zandhoven laten proeven van een bepaalde sport bv.
zwemlessen vanaf 3 jaar, tennislessen voor kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen, joggen voor +18-jarigen

Actie: ACT-45: Naschoolse sport

Opzetten van een programma naschoolse sport waardoor kinderen (kleuters + lagere school) aansluitend aan de schooltijd kunnen
kennis maken met verschillende sporten.

Actie: ACT-46: Sport overdag voor senioren, huisvrouwen, werklozen, ...

In sportcomplex Het Veld wordt tijdens de daguren een sportief aanbod voorzien voor senioren, huisvrouwen, werklozen, ... bv.
omnisport, badminton, curve bowl, ...

Actie: ACT-47: Deelname aan regionale en provinciale sportactiviteiten

Inspelen op regionale & provinciale initiatieven door de organisatie van een inschrijfpunt, promotie te voeren, busvervoer te
voorzien, ..

Actie: ACT-155: Het AGB organiseert acties in het kader van een eigen sportaanbod (LSBVBP03)
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Beleidsdoelstelling: BD-20: Verder digitaliseren van informatie en optimaliseren van
dataverkeer ten dienste van de inwoner en de gemeentelijke diensten

Actieplan: AP-229: Uitbouw ICT-verbinding

Actie: ACT-131: Hotspots installeren en openstellen in openbare gebouwen

Om het continu bereikbaar zijn van klanten en medewerkers te faciliteren, is het van belang om internettoegang te voorzien in
openbare gebouwen.

Actie: ACT-132: Mailverbindingen tussen gemeentelijke diensten

Met het realiseren van een sportcomplex en het verhuizen van de sport- en jeugddienst naar het complex, is het van belang om een
vlotte communicatie met andere diensten, gevestigd op andere locaties, te verzorgen.

Actieplan: AP-230: E-dienstverlening uitbouwen

Actie: ACT-133: Nieuwe software reservatiesoftware, bevolking, ...

Het verzorgen van een meer efficiënte dienstverlening naar de burger toe door het gebruik van nieuwe software.  Het organiseren
van online-inschrijven voor gemeentelijke activiteiten (denk hierbij aan grabbelpas) en het aankopen van nieuwe software voor de
dienst bevolking kaderen binnen deze actie..

Actie: ACT-134: Digitale handtekening

Door de verdere digitalisering van informatie en van de dienstverlening op het gemeentehuis, ontstaat de nood om de
authenticiteit van deze gegevens te kunnen verzekeren.  Het implementeren van het systeem van de digitale handtekening maakt
dit mogelijk.

Actie: ACT-135: Bestaande intranettoepassing uitbreiden

Het reeds bestaande private netwerk verder uitbouwen om zo een verdere digitalisering van informatie te faciliteren en de
verschillende gemeentelijke diensten nauwer te kunnen betrekken bij specifieke projecten.  Het online plaatsen van de dagordes
van de gemeenteraad vanaf 1/1/2014 is hier een eerste stap.

Actie: ACT-136: Digitale bouwaanvraag

De gemeente Zandhoven wil participeren in het project digitale bouwaanvraag (DBA) van de Vlaamse Overheid, dat de informatie-
uitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij het bouwaanvraagproces op termijn wil digitaliseren en stroomlijnen.

Actieplan: AP-231: Eigen ICT- en GIS-dienst

Actie: ACT-138: Uitbouw GIS-omgeving

Het bestaande geografisch informatiesysteem verder uitbouwen, met als doel op termijn gegevens en informatie over geografische
locatie-gebonden objecten geheel te digitaliseren en het gebruik van deze geïntegreerde informatie te implementeren binnen de
verschillende diensten.

Actie: ACT-139: Vernieuwing hardware

Het doel is om een plan op te maken dat de aanwezige hardware en het vervangingsbeleid hiervan in kaart brengt en dat het
mogelijk maakt om het gebruik van software binnen de gemeentelijke diensten te optimaliseren.

Beleidsdoelstelling: BD-21: Het verzekeren van vlot, veilig verkeer met speciale aandacht voor
de zwakke weggebruiker

Actieplan: AP-232: Een gedragen mobiliteitsplan ontwikkelen

Actie: ACT-140: Opmaak van een vernieuwd mobiliteitsplan
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Het bestaande mobiliteitsplan is aan herziening toe.
Belangrijke aandachtspunten zullen onder meer zijn : aandacht voor de zwakke weggebruiker, verkeersknelpunten,
verkeersremmende maatregelen, snelheidszones invoeren en parkeerbeleid (incl. vrachtwagens).

Actie: ACT-141: Herinrichting en open stellen van trage wegen

Op basis van de inventarisatie van de trage wegen werd er in samenwerking met het regionale landschap een traject geselecteerd
om tot de realisatie/herinrichting van een trage weg te komen van Pulle tot Pulderbos :  een verbinding tussen twee dorpskernen
doorheen het kleinschalig landschap van de Kleine Pulsebeek en de Molenbeek.

Actie: ACT-142: Realisatie van fiets -en voetgangersvriendelijke verkeersmaatregelen

Zandhoven wil fiets- en voetgangersvriendelijke maatregelen uitwerken zodat de zwakke weggebruiker zich veiliger in het verkeer
kan verplaatsen.
Bv.
- Uitwerken van alternatieve fietspaden
- Voorzien van de nodige bewegwijzering
- Fietssuggestiestroken aanleggen
- Aandacht voor fiets- en voetpaden
- Nieuwe fietsparking

Actieplan: AP-233: Herinrichten verkeersknelpunten

Actie: ACT-143: Herinrichting N14 fase II

In 2014 zal het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met Pidpa Hidrorio en de gemeente Zandhoven de gewestweg N14
heraanleggen en voorzien van een gescheiden rioolstelsel van het kruispunt met de Goormansstraat tot het kruispunt met de Hoge
Weg.   De gemeente Zandhoven moet de kosten voor de onteigening van de wadi's op zich nemen en instaan voor de buffering van
het hemelwater.  Aanleg voetpaden en straatmeubilair is tevens ten laste van de gemeente.

Actie: ACT-144: Herinrichting kruispunt Boudewijnlaan/Dorpsstraat

De Boudewijnlaan is een drukke verkeersader doorheen het centrum van Pulle.  Het gemeentebestuur wil een aantal knelpunten
aanpakken door verkeerstechnische maatregelen zoals de heraanleg van een aantal kruispunten.

Actie: ACT-147: Wegen- en rioleringswerken Venstraat

De uitbreiding van het gescheiden rioleringsstelsel in de Venstraat werd weerhouden in het subsidiëringsprogramma van de VMM.
Pidpa Hidrorio neemt de kosten van de riolering op zich.  De gemeente staat in voor de aanleg van de vernieuwde weg.

Beleidsdoelstelling: BD-22: Patrimonium optimaal beheren met een functioneel en
maatschappelijk relevante bestemming

Actieplan: AP-234: Beheer van het gemeentelijk patrimonium

Actie: ACT-149: Renovatiewerken en energiebesparende maatregelen uitwerken

De gemeente Zandhoven zal voor de volgende 6 jaar een onderhoudsplan opstellen voor alle gebouwen die onder het beheer van
de gemeente vallen.
Hiervoor zal een nauwe samenwerking worden opgezet met Eandis d.m.v. het EDLB-project (Energie Dienst Lokale Besturen).
We investeren de eerste jaren maximaal zodat de return van deze investeringen ook sneller zijn uitwerking zal hebben.

Actie: ACT-150: Renovatie 't Croonhof

De gemeente heeft een PPS op touw gezet om het vroegere Huize Leysen te renoveren tot taverne/brasserie 't Croonhof.  De
renovatie en nieuwbouwkosten worden opgedeeld volgens het contract dat is opgesteld tussen beide partijen.

Actie: ACT-151: Bouw KLJ-lokaal

Ten behoeve van de KLJ van Pulderbos zal de gemeente Zandhoven nieuwe lokalen bouwen aan de tennisterreinen in Pulderbos.

Actieplan: AP-235: Beheer van het wagenpark
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Actie: ACT-152: Onderhouds- en vervangingsplan uitwerken voor het rollend materieel

De gemeente Zandhoven beschikt over een uitgebreid park aan rollend materieel. Op basis van een onderhoudsplan worden de
oudere voertuigen stelselmatig vervangen.
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