Verslag Chartertoets 2 juni 2013
In het Charter voor de Toekomst van Kortenberg dat op 27 september 2012 in het
leven werd geroepen is sprake van de invoering van een chartertoets die zal
gebruikt worden bij belangrijke beslissingen van het gemeentebestuur.
De Charterstuurgroep heeft samen met een externe coach een methodiek voor de chartertoets
uitgewerkt. Zondagvoormiddag 2 juni kwamen 36 inwoners en 6 schepen samen om voor de eerste
keer deze chartertoets toe te passen. Voor de rekrutering van de deelnemers werd in eerste instantie
geput uit de deelnemers van de toekomstverkenning van april 2012. Er was ook een oproep naar
nieuwe deelnemers maar daar zijn maar 5 extra deelnemers uit voortgekomen.
Het opzet van deze chartertoets was dat de deelnemers volgens hun eigen keuze werden ingedeeld
in kleine groepjes gaande van 4 tot 8 personen. Met deze kleine groepjes werden in de loop van de
voormiddag 11 beleidsthema’s behandeld. Deze behandeling hield in dat de bevoegde schepen de
plannen voor het toekomstig beleid toelichtte. Nadien werd binnen het groepje via een
beoordelingssysteem bepaald in welke mate de grondbeginselen van het Charter hierin terug te
vinden waren. Dit gesprek resulteerde in onderstaand verslag.
Telkens werden een 3-tal essentiële aandachtspunten naar voor geschoven. Dit zijn punten die in de
presentatie aan bod kwamen en die men erg waardevol vond. Aanvullende suggesties zijn punten die
niet in de presentatie aan bod kwamen en die het bestuur kan gebruiken bij de verdere uitwerking
van haar beleid. Als laatste worden een aantal algemene bezorgdheden geformuleerd. Bij elk
beleidsthema staat vermeld wie de tafelbegeleiders waren.
Tot slot is het belangrijk om aan te geven dat dit de eerste keer is dat de ‘Chartertoets’ concreet
vorm en inhoud kreeg. Het lig voor de hand dat de toepassing in de praktijk heeft getoond dat er nog
verbeterpunten mogelijk zijn. We denken hierbij aan het gespreksverloop, de verslaggeving, het
aantal deelnemers en de beschikbare tijd. Desalniettemin blijft een verdienstelijke eerste oefening
om de moeilijke opdracht van het toetsen van het beleid aan de charterprincipes waar te maken. De
Charterstuurgroep zal een uitgebreide evaluatie doen om de chartertoets verder te verfijnen.
1. Lokale economie (Jean)
-

Essentiële aandachtspunten
 Eén centraal aanspreekpunt voor alle informatie, dat de (kandidaat) ondernemer
bovendien begeleidt doorheen alle administratieve verplichtingen (vergunningen,
attesten, formulieren,…)
 Het betrekken van alle deelgemeenten met bijzondere aandacht voor initiatieven
van vrije beroepen, middenstanders en ambachtslui
 Ideeën en initiatieven rond de wekelijkse markt. Beter tijdstip (bijv. zondagmorgen),
ruimer aanbod, horeca betrekken,…

-

Aanvullende suggesties
 Tewerkstelling voor zwakkere groepen (groendienst, bemannen parkings,…)
 “Ruimte” creëren voor initiatieven van vrije en zelfstandige beroepen
(fietsverhuurpunt, keramiekatelier,…)
 Handelaars beter ondersteunen en begeleiden

-

Bezorgdheden
 Handelaarsaanbod selectief verruimen (viswinkel, schoenwinkel, drogisterij,…)
 Meer en betere parkeerfaciliteiten

2. Sociaal beleid (Peter en Carla)
Groep 1.
-

-

-

Eenzaamheid is een/het sleutelprobleem bij de sociale noden van de Kortenbergse bevolking en
zou het/een vertrekpunt kunnen zijn bij de ontwikkeling van een sociaal beleid
 Buurthulp
 Buurtwerking
 uitbouw ‘sociaal huis’
 uitbouw dienstencentrum
Consensus aan de tafel dat deze aanpak ook de meer materiële steunbehoeften zal blootleggen
waardoor die als vanzelf bekend zullen worden en dus aangepakt kunnen worden.
Noodzakelijk aandacht voor aanpak via deelgemeenten en dus eerder kleinschaligheid. Dat
betekent niet dat alle diensten verveelvoudigd (versnipperd) moeten worden.
Drempelverlagende aanpak is mogelijk door betere mobiliteit, deconcentrering, decentralisering,
De groepswerking is onderbelicht, nochtans cruciaal: werkt verbindend over generaties en
culturen heen, …
Nood aan mee VISIE op sociaal beleid om vanuit die visie de beleidsinstrumenten uit te werken.

Groep 2.
-

-

-

Te groot centralisme in de aanpak van OCMW/Sociaal Beleid
Toegankelijkheid (drempelverlaging) van bestaand (positief) aanbod vormt nog probleem
(overigens ook fysieke toegankelijkheid in sommige gevallen van gemeentegebouwen)
Sociale woningen kunnen een voorbeeld zijn van het creëren van aangepaste leef-‘ruimte’ (cf.
charter) - voldoen zij daar nu wel aan?
Algemeen ervaren probleem van informatie over bestaand aanbod, drempelverlagende
informatie (niet alleen naar ‘cliënt’ OCMW/gevaar voor stigmatisering <--> informatie voor alle
burgers want het aanbod geldt dikwijls voor iedereen en weinigen weten dat.
noodzaak om drempels voor participatie te verlagen (ook: communicatie, sensibilisering, …)
OCMW moet instrument van Sociaal Beleid zijn en niet de motor; m.a.w. eerst visie op sociaal
beleid ontwikkelen en pas daarna zien welke instrumenten daarvoor nodig zijn om de visionaire
doelstellingen te bereiken
Globale toekomstvisie ontbreekt, te weinig langetermijndenken
Noodzaak om sociaal beleid (en OCMW) te verbinden met andere beleidsdomeinen (Welzijn,
Jeugd, Mobiliteit, …)

3. Ruimtelijke ordening (Guido en Mia)
-

Inhoudelijke aandachtspunten
 N.a.v. de bespreking die op gang kwam over de “ontvoogding” van de gemeente wordt
de bezorgdheid geuit over de objectiviteit van de beoordeling van de dossiers
(bouwaanvragen, e.d.) die ingediend worden. Het algemeen belang moet de doorslag
geven, niet het particuliere belang. Er moet een neutraal afwegingskader komen.




Geen “gettovorming”, maar ruimte voor iedereen : kinderopvang, school, zorg, (mens en
dier)… . Alle “klassen” moeten hun plaats vinden : sociale woningen werken integratie in
de hand.
er zou een “dorpskernenplan” moeten opgesteld worden, dat de lokale sfeer beschermt.

-

Aanvullende suggesties
 Er wordt benadrukt dat het landelijk karakter van de gemeente behouden moet blijven.
 De groep heeft de indruk dat dit beleidsplan nog in een voorbereidende fase zit; de visie
is nog niet samenhangend, het is teveel een inventaris . De prioriteiten blijken niet uit dit
beleidsplan, welke middelen zijn er beschikbaar, zijn er voldoende middelen om dit alles
uit te voeren ?
 Wordt voorgesteld een “omgevingsanalyse” uit te voeren, vooraleer definitieve
beslissingen te nemen inzake belangrijke dossiers.

-

Bezorgdheden :
 Zorg er vooral voor dat geen afwegingen “à la tête du client” meer kunnen !
 Zorg ervoor dat er een stevige dienst ruimtelijke ordening is, zowel qua mensen als qua
middelen, die onafhankelijk van politieke druk kan werken.
 Zorg ervoor dat de ruimtelijke ordening ook verstaanbaar is voor de gewone burgers
(heldere communicatie).

4. Leefmilieu en landbouw (Frie en Joris)
-

Essentiële aandachtpunten
 alle belangrijke elementen zijn opgenomen in dit beleid
 de concrete vertaling raakt echter aan verschillende andere beleidsdomeinen. Dit is een
groot aandachtspunt. Alles staat of valt met de link tussen dit en de andere
beleidsdomeinen (bv. Ruimtelijke ordening, wonen,…)

-

Aanvullende suggestie
 Groene verbindingen tussen dorpskernen ontbreken (trage wegen zeer sterk in het
beleid)
 Kruispunt tussen generaties: concrete acties gevraagd. Bijvoorbeeld: moestuinen zoals in
de school van Meerbeek. Te weinig mogelijkheden voor interactie tussen generaties
 solidaire samenleving: om iedereen ‘mee’ te krijgen, moeten er extra maatregelen
komen. Zeker voor wat betreft kennis en gebruik van aanbod van milieu- en
energienormen, besparingen

-

Algemene bezorgdheden
 “Duurzaam vooruit gaan” behoort tot de basisvisie. We zouden dat graag nog sterker
naar voor geschoven zien. We merken wel een duidelijke keuze in die richting.

5. Jeugd (Nancy en Kris)
-

Essentiële aandachtspunten
 Optimaliseren en in kaart brengen beschikbare ruimtes en infrastructuur voor jeugd i.f.v.
bewustwording schaarste en knelpunten
 2 voltijdse betrekkingen bij de jeugddienst: speciale aandacht voor vakantiewerking

-

Aanvullende suggesties
 Meer aandacht, communicatie rond ruimte delen, herbestemming bestaande ruimtes > kan
startpunt zijn voor open samenleving en Kruispunt generaties en culturen
 Motivatie jeugdverenigingen om deel te nemen aan beleid: platform creëren om
verschillende verenigingen te laten samenwerken > Actieve promotie is nodig via nieuwe
media
 Groene verbindingen: jeugdmobiliteit: open speelruimte kan deel uitmaken van groene
verbindingen

-

Algemene bezorgdheden of vragen
 Crèches/buitenschoolse opvang afwezig
 Kruispunt culturen: integratie via jeugdbewegingen is aandachtspunt maar vergt actievere rol

6. Vrije Tijd (Freek)
-

Essentiële aandachtspunten
 De trage wegen bezitten veel potentieel voor recreatie en als verbindingswegen tussen
deelgemeenten
 Inzetten op onze toeristische troeven als meerwaarde voor de lokale bevolking (vb.
abdijpark)
 De kwalitatieve bibliotheekwerking moet zeker behouden en waar kan versterkt worden

-

Aanvullende suggesties
 Meer aandacht voor individuele vrijetijdsbesteding los van een vereniging.
 Er is al veel vrijetijdsinfrastructuur maar toch nood aan meer sportinfrastructuur.
 Kunst nog meer gebruiken als middel voor het versterken van een solidaire samenleving.

-

Algemene bezorgdheden
 Initiatieven zeer lokaal opstarten als een soort antennes. Dit zorgt voor toeleiding naar
initiatieven op andere plaatsen in de gemeente. Een goede spreiding is belangrijk. Vb.
een bibbus die komt tot in de uithoeken van de gemeente en die mensen warm maakt
om eens tot in de bib in Kortenberg te komen.
 Langere termijnvisie op het vlak van de duurzaamheid van de vrijetijdsinfrastructuur is
nodig. Gebouwen zijn erg verouderd en energie-efficiëntie vraagt meer dan een beter
regelsysteem.
 Veel aandacht voor doelgroepen zoals gezinnen met kinderen. Andere doelgroepen
mogen niet vergeten worden.
 Sterker inzetten op de integratie van de grote groep, vaak anderstalige, nieuwkomers.

7. Openbare werken (Kris en Frie)
-

Essentiële aandachtpunten
 Aandacht voor duurzaamheid: lange termijn is zeker aanwezig
 Groene wegen/trage wegen bij grote werken
 Integratie Technische Dienst en Openbare Werken

-

Aanvullende suggestie
 Problematiek N2 op de agenda houden
o Proberen burgersteun te verkrijgen
o Informatie verstrekken over problematiek. Wie is verantwoordelijk voor wat ?
 Meer aandacht voor verbinding deelgemeenten. Moet prioriteit zijn bij trage wegen.
 Uitnodigende indeling dorpskernen. Samenwerking met ruimtelijke ordening

-

Algemene bezorgdheden of vragen
 Geïntegreerde visie nodig voor dit beleidsdomein (alle domeinen): overlegcultuur nodig met
andere diensten
 Openbare werken kan visie uitwerken van vele andere domeinen
 Geen aandacht voor solidaire samenleving en Kruispunt voor alle generaties en culturen:
initiatieven eerder functioneel en instrumenteel

8. Veiligheid (Jean)
-

Essentiële aandachtspunten
 Uit het voorgestelde beleidsprogramma blijkt een duidelijke visie op het domein
“Veiligheid”. Dit concretiseren op het terrein moet van Kortenberg een omgeving maken
waar het goed is om te leven.
 Het nieuw zonaal veiligheidsplan moet de volle aandacht krijgen
 Een oordeelkundig gebruik van de GAS boetes (bijv. ook rekening houden met de
sociale achtergrond) zorgt voor een vriendelijkere en respectvollere omgang.

-

Aanvullende suggesties
 Duidelijker aanwezigheid en betere profilering van de wijkagent (wijkvergadering?)
 Verduidelijking en actualisatie van het huidige politiereglement
 Consequente handhaving van het politiereglement

-

Bezorgdheden
 Betere bereikbaarheid (fysisch, telefonisch, buiten de bureeluren) van de politiediensten
 Betere controle op doorgaand en sluipverkeer
 Drugs en alcohol aanpakken via coherent drugsbeleid

9 . Mobiliteit (Guido en Nancy)
-

Inhoudelijke aandachtspunten
 Een positief punt in het beleidsplan mobiliteit is het feit dat er een mobiliteitsplan is.
 Het afbakenen en vooral het handhaven van de zones 30 is belangrijk. Er wordt gewezen
op de publicatie van de controles via Zoeklicht (dit om de indruk “er wordt te snel
gereden”) te objectiveren. Waar het op aankomt is de controles op het juiste moment te
doen (bv. een snelheidsmeting op een moment dat de wagens stil staan in de file heeft
weinig zin).
 Aandacht om de trage wegen maximaal te gebruiken. Dit veronderstelt wel regelmatige
controles en onderhoud. De trage wegen zouden niet alleen “gecommuniceerd” moeten
worden, maar actief gepromoot (er dient over nagedacht te worden hoe dit best zou
gebeuren).

-

Aanvullende suggesties
 Er is een ruim aanbod aan “mobiliteit” (en niet alleen aan mobiliteit, maar ook aan
cultuur, sport, enz. ) in de gemeente. Het is echter noodzakelijk dat dit aan de bevolking
gecommuniceerd wordt, dat men hierover geïnformeerd wordt en dat het aanbod actief
gepromoot wordt.
 Met het oog op de verkeersveiligheid, vooral van de kinderen en de senioren, is het van
belang de weggebruikers te sensibiliseren. Dit kan ook gebeuren via controles (bestraffen
/ belonen). Dit sluit aan bij wat in het vorige puntje gezegd is over de controles in de
zones 30.

-

Algemene bezorgdheden
 Het idee van de belbus / beltaxi wordt positief onthaald. Dit zou echter niet tot de twee
vermelde wijken (De Tomme en Vrebos) beperkt moeten worden.

10. Onderwijs (Freek)
-

Essentiële aandachtpunten
 Het werken aan de brede school doormiddel van linken met verenigingen en andere is
een grote meerwaarde
 Zorgen voor een sterkere kwalitatieve naschoolse kinderopvang
 Het is positief dat wordt ingezet op extra schoolgebouwen in relatie tot onze
demografische groei.

-

Aanvullende suggesties
 Bussen niet alleen gebruiken om kinderen naar huis te brengen maar ook om ze na
school naar vrijetijdsactiviteiten te brengen die aansluiten op de schooluren (vb. de
kunstacademie)
 Werk maken van schoolbereikbaarheidsplannen voor fietsers en voetgangers. De bus is
een goed alternatief als fiets of te voet niet gaat.
 Buiten de schoolmuren denken: vb. speeltijd in het park of een speelstraat

-

Algemene bezorgheden
 Meer inzetten op duurzame mobiliteit
 Voldoende aandacht voor kwetsbare groepen
 Inzetten op culturele diversiteit. Dus ook op het leren van vreemde talen.
 Duurzame toekomstgerichte schoolgebouwen

11. Senioren/wonen (Joris)
-

Inhoudelijke sterke punten :
 Goede info senioren
 Afstemmen van de domeinen, we overzien het geheel niet
 Generaties samen dingen laten doen : wijkvorming, contacten, inrichten van pleintjes.

-

Aanvullende suggesties :
 openbare tuinen, pluktuinen
 Bereikbaarheid dienstverlening vanuit de deelgemeenten

-

Bezorgdheden aan nieuw bestuur :
 Beleid denkt vanuit bevoegdheidsverdeling, mensen kijken vanuit hun leefwereld.
 Op een bepaalde leeftijd is het voor senioren niet meer renderend te investeren in
isolatie en duurzame energie
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