PBD01 De Ninoofse ruimte duurzaam en toekomstgericht ontwikkelen zodat ze aangenaam én leefbaar is voor iedere Ninovieter

Code

Omschrijving

Politiek verantwoordelijke

Ambtelijk verantwoordelijke

1/1/

Ninove scherpt de klimaatambities aan en wordt klimaatneutraal tegen 2050

1/1/1

We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2vermindering te versnellen

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/1/2

We nemen maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het stedelijke patrimonium te verbeteren

Joost Arents

Anaïs Nies

1/1/4
1/1/3

We faciliteren de productie van windenergie in Ninove

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark

Marc Torrekens

Marc Asselman

1/2/

Ninove ontwikkelen tot een veilige en toegankelijke stad voor alle (zwakke) weggebruikers

1/2/1

Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergsystemen

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

We werken een fiets-en autodeelsysteem uit

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/2/3

We creëren veilige fietscorridors naar het centrum

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/2/4
1/2/5
1/2/6
1/2/7

We ondersteunen de realisatie van een fietssnelweg tussen Ninove & Aalst

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers
We creëren veilige oversteekplaatsen aan de hand van accentueerverlichting zebrapaden
We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten

Wouter Vande Winkel
Wouter Vande Winkel
Wouter Vande winkel

Ann Wittouck
Ann Wittouck
Ann Wittouck

1/3/
1/3/1

Herbekijken van het parkeerbeleid en herdefiniëren van de parkeerzones in het stadscentrum
We zoeken de meest optimale aanbieder voor de handhaving van het parkeerbeleid

Alain Triest

Ann Wittouck

1/2/2

We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen

Alain Triest

Ann Wittouck

1/3/2
1/3/3
1/3/4
1/3/5

We vereenvoudigen het parkeerbeleid
We gaan samenwerkingen met de private sector aan om het parkeerbeleid te optimaliseren
We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit

Alain Triest
Alain Triest
Alain Triest

Ann Wittouck
Ann Wittouck
Ann Wittouck

1/4/

Kwalitatief vernieuwen van de stadskern
We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek

Alain Triest

Ann Wittouck

1/4/2

We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/4/3

We herontwikkelen de stationsomgeving - indien mogelijk in samenwerking met NMBS

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/4/1

We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek-private
samenwerking

Joost Arents

Anaïs Nies

Katie Coppens
Marc Torrekens
Katie Coppens

Ann Wittouck
Marc Asselman
Ann Wittouck

1/5/4
1/5/5

We voeren het masterplan voor de Inghelandtsite uit
We onderzoeken de meest optimale huisvesting van de technische dienst
We ondersteunen de realisatie van de nieuwe stedelijke wijk 'Burchtdam' op de Fabeltasite via een brownfieldconvenant
We ontwikkelen een stadsontwikkelingsvisie op het Ninove van de toekomst rekening houdend met de conclusies van de
bouwmeesterscan
We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam

Katie Coppens

Ann Wittouck

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/5/6

We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen

Wouter Vande Winkel

Ann Wittouck

1/6/

Stimuleren van de bedrijvigheid in Ninove

1/6/1
1/6/2
1/6/3

We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite

Alain Triest

Ann Wittouck

We ontwikkelen een beleidsplan rond bedrijvigheid
We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven
We voeren gedifferentieerde belastingen in voor bedrijven die investeren in klimaat, sterk lokaal verankerd zijn of voor lokale
tewerkstelling zorgen
We realiseren het bedrijventerrein Doorn Noord met de focus op duurzaamheid en maximale lokale tewerkstelling
We creëren co-working-plekken in Ninove

Alain Triest
Alain Triest

Ann Wittouck
Ann Wittouck

Katie Coppens

Ivan Demey

Alain Triest
Alain Triest

Ann Wittouck
Ann Wittouck

Marc Torrekens
Marc Torrekens

Marc Asselman
Marc Asselman

1/4/4
1/5/
1/5/1
1/5/2

1/5/3

1/6/4
1/6/5
1/6/6
1/7/
1/7/1
1/7/2

Ontwikkelen van de stedelijke Denderoevers als levensader van de stad

Ninove zet maximaal in op de netheid van de publieke ruimte
We zetten maximaal in op het bestrijden van onkruid aan de hand van geschikte apparatuur
We waken over de netheid van onze stads- en dorpkernen

PBD02 Daadkrachtig een sterke Ninoofse gemeenschap uitbouwen waar veiligheid, werken, harmonieus samenleven, gelijkheid, verantwoordelijkheid en bruggen bouwen tussen gemeenschappen centraal
staan

Code

Omschrijving

Politiek verantwoordelijke

Ambtelijk verantwoordelijke

2/1/

Inzetten op een beleid om burgers te stimuleren actief mee te participeren
We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan

Henri Evenepoel

Anaïs Nies

2/1/1
We organiseren professionele en kwaliteitsvolle participatie over strategische projecten binnen de meerjarenplanning

Henri Evenepoel

Anaïs Nies

2/1/2
2/1/3

We hebben speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren

Tania De Jonge

Ann De Bruyne

2/1/4

We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner

Henri Evenepoel

Anaïs Nies

2/2/
2/2/1

Inzetten op een versterkt integraal veiligheidsbeleid
We nemen het nieuw politiekantoor in gebruik

Tania De Jonge

Philippe De Cock

We pakken de samenlevingsproblematieken in de wijken en dorpen aan aan de hand van een stadsmarinier

Tania De Jonge

Anaïs Nies

2/2/3
2/2/4

We professionaliseren de werking van de gemeenschapswachten en verhogen het aantal volwaardige GAS-vaststellers

Tania De Jonge

Anaïs Nies

We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in

Tania De Jonge

Anaïs Nies

2/2/5

We breiden het aantal Buurt Informatienetwerken (BIN's) uit en bieden ondersteuning

Tania De Jonge

Anaïs Nies

Tania De Jonge

Philippe De Cock

Alain Triest/Tania De Jonge

Ann Wittouck

2/2/2

2/2/6
2/2/7
2/2/8
2/3/
2/3/1
2/3/2
2/3/3

2/3/4
2/3/5
2/3/6

We herstructureren en versterken het politiekader door de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal
informatiekruispunt
We ontwikkelen een horecabeleid om het duurzaam samengaan van horeca met de buurt te begeleiden
We werken een duidelijk kader uit om de organisatie van publieke en private evenementen leefbaar te houden voor zowel
deelnemers als buurtbewoners

Tania De Jonge/Marc Torrekens Anaïs Nies/Ann De Bruyne

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle ontmoetings-, speel- en recreatieruimte
We nemen de Liberale Kring in gebruik
We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'
We voeren een behoeftenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal

Henri Evenepoel
Henri Evenepoel
Marc Torrekens

Ann De Bruyne
Ann De Bruyne
Ann De Bruyne

We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein

Marc Torrekens/Henri Evenepoel Ann De Bruyne

We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad

Tania De Jonge

Ann De Bruyne

We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur (o.a. kunstgrasvelden)

Marc Torrekens

Ann De Bruyne

2/3/7
2/3/8
2/3/9
2/3/10
2/3/11
2/3/12

We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente

Tania De Jonge

Ann De Bruyne

We vernieuwen het skatepark in het stadspark
We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke
We bieden structurele oplossingen om het tekort aan werkruimtes voor de carnavalsgroepen aan te pakken
We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van
werkzaamheden
We bouwen de hospitaalkapel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum

Tania De Jonge
Veerle Cosyns
Marc Torrekens

Ann De Bruyne
Steven Sonck
Ann De Bruyne

Joost Arents

Anaïs Nies

Alain Triest

Ann De Bruyne

2/4/
2/4/1
2/4/2
2/4/3
2/4/4

Versterken van het sociaal, welzijns- en armoedebeleid
We realiseren het sociaal huis als toegangspoort tot integrale hulpverlening
We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum
We waarderen de mantelzorgpremie op
We creëren en ontsluiten een aanbod rond psychische gezondsheidszorg

Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Veerle Cosyns

Bart Baele
Bart Baele
Bart Baele
Bart Baele

2/4/5
2/4/6

We zetten een netwerk van (gespecialiseerde) medici op waarmee het sociaal huis een samenwerkingsverband opstart.

Veerle Cosyns

Bart Baele

We ondersteunen sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven maximaal

Veerle Cosyns

Bart Baele

2/4/7

We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding

Veerle Cosyns

Bart Baele

Veerle Cosyns

Bart Baele

Veerle Cosyns

Veerle Cosyns

Bart Baele
Steven Sonck

We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken

Veerle Cosyns/Tania De Jonge

Bart Baele

We maken een taalbeleid op naar aanleiding van de toenemende diversiteit in Ninove

Veerle Cosyns

Bart Baele

We investeren in bijkomend taalaanbod Nederlandse lessen

Veerle Cosyns

Bart Baele

2/4/8
2/4/9
2/4/10
2/4/11
2/4/12
2/4/13

We nemen de regierol op om in het opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan
alleenstaande ouders in kwetsbare situaties
Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad
We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken

PBD03 Een krachtige overheid worden waar professionaliteit en een klantgedreven dienst- en hulpverlening centraal staan

Code

Omschrijving

Politiek verantwoordelijke

Ambtelijk verantwoordelijke

3/1

Professionaliseren van de externe dienst- en hulpverlening

3/1/1

We evalueren en hervormen de openingsuren van de stadsdiensten en introduceren waar nodig werken op afspraak

Tania De Jonge

Bart Baele

3/1/2

We organiseren één telefoonnummer waar alle telefonische contacten met de burger beheerd worden

Tania De Jonge

Bart Baele

3/1/3
3/1/4
3/1/5
3/1/6

We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening

Tania De Jonge

Bart Baele

Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Katie Coppens

Steven Sonck
Bart Baele
Ivan Demey

3/1/7
3/1/8
3/1/9
3/1/10

We evalueren het aanbod van thuisdiensten
We dragen de sociale appartementen in Ninove over aan een sociale huisvestingsmaatschappij
We evalueren periodiek de subsidie-, retributie- en belastingreglementen
We professionaliseren onze communicatie verder door het uitvoeren van een communicatie-onderzoek en de implementatie
van een externe en interne communicatiestrategie
We voeren een organisatiebrede tevredenheidsmeting uit
We voeren een resultaatsgericht management in
We streven naar een uiterlijke neutraliteit aan de loketten

Henri Evenepoel

Anaïs Nies

Henri Evenepoel
Tania De Jonge
Joost Arents

Anaïs Nies
Bart Baele
Anaïs Nies

3/2

Optimaliseren van de interne en externe werking door strategische digitalisering

3/2/1

We centraliseren en digitaliseren al onze contacten met de burger via de implementatie van een CRM (customer relationship
management)-systeem met een ontsloten burgerportaal ('Mijn Gemeente')

Joost Arents

Anaïs Nies

We verbeteren de procedure voor organisatoren door het digitaliseren van het evenementenloket

Marc Torrekens

Anaïs Nies

We breiden het elektronisch woonzorgdossier uit

Veerle Cosyns

Anaïs Nies

We voorzien interne en publieke wifivoorzieningen in de stadsgebouwen

Joost Arents

Anaïs Nies

We realiseren een maximaal digitale besluitvorming

Joost Arents

Anaïs Nies

We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten

Joost Arents

Anaïs Nies

3/2/2
3/2/3
3/2/4
3/2/5
3/2/6

BD04
Maximale kansen bieden op een unieke vrijetijdsbeleving en kwaliteitsvol onderwijs met een bovenlokale uitstraling

Code
4/1/

Politiek verantwoordelijke

Ambtelijk verantwoordelijke

We professionaliseren de dienstverlening van de bibliotheek verder

Henri Evenepoel

Luc Malderie

We houden de specifieke bib-IT-voorzieningen actueel en bouwen ze verder uit
We bieden een kwalitatieve collectie en informatie aan
We houden het digitaal collectie- en info-aanbod up-to-date, breiden het uit en introduceren het maximaal
We promoten het bib-aanbod en de bib-activiteiten, ook via digitale toepassingen die het bibgebruik stimuleren (leestipper,
bieblo, bibster…)
We organiseren activiteiten rond leesbevordering, e-inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid i.s.m. vrijetijds- en andere
stadsdiensten, en externe partners
We nemen en ondersteunen initiatieven die meer burgers/organisaties actief betrekken bij de bibwerking
We bouwen dienstverlening ‘extra-muros’ uit

Henri Evenepoel
Henri Evenepoel
Henri Evenepoel

Luc Malderie
Luc Malderie
Luc Malderie

Henri Evenepoel

Luc Malderie

Henri Evenepoel

Luc Malderie

Henri Evenepoel
Henri Evenepoel

Luc Malderie
Luc Malderie

4/1/9

We verhogen de uitstraling en efficiëntie van de bib door een bovenlokale werking verder uit te bouwen

Henri Evenepoel

Luc Malderie

4/2/
4/2/1
4/2/2

Ontwikkelen, promoten en stimuleren van een geïntegreerd cultuurbeleid en -aanbod
Henri Evenepoel
Henri Evenepoel

Ben Schokkaert
Ben Schokkaert

4/1/1
4/1/2
4/1/3
4/1/4
4/1/5
4/1/6
4/1/7
4/1/8

4/2/3

Omschrijving
Uitbouwen van de bib als een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum

We stimuleren ontmoeting onder de inwoners door het organiseren van een jaarlijkse lentedrink
We organiseren vaderlandslievende plechtigheden
We organiseren en coördineren 4 jaarlijkse stadsevenementen op de maat van de seizoenen (carnaval, afwisselend ViTrien en
'Feest in de Spiegeltent', autoloze zondag en eindejaarsfestiviteiten)
We organiseren een permanente werking rond beeldende kunsten, met o.m. een tweejaarlijke editie van KRASJ (parcours
actuele kunsten), de verderzetting van het project 'de Sokkel'…

Henri Evenepoel/Marc Torrekens Ben Schokkaert
Henri Evenepoel

Ben Schokkaert

4/2/4
4/2/5
4/2/6
4/2/7
4/2/8
4/2/9

We hebben aandacht voor het oeuvre en het kunstenaarstraject van zowel levende als overleden Ninoofse kunstenaars, onder
Henri Evenepoel
andere via de organisatie van een artiestentoer en andere publieksinitiatieven
We kopen driejaarlijks een kunstwerk aan voor de openbare ruimte
Henri Evenepoel
We ondersteunen de lokale amateurkunstenaars met verschillende initiatieven
Henri Evenepoel
We organiseren om de twee jaar een kunstenwedstrijd ‘Grote Prijs van de Stad Ninove’, afwisselend voor de disciplines
Beeldende Kunst en Literatuur
We ondersteunen kermissen en andere traditionele vermakelijkheden
We faciliteren een lokaal beleid voor circus- en straattheater, met onder meer een jaarlijkse editie van 'De Donderdagen'

Ben Schokkaert
Ben Schokkaert
Ben Schokkaert

Henri Evenepoel

Ben Schokkaert

Marc Torrekens

Ben Schokkaert

Henri Evenepoel

Ben Schokkaert

We presenteren een permanent en laagdrempelig cultuuraanbod op het gehele Ninoofse grondgebied dat complementair is aan
de programmatie van cc De Plomblom
Henri Evenepoel

Ben Schokkaert

4/2/10
4/2/11

We zorgen voor een betere toeleiding van mensen in armoede naar het bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door een verdere
uitbouw van de UiTPAS
Henri Evenepoel/Veerle Cosyns

Ben Schokkaert

Henri Evenepoel

Ben Schokkaert

Henri Evenepoel

Ben Schokkaert

Henri Evenepoel

Ben Schokkaert/An De Schryver

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge
Tania De Jonge

Nele Van Hecke
Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Tania De Jonge

Nele Van Hecke

Henri Evenepoel

Pieter Claessens

Henri Evenepoel

Pieter Claessens

Henri Evenepoel

Pieter Claessens

Henri Evenepoel

Pieter Claessens

4/2/12
4/2/13
4/2/14

We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en
kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod
We digitaliseren en houden de uitleendienst performant
We frissen de buurthuizen op en staan in voor de verhuur

4/2/15

4/3/

Ontwikkelen en stimuleren van een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod en speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en
jongeren
We organiseren een vaste en/of mobiele inclusieve speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie

4/3/1
We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel
voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleider en onderlinge samenwerking

4/3/2
4/3/3
4/3/4
4/3/5
4/3/6

We controleren de speel- en sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen en van
de uitbating van terreinen en vernieuwen waar nodig
We investeren in permanente vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door
samenwerkingsverbanden aan te gaan
We organiseren diverse vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, eventueel in samenwerking met de jeugdraad
We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen
We stimuleren geïnteresseerde jongeren via buurtsport om het diploma bewegingsanimator te behalen en zo hun intrinsieke
kwaliteiten te versterken

4/3/7
4/3/8
4/3/9

We organiseren workshops en stimuleren samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd om de
aandacht voor jeugdcultuur te verhogen
We faciliteren de (her)opstart en de werking van de Ninoofse jeugdhuizen
We frissen JC De Kuip op en zorgen voor de verhuur

4/3/10
4/3/11

We herzien het subsidiereglement jeugd om een extra impuls te geven aan particuliere speelpleinwerkingen

4/4/

cc De Plomblom is een open huis voor ontmoeting en cultuur

4/4/1

We stellen een vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke programmatie samen die inspeelt op de vragen en behoeften van
het publiek
We frissen de infrastructuur van cc De Plomblom op en zorgen voor de verhuur

4/4/2
4/4/3

We verrijken het aanbod van cc De Plomblom door het opzetten van (boven)lokale samenwerkingsverbanden, zodat we
kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke tendenzen en andere doelgroepen bereiken
We investeren in de theatertechniek van cc De Plomblom om te voldoen aan de hedendaagse normen

4/4/4
4/5/

Promoten van Ninove als een toeristisch aantrekkelijke stad

We werken nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om een
optimaal toeristisch aanbod te realiseren
We werken samen met Deszk, de Hongaarse zusterstad van Ninove, om de Europese gedachte te ondersteunen

Alain Triest

Danny De Saedeleer

Alain Triest

Danny De Saedeleer

We ondersteunen VVV Ninove VZW voor de organisatie van activiteiten gelinkt aan toerisme

Alain Triest

Danny De Saedeleer

We ontwikkelen vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke toeristische producten (wandelingen, rondleidingen,
zoektochten…)

Alain Triest

Danny De Saedeleer

Verderzetten en uitbreiden van buurtsportprojecten met relevante partners
We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninoofse scholen, clubs en
inwoners
We organiseren sportkampen tijdens elke schoolvakantie zodat jongeren bewegen en kennismaken met verschilende sporten
en bewegingsactiviteiten
We organiseren en faciliteren sportgerelateerde evenementen (Omloop Het Nieuwsblad, schaatspiste,…)
We organiseren inclusieve activiteiten waardoor iedere deelnemer kan bewegen en kennismaken met verschillende sporten en
bewegingsactiviteiten

Marc Torrekens
Marc Torrekens

Veerle De Clercq
Veerle De Clercq

Marc Torrekens

Veerle De Clercq

Marc Torrekens
Marc Torrekens

Veerle De Clercq
Veerle De Clercq

We versterken de samenwerking tussen de sportdienst en de scholen om de schoolsport en de lessen lichamelijke opvoeding
gevarieerd in te vullen

Marc Torrekens

Veerle De Clercq

We onderhouden en controleren de sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen
en de uitbating van terreinen en vernieuwen ze waar nodig

Marc Torrekens

Veerle De Clercq

We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en stimuleren hen om
hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken
We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur

Marc Torrekens

Veerle De Clercq

Marc Torrekens

Veerle De Clercq

We faciliteren de dagelijkse werking van de Ninoofse basisscholen

Joost Arents

Patricia Van Belle

We organiseren leerlingenvervoer, ochtend-, middag- en avondtoezicht

Joost Arents

Patricia Van Belle

4/7/2
4/7/3

We voeren het DBFM-contract voor Appelterre-Dorp 48 verder uit

Joost Arents

An De Schryver

4/8/

Aanbieden van een kwaliteitsvol en creatief kunstonderwijs
We faciliteren de dagelijkse werking van de academie

Henri Evenepoel

Patricia Van Belle

We stellen een goed onderhouden en degelijk huurinstrumentarium ter beschikking

Henri Evenepoel

Patricia Van Belle

4/5/1
4/5/2
4/5/3
4/5/4
4/6/
4/6/1
4/6/2
4/6/3
4/6/4

Ontwikkelen, promoten en stimuleren van een levenslange sportparticipatie

4/6/5
4/6/6
4/6/7
4/6/8
4/6/9
4/7/

Aanbieden van een kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs

4/7/1

4/8/1
4/8/2

4/9/
4/9/1
4/9/2
4/9/3
4/9/4
4/9/5
4/9/6

Bewaren, valoriseren en ontsluiten van het lokale erfgoed
We bewaren en restaureren het roerend erfgoed
We ontwikkelen een lokale erfgoedwerking met aandacht voor de vele vormen van erfgoed aan de hand van zowel 'vaste
rituelen' (zoals Erfgoeddag) als gelegenheidsprojecten
We verankeren de lokale erfgoedwerking in bovenlokale samenwerkingsverbanden (Erfgoedcel Denderland, IOED)
We bouwen de erfgoedbibliotheek uit
We onderhouden en restaureren het onroerend erfgoed
We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit

Henri Evenepoel
Henri Evenepoel

Ben Schokkaert
Ben Schokkaert

Henri Evenepoel
Henri Evenepoel
Henri Evenepoel
Katie Coppens

Ben Schokkaert
Luc Malderie
Pascal De Klerck
Ann De Bruyne

BD05
Een klantgerichte, proactieve, correcte en hedendaagse interne en externe dienstverlening realiseren

Code
5/1/

Omschrijving

Politiek verantwoordelijke

5/1/1
5/1/2
5/1/3

We beheren de archiefdocumenten volgens de voorschriften in de regelgeving

Joost Arents

We waarborgen een vrijwilligerswerking om vaak geconsulteerde archiefbestanden te digitaliseren
We implementeren een digitaal archiefbeheersysteem

Joost Arents
Joost Arents

5/2/

Verzekeren van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening tijdens alle levensfasen van de burger

5/2/1

We organiseren een sterke fysieke loketwerking en een laagdrempelig digitaal loket

Tania De Jonge

Bewaren, ontsluiten en digitaliseren van het administratief archief

We beheren de begraafplaatsen door het aanpakken van verwaarloosde graven en het tijdig uitvoeren van ontruimingen

Katie Coppens

5/2/2
5/2/3
5/2/4
5/2/5
5/2/6

We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze
We voeren medebewindstaken uit
We organiseren verkiezingen
We digitaliseren de werking van de dienst burgerzaken

Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge

5/3/

Uitbouwen van een communicatiebeleid op maat van alle Ninovieters via een multikanale benadering

5/3/1
5/3/2
5/3/3
5/3/4
5/3/5
5/3/6

We beheren, vernieuwen en breiden de huisstijl uit

Henri Evenepoel

We beheren, vernieuwen en breiden de signalisatie uit in overeenstemming met de huisstijl

Henri Evenepoel

We voeren het intern communicatieplan uit

Henri Evenepoel

We informeren de bevolking via periodieke uitgaven (stadsmagazine, zakboekje, affiches, flyers,…)
We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,…)
We onthalen nieuwe inwoners gastvrij

Henri Evenepoel
Henri Evenepoel
Henri Evenepoel

We coördineren de klachtenbehandeling

Henri Evenepoel

5/3/7
5/4/

Voeren van een gezond financieel beleid
We zetten het debiteurenbeheer inzake belastingen, retributies en sociale steunen verder

Katie Coppens

We voorzien financiële middelen voor de werking en de investeringen

Katie Coppens

5/4/1
5/4/2

5/5/

Inzetten op toekomstgerichte digitalisering van de werking en dienstverlening

5/5/1
5/5/2
5/5/3
5/5/4
5/5/5
5/5/6
5/5/7
5/5/8
5/5/9
5/5/10
5/5/11

We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit
We beheren, vernieuwen en breiden de server/datacenterinfrastructuur & data- en netwerkcommunicatie uit
We beheren, vernieuwen en breiden de printinfrastructuur uit
We beheren, vernieuwen en breiden de telefonie uit
We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal-infrastructuur en technologie uit
We beheren, vernieuwen en breiden het ICT-securitybeleid uit
We beheren, vernieuwen en breiden de stem- en presentatie-infrastructuur van de raadszaal uit
We ontwikkelen en implementeren een device management platform
We ontwikkelen en implementeren een ITSM-platform
We ontwikkelen en implementeren een virtueel applicatie- en desktopplatform
We voorzien specifieke software en licenties

Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents

5/6/

Verhogen van de veiligheid en leefbaarheid door een bestuurlijke aanpak van criminaliteit & overlast
We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone
We zetten het project autonome werkstraffen verder

Tania De Jonge
Tania De Jonge

5/6/1
5/6/2

We leggen bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen

Tania De Jonge

5/6/3
5/6/4
5/6/5
5/6/6

We bouwen het structureel veiligheidsoverleg tussen politie, interne en externe partners verder uit
We nemen deel aan projecten van externe partners en geven deze initiatieven lokaal vorm
We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving

Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge

5/7/

Organiseren van een snelle en adequate multidisciplinaire hulpverlening bij noodsituaties

5/7/1

We inventariseren en analyseren de mogelijke risico's op het grondgebied van Ninove

5/7/2

We stellen noodplannen op en actualiseren en implementeren ze

5/7/3

We organiseren rampoefeningen

5/7/4

We beheren dreigende noodsituaties

5/7/5
5/7/6
5/7/7

We informeren de bevolking in kader van noodplanning
We rusten het gemeentelijk crisiscentrum verder uit
We maken een psychosociaal interventieplan op

Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge
Tania De Jonge

5/8/

Voeren van een efficiënt beleid voor het sociaal en duurzaam aanbesteden van werken, leveringen en diensten in lijn met de wetgeving
op overheidsopdrachten

5/8/1

We beheren en optimaliseren de verzekeringsportefeuille

Joost Arents

We zorgen voor de aan- en verkopen van vastgoed

Tania De Jonge

We voldoen aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten

Joost Arents

We verhuren en verpachten onroerende goederen
We kopen dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan

Tania De Jonge
Joost Arents

We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen

Joost Arents

We richten goede werkplekken in door de aankoop van o.m. meubilair en (elektro)toestellen

Joost Arents

5/8/2

5/8/3
5/8/4
5/8/5
5/8/6
5/8/7

5/9/

Beheren van het stedelijke patrimonium op een preventieve & duurzame wijze

5/9/1
5/9/2
5/9/3

We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium

Joost Arents

We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken
We voorzien werkingsmiddelen voor het energie- en waterverbruik

Joost Arents
Joost Arents

5/9/4

We poetsen de gebouwen

Joost Arents

We voorzien in camerabeveiliging voor de stedelijke gebouwen

Joost Arents

We voeren een gebouwbeheersysteem in
We ontwikkelen een globale visie op een duurzaam en klimaatbestendig stedelijk patrimonium

Joost Arents
Joost Arents

5/9/5
5/9/6
5/9/7

5/10/

Voeren van een personeelsbeheer en -beleid gericht op het welzijn van de werknemer
We passen de regelgeving rond welzijn en preventie op het werk toe

Joost Arents

We ontwikkelen een beleid dat het welzijn van de werknemers verhoogt (vb. aanwezigheidsbeleid, feedbackbeleid, …)

Joost Arents

We coördineren en actualiseren de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement

Joost Arents

We werven sterke werknemers aan die onze organisatie mee naar een hoger niveau tillen

Joost Arents

We verlonen, vergoeden en verzekeren onze personeelsleden
We zetten in op de verdere ontwikkeling van de competenties van onze personeelsleden
We maken van Ninove a 'nice place to work' en bevorderen het groepsgevoel
We optimaliseren en digitaliseren de werkstromen binnen de HRM-cyclus
We investeren in het werven en inzetten van vrijwilligers / gelegenheidsmedewerkers in samenwerking met het vrijwilligersloket.

Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents
Joost Arents

5/10/9
5/10/10
5/10/11

We evalueren de huidige formatie en passen ze aan aan de noden van de organisatie
We verzekeren de uitbetaling van de toekomstige pensioenen

Joost Arents
Joost Arents

5/11/

Ondersteunen van de werking van de politieke organen

5/10/1
5/10/2

5/10/3
5/10/4
5/10/5
5/10/6
5/10/7
5/10/8

We ondersteunen de werking van de politieke organen

Tania De Jonge

We winnen juridische en financiële adviezen in in het kader van een behoorlijk bestuur

Tania De Jonge

5/11/3

We zorgen voor accurate informatie

Tania De Jonge

5/11/4
5/11/5
5/11/6

We faciliteren ontvangsten en vergaderingen op gepaste wijze

Tania De Jonge

We organiseren de inkomende en uitgaande briefwisseling
We onderhouden externe contacten via het lidmaatschap van sectorale en andere organisaties

Tania De Jonge
Tania De Jonge

5/11/1
5/11/2

BD06
De Ninoofse openbare wegen en ruimten op een performante manier aanleggen en onderhouden

Code
6/1

Omschrijving
Klimaatrobuust en kwaliteitsvol onderhouden van het openbaar domein

Politiek verantwoordelijke

We bestrijden onkruid pesticidevrij op verharde wegen/voetpaden en maken het openbaar domein proper na evenementen

Marc Torrekens

6/1/2

We bestrijden sneeuw en ijzel op het Ninoofse grondgebeid

Marc Torrekens

6/1/3

We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit

Marc Torrekens

6/1/4
6/1/5

We verwerken afval en voeren het af
We optimaliseren de werking van de technische uitvoeringsdienst

Marc Torrekens
Marc Torrekens

6/1/1

BD07
Ninove ontwikkelen tot een goed geordende, mobiele, economisch welvarende en klimaatrobuuste stad

Code
7/1/
7/1/1

Omschrijving

Politiek verantwoordelijke

Ambtelijk verantwoordelijke

Streven naar een klimaatgezonde, diervriendelijke, nette en groene leefomgeving
We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer

Wouter Vande Winkel

Marijke De Paepe

Wouter Vande Winkel

Marijke De Paepe

Katie Coppens

Marijke De Paepe

Katie Coppens

Marijke De Paepe

We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen

7/1/2
7/1/3

We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast

7/1/4

We richten de publieke ruimte diervriendelijk in

7/1/5
7/1/6
7/1/7

We verduurzamen de werking van de eigen organisatie inzake materialenbeheer & klimaatvriendelijkheid
We werken een groenvisie op de korte en lange (2050) termijn uit
We optimaliseren het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake milieuhinder

Wouter Vande Winkel
Wouter Vande Winkel
Wouter Vande Winkel

Marijke De Paepe
Marijke De Paepe
Marijke De Paepe

7/2/
7/2/1
7/2/2

Actualiseren en onderhouden het geografische informatiesysteem (GIS)
We verrijken en ontsluiten het geografische informatiesysteem voor intern en extern gebruik
We inventariseren locatiegebonden gegevens op het Ninoofse grondgebied

Joost Arents
Joost Arents

Peggy Gies
Peggy Gies

7/3/

Duurzaam ordenen en ontwikkelen van de Ninoofse ruimte

7/3/1

We streven naar een duurzaam geordende ruimte conform het beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Katie Coppens

Katrien Van Nieuwenhuyze

7/3/2

We voeren een uniform, correct en gebiedsgericht vergunningenbeleid

Katie Coppens

Katrien Van Nieuwenhuyze

Katie Coppens

Katrien van Nieuwenhuyze,
Marijke De Paepe

Veerle Cosyns

Katrien Van Nieuwenhuyze

Veerle Cosyns

Katrien Van Nieuwenhuyze

Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman

Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman

Wouter Vande Winkel
Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman
Katrien De Cooman

Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman

We werken een gestructureerd, geïntegreerd en uniform handhavingsbeleid uit

7/3/3
We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove

7/3/4
7/3/5

We faciliteren de realisatie van een kwalitatieve mix in het woonaanbod

7/4/

Creëren van een multimodaal bereikbare stad en dorpen

7/4/1

Trage verbindingen inventariseren, inrichten en onderhouden

We optimaliseren het vervoer in de regio

7/4/2
7/4/3
7/4/4

We verhogen de verkeersveiligheid

7/4/5

We organiseren en handhaven de innames van het openbaar domein

We leggen het mobiliteitsbeleid vast in een mobiliteitsplan

7/5/

Ontplooien van een kwaliteitsvol Ninoofs openbaar domein
We onderhouden het verharde openbaar domein

7/5/1
7/5/2

We verbeteren de kwaliteit van het openbaar domein via wegen- en rioleringswerken en ontharden waar mogelijk

Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman

Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman

We zorgen voor duurzame en energiezuinige nutsvoorzieningen

7/5/3
7/5/4

We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker

Wouter Vande Winkel
Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman
Katrien De Cooman

7/5/5

We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid

Wouter Vande Winkel

Katrien De Cooman

7/6/

Verder uitbouwen van Ninove tot een aantrekkelijke stad om te werken en te winkelen

Marc Torrekens

Ann Wittouck

Alain Triest

Ann Wittouck

We ondersteunen de lokale landbouwers

7/6/1
7/6/2

We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en
ambulante handel

We nemen initiatieven om in de deelgemeenten een kwalitatief, vlot bereikbaar en aangenaam handelsaanbod te waarborgen

7/6/3
7/6/4

We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied

Alain Triest
Alain Triest

Ann Wittouck
Ann Wittouck

7/6/5

We nemen maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen

Alain Triest

Ann Wittouck

BD08
Een integraal sociaal beleid voeren dat inzet op algemeen welzijn, armoedebestrijding, activering en gelijke kansen voor iedere Ninovieter

Code
8/1/

Omschrijving
Een menswaardig bestaan voor elke inwoner mogelijk maken via een integrale hulpverlening die inzet op
alle levensdomeinen

Politiek verantwoordelijke

We starten en doorlopen een traject met focus op verschillende levensdomeinen

Veerle Cosyns

8/1/1
We realiseren nieuwe en optimaliseren de bestaande (sociale) activeringsplaatsen op maat van de individuele
Veerle Cosyns
competenties van de cliënt, zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerking met externe partners

8/1/2
8/1/3
8/1/4

We nemen een curatieve functie op naar aanleiding van de groeiende schuldenproblematiek in de
Veerle Cosyns
samenleving
Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere
en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de Veerle Cosyns
cliënt
We gaan strategische partnerschappen aan om een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid te realiseren

Veerle Cosyns

8/1/6

Het lokale opvanginitiatief op kwalitatieve wijze behouden en de bewoners intensief begeleiden

Veerle Cosyns

8/1/7

We streven naar een betere geestelijke gezondheid van de cliënt door o.m. de samenwerking met
gespecialiseerde partners.

Veerle Cosyns

We bieden gratis juridische eerstelijnsbijstand aan alle Ninovieters

Veerle Cosyns

8/1/5

8/1/8

Via verschillende wettelijke maatregelen (verwarmingstoelage, energiefonds, minimale levering aardgas)
wordt energiearmoede teruggedrongen

Veerle Cosyns

8/1/9
8/2/

Streven naar gelijke kansen voor alle inwoners van Ninove

8/2/2

We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale
Veerle Cosyns
partners te ondersteunen
We verlagen drempels voor iedere Ninovieter met een kwetsbare achtergrond en streven ernaar dat elke
Veerle Cosyns
inwoner van Ninove volwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

8/2/3

We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarbeid aan via een preventieve, intensieve en
outreachende werking.

Veerle Cosyns

We zetten in op sociale, maatschappelijke, economische en politieke activering.

Veerle Cosyns

We voeren een actief en integraal preventiebeleid op het vlak van fysieke en geestelijke gezondheid

Veerle Cosyns

We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding
We bevorderen sociale cohesie en geloven in een diverse samenleving.

Veerle Cosyns
Veerle Cosyns

We bevorderen integratie en voorzien maximale participatiekansen voor nieuwkomers

Veerle Cosyns

We ondernemen acties die bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Veerle Cosyns

We realiseren een samenwerkingsverband 'Geïntegreerd breed Onthaal'

Veerle Cosyns

8/2/1

8/2/4
8/2/5
8/2/6
8/2/7
8/2/8
8/2/9
8/2/10

8/3/
8/3/1
8/3/2
8/3/3
8/3/4

Het Huis van het Kind uitbouwen als een laagdrempelige toegangspoort voor gezins- en
opvoedingsondersteuning
We realiseren een centraal loket kinderopvang

Joost Arents

We stimuleren een kwaliteitsvolle kinderopvang op Ninoofse grondgebied met nadruk op de sociale aspecten Joost Arents
We bieden een georganiseerde, toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang (IBO) en activiteitenaanbod aan na de
Joost Arents
schooluren en tijdens de schoolvrije periodes
We creëren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zodat ieder Ninoofs gezin optimale kansen tot
Veerle Cosyns
participatie & ontplooiing krijgt

8/3/5
8/3/6
8/3/7
8/3/8

We ondersteunen de Ninoofse scholen bij het detecteren van kinderarmoede, taalproblematieken en
ouderbetrokkenheid

Veerle Cosyns

We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners
We zetten in op een integrale en preventieve gezinsondersteuning ter bestrijding van gezinsarmoede
Via het project Kinderkansen bestrijden we onderbescherming in gezinnen met jonge kinderen

Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Veerle Cosyns

BD09
Het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van de Ninoofse ouderen versterken en hun maatschappelijke participatie ten volle stimuleren

Code
9/1/

Omschrijving
Aanbieden van kwalitatief hoogstaande zorg op maat

Politiek verantwoordelijke

We bieden zorg op hoog niveau aan binnen het woonzorg- en dagverzorgingscentrum

Veerle Cosyns

9/1/1
9/1/2
9/1/3
9/1/4
9/1/5
9/1/6

9/2/
9/2/1
9/2/2
9/2/3
9/2/4

We bieden een kwaliteitsvolle, thuisvervangende woonomgeving aan met oog voor de medische toestand van
de senior en ruimte voor participatie en autonomie
We vervangen materialen op duurzame wijze
We stimuleren thuiswonende ouderen met een maaltijddienst aan huis

Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Veerle Cosyns

We ondersteunen thuiswonende ouderen met een poetsdienst aan huis

Veerle Cosyns

We ondersteunen thuiswonende ouderen op preventieve wijze via ergotherapie aan huis

Veerle Cosyns

Ontwikkelen van een volwaardig beleid dat aandacht heeft voor de specifieke behoeften van ouderen
We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg
We bestrijden vereenzaming van senioren via de ontmoetingscentra
We bezoeken via een vrijwilligerswerking alle ouderen via het project mobiel sociaal huis
We zorgen voor een aangepast sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod voor senioren (incl. Ateljee + 3)

Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Veerle Cosyns
Veerle Cosyns

