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1. GEZONDE FINANCIEN MET LAGE BELASTINGEN 
 

Een goed gemeentelijk beleid start uiteraard met een goed onderbouwd 

financieel beleid. Het bestuur kiest voor een zuinig, vooruitziend en 

zorgzaam financieel beheer dat de ruimte biedt voor noodzakelijke 

investeringen die het leven en samenleven in onze gemeente beter en 

aangenamer maken. De huidige belastingtarieven zijn: 6,5% voor de 

personenbelasting en 577,46 voor de opcentiemen onroerende voorheffing. 

Het standpunt van het bestuur is duidelijk: streven naar verdere verlaging 

van de belastingen. Het bestuur streeft naar een eerlijke basis voor het 

innen van de opcentiemen onroerende voorheffing. 

Investeringen worden zorgvuldig gepland en er wordt nauwlettend 

toegezien op het respecteren van de budgetten. Hierdoor wordt er 

vermeden dat de leningslasten oplopen. 

 

Het bestuur is voorstander van een samenwerking tussen de gemeente en 

de burgers op financieel gebied om bepaalde projecten te realiseren. 

Initiatieven van samenwerking tussen naburige gemeenten die kunnen 

leiden tot kostenverminderingen zullen onderzocht worden. 

De meerjarenplanning 2020-2025 zal worden opgemaakt en houdt rekening 

met de elementen uit deze beleidsnota. 
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2. VEILIGE GEMEENTE  

 

 
 

Efficiënte en aanspreekbare politie 

 

De oprichting van de politiezone Haacht (Keerbergen, Haacht en 

Boortmeerbeek) vanaf 1 januari 2002 liet toe goede resultaten te boeken 

om de veiligheid te verhogen. De ANPR camera’s geven de politie veel meer 

mogelijkheden om daders op te sporen. Het algemeen politiereglement zal 

worden geüpdatet. De bouw van een centraal gebouw voor de huisvesting 

van het personeel van de zone zal de efficiëntie ongetwijfeld nog verhogen. 

Het bestuur zal toezien dat de financiële consequenties van deze 

bouwplannen binnen de perken blijven.  

 

Blauw op straat en administratie door burgerpersoneel 

 

De politiezone moet blijven investeren, niet alleen in de uitbreiding van  het 

politiekorps maar ook van het burgerpersoneel. Op die manier worden de 

administratieve taken zo weinig mogelijk door de politie uitgevoerd maar 

door het burgerpersoneel, zodat het ‘meer blauw op straat’ of ook ‘blauw 

meer op straat’ nog meer wordt gerealiseerd en de burger nog meer voeling 

krijgt met haar lokale politie. Hiervoor dient de politie in eerste instantie 

aanspreekbaar te zijn. Bij de lokale politie moet de bereikbaarheid 24 uur 

op 24 gewaarborgd blijven. 

 

De politie moet duidelijk in de straat aanwezig zijn, vooral op belangrijke 

plaatsen (o.a. aan de schoolpoorten, minder veilige plaatsen) en bij 

bijzondere gelegenheden. Zo is de wijkagent de eerstelijnspersoon voor het 

opvangen van vragen en het signaleren van problemen. 

 

Inzetten op de wijkwerking 

 

De lokale wijkwerking dient in elk geval in onze gemeente behouden te 

blijven en het bestuur pleit voor het behoud van de uitgebreide wijk met 

vier wijkagenten. Doordat deze personen telkens in hetzelfde 
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werkingsgebied opereren, krijgen zij immers een betere kijk op wat er reilt 

en zeilt in hun toegewezen buurt en wordt de aanspreekbaarheid vergroot. 

 

Preventief optreden 

 

In het globale veiligheidsbeleid dient de klemtoon te liggen op het 

preventief optreden, en slechts waar nodig dient gesanctioneerd te worden. 

 

In het kader van een werkzaam preventiebeleid dient de politie een 

doelgerichte informatiestrategie te volgen: 

 

- politietips in het gemeentelijk informatieblad 

- verkeersonderricht 

- fietsexamen 

- graveren van fietsen 

- toezicht van de woning tijdens de vakanties 

- stimuleren van meldingskaarten  

- toekennen van een premie inbraakbeveiliging 

- voorlichtingsavonden beveiliging woning 

- preventie door inbraakbeveiliging 

 

Buurtinformatienetwerken  

 

Veiligheid is echter niet alleen een zaak van de politie. Het 

veiligheidsgehalte van het samenleven hangt sterk samen met de graad 

van de sociale verantwoordelijkheid die de inwoners aan de dag leggen. Dat 

betekent dat de politie niet alleen samenwerkt met het parket, maar ook 

intensief contact heeft met het zogenaamde middenveld (scholen, 

verenigingen, …) en de burgers zelf. Via een buurtinformatienetwerk (BIN) 

helpen burgers de politie bij haar preventieve taak. 

 

Het bestuur wil dergelijke samenwerkingsvormen dan ook verder 

stimuleren. Zowel de bewoners, de winkeliers en de horeca‐uitbaters 

kunnen aansluiten bij een BIN. Elk lid van een BIN kan abnormaal gedrag 

of een onveilige situatie melden aan politie. Na controle van het bericht, 

stuurt de meldkamer van de politie een melding naar alle leden van het 

BIN-netwerk. De informatie-uitwisseling tussen politie, burgers, handelaars 

en horeca-uitbaters verhoogt de sociale controle en het veiligheidsgevoel. 
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Kordaat optreden van de politie 

 

Enkel het oprichten van BIN’s houdt de inbraken niet tegen: 

- Kordaat optreden tegen herrieschoppers en vandalenstreken om op 

die manier te werken aan een positief veiligheidsgevoel. 

- Kordater optreden tegen alle vormen van overlast en geluidshinder in 

het bijzonder. 

- Inzetten van onze agenten voor gemeentelijke evenementen en niet 

alleen voor evenementen van buiten de zone. 

- Aanpakken van problemen met hangjongeren. 

- De problemen met drugs nemen toe, dit dient prioritair aangepakt te 

worden. 

- Aankopen van mobiele camera(’s). 

 

Overlast aanpakken met de Gemeentelijke 

Administratieve Sanctie 

 

Vele, vooral kleinere, inbreuken blijven vandaag onbestraft wegens de 

overbelasting van justitie. Uit bevolkingsenquêtes blijkt echter dat deze 

kleine vormen van overlast (bv. hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, 

graffiti, nachtlawaai, …) dikwijls een grote bron van ergernis zijn voor de 

bevolking en vaak de bron zijn van een onveiligheidsgevoel. 

 

Om deze vormen van overlast aan te pakken, wil het bestuur dat de 

gemeente en de politie nog meer gebruik maakt van de Gemeentelijke 

Administratieve Sanctie (GAS), waarbij overtreders een administratieve 

geldboete opgelegd krijgen door een sanctionerend provinciaal ambtenaar. 

De politiezone zorgt voor een ondubbelzinnig politiereglement, waarin zowel 

de overlastfenomenen als de boetes staan vermeld. 

Andere manieren van contact 

Ook via de digitale weg moet de politie bereikbaar en aanspreekbaar zijn. 

Eenvoudige klachten moeten online geformuleerd kunnen worden 

(toepassing van Smart City). Via Twitter, Facebook of andere digitale 

kanalen kan de politie ook in gesprek met de inwoners. Inwoners kunnen 

inschrijven op een SMS‐alarmsysteem (BE-Alert). Zo kan de politie de 

inwoners een verwittiging sturen als dat nodig blijkt te zijn (bv. bij grote 

branden of andere rampen). 
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Voorpost brandweer   

 

Op het gebied van de brandbestrijding werd na lang aandringen uiteindelijk 

een aantal jaren geleden een oplossing bekomen. Dit door het indelen van 

de gemeente Keerbergen bij de brandweer van Leuven en het openen van 

de nieuwe brandweerpost in Haacht. Deze voorpost staat in voor de 

veiligheid van zowat 50.000 mensen. De aanrijtijd, die vroeger tot 20 

minuten kon oplopen, werd teruggebracht tot enkele minuten. In de 

kazerne van Haacht staan permanent een ladderwagen, een tankwagen en 

een ziekenwagen klaar. 

 

Het bestuur wil dan ook blijvend investeren in deze voorpost. 
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3. HET GEMEENTEHUIS 
 

Keerbergen heeft een centraal en open administratief centrum, dat vlot 

bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen. We hebben klantvriendelijke 

en professionele medewerkers. Het bestuur wenst een gemeentebestuur 

dat openstaat voor en luistert naar de burger. 

 

De dienstverlening kan echter beter. Daarom  willen we niet alleen de 

diensten reorganiseren - daar waar nodig - maar willen we nog meer dan 

vandaag de website en de moderne technologieën toepassen. Wij zorgen 

voor een volwaardig onthaalloket. 

 

Samenwerken, personeel en gemeentebestuur, dat is de boodschap, voor 

een beter Keerbergen. 

 

Verdere uitbouw van een volwaardig e-loket 

 

Online documenten invullen/aanvragen 

 

In de rubriek e-loket kunnen reeds een aantal documenten aangevraagd 

worden. Dit moet verder uitgebreid en geautomatiseerd worden. Dankzij de 

elektronische identiteitskaart kunnen de inwoners persoonlijke documenten 

digitaal invullen en/of aanvragen. Men hoeft zich dan ook niet te verplaatsen 

en geen rekening te houden met de openingstijden van de loketten (zie ook 

Smart City). Wij kunnen hier gebruik maken van de initiatieven van de 

hogere overheden in dit verband. 

 

Reserveren van zalen in de sporthal, cultuurhuis en andere gemeentelijke 

gebouwen/activiteiten.  

 

Vandaag kan reeds de beschikbaarheid van de zalen via de website worden 

nagekeken. 

Er moeten echter verdere stappen worden gezet; het bestuur wil dat het 

reserveren van een zaal in de sporthal, het gemeenschapscentrum Den 

Bussel en de andere gemeentelijke gebouwen (De Rooden Leeuw en refter 

Lozenhoek) online kan gebeuren met duidelijke informatie over de kostprijs, 

de toegelaten capaciteit en de beschikbaarheid (zie Smart City). Ook de 

afrekening kan digitaal worden georganiseerd. 
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Sms-dienstverlening 

 

Het bestuur wil elke inwoner en vereniging de kans geven zich in te tekenen 

op een sms-berichtensysteem, waarbij automatisch informatie zal worden 

doorgestuurd over o.a. noodsituaties, gemeentelijke dienstverlening en 

activiteiten. 

 

Online vragen- en klachtenbehandeling (e-loket) 

 

Onze inwoners moeten hun vragen en/of klachten ook kwijt kunnen op een 

digitale manier. Zij moeten op elk moment te weten kunnen komen waar 

hun vraag of klacht terecht is en wat ermee gedaan is (zie Smart City). De 

opvolging ervan is belangrijk. Op die manier weet de burger dat met hem 

wel degelijk rekening zal worden gehouden. 

 

Thuis in het gemeentehuis 

 

De inwoners die niet beschikken over een computer of die graag persoonlijk 

informatie wensen, zijn uiteraard welkom in het administratief centrum. Alle 

diensten dienen in de eerste plaats voor een snelle, eenvoudige en 

doeltreffende dienstverlening te staan. Hierbij dient de burger zoveel 

mogelijk geholpen te worden. De werkwijze van de ambtenaren dient zo te 

worden bepaald dat de burger onmiddellijk en zonder overbodig papierwerk 

zijn vraag  beantwoord ziet of zijn probleem opgelost krijgt. 

 

Openingsuren 

 

Het bestuur wil via een afsprakensysteem de dienstverlening verbeteren en 

de wachtrijen verminderen. De openingsuren van het administratief 

centrum zullen hiervoor aangepast worden. 

 

Toegankelijkheid 

 

Niet alleen het administratief centrum maar alle gemeentelijke gebouwen 

dienen toegankelijk te zijn voor iedereen.  

Het bestuur pleit er dan ook voor dat alle gebouwen worden gescreend op 

hun toegankelijkheid en daar waar nodig worden aangepast. 
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Informatie en inspraak 

 

Het bestuur wenst dat de gemeentelijke organisatie openstaat voor en 

luistert naar de burger. We streven naar een zo groot mogelijke 

rechtstreekse deelname van de inwoners aan de gemeentelijke 

besluitvorming. Gebruik makend van de moderne technologische 

mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook met oog voor het persoonlijk 

contact, zal de communicatie met de inwoners uitgebouwd worden: 

 

- Het gemeentelijke informatieblad ‘Keerinfo’ moet gemoderniseerd 

worden. 

- Bij openbare werken moeten hoorzittingen georganiseerd worden om 

de Keerbergenaars in te lichten, waarbij telkens ook inspraak wordt 

verleend aan de inwoners. 

- De nieuwe inwoners worden allemaal persoonlijk ontvangen op het 

gemeentehuis. Zo kunnen ze kennis maken met de gemeentelijke 

werking en de verschillende diensten en met de mandatarissen. 

- Via de bestaande adviesorganen zal verder rekening gehouden 

worden  met de inbreng van de bevolking. Zij zijn immers een 

onontbeerlijke schakel binnen het participatieproces van de burger 

aan het gemeentelijk beleid. 

- Op eenvoudig verzoek kan elke inwoner de agenda van de 

gemeenteraad per mail ontvangen en aldus de bespreking van de 

punten die voor hem of haar van belang zijn bijwonen. 

 

Het menselijk kapitaal: onze medewerkers 

 

Realisaties op gemeentelijk vlak zijn het product van een goed beleid, goede 

inzet van financiële middelen, maar ook van mensen. 

Mensen zijn immers het voornaamste kapitaal dat een bedrijf bezit. Dit geldt 

ook voor een openbaar bestuur. Het personeel is dan ook een onmisbare 

pijler voor een gemeente die behoorlijk wil besturen. Het bestuur wil een 

soepel en modern personeelsbeleid verder uitwerken. 

 

Het bestuur werkt verder aan de implementatie van de verregaande 

samenwerking tussen de gemeente en het OCMW, waardoor personeel voor 

beide besturen kan ingezet worden (bv. systeembeheerder, 

communicatieambtenaar, juriste, …). Dit zal ongetwijfeld ook 

kostenbesparend zijn. 
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Het bestuur pleit ook voor: 

 

- De algemeen directeur moet een echte manager zijn, hij/zij inspireert 

en waakt over de goede samenwerking tussen de verschillende 

diensten. 

- De verantwoordelijken van de verschillende diensten vormen het 

managementteam en vergaderen regelmatig onder leiding van de 

directeur. 

- Er worden met iedereen functioneringsgesprekken gevoerd (minstens 

om de twee jaar), waarin een evaluatie wordt gemaakt van de 

prestaties en suggesties worden gegeven voor eventuele 

verbeteringen. 

- Duidelijke toekomstvisie: personeelsbehoeftenplan en organigram. 

- Voldoende geschoold personeel met specifieke competenties. 

- Stimuleren van flexibiliteit. 

- Vormingsbehoeften detecteren en opvolgen. 

- Organiseren van een teambuilding. 

 

Het bestuur zal er ook op toe zien dat de medewerkers voldoende materiële 

en logistieke ondersteuning krijgen. 
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4. SMART CITY – KEERBERGEN 3.0 
 

 
 

Op alle domeinen dient Keerbergen als gemeente een voortrekkersrol te 

spelen in het versneld invoeren van nieuwe technologie, van het stimuleren 

van het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen, het nuttig gebruiken 

van big-data. 

 

Wij denken hierbij aan: 

- Versneld voorzien van glasvezel in de Keerbergse straten om de 

internetverbindingen te versnellen. 

- Centraal informatie-platform voor overheid en privé op te roepen met 

een app. 

- Verdere uitbouw van de website met reservatiemogelijkheden voor 

activiteiten, ook via app. 

- Aanvraag van documenten via e-loket. 

- Facebookpagina gemeente Keerbergen en van Den Bussel. 

- Fietsroutekaart via app. 

- Mogelijkheden van flexi-jobs bij de handelaars. 

- Coördinatie van wegenwerken. 

- Indienen van een klacht bij de politie. 

- Aanbod en vraag voor vakantiejobs voor studenten. 

- Contact leggen tussen senioren (tegen vereenzaming). 

- Vragen over mogelijkheden voor zorg en opvang van het OCMW. 

- Beschikbaarheid en plaats van AED-toestellen. 

- Informatie en inschrijvingen voor sportevenementen. 

- Afhandeling van vergunningen. 

- Aankaarten van zaken in verband met milieu. 

Deze lijst is niet-limitatief. 
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5. RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 
 

Keerbergen is een mooie, landelijke, groene en residentiële woongemeente, 

waar het aangenaam is om te wonen. We blijven verder werken aan onze 

leef- en woonkwaliteit. De verdere ontwikkeling van het grondgebied moet 

doordacht gebeuren en met een bekommernis voor een duurzame 

ontwikkeling. Er dient dan ook gestreefd te worden naar een beleid dat 

zowel de natuurlijke omgeving en de open ruimte respecteert als aan de 

behoefte voor woongelegenheid voldoet. Daarom werd een gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan opgesteld, is er het BPA De Boszone, het BPA 

Kruisheide, het RUP Hart van Keerbergen, het RUP Lupinenweg en het BPA 

Zonevreemde Sport en Recreatie. 

 

De adviescommissie voor ruimtelijke ordening GECORO heeft een 

belangrijke rol. Deze commissie is de permanente toetssteen van het  

gemeentebeleid op het gebied van ruimtelijke ordening.  

 

In de omgevingsvergunningen voor het verkavelen en voor het bouwen 

worden strikte voorwaarden opgelegd om de bestaande loofbomen te 

vrijwaren en te behouden en nieuwe inheemse loofbomen aan te planten. 

Het bestuur wenst hier de invoering van een kapverordening en van een 

waarborgsysteem als garantie voor de heraanplant. De controle van een 

opgelegde heraanplant bij kapping van bomen in een omgevings-

vergunning of kapmachtiging moet opnieuw gebeuren en wordt verscherpt.  

 

Binnen het RUP Hart van Keerbergen stimuleren we ‘groene gevels’. 

 

Met het agentschap Natuur & Bos dient overlegd te worden in een poging 

om de door hen vergunde kaalkap te vermijden. 

 

Op het vlak van digitalisering zijn al belangrijke stappen gezet. Het indienen 

van een omgevingsvergunning en het afleveren ervan gebeurt nu reeds via 

het digitale loket. Verdere digitalisering is noodzakelijk op het vlak van 

gegevensverwerking (ook met andere gemeentelijke diensten) en de 

verstrekking van informatie aan het loket en de infobrieven notarissen. De 
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integratie van ruimtelijke ordening en milieu naar omgeving wordt verder 

gezet, zowel qua digitalisering als het clusteren van de werkplekken. 

 

Handhaving vormt het sluitstuk van de regelgeving. Daar moet tijd en 

ruimte worden vrijgemaakt om effectief te gaan handhaven. Het bestuurlijk 

handhaven verdient als eerste stap de voorkeur op het proces-verbaal. De 

opmaak van een handhavingsbeleid en prioriteitennota is noodzakelijk.  

 

 

  



15 
 

6. BEGRAAFPLAATS 
 

“Keerbergen meer dan groen” geldt ook voor onze gemeentelijke 

begraafplaats. De nieuwe aanleg wordt verder gezet: met betere 

toegankelijke paden en meer groen, met ruimte voor een begraafbos met 

focus op ecologisch begraven, met een begraafpark met sterretjesweide, 

een nieuwe overdekte afscheidsruimte en een nieuw dienstgebouw. Kortom 

een plaats waar alle mogelijkheden van begraven een plaats krijgen in een 

groen kader en waar we op een serene en respectvolle manier kunnen 

afscheid nemen.  

 

Om in te spelen op deze heraanleg en de nieuwe manieren van begraving 

zal het huishoudelijk- en retributiereglement worden aangepast. 

We behouden het jaarlijkse Réveil op 1 november. 
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7. TOERISME 
 

Keerbergen was met zijn groen kader en bourgondisch tafelen lang geleden 

dé toeristische trekpleister van de regio. Het bestuur heeft als duidelijke 

visie om dit opnieuw te realiseren met aantrekkelijk dag- en weekend-

toerisme. Het idee ‘een dag of weekendje Keerbergen’ werken we samen 

concreet uit met de handelaars en de horecazaken. Van de bestaande 

fietsknooppunten maken we gebruik om de recreatieve fietser naar het 

groene Keerbergen te loodsen en vooral naar onze sterk gevarieerde lokale 

Horeca en bezienswaardigheden zoals het Heemmuseum De Botermolen, 

de Heimolen, het Van Peteghemorgel. De Dijle als toeristische troef met zijn 

wandel- en fietsnetwerk spelen we, samen met onze trage wegen, meer uit.  

We ontwerpen een permanente erfgoedwandeling met cultuurhistorisch 

patrimonium van onze gemeente met uitleg via een app. 

De jaarlijkse Aspergedag wordt verder georganiseerd en Keerbergen blijft 

een “Straffe Streek Gemeente” waarmee ze aangeeft de streekproducten 

een warm hart toe te dragen. We promoten eigen Keerbergse producten. 

Het bestuur wil onze troeven nog uitdrukkelijker uitspelen om onze mooie 

gemeente nog beter op de kaart te zetten als groene toeristische gemeente, 

een bezoek meer dan waard. 

Een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept zal worden 

gerealiseerd. 

We promoten Keerbergen door gebruik te maken van ‘straatbanners’. 
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8. JEUGD 
 

 

 

Het bestuur besteedt blijvend extra aandacht aan de jeugd en investeert in 

de toekomst van morgen. We erkennen hierbij de eigenheid van de jeugd. 

Het jeugdbeleid moet dan ook mee bepaald worden door de jeugd zelf. De 

gemeente zal de bestaande en nieuwe spontane initiatieven die 

voortspruiten uit de dynamiek van de jeugd coördineren, stimuleren en 

ondersteunen. Er wordt een belevingsonderzoek gelanceerd naar de 

behoeften van de jongeren in onze gemeente. We zorgen er voor dat de 

gemeente een ‘kindvriendelijke gemeente’ en een ‘GoeGespeeld-gemeente’ 

wordt. 

De jeugdraad als adviesorgaan wordt blijvend gewaardeerd en 

ondersteund. Naast de jeugdbewegingen is er plaats voor niet-gebonden 

jeugd om te participeren in het beleid. 

Onze verschillende jeugdverenigingen verdienen het om financieel 

(subsidies en projectsubsidies) en logistiek gesteund te worden. Alle 

gebouwen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op hun brandveiligheid 

en functionaliteit. Waar nodig moeten de nodige (infrastructurele) 

maatregelen genomen worden. Het bestuur investeert verder in de 

gebouwen, maar de jeugdbewegingen dienen deze netjes te onderhouden 

en te beheren.  

Indien uit het belevingsonderzoek blijkt dat er nood is aan een jeugdhuis 

zal de gemeente dit initiatief ondersteunen. 

Het speelbos is een plaats waar jongeren en jeugdbewegingen kunnen 

ravotten en zich met respect voor de natuur kunnen uitleven. Dit speelbos 

dient meer gepromoot en ingericht te worden. Daar waar mogelijk zullen 

bijkomende speelpleintjes aangelegd worden. Bij nieuwe verkavelingen 

dient erop toegezien te worden dat er voldoende groene ruimte open blijft 

voor het inplanten van een groene speelruimte voor jongeren. 

Op verzoek richten we speelstraten in. 
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We behouden de gemeentelijke activiteiten voor de jeugd zoals de 

paaseierenzoektocht, de activiteiten in Den Bussel en de buitenspeeldag.  

De gemeente biedt reeds een kwaliteitsvolle speelplein- en tienerwerking 

aan met een ruim aanbod. We breiden de leeftijdscategorie uit naar kleuters 

vanaf 2,5 jaar. We breiden het aantal weken speelpleinwerking verder uit 

in coördinatie met de sportweken. We zorgen dat de activiteiten 

toegankelijk zijn voor iedereen (dwz bekend, betaalbaar, bereikbaar, 

beschikbaar en begrijpbaar). We investeren in de kwaliteit en de opleiding 

van gemotiveerde monitoren die voldoende verantwoordelijkheid zullen 

krijgen om autonoom te werken. 

De organisatie van een kindergemeenteraad wordt opnieuw opgestart. 

We zetten de vakantiebrochure voor de jeugd in een hedendaags kleedje. 

De informatiegids voor jongeren wordt overhandigd bij de ontvangst van 

hun eerste identiteitskaart. Ook jongeren dienen immers informatie te 

krijgen over de werking van de gemeente. De  ‘Jongerenrubriek’ in het 

gemeentelijk informatieblad Keerinfo en de activiteitenbrochure voor de 

jeugd wordt opnieuw ingevoerd. Op die manier kan samen met sociale 

media gerichte informatie doorstromen naar de jonge Keerbergse 

bevolking.  

Elke Keerbergse jeugdbeweging mag naast een grote activiteit aan de eigen 

lokalen één maal per jaar een fuif organiseren. Momenteel gaan deze door 

aan de gemeentelijke sporthal maar dit is nog tijdelijk. Bij gebrek aan 

alternatief worden ze georganiseerd in de podiumzaal van Den Bussel zoals 

het voorzien was bij de bouw van het gemeenschapscentrum. In 

samenspraak met de organisatoren dienen de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen voorzien te worden. De jeugdverenigingen dienen 

zich strikt te houden aan de voorgeschreven maatregelen wat betreft 

geluid, duurtijd, en drank bij hun evenementen.  
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9. CULTUUR 
 

 
 

Via kunstbeleving en kunstbeoefening kunnen vele burgers zich ontplooien. 

Onze gemeente leeft, vooral door de talrijke initiatieven van ons uitgebreid 

verenigingsleven, maar ook de gemeente draagt haar steentje bij. 

Activiteiten worden aan de lopende band georganiseerd waardoor de 

onderlinge contacten worden geactiveerd. Door mensen samen te brengen 

en elkaar te verbinden zorgt dit voor sociale cohesie en wordt verzuring 

tegengegaan. Een degelijk en actief cultuurbeleid veronderstelt diverse 

elementen: medewerkers, financiële middelen, overleg met en inspraak van 

de burgers en last but not least een goede infrastructuur.  

 

Een dienst voor uw vrije tijd 

 

De dienst vrije tijd vertrekt vanuit kernwaarden om een geïntegreerd 

vrijetijdsbeleid te voeren. De dienst moet voldoende uitgebouwd en 

uitgerust zijn, en is inspirator van nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. De 

cultuurprofessionals krijgen tijd en ruimte om zich te informeren over de 

nieuwe ontwikkelingen in het brede culturele veld. De medewerkers geven 

input aan de cultuurraad en de verenigingen. Zij voorzien voldoende tijd 

voor ondersteuning aan de verenigingen. Belangrijk is dat men terecht kan 

bij dezelfde medewerker voor vragen en dat de medewerkers op de dienst 

mekaar op de hoogte houden. Organisatorisch is er één aanspreekpunt, 

namelijk één medewerker die de contactpersoon met de verenigingen is. 

De dienst vrije tijd ondersteunt en werkt mee aan de activiteiten vanuit de 

cultuurraad. 

Er is nood aan een eenduidige communicatiestrategie voor ‘vrije tijd’. De 

promotie en bekendmaking van de talrijke activiteiten moet meer aandacht 

krijgen. De dienst vrije tijd verzorgt met een 

communicatieverantwoordelijke de bekendmaking van activiteiten via 

lichtkrant, sociale media, website gemeente en de Keerinfo. 

Ook hier kunnen op digitaal vlak nog belangrijke stappen worden gezet: 

optimalisatie van de wifi-verbinding, het e-loket, aangepaste software voor 
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zaalbeheer en interne werking ook met andere diensten, intranet en een 

online webshop (zie Smart City). 

 

Een bruisend verenigingsleven 

 

Ons verenigingsleven vormt de ziel van onze gemeente. Elke vereniging, 

die bestaat uit vrijwilligers, heeft immers recht op de appreciatie van 

eenieder, dus ook van het gemeentebestuur. De verenigingen worden 

financieel en logistiek blijvend ondersteund. 

Elke vereniging wordt om de 5 jaar uitgenodigd en in de bloemetjes gezet, 

en krijgt om de 25 jaar een financiële verjaardagspremie. 

Elke vereniging die daarvoor in aanmerking komt heeft recht op een 

projectsubsidie. Nieuw wordt een structurele subsidiëring voor 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en projectsubsidiëring voor 

bovenlokale cultuurprojecten. 

De subsidieregeling wordt herzien en moet meer inspelen op hedendaagse, 

moderne en actieve uitdagingen. Het huidige systeem vraagt zeer veel 

bewijslast aan de vereniging. Er is teveel marge voor interpretatie van de 

reglementen. Vereenvoudiging en digitalisering moet mogelijk zijn. Het 

totale bedrag voor subsidies aan verenigingen wordt verhoogd naarmate er 

meer verenigingen aansluiten. Het mag niet zo zijn dat leden van de AV 

geen nieuwe verenigingen meer aanvaarden omdat ze hierdoor 

vermindering van de eigen subsidies vrezen. Het opstarten van een nieuwe 

vereniging en het aansluiten bij de algemene vergadering van de 

cultuurraad moet aangemoedigd worden. Het totale subsidiebedrag wordt 

jaarlijks automatisch aangepast aan de stijgende levensduurte. 

Via de digitale borden en de Keerinfo kunnen de verenigingen hun 

activiteiten aankondigen.  

Om de organisatie van grote evenementen te ondersteunen wordt een 

event-coördinator aangeduid. 

 

Warme gemeentelijke initiatieven 

 

De tradities zijn er om in ere te worden gehouden en talrijke goede 

activiteiten worden behouden: de jaarlijkse ontvangst van nieuwe inwoners, 

het seniorenfeest, Nieuw op ‘t plein in samenwerking met de verenigingen 

waarbij de opbrengst aan een goed doel wordt geschonken, … 
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De initiatieven van de handelaars (bv. de braderie, de kerstmarkt) worden 

ondersteund.  

De initiatieven van de cultuurraad worden eveneens ondersteund, en onder 

meer: de gedichtendag, cultuurmarkt, poëziewedstrijd,  orgelconcerten, 

Liefde voor muziek, … maar ook nieuwe initiatieven zijn zeker mogelijk zoals 

aperitiefconcerten e.d. 

De Molenfeesten in het laatste weekend van juli zijn reeds een topper, maar 

in samenspraak met de verenigingen kan dit feest nog beter.   

De organisatie van de Keerbergse Aspergedag promoot onze eigen ‘asperge’ 

en ‘Cultuur Natuurlijk’ tegelijkertijd, dankzij de medewerking van de 

Botermolen, landbouwers, kunstenaars en horecazaken. 

De lokale kunstenaars moeten verder ondersteund worden. Initiatieven 

zoals de Cultuur Natuurlijk-wandeling, Handel toont Kunst en Muziek, en de 

Week van de Amateurkunsten zijn hiervan mooie voorbeelden. Om 

tentoonstellingen te promoten zullen de kunstenaars een geschikte locatie 

krijgen, geschikt presentatiemateriaal en de mogelijkheid tot receptie bij de 

opening. Op een systematische manier zal gelegenheid geboden worden om 

kunstwerken te exposeren. Een vast budget wordt jaarlijks voorzien voor 

uitbreiding van het kunstpatrimonium. We stichten op die manier diverse 

‘cultuurhoekjes’ in onze gemeente (bv. eigen kunstwerken op onze mooie 

pleintjes). 

Het gratis ter beschikking stellen van buurtfeestpakketten, zoals tenten, 

tafels, stoelen, barbecues, stimuleert het aantal buurtfeesten, maar ook de 

contacten tussen de buren nemen hierdoor zeer sterk toe. 

We voeren het project ‘buurtkar’ in: diensten en goederen brengen we tot 

bij de inwoners of de wijk. 

Nationale evenementen kunnen de aanleiding zijn om ook in Keerbergen 

iets te organiseren, zoals bevrijdingsfeesten, de warmste week, de week 

van de smaak, e.d. 

De huwelijksjubilarissen (50, 60, 65 en 70 jaar) worden, indien zij dit 

wensen, persoonlijk ontvangen op het gemeentehuis. 
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“Den Bussel” busselt alle culturele initiatieven 

 

Om het gemeenschapsleven te bevorderen en het klimaat te scheppen 

waarin alle burgers zich vrij kunnen ontplooien, zal de optimalisering van 

de culturele infrastructuur in onze gemeente verder de nodige aandacht 

krijgen. Het Gemeenschapscentrum ‘Den Bussel’ is een schot in de roos en 

bouwen we verder uit tot alle mogelijke vormen van een breed kwaliteitsvol 

en hoogstaand cultureel aanbod en vrijetijdsbesteding zoals vergaderingen, 

socio-culturele activiteiten, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, fuiven, 

concerten, … (voorrang gaat naar de Keerbergse verenigingen, eigen lokale 

programmaties, vormingsactiviteiten, e.d.).  

Het bestuur zal aandacht besteden aan het onderhoud, verfraaing en 

veiligheid van het gebouw en de zalen. De foyer in het bijzonder dient een 

nieuwe, hedendaagse inrichting en interieur te krijgen passend bij het 

ontplooiende Busselgevoel. De buitenruimte op het gelijkvloers wordt 

ingericht als een verpozingsplaats. De buitenruimte op het verdiep moet 

gebruik maken van het ‘openluchteffect’ voor recepties, vergaderingen, en 

leeshoek. 

De infrastructuur wordt op een kostenefficiënte manier beheerd door het 

AGB. Ze wordt op een eenvoudige wijze en tegen betaalbare prijs ter 

beschikking van de verenigingen gesteld. Alle lokalen zijn voorzien van  

gratis wifi en worden uitgerust met moderne communicatiemiddelen 

(laptop, beamer, projectiescherm, geluidsversterking). Er is technische 

assistentie aanwezig voor het geval er problemen opduiken. 

Nieuwe accenten worden gelegd op een programmatie voor de jeugd, en de 

samenwerking met de scholen wordt bijkomend gestimuleerd zodat onder 

meer schoolvoorstellingen worden gegeven. 

De promotie zal gebeuren via de eigen website, de Keerinfo, de sociale 

media en de digitale infoborden. 

 

Inspraak en burgerparticipatie 

 

Om het aanbod van Den Bussel op maat te maken, beter af te stemmen op 

en te voldoen aan de vraag van de gebruikers en onze inwoners, zal een 

onderzoek worden gevoerd naar hun noden met betrekking tot cultuur en 

jeugd. 

We behouden en ondersteunen verder de cultuurraad als het adviesorgaan. 

De cultuurraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over culturele 
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aangelegenheden. Deze adviezen komen tot stand na bespreking en 

voorbereiding in de bestuursvergadering en in de algemene vergadering. 

Ze worden aanvaard met meerderheid van stemmen. De dienst vrije tijd 

bezorgt tijdig, voldoende en schriftelijke informatie. Indien een advies niet 

wordt opgevolgd, toont het bestuur op basis van argumenten aan waarom 

dat niet opgevolgd wordt. De cultuurraad krijgt binnen een redelijke termijn 

schriftelijk antwoord op de door haar gestelde schriftelijke vragen over haar 

beleidsdomein.  

De huidige ‘beheerraad voor de bibliotheek’ en de ‘adviescommissie Den 

Bussel’ worden geëvalueerd. Er wordt gezocht naar een nieuwe manier en 

andere vormen om burgerparticipatie in goede banen te leiden (meedoen, 

meedenken en zelf doen). 

De jaarlijkse ‘Keerbergse Cultuurprijs’ wordt behouden en zet een 

vereniging of persoon in de kijker die zich inzet voor het culturele leven in 

onze gemeente. 

Culturele verenigingen tellen veel leden, veel bestuursleden en ze bereiken 

met hun activiteiten heel veel burgers. Verenigingen steunen op de 

belangeloze inzet van vele vrijwilligers die hiervoor waardering verdienen. 

We gaan voor een versteviging van het vrijwilligersbeleid. Het bestuur zal 

jaarlijks haar appreciatie uitdrukken voor alle vrijwilligers van de gemeente. 

Zeker voor diegenen die vrijwillig meewerken aan de gemeentelijke 

activiteiten: werking van Den Bussel, Nieuwjaarsreceptie, 11.11.11- actie, 

plantjesverkoop Kom op tegen Kanker, Kerstactie, chauffeurs minder 

mobiele centrale, trage wegen, voordrachten- en dialogenwedstrijd,….. Dit 

kan gebeuren met een kleine attentie, ontmoetingsmomenten, 

netwerkmomenten en zijn attent voor vrijwilligers met een lange staat van 

dienst én voor nieuwe trekkers. De dienst vrije tijd biedt rechtstreeks of via 

een andere organisatie gratis vorming en bijscholing aan voor 

bestuursleden en trekkers over bepaalde thema’s. 

Jaarlijks wordt er een overleg georganiseerd tussen de verschillende 

gemeentelijke adviesraden en het bestuur om informatie uit te wisselen, 

samenwerking op te starten, ideeën uit te wisselen. 

 

Cultureel erfgoed 

 

De gemeente blijft het cultureel erfgoed ondersteunen en onder meer het 

heemkundige museum De Botermolen, onze Heimolen, het Van 

Peteghemorgel, … en nemen we alle nodige maatregelen om dit te bewaren 
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voor de latere generaties. We ontwerpen een permanente erfgoedwandeling 

met cultuurhistorisch patrimonium van onze gemeente. 

 

De bibliotheek: lezen, leren, surfen en genieten 

 

Het bestuur van Keerbergen wenst de bibliotheek te behouden en er 

blijvend in te investeren. De bibliotheek dient een plaats te zijn waar de 

meest doorgedreven boekenwurm zijn gading vindt. De gemeente voorziet 

daarom het nodige personeel en de vrijwilligers om de werking mogelijk te 

maken. 

De nodige middelen worden voorzien om nieuw uitgegeven boeken, 

audiovisuele items maar vooral meer e-boeken nog sneller aan te kopen, 

zodat het boekenbestand en de audiovisuele afdeling up-to-date en 

eigentijds blijft. Onze bib zal deel uitmaken van het Eengemaakt 

Bibliotheeksysteem (van provinciaal naar Vlaams) waardoor er meer 

samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken tot stand komen.  

Ook in onze bib wordt het pad van de digitalisering verder bewandeld: een 

nieuwe bibliotheekwebsite, nieuwe internet- en cataloguscomputers, 

nieuwe software en een pinterminal voor het zelfuitleensysteem zijn 

noodzakelijk. Het gebruik van tablets en digitale Fundels (interactieve 

kinderboeken) wordt gepromoot. 

Zoals voor de boeken wordt het leengeld voor CD’s en DVD’s afgeschaft.  

De bibliotheek wordt meer en meer een belevingscentrum waar men in een 

aangename omgeving tijd doorbrengt. Om de aantrekkelijkheid en de 

gebruiksvriendelijkheid te verhogen krijgt de bibliotheek daarom een 

nieuwe inrichting. De leeshoek zal worden ingericht in de foyer als een open 

deur naar de andere cultuurbeleving. Er moet meer wisselwerking komen 

met de dienst vrije tijd en GC Den Bussel zonder de eigen identiteit van een 

bibliotheek uit het oog te verliezen. De openingsuren dienen meer 

gelijklopend te worden. Een thematisch aanbod wordt georganiseerd, zoals 

de jeugdboekenweek en de week van het boek, om zo de bib meer te 

integreren in de werking van ons gemeenschapscentrum. Ook een 

vakantiewerking complementair aan de jeugd- en sportweken wordt 

opgestart. 
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10. SPORT 
 

 

Sport is een maatschappelijk gegeven dat niet meer uit onze samenleving 

weg te denken is. Alle lagen van de bevolking zijn erbij betrokken. 

Gemeenschapsvorming en sport gaan hand in hand. Sport bevordert de 

integratie in de samenleving en is een uitstekende manier om kleuters, 

kinderen en jongeren enkele sociale en motorische basisvaardigheden bij te 

brengen. Door de sport kan er gewerkt worden rond het opheffen van eigen 

beperkingen en sport bevordert de samenwerking, gezondheid, stiptheid , 

fair play, … Sport is één van de meest democratische vormen van 

vrijetijdsbesteding. 

Het voeren van een sportief activeringsbeleid met het oog op en levenslange 

sportparticipatie van burgers zonder onderscheid wordt ook een actiepunt. 

 

Sportraad en sportverenigingen 

 

We willen dat zowel de recreatieve als de competitieve sportbeoefening 

verder gestimuleerd wordt. Een actief ondersteuningsbeleid en promotie 

van topsport/topsportmanifestaties door het organiseren van nationale en 

internationale stages/contacten en wedstrijden.  

De basis van de sportwerking zijn ongetwijfeld de sportverenigingen in de 

diverse sporttakken. Sportclubs zijn de plek waar men terecht kan voor een 

laagdrempelig, doch kwaliteitsvol sportaanbod. Ze bieden een grote 

garantie voor levenslange sportbeoefening.  

De adviesfunctie van de sportraad is belangrijk. De Keerbergse sportclubs 

dienen hier een spreekbuis te vinden. De werking van de sportdienst zal 

gemoderniseerd en geoptimaliseerd worden. In dit kader dient de 

informatisering van de Sportdienst grondig aangepakt te worden (zie Smart 

City). 

De gemeente Keerbergen wil de sportverenigingen verder financieel 

steunen, waarbij het accent blijft liggen op een kwaliteitsvolle, goed 

gestructureerde jeugdwerking. Transparante subsidiereglementen zorgen 
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voor een kwalitatieve ondersteuning van de sportclubs (via 

gemeentebestuur, Vlaamse regering, Sport Vlaanderen). Via een werkgroep 

gaan we de financiële bijdrage van de sportclubs herbekijken en aanpassen 

aan gelijke en faire huurprijzen onderling. Tevens zullen de sportclubs 

worden gevraagd om de ‘Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport’ 

te ondertekenen. 

 

Infrastructuur 

 

Eigentijdse sportinfrastructuur is de basisvoorwaarde om te kunnen 

sporten. Het voorzien in een goed onderhouden basis sportinfrastructuur 

voor clubs en individuele burgers vraagt dan ook een permanente aandacht. 

Het is een basisdienstverlening voor de bevolking.  

De nodige opleidingen voorzien voor de zaalwachters conform de 

veiligheidsnormen. 

De investeringen die voorzien worden op de terreinen van de sporthal zijn 

de uitbreiding van blok B met een bijkomende gymzaal, de omvorming van 

het voetbalveld tot een waterveld voor hockey en de herinrichting van de 

parking om meer parkeerplaatsen te realiseren. Noodzakelijke 

renovatiewerken en energiezuinige maatregelen zijn dan ook een must in 

een goed sportbeleid. Er zouden ook overal lichtsensoren moeten 

geïnstalleerd worden zodat het complex op een meer duurzame manier 

beheerd wordt. 

Op het hele sportcomplex moet het sorteren van afval gestimuleerd worden 

en ook uitgevoerd worden. Hiervoor is er nood aan de aankoop van nieuwe 

vuilbakken zowel voor binnen als buiten. Dit gebeurt in samenspraak met 

de dienst Milieu.  

Het uitbreiden van de sportfaciliteiten moet ook een actiepunt worden, met 

een verdere optimalisatie van het gebruik van de sporthal van het 

Atheneum. Het memorandum van de Sportraad is een goede basis voor de 

uitbreiding van de infrastructuur, het zal op zijn haalbaarheid onderzocht 

worden, zowel praktisch als financieel. 
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Sportactiviteiten 

 

Het bestaande sportbeleidsplan zal, waar nodig, geactualiseerd worden en 

er moet ook voorzien worden in een nieuw en gedifferentieerd sport- en 

bewegingsaanbod voor bv. de senioren (fietsschool, sportelen, aanleggen 

van petanquebanen, …). 

Sporten na school moet zeker op de agenda komen en zoveel mogelijk 

gepromoot worden, de naschoolse recreatieve sport kan georganiseerd 

worden in samenwerking met de naschoolse kinderopvang. 

Er dient meer aandacht besteed te worden aan de G-sport. 

Het bestuur zal dan ook nieuwe projecten zoals het ‘START TO SPORT’ 

volwaardig steunen. 
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11. ONDERWIJS 
 

 
 

Vrije schoolkeuze en kwaliteit 

 

Aan alle ouders dient het ondubbelzinnig recht op vrije schoolkeuze 

gewaarborgd te worden. Het organiseren van eigen gemeentelijke 

onderwijsvoorzieningen beantwoordt aan de behoefte van een deel van de 

ouders. De gemeente zal er verder zorg voor dragen dat een gemeentelijk 

kwalitatief hoogstaand en politiek en religieus neutraal kleuter- en 

basisonderwijs wordt verschaft, dat voor iedereen toegankelijk is. Dit wordt 

voorzien op de twee bestaande locaties Lozenhoek en Hinkelpad. De 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering van het 

onderwijs is en zal voor Keerbergen één van de kerntaken blijven met een 

prioritaire en voortdurende zorg. 

Alle kinderen moeten optimale en maximale ontplooiingskansen krijgen. De 

inhoud en de organisatie van het onderwijs moet gericht zijn op betere 

kansen voor alle leerlingen (het uitdiepen van de zorgverbreding).  

Huiswerkbegeleiding en remediëring via vrijwilligers bij het maken van 

huiswerk en andere schoolse taken wordt verder uitgewerkt. Door de talloze 

onderwijskundige en maatschappelijke veranderingen is het onderwijs 

voortdurend in beweging. Daarom is bijscholing en vorming van 

leerkrachten en directie noodzakelijk. 

 

Schoolprojecten, samenwerking en inspraak 

 

In het onderwijs gaat het niet alleen om het bijbrengen van kennis, maar 

ook om geestelijke en maatschappelijke vorming en het overdragen van 

gemeenschapszin. Daarom dient er naast degelijk onderricht in creatieve 

en expressievakken, ook voldoende ruimte te zijn voor geactualiseerde 

schoolprojecten rond milieu, verkeer, veiligheid, digitale vaardigheden, 

derde wereldproblematiek, fairtrade, aanwezigheid op 11 november viering, 

bezoek aan Breendonk, … 
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De kwaliteit zal mee bepaald worden door de mate waarin aandacht wordt  

besteed aan de samenwerkingsverbanden en participatiestructuren. Daarbij 

moet gestreefd worden naar de realisatie van een doeltreffende school met 

o.m. goed schoolmanagement, betrokkenheid van de leerkrachten, 

maximale communicatie tussen directies van de verschillende scholen, 

leraars, ouders en inrichtende macht. De schoolraad en de ouderraad spelen 

hierin ook een belangrijke rol. Scholenoverlegplatform met de verschillende 

onderwijsnetten kan en moet de nodige aandacht krijgen (o.a. veiligheid, 

drugs, cyberpesten, gezondheid, …). 

 

Schoolinfrastructuur en schoolomgeving 

 

De gemeente zal een blijvende aandacht besteden aan het onderhoud van 

de schoolgebouwen. Nieuwe overdekte speelplaats en vergroening 

speelplaats kleuters in het Hinkelpad. Renovatie van de twee turnzaaltjes 

(Hinkelpad en Lozenhoek) wordt voorzien. Uiteraard kiezen wij voor 

duurzaamheid onder andere op het vlak van energie (energiebesparing, 

energie-efficiëntie) en duurzame bouwtechnieken. 

 

Ook naar de schoolomgeving streven we naar duurzame mobiliteit (stappen 

en trappen), zodat de kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets 

de school kunnen bereiken. Het actualiseren en het verspreiden van de ‘fiets 

schoolroutekaart’, het verdere onderhoud en het aanleggen van nieuwe 

fietspaden en de intelligente ‘zone 30km’ in alle schoolomgevingen zullen 

de veiligheid van onze schoolgaande jeugd zeker verhogen. Het veiliger 

maken van alle schoolomgevingen en de schoolroutes blijft een permanent 

aandachtspunt. 

 

Volwassenonderwijs 

 

Wij steunen een nieuw initiatief FABLAB van het Technisch Atheneum 

Keerbergen. 

In het kader van levenslang leren wil het bestuur cursussen en lezingen 

organiseren in samenwerking met deskundige sprekers en met Den Bussel. 
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12. INTERNATIONALE SAMENWERKING   
 

 
 

SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE WERELD 

KEERBERGEN in de wereld, de wereld in KEERBERGEN 
 

Inzetten op ontwikkelingssamenwerking is een expliciete beleidskeuze. Het 

is kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving. De gemeente 

vraagt om via lokale, persoonlijke projecten solidariteit te tonen met de 

burgers aan de andere kant van de wereld. 

 

Ontwikkelingssamenwerking leeft bij de burger. Een gemeentebestuur mag 

hier niet blind voor zijn. Gemeenten staan niet geïsoleerd in de wereld en 

kunnen zich niet onttrekken aan de effecten van de wereldwijde processen 

en ontwikkelingen. Omdat ze als overheid het dichtst bij de bevolking staan, 

hebben ze een belangrijke signaal- en voorbeeldfunctie. Zij kunnen 

internationale thema’s duiden en ‘vertalen’ naar het lokale niveau, maar 

ook zelf een voorbeeld stellen door zich bijvoorbeeld te engageren voor een 

duurzaam gemeentelijk aankoopbeleid. 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

- Informatie en bewustmaking van de bevolking 

- Actieve ondersteuning van diverse initiatieven 

 

Activiteiten 

 

- Lokale samenwerkingsprojecten in het Zuiden blijven steunen. 

- De 11.11.11-campagne nieuw leven en dynamiek geven. 

- FAIRTRADE PROJECT blijven steunen (Horeca, school, winkels, …). 

- Acties rond de gemeentelijke streekproducten blijven steunen. 
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13. EEN DORPSKERN DIE NAAM WAARDIG 
 

 

De dorpskern van Keerbergen is aan een grondige vernieuwing toe. 

Het centrum moet een plaats worden waar het voor alle inwoners en 

bezoekers aangenaam vertoeven is. In dit heringerichte centrum moet 

plaats zijn voor handel, terrassen en aangenaam groen, maar zeker ook 

voor voldoende parkeerplaatsen, ruimte voor voetgangers en fietsers. Om 

dit alles te realiseren binnen de beperkte ruimte is het invoeren van een 

straat met enkel richting de best aangewezen oplossing.  

De herinrichting van de Dorpsstraat werd echter al lang aangekondigd en 

mag niet langer op zich laten wachten, daarom wensen we de herinrichting 

snel te realiseren. Dit zal de uitstraling van Keerbergen sterk verhogen. 

Voor de parkeerplaatsen in de Dorpsstraat wordt gekozen voor kort 

parkeren met automatische registratie via sensoren. Bij de herinrichting van 

het centrum moet er voor gezorgd worden dat er meer terrassen kunnen 

komen, zodat het centrum gezelliger wordt en dat er in de zomer veel meer 

mensen gewoon iets komen eten en drinken. 

Naast de heraanleg is uiteraard ook het onderhoud en het proper houden 

van ons centrum een punt waar we sterk willen op inzetten.  

Parallel met de herinrichting van de dorpsstraat wordt een project opgestart 

en uitgevoerd om de vervallen en leegstaande panden op het 

Gemeenteplein te vernieuwen (gebouw Casteels en oude bibliotheek). In 

dit nieuwe gebouw worden moderne wooneenheden voorzien en zal er bij 

voorkeur ruimte zijn voor een horecazaak met een terras op het 

gemeenteplein.  
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14. INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR 
 

 
 

Aanleg van straten 
 

We blijven investeren in de aanleg van nieuwe en veilige straten, maar ook 

voor het onderhoud van de bestaande wegen moeten de nodige middelen 

worden voorzien. 

Daarom: 

 

- Moderniseren we verder de verkeersinfrastructuur van onze 

invalswegen met bijzonder oog voor de zwakke weggebruiker. In het 

bijzonder krijgt het niet-heraangelegde deel van de Putsebaan (grens 

Putte tot de Raambeek) een make-over zoals de Mechelsebaan 

(relining van de  riolering, schrapen en breken betonplaten en 

asfaltering). 

- Onderzoeken we mogelijke oplossingen voor de moeilijke 

verkeersknooppunten, zoals het kruispunt Oude Putsebaan-

Haachtsebaan en het kruispunt Oude Putsebaan-Tremelobaan. 

- Maken we werk van het ontbrekend fietspad op de Oude Putsebaan 

tussen Achiel Cleynhenslaan en Tremelobaan. Hiervoor dient eerst de 

rooilijn gerealiseerd te worden. 

- Onderzoeken we de realisatie van het project riolering (aanleg 

gescheiden stelsel) in de Schrieksebaan. 

Keerbergen heeft nog ongeveer 15 km onverharde of half verharde wegen, 

deze dragen bij tot het typische karakter van onze gemeente maar vragen 

ook onze bijzondere aandacht. Daarom gaan we op zoek naar innovatieve 

oplossingen om deze wegen in goede staat te onderhouden. 

We moeten niet alleen onze straten vernieuwen en de wegenis 

onderhouden, maar onze straten moeten er ook netjes bij te liggen. Dit 

vergt blijvende aandacht en de nodige inzet van mensen en materieel.       
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Riolering 
 

Keerbergen is voor 95% gerioleerd. Dat is een prima realisatie maar het 

werk is niet af. Wij voorzien een rioleringsproject ‘Keerbergen Oost’. Op die 

manier kunnen we met subsidies 5 km gescheiden riolering aanleggen in de 

Heidestraat, Korenbloemweg, Lozenhoekstraat, Kapelstraat, Zwaluwweg, 

Vlieghavenlaan (deel), Nieuwstraat (deel) en Oude Dijkstraat. 

 

Om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren moeten een verdere 

aansluiting op het algemeen rioleringsnet en de aanleg van 

zuiveringsstations voorrang krijgen. 
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15. EEN MOBIEL EN VERKEERSVEILIG KEERBERGEN 
 

 

Iedereen wenst een veilige en rustige straat om in te wonen. 

Anderzijds verplaatst bijna iedereen zich dagelijks meermaals met de 

wagen. Het zoeken naar een leefbaar evenwicht tussen deze twee behoeftes 

is wat we willen realiseren. 

Ons mobiliteitsplan van 2008 is aan herziening toe. Daarom moeten we 

werk maken van een actualisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het 

moet realistisch en uitvoerbaar zijn. Verkeersveiligheid moet er zijn voor 

ons hele grondgebied in zijn totaliteit en niet alleen in enkele straten. We 

blijven inzetten op duurzame infrastructurele ingrepen en op meer 

fietsgebruik. Mobiliteit stopt echter niet aan onze gemeentegrenzen, 

daarom moet het Keerbergs mobiliteitsplan ook aansluiten op het regionaal 

mobiliteitsplan dat in opmaak is. 

Elke dag gaan er meer dan 4.000 kinderen naar de verschillende Keerbergse 

scholen. We zetten daarom in op fietsvriendelijke straten en willen ook de 

schoolomgevingen veiliger maken. We maken schoolvervoersplannen op 

waarbij de gemeente, schooldirecties, ouderraden en omwonenden 

betrokken worden bij het schoolverkeer.  

We streven ernaar om het woon-schoolverkeer zo duurzaam en 

kindvriendelijk mogelijk te maken.   

Daarom: 

- Krijgen alle leerlingen een verkeerseducatieve routekaart zodat ze de 

veiligste wegen naar en van school kunnen volgen. Deze kaart moet 

regelmatig geactualiseerd worden. 

- Worden gemachtigde verkeersopzichters en politie voorzien op 

minder veilige plaatsen voor en na de schooluren. 

- Worden oversteekplaatsen beter beveiligd door bijvoorbeeld 

aandachttrekkende verlichting. 

 

Op sommige plaatsen in onze gemeente stellen we sluikverkeer vast. Dit 

moet uiteraard ontmoedigd worden. We wensen dan ook in dialoog te 

treden met de inwoners en daar waar nodig met de andere buurgemeenten 
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om samen afdoende maatregelen te nemen en/of zelf infrastructurele 

werken uit te voeren. Een fiets- en wandelbrug over de Dijle ter hoogte van 

de Zeept zal worden gerealiseerd. 

 

Beter openbaar vervoer 

 

Door de keuze voor vervoersregio ‘Leuven’ willen we een betere verbinding 

met Leuven en Haacht-Brussel realiseren. De bestaande buslijn richting 

Mechelen, Aarschot en het Imeldaziekenhuis moet ook behouden blijven. In 

de vervoersregio zullen we ook pleiten voor meer vervoer op maat van de 

gebruiker om het aanbod en de vraag beter op elkaar af te stemmen. 

 

In samenwerking met de provincie en met de hulp van vrijwilligers werden 

onze trage wegen in kaart gebracht. We willen het bestaande netwerk van 

trage wegen actief promoten en deze wegen duidelijk aanduiden en 

bewegwijzeren.  
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16. DE KRACHT VAN DE MIDDENSTAND 
 

 

Dichtbij winkelen is niet alleen leuk, je spaart ook tijd en de klant is er altijd 

koning. Een groot winkelaanbod versterkt de sociale cohesie in de 

gemeente. Buurtwinkels zijn immers echte ontmoetingsplaatsen voor de 

inwoners en brengen een gemeente tot leven. 

Een actieve gemeente werkt daarom kernversterkend, met een rijke mix 

aan handelszaken en een goed parkeer- en mobiliteitsbeleid afgestemd op 

de wensen van de klant en de ondernemer. Lokale ondernemers en 

zelfstandigen vormen het economisch hart van de gemeente. Ze zorgen 

lokaal voor jobs en maken producten van eigen streek. 

 

Voor en door handelaars 

 

We wensen de handelaars zelf sterk te betrekken in het beleid inzake lokale 

economie. Dit zowel via de raad voor lokale economie (LEK) als via de 

diverse handelaarsverenigingen zoals HAVEK en UNIZO.  

We betrekken deze verenigingen bij diverse beleidskeuzes maar 

ondersteunen hen daarnaast ook financieel en logistiek bij de organisatie 

van allerlei acties en evenementen.  

Daarom: 

 

- Worden de opbrengsten uit de belasting op ongeadresseerd drukwerk 

integraal geïnvesteerd in het versterken van de lokale handel. 

- Maken we werk van de vernieuwing van de dorpsstraat, waarbij deze 

straat aantrekkelijker wordt om te winkelen, met aandacht voor 

parkeergelegenheid. 

- Creëren we een gezellig dorpsplein met horeca en terrassen. 

- Werken we een parkeerbeleid uit dat uitgaat van de noden en dat een 

mix is van kort en lang parkeren. 

- Wordt werk gemaakt van de opmaak van een strategisch commercieel 

plan. 

- Maken we jaarlijks een publicatie om alle handelaars te promoten bij 

onze inwoners. 
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- Zorgen we voor een infoloket voor nieuwe en gevestigde 

ondernemers. 

- Duidelijke en proactieve communicatie in geval van wegenwerken, 

goede signalisatie en bereikbaarheid. 

- Worden procedures vereenvoudigd.  

- Stimuleren we de Keerbergenbon. 

- Zullen de organisaties van de handelaars, zoals de braderie en de 

kerstmarkt actief gesteund worden. 

Daarnaast wensen we ook een ‘Start Up’ wedstrijd te organiseren voor 

jongeren die een onderneming willen oprichten. De winnaar wordt beloond 

met een ondersteuningspakket en een pop-up pand. 

Voor de studenten die een vakantiejob zoeken wordt een online platform  

gecreëerd op de website van de gemeente waar werkgevers en 

werkzoekenden elkaar kunnen vinden (zie Smart City). 
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17. GEZONDHEID 
 

  
 

Gezonde keuzes stimuleren in een gezonde omgeving. Dit samen met alle 

gemeentediensten, inwoners, en organisaties. Zo bereiken we gezondheid 

voor iedereen.  

Gezondheidsbevordering/preventie is voor alle Keerbergenaars zeer 

belangrijk en samen met de gezondheidsraad/werkgroep zullen we de 

initiatieven van de Vlaamse overheid of andere organisaties die hiervoor in 

aanmerking komen, steunen en promoten. 

We leggen de nadruk op fysische, psychische en sociale gezondheid en we 

leggen toe op preventie. 

 

 

Dit houdt in: 

- Drugs en alcohol: verantwoord leren omgaan, ontraden van en hulp 

bieden bij problemen met tabak en alcohol. 

- Drugs en alcohol: rookstopcursus met een tabakoloog om de twee 

jaar organiseren. 

- Drugs en alcohol: sensibiliseren en informeren van onze burgers en 

specifieke doelgroepen. 

- Drugs en alcohol: informatie aanbieden aan experimentele gebruikers 

of hun omgeving met het oog op bewustwording, gedragsverandering 

of gerichte doorverwijzing naar hulpverleners. 

- Drugs en alcohol: versterken en ondersteunen van sleutelfiguren via 

vorming, coaching en netwerking. 

- Verslaving: verantwoord leren omgaan, ontraden van en hulp bieden 

bij problemen met medicatie, gamen, gokken en sociale media. 

- Voeding: gezonde voeding en gezonde dranken voor onze kinderen 

verder promoten via scholen. 

- Milieu: inwoners/ouders attent maken dat gezonde lucht aan de 

schoolpoort belangrijk is voor onze kinderen.  
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- Preventie: bevolkingsonderzoek promoten van mammobiel, dikke-

darmkanker, baarmoederhalskanker, … 

- Preventie: bewegen is zeker aan te raden voor de gezondheid 

(sportdagen aanmoedigen, publieke toestellen gebruiken, 10.000 

stappen/dag, …). 

- Preventie: nadruk leggen op mentale gezondheid (fit in je hoofd). 

- Gebruik AED-toestel regelmatig opfrissen (waar staan ze en hoe juist 

gebruiken?).  

- Scholen ook aanmoedigen om hun gezondheidsbeleid verder te zetten 

(de gemeente kan helpen zowel met het inhoudelijke als met de 

logistieke steun). 

- Ondertekenen van het ‘Gezonde Gemeente Charter’. 

 

Verstrekken van de juiste informatie is hier belangrijk. 
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18. DIERENWELZIJN 
 

  

 

Als lokaal bestuur is er de plicht om ook toe te zien op het welzijn van de 

dieren. We moeten toezien op dierenverwaarlozing en dierenmishandeling. 

Dit houdt in: 

- Overlast van hondenpoep en loslopende honden tegen gaan door een 

informatiecampagne te houden, maar ook GAS-boetes toe te passen. 

- Realiseren van een afgesloten ‘hondenweide’. 

- Verantwoordelijkheidszin voor de huisdieren bij hun eigenaars 

aanscherpen. 

- Het achterlaten van dieren, vooral tijdens de vakantiemaanden, 

ontmoedigen door er de aandacht op te vestigen.  

- Meldingen van verwaarlozingen ter harte nemen en nauw 

samenwerken met de contactpersoon van de politie.  

- Samenwerken met dierenopvangcentra’s. 

- Verderzetten van ons zwerfkatten project. 

- Het poezenhuis steunen.  

- Ondertekenen van de beginselverklaring ‘Diervriendelijke Gemeente’. 
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19. GELIJKE KANSEN 

 

  

 

Gelijke kansen voor allen:  

- Toegankelijkheid van alle gemeentelijke gebouwen, patrimonium en 

openbaar domein. 

Onverdraagzaamheid en racisme: 

- Niemand heeft het recht om een ander uit te sluiten op basis van ras, 

geslacht, godsdienst of etnische afkomst. 

- Scholen en verenigingen aanmoedigen om essentiële waarden zoals 

verdraagzaamheid, gelijkheid en vrijheid te behouden. 

Solidair met de derde/vierde wereld: 

- De inbreng van het vrijwilligerswerk en de steun aan projecten die 

een structureel draagvlak hebben in onze gemeente vormen de 

basis van een duurzaam en gedragen beleid inzake ontwikkelings-

samenwerking. 

 

Projecten met een link naar de inwoners van Keerbergen willen we verder 

steunen. 

Als Fairtrade gemeente verder blijven doorgaan. 

Op toezien dat onze burgers geïnformeerd worden over de sociale voordelen 

en verder kunnen met de hulp waarop zij recht hebben (subsidies, 

rusthuizen, sociale woning, diensten zoals gezinshulp, beschikbare zorg in 

de regio, …). 

 

 

 

 

 



42 
 

20. COMMUNICATIE EN INFORMATIE 
 

 

 

Onze inwoners hebben recht op een degelijke service en adequate 

informatie. Een goed bestuur begint bij een correcte en vlotte 

dienstverlening. Keerbergen heeft een centraal en open administratief 

centrum dat vlot bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen.  

Dit houdt in: 

- Duidelijk en proactief communiceren. 

- Vereenvoudigen van de administratie, papierlast verminderen.  

- Optimaal gebruik maken van de software die er al is om goed en snel 

te communiceren.  

- Informeren via alle mogelijke kanalen en efficiënt gebruik maken van 

deze kanalen: Keerinfo (deze ook moderniseren), informatiegids voor 

jongeren, onze website, de lichtkranten en de LED-schermen.  

- Sociale media en sms-service verder promoten. 

- E-loket uitbreiden en toegankelijker maken. 

- Digitalisering en gratis hotspots verder uitbreiden maar opletten dat 

het niet leidt tot minder informeren van niet-gebruikers. 

- Een Smart City systeem toepassen, inschrijven op een sms-

alarmsysteem, klachtensysteem, …  

- Reserveren van zalen in de sporthal, activiteiten, gemeentelijke 

initiatieven en gemeentelijke gebouwen online verder uitbreiden. Dit 

gebeurt zodanig dat men ook duidelijk de kostprijs, beschikbaarheid 

en capaciteit kan raadplegen. 

- Openingsuren gebruiksvriendelijk maken en aanpassen aan de noden 

van de bevolking met invoering van afsprakensysteem. 

- Onthaalmoment voor de nieuwe inwoners zodanig dat ze kunnen 

kennismaken met de verschillende diensten. 
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21. MILIEU 

 

Keerbergen moet een mooie, groene en landelijke gemeente blijven waar 

we op een duurzame wijze omspringen met ons milieu. We moeten niet 

alleen onze straten vernieuwen en de wegen onderhouden, maar ook onze 

straten dienen er netjes bij te liggen. Dit vergt blijvende aandacht en 

bijsturing van ons gemeentepersoneel. 

Een milieubeleid heeft slechts kans op slagen als het gedragen wordt door 

de hele Keerbergse bevolking. De gemeente dient dan ook de inwoners 

verder objectief te informeren en bewust te maken via het gemeentelijk 

informatieblad, LED-borden en door middel van gerichte acties.  

Dit houdt in: 

- De open ruimte in de Dijle- en Raambeekvallei (landbouwgebieden) 

laten we intact. 

- Een duidelijk bomen- en groenbeheer: in verkavelingen en 

omgevingsvergunningen worden strikte voorwaarden opgelegd om 

bestaande bomen te vrijwaren en te behouden en nieuwe aan te 

planten. 

- De toezicht/controle van een opgelegde heraanplant bij kapping van 

bomen in een omgevingsvergunning, kapmachtiging en kaptoelating 

moet opnieuw gebeuren en worden verscherpt. 

- Realiseren van bijkomende groene verpozingsplaatsen met zitbank  

- Meer kleur in onze gemeente → meer bloemen. 

- Aanmoedigen van ‘groene gevels’. 

- Promoten van de Keerbergse groene eigenheid.  

- Promoten van ons speelbos. 

- Sensibiliseren we onze inwoners om zonder pesticiden te tuinieren. 

- Treden we op tegen sluikstorten en sluik stoken. 

- Realiseren we bijkomende elektrische oplaadpunten voor auto’s en 

fietsen. 

- Blijven we ons wagenpark vernieuwen met CNG-voertuigen op 

aardgas en/of elektrische voertuigen. 

- Aankoop van gronden voor natuurbehoud zal gestimuleerd worden, 

het geboortebos zal verder uitgebreid worden. 

- We zullen in het kader van een globaal groenplan de straten en 

pleinen verfraaien door bebloemingsacties. 

- De betrokkenheid van de inwoners verhogen en de mogelijkheid 

geven om via de website zaken in verband met milieu aan te kaarten.  
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- Een regelmatig overleg met de milieubeweging zal het gemeentelijk 

milieubeleid met de nodige deskundigheid zeker ondersteunen. Dit 

beleid wordt mede bepaald en geadviseerd door de Milieuadviesraad. 

- Gaan we voor groene basis- en secundaire scholen via het MOS-

project ‘duurzame scholen, straffe scholen’ (vergroening 

schoolomgeving, buiten lesgeven, …) 

- Nemen we deel aan de campagnes zoals bv. ‘de mooimakers’. 

- Maken we werk van de duurzaamheidsrichtlijnen voor de organisatie 

van evenementen. 

- Zullen we het noodzakelijke doen om de richtlijnen van het VLAREMA 

toe te passen. 

 

Voor beslissingen die andere beleidsdomeinen raken, zal er een 

gestructureerd overleg georganiseerd worden met bv. de afvaardiging van 

de Milieuadviesraad en de Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). 

Een offensief milieubeleid vraagt om een volwaardig uitgebouwde 

milieudienst. Hierin spelen de milieu- en de duurzaamheidsambtenaar, 

zowel bij de planning als bij de uitvoering, een centrale rol. Wat betreft het 

administratieve (vergunningenbeleid) moeten deze mensen de wetgeving 

en de procedures kunnen hanteren. Vorming en bijscholing zijn dus 

noodzakelijk. Wat betreft controle en toezicht (kapvergunningen en 

milieuvergunningen) moet een soepele samenwerking met de politie 

worden in stand gehouden. Op dat vlak is een bemiddelende en preventieve 

rol van de ambtenaren wenselijk. 

De milieudienst zal het groen toerisme promoten. 

Inzetten op duurzame energie is ook belangrijk. De gemeente moet 

hiervoor het goede voorbeeld geven. Alle gemeentelijke gebouwen zullen 

bekeken worden en overal waar mogelijk zal er geïnvesteerd worden in 

zonnepanelen en zonneboilers. Voor de gemeentelijke gebouwen dienen 

ook maatregelen genomen te worden om de isolatie te verbeteren. De 

gemeente zal actief de installatie van zonnepanelen, zonneboilers, 

dakisolatie en andere isolatie promoten bij de inwoners, bv. door samen-

aankopen te organiseren. 
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22. AFVALBELEID 
 

Meer riolering zorgt voor meer groen. Keerbergen is voor 95% gerioleerd. 

Dat is een prima realisatie maar het werk is niet af. Eén van de prioritaire 

gemeentelijke opdrachten is het tot een goed einde brengen van de 

Europese waterrichtlijn. Hiervoor is een versnelling nodig van het tempo 

waarmee de gemeente haar rioleringsstelsel vervolledigt of vernieuwt. Om 

de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren moeten een verdere 

aansluiting op het algemeen rioleringsnet en de aanleg van 

zuiveringsstations voorrang krijgen. Het gescheiden stelsel (afvalwater/ 

hemelwater) is de algemene regel. 

Inzetten op de afbouw van de afvalberg, gebaseerd op de volgende 

principes, is belangrijk: het voorkomen van afval, het sorteren – recycleren 

– hergebruiken van afval en het principe hanteren van ‘de vervuiler betaalt’ 

is noodzakelijk. Daarom moet het afvalbeleid vooral worden gericht op 

voorkoming. Zoveel mogelijk fracties selecteren is aan de orde. Selectieve 

inzameling waarbij de zwaarste bijdrage op het restafval moet worden 

gelegd, moet het uitgangspunt zijn. 

Dit houdt in: 

- Ondersteunen we de inwoners waar geen riolering zal worden 

aangelegd door de aanleg van een systeem voor de individuele 

behandeling van afvalwater (IBA), de gemeente neemt de kosten 

voor de aanleg voor haar rekening. 

- Moet het door de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) goedgekeurde 

dossier ‘Keerbergen Oost’ worden uitgevoerd. Op die manier kunnen 

we met subsidies 5 km gescheiden riolering aanleggen in de 

Heidestraat, Korenbloemweg, Lozenhoekstraat, Kapelstraat, 

Zwaluwweg, Vlieghavenlaan (deel), Nieuwstraat (deel) en Oude 

Dijkstraat. 

- Leveren we de nodige inspanningen om afval te vermijden, het te 

sorteren en vervolgens te recycleren.  

- Ons GFT-afval composteren we best thuis. 

- Wil de gemeente doeltreffend aan preventie en selectie doen door de 

dienstverlening (ophaalbeurten, openingsuren containerparken, enz.) 

soepel af te stemmen op de noden van de bevolking.  

- Dient het containerpark verder uitgebouwd te worden. 

- Kunnen er ondergrondse containers worden geplaatst voor 

gescheiden afval in plaats van de huidige vuilbakken. 

- Tegen sluikstorten en sluik stoken zal er opgetreden worden. 
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Naast de belangrijke rol van bewustmaken zal de gemeente de evolutie van 

de afvalproblematiek op de voet volgen en jaarlijks evalueren. Vele, vooral 

kleinere, inbreuken blijven vandaag onbestraft wegens de overbelasting 

van justitie. Uit bevolkingsenquêtes blijkt echter dat deze kleine vormen 

van overlast (bv. hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti, nachtlawaai, 

…) dikwijls een grote bron van ergernis zijn voor de bevolking en vaak de 

bron zijn van een onveiligheidsgevoel. Om deze vormen van overlast aan 

te pakken, wil de gemeente en de politie nog meer gebruik maken van de 

Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS), waarbij overtreders een 

administratieve geldboete opgelegd krijgen door een sanctionerend 

provinciaal ambtenaar. De politiezone zorgt voor een ondubbelzinnig 

politiereglement, waarin zowel de overlastfenomenen als de boetes staan 

vermeld. 
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23. KLIMAAT 
 

  

 

Zelfs al is onze gemeentelijke bijdrage klein; ze zal helpen tegen de 

klimaatopwarming. Om een klimaat robuuste gemeente te worden streven 

we op lange termijn naar 100% groene energie. We hebben aandacht om 

minder fossiele brandstoffen te verbranden om de uitstoot van 

broeikasgassen drastisch terug te dringen. We gaan ook bewuster om met 

water en werken maatregelen uit om natuurfenomenen zoals droogte, 

hittegolven, hevige neerslag en onweders te milderen. De verwachting is 

immers dat deze natuurfenomenen in de toekomst nog meer zullen 

gebeuren. 

Dit houdt in: 

- We ondersteunen het Burgemeestersconvenant en het 

Klimaatactieplan van Keerbergen. 

- De gemeentelijke klimaatimpact volgen we op (meten is weten). 

- Promoten we minder autogebruik, hoe moeilijk ook, in eerste 

instantie voor het woon-schoolverkeer en voor kleinere boodschappen 

op minder dan 5 km van de woning. 

- Promoten we en passen de recente subsidiemogelijkheid voor 

ontharding toe (minder beton/asfalt past binnen klimaatadaptatie).  

- Maken we inwoners warm om meer struiken, bomen, … in tuinen aan 

te planten (CO2-opslag in de bodem). 

- Gevelgroen wordt gepromoot. 
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24. KINDEROPVANG 

 

De gemeente heeft een regierol voor wat betreft de kinderopvang binnen 

de gemeente. Toch is het erg belangrijk om ook een actorrol op te nemen 

om kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbare kinderopvang (bestrijden van 

kinderarmoede) te blijven organiseren. Kinderopvang biedt de ouders de 

gelegenheid om arbeid, gezin en maatschappelijk engagement beter te 

combineren. Tegelijkertijd wordt er werkgelegenheid binnen onze 

gemeente gecreëerd. De kinderopvang ondersteunt de gezinnen in de 

opvoeding. De kinderen worden gestimuleerd in hun fysieke en psychische 

ontwikkelingen binnen een veilige omgeving. 

 

De dienst voor onthaalouders  

 

We willen inzetten op uitbreiding van de opvangcapaciteit door acties te 

herhalen voor het aantrekken van nieuwe onthaalouders, door de 

bezettingsgraad proberen te verhogen en het aantrekkelijker maken van de 

dienst door een aantal ondersteunende maatregelen (installatievergoeding, 

uitleendienst, verzekering, betere toeleiding van gezinnen door middel van 

een promotiepakket, …). 

 

De buitenschoolse kinderopvang ‘Het Zandjanneke’ 

 

- We bewaken de kwaliteit van de opvang en we bouwen de 

buitenschoolse kinderopvang verder uit.  

- Het ICT systeem wordt grondig aangepakt. 

- De overbezetting moet opgelost worden. Er worden verschillende 

oplossingen onderzocht. 

Het loket kinderopvang wordt als centraal informatiepunt ingericht om alle 

vormen van kinderopvang in onze gemeente samen te brengen. 

Het LOK (lokaal overleg kinderopvang) wordt heropgestart als platform ter 

voorbereiding van lokaal beleid en besluitvorming aangaande kinderopvang 

met alle actoren voor kinderopvang. 
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Het ‘Huis van het kind’ is in volle voorbereiding en de subsidie is toegezegd. 

Binnen deze organisatie worden samenwerkingsverbanden ontplooid en 

zorgafstemming gefaciliteerd. De drie pijlers hiervoor zijn: preventieve 

gezondheidszorgen en opvoedingsondersteuning, ontmoeting organiseren 

en sociale cohesie versterken.  

Via deze weg kan er ook logistieke steun verleend worden voor cursussen 

en vormingen. Acties zoals die in het kader van de week van de opvoeding 

zorgen voor lokale verbinding en verankering en zijn aanvullend op de 

preventieve gezinsondersteuning. Voor de uitwerking van het Huis van het 

kind moet extra personeel worden aangeworven. Deze coördinator moet 

het aanbod in kaart brengen, afstemmen, exploreren en verder mee 

uitbouwen. Een erkend Huis van het kind vormt een ideale opportuniteit om 

als gemeente bestuur nog meer in te spelen op de noden van aanstaande 

gezinnen, gezinnen met kinderen en jongeren in de gemeente. 

Er is nood aan een centraal gebouw waarin alle openbare 

kinderopvangdiensten, dienst onthaalouders en het Huis van het kind 

kunnen verzameld worden.  

 

 

 

  



50 
 

25. SENIOREN 
 

 
 

De groep +65-jarigen en ouder zijn met 50% gestegen in 2017 tegenover 

2005. De vergrijzing in Keerbergen neemt meer dan gemiddeld toe. Zij 

vertegenwoordigen 22,4% van de bevolking en dit stijgt nog elk jaar met 

0,68%. Daarom moeten we de dienstverlening naar de senioren zeer goed 

aanpakken en hen maximaal ondersteunen om het leven in Keerbergen zo 

aangenaam mogelijk te maken. 

 

 

Mobiliteit 

 

- De MMC (minder mobiele centrale) dient blijvend ondersteund te 

worden en de dienst wordt verder gepromoot. Daarom is het nodig 

om steeds opnieuw vrijwilligers te zoeken en hen de nodige 

ondersteuning en erkenning te geven. Een voltijdse medewerker om 

alles in goede banen te leiden is dan ook noodzakelijk.                                                                                                                                        

- Naast de dienst DAV (dienst aangepast vervoer) willen we een 

gesponsord minibusje voor beperkt groepsvervoer aanschaffen om 

minder mobiele mensen naar hun gezamenlijke hobby of activiteit van 

een vereniging te brengen                                                                                                                                  

- Bij de Lijn moet er gepleit worden om het openbaar vervoer (na het 

afschaffen van de belbus) in Keerbergen te versterken. 

 

Aangepast, betaalbaar en aangenaam wonen 

 

- We zetten de renovatie van de seniorenwoningen in het Voorbroek 

verder, de groenaanleg wordt onderhoudsvriendelijker gemaakt en er 

wordt meer ontmoetingsruimte gecreëerd.                                            

- We breiden de seniorensite uit met nieuw duurzaam project 

‘Voorbroek II’ waar een ontmoetingsruimte, een sociaal restaurant en 

bijkomende woningen gerealiseerd worden.                                                                                                                                                                        



51 
 

- Om de senioren de mogelijkheid te geven om langer thuis te blijven 

wonen willen we met de ‘buurtkar’ diensten en goederen tot bij de 

inwoners brengen.                                                                                 

- De mantelzorgpremie van 50 euro per maand blijft behouden en de 

thuisdiensten van het OCMW ondersteunen de senioren maximaal.                                                                                                                    

- De gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn en er worden 

meer rustbanken gezet langs wegen en op pleintjes.  

 

Dagopvang 

 

We willen de CADO (collectieve autonome dagopvang voor ouderen) 

behouden en verder uitbouwen. Zo krijgen de mantelzorgers meer 

ademruimte; de ontmoeting in een huiselijke omgeving en een goede 

omkadering is het beste middel tegen de vereenzaming. De ouderen 

brengen een aangename dag door met activiteiten, krijgen een warme 

maaltijd en kunnen indien gewenst ook persoonlijke verzorging krijgen 

zoals een douche of pedicure. 

 

 

Vrije tijd 

 

- De seniorenraad neemt een belangrijke taak op om een brug te 

vormen tussen de senioren, hun verenigingen en het 

gemeentebestuur. Deze wordt dan ook administratief en financieel 

ondersteund.                                                                                                                                                            

- We willen de senioren maximaal informeren (zowel digitaal als via de 

seniorengids e.a.) over de vrijetijdsmogelijkheden (sport, cultuur, 

participatie en vrijwilligerswerking) binnen onze gemeente.                       

- Busselen na de Noen is een succesformule en wordt verder gezet en 

mogelijks uitgebreid zodat de senioren alle kansen krijgen tot 

vorming en ontspanning. 
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26. SOCIAAL BELEID EN WELZIJN 
 

 
 

De gemeente en het OCMW zijn samen in de vorm van één welzijnsdienst. 

Zo is deze welzijnsdienst het best geplaatst om ervoor te zorgen dat de 

inwoners van Keerbergen een menswaardig bestaan kunnen leiden. Een 

toegankelijke dienstverlening moet gegarandeerd blijven met bijzonder 

aandacht voor een verzorgd onthaal van de cliënten en een gerichte 

doorverwijzing. Voor mensen met speciale problemen op het vlak van 

(kinder)armoede, schulden, tewerkstelling, betaalbaar wonen (zie 

beleidsdomein wonen), kinderopvang (zie beleidsdomein kinderopvang) of 

mobiliteit (zie beleidsdomein senioren) willen we inzetten op de juiste zorg. 

 

Armoede 

 

- (Kans)armoede is een complex probleem. Enerzijds is er de materiële 

kloof die kan leiden tot psychische schade die dan ook nog eens de 

zoektocht naar oplossingen bemoeilijkt. Het sociaal werkveld is steeds 

in beweging. Er moet op meerdere levensdomeinen (tewerkstelling, 

onderwijs en participatie, vereenzaming, schuldenproblematiek, 

psychosociaal welbevinden, betaalbaar wonen) gewerkt worden. 

- In het kader van burgerparticipatie willen we volop samenwerken met 

de in oprichting zijnde Welzijnsschakel en eventueel andere actoren 

en vrijwilligers. 

- Daarom willen we ook de sociale raad omvormen tot een Welzijnsraad 

waar die (nieuwe) actoren zullen op uitgenodigd worden. Mogelijks is 

dat de koepelraad waaronder ook de gezondheidsraad zich kan 

plaatsen. 

- ‘Het huis van het kind’ kan het onderdeel kinderarmoede extra 

bewaken. 

- De sociale kruidenier zal kwaliteitsvolle voeding aan sterk 

verminderde prijzen verkopen maar ook tegelijkertijd een 

ontmoetingsplaats (sociaal restaurant) creëren om de sociale 

netwerken te versterken. Vrijwilligers en mensen via sociale 

tewerkstelling kunnen het project mee ondersteunen. Een 

samenwerking met enkele partners zoals het OCMW Haacht en 
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Samenlevingsopbouw en de Welzijnsschakel zijn de beste garantie tot 

succes. De aanwezigheid van een maatschappelijk assistent kan 

drempelverlagend werken om nog andere problemen aan te pakken. 

- De toegang van mensen in armoede naar kwalitatieve 

vrijetijdsbeleving moet verbeterd worden door sociale tarieven 

(koppelen aan Uitpas wordt onderzocht) aan te bieden, aanbod 

vakantieparticipatie uit te werken en informatie hierover te 

verstrekken. 

- Naast schuldbemiddeling en budgetbegeleiding is preventie een 

belangrijk werkpunt. We trekken naar de scholen voor financiële 

educaties in samenwerking met gespecialiseerde partners. 

 

Thuiszorgdiensten 

 

De hulp aan huis zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis 

in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  

- Binnen de dienst gezinszorg bieden we ook de opvang in de CADO 

aan (zie ook beleidsdomein senioren). De dienst DGAT (dienst 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg) geeft onze inwoners 

(hulpbehoevend en/of een laag inkomen) hulp in het huishouden. 

Steeds meer en meer mensen doen er beroep op en de vraag naar 

flexibel werken wordt groter. Daarom zal de nachthulp (via Nachtzorg 

Leuven) en weekendhulp verder georganiseerd worden. 

- De poetsdienst is voor het grootste deel georganiseerd binnen het 

systeem van de dienstencheques. Deze dienst biedt poetshulp aan, 

via een prioriteitenbeleid, aan de inwoners van Keerbergen die door 

ouderdoms- of gezondheidsproblemen zelf niet meer kunnen instaan 

voor het poetsen van de woning. We proberen vraag en aanbod zoveel 

mogelijk op elkaar af te stemmen. 

- De klusjesdienst bestaat vanaf februari 2019 terug uit twee 

personeelsleden. Zij voeren klusjes uit bij zorgbehoevenden die 

onvoldoende zelfredzaam zijn. Zij staan ook verder in voor het 

onderhoud van het OCMW patrimonium en renoveren de woningen in 

het Voorbroek wanneer nodig. 
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27. WOONBELEID 
 

 

Door de aansluiting in 2018 bij het intergemeentelijke woonproject (AOD) 

‘Aan de Oevers van de Dijle’ kunnen we in Keerbergen gebruik maken van 

een pakket ondersteunende diensten (IGO). Deze maken het mogelijk om 

het lokaal woonbeleid te ontwikkelen en volgende vier basisdoelstellingen 

te bereiken: 

- Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod.                                                                                       

- Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de 

woonomgeving.                                                                                    

- Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen 

(woonloket).                                                                                    

- Ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 

 

Betaalbaar wonen (sociaal wonen) 

 

OCMW en gemeente werken samen met de SWAL (sociaal wonen 

arrondissement Leuven) en het SVK (sociaal verhuurkantoor Spit Leuven). 

Deze samenwerking resulteert in het verhogen van het aantal sociale 

woningen.  

- In de nieuwe verkaveling ‘Zandjan’ (uitbreiding Vogelzang) worden er 

31  huurwoningen door de SWAL gebouwd en op de locatie Knollebol 

bouwen ze ook nog eens drie appartementen. 

- Op de site ‘gemeenteplein Casteels/oude bibliotheek’ kunnen ook een 

aantal betaalbare en kleine appartementen voorzien worden. 

Gemengd wonen en handelszaken gaan hier hand in hand. 

- We vergroten het aanbod betaalbaar wonen voor senioren door 

middel van een nieuw duurzaam project met een ontmoetingsruimte, 

sociale kruidenier, sociaalrestaurant en acht bijkomende woningen. 

We willen samenwerken met de Technische School van het GO om 

studenten de praktijk te laten ervaren. 

- Er wordt onderzocht of de woningen van het Voorbroek (de acht nieuw 

te bouwen en de 30 bestaande) in sociaal verhuur kunnen gezet 

worden. 
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- De drie huurappartementen op de Putsebaan zijn opgenomen in het 

systeem sociaal verhuur. 

- Het sociaal verhuurreglement werd aangepast om toekomstige 

inwoners met lokale binding meer kans te geven. 

 

Woningkwaliteit 

 

Dankzij de inzet van de mensen van het IGO is de inventarisering van 

leegstand opgestart. 

- We willen de huidige opdracht uitbreiden met ‘verwaarlozing’ en het 

reglement kritisch herbekijken en tussentijds evalueren. Daardoor 

kunnen we de eigenaars proberen te overtuigen om de verwaarlozing 

aan te pakken en de leegstaande panden op de markt te brengen. 

- We willen inspelen op de maatschappelijke noden en een instrument 

uitwerken en toepassen dat alternatieve woonvormen mogelijk maakt 

(zorg-wonen, … ). 


