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Voorwoord
Beste lezer,
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd op 27 september 2017 van start gegaan met het
Traject Aalst inzicht om vanuit de administratie de nieuwe beleidsperiode 2020-2025 voor te bereiden.
Vertrekkend van de objectieve informatie in de omgevingsanalyse ‘Aalst Vandaag 2018’, hebben een
140-tal medewerkers van het Lokaal overheidsbedrijf Aalst (stad, OCMW, SportAG, AGSA en vzw BEA) en
de Lokale politie Aalst intensief samengewerkt, om tot het document te komen dat u nu op uw scherm
leest of in de handen houdt.
Met dit memorandum, willen we beleidsmakers prikkelen en inspireren met het oog op een sterk nieuw
strategisch meerjarenplan. Opgebouwd volgens 8 grote uitdagingen, 26 beleidsaanbevelingen en
112 concrete voorstellen tot acties is het onze ambitie om gefundeerde beleidsaanbevelingen aan te
reiken aan de politieke bestuurders van deze stad. Het ultieme doel is om samen verder werk te maken
van een stad waar iedereen graag woont, werkt, leeft en zich ontspant.
Ik nodig u, als lezer, uit om doorheen dit beleidsmemorandum te gaan, uw eigen ideeën en wensen erbij
te schrijven, en hiermee in dialoog te treden. Vele honderden medewerkers staan alvast klaar om mee
de start te nemen van de volgende zes boeiende jaren!
Wim Leerman
algemeen directeur
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Uitdaging 1
Vlot bereikbare,
nette en veilige stad
In een vlot bereikbaar, net en veilig Aalst zijn alle functies om
te wonen, werken, leven en te ontspannen op een veilige, gezonde
en vlotte manier bereikbaar. De nette publieke ruimte is het
uithangbord van Aalst, een stad waar iedereen zich veilig voelt.

Verplaatsingsgedrag (2017)

Korte
afstand
Werk
School

Te voet

Fiets

59%

34%

17%

21%

(centrumsteden 70%)

(centrumsteden 16%)

Verkeersveiligheid (2017)
Auto (bestuurder)

Auto (passagier)

(centrumsteden 48%)

(centrumsteden 36%)

60%

(centrumsteden 48%)

9%

Tevredenheid over:

Tevredenheid over:

kinderen kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen

staat van de voeten fietspaden

29%

34%

(centrumsteden 38%)

(centrumsteden 6%)

(centrumsteden 41%)

Tevredenheid over:
veilig fietsen

46%

(centrumsteden 57%)

Gemiddelde afstand:
Gemiddelde reistijd:
Tevredenheid bereikbaarheid
centrum te voet:
Tevredenheid bereikbaarheid
centrum met openbaar vervoer:

Netheid (2017)

23,2 km (centrumsteden 20,7 km)
39,9min. (centrumsteden 34,9 min.)
74% (centrumsteden 76%)
67% (centrumsteden 71%)

Tevredenheid over:

Tevredenheid over:

netheid in de buurt

netheid in het stadscentrum

59%

82%

Hinder van:

Hinder van:

sluikstort

zwerfvuil

22%

40%

(centrumsteden 64%)

(centrumsteden 80%)

(centrumsteden 24%)

(centrumsteden 40%)

Onveiligheid en onveiligheidsgevoel (2016)
Geregistreerde diefstallen
en afpersingen
Geregistreerde misdrijven
tegen de menselijke integriteit
Geregistreerde misdrijven
tegen eigendom

26,3 per 1 000 inwoners
(centrumsteden 42,8)

6,4 per 1 000 inwoners
(centrumsteden 9,6)

7,9 per 1 000 inwoners
(centrumsteden 9,9)

Onveiligheid in je stad (2017)
In 2010: 30,2
(centrumsteden 59,9)
In 2010: 7,4
(centrumsteden 12,0)
In 2010: 11,9
(centrumsteden 14,6)

6%

10%
35%

Onveiligheid in je buurt (2017)

18%

Nooit / zelden
Af en toe

55%

Vaak / altijd
76%

Vlot bereikbare, nette en veilige stad
Beleidsaanbevelingen en acties

1. Voer een consequent en toekomstgericht
mobiliteitsbeleid met krachtige keuzes
1.1. Zorg voor een versnelde uitvoering van de 10 speerpunten
van het mobiliteitsplan dat in 2017 werd goedgekeurd
De meest ingrijpende onderdelen van het mobiliteitsplan zijn nog uit te
voeren. Maak snel werk van de invoering van éénrichtingsverkeer op de
wallenring voor vlotter bus-, fiets- en autoverkeer. Ontwikkel De Kaaien
als een wandel- en fietsvriendelijk stadsdeel, met ruimte voor groene,
veilige en recreatieve verbindingen. Voorzie op De Kaaien enkel bestemmingsverkeer zodat deze als verkeersluwe publieke ruimte kunnen worden ingericht en fungeren als motor voor de stadsontwikkelingsprojecten
langs de Dender. Maak ‘wonen aan het water’ ook effectief mogelijk door
de ontsluiting en mobiliteitsvisie hier op af te stemmen. Voer een blauwe
en betalende zone in op rechteroever en implementeer nieuwe circulatiemaatregelen om leefbare, groenere woonwijken te creëren, waar het
veilig en aangenaam vertoeven is. Heb hierbij extra aandacht voor onze
allerjongsten en ouderen van onze samenleving en zorg voor kwalitatieve
trage wegen, veilige verbindingen, speel- en leefstraten.

1.2. Werk een fietsbeleidsplan uit met concrete acties op het
terrein die versneld uitgevoerd kunnen worden
Aalst is een compacte scholenstad met een groot potentieel aan fietsers.
Verhoog de fietsvriendelijkheid van onze stad en zet extra in op veilige
fietsroutes om het aantal autoritten te verminderen en de filetijd te verkorten. Investeer in versneld tempo in bijkomende veilige fietsassen, zoals de
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Denderoevers en de fietssnelwegen, die de ruimere regio en het buitengebied verbinden met de kern van het stadscentrum. Creëer aangename
en kindvriendelijke fietsroutes door circulatiemaatregelen in te voeren en
onveilige kruispunten met veel autoverkeer weg te werken. Maak fietsen in
onze stad aantrekkelijker door de uitbreiding van flankerende acties zoals
het voorzien van fietsherstelplaatsen, acties rond fietsdiefstalpreventie, een
weesfietsenbeleid, een versterkt aanbod van fietslessen, enz.

1.3. Creëer méér kwaliteitsvolle en beleefbare ruimte voor
voetgangers door bijkomende wandelzones, veilige
voetpaden en trage wegen aan te leggen
Ontwikkel een netwerk van leeftijdsvriendelijke en veilige trage wegen op
maat van verschillende gebruikers dat zich uitstrekt over het volledige
grondgebied. Creëer een toegankelijk en beleefbaar wandel- en loopnetwerk met aandacht voor de valorisatie en bescherming van groengebieden en voldoende avontuurlijke speelnatuur. Versterk de kwaliteit
van het voetgangersgebied in het stadscentrum, het kernwinkelgebied
en kloppende hart van onze stad. Opteer daartoe ook voor een efficiënt
en duidelijker handhavingssysteem met camera’s met nummerplaatherkenning. Onderzoek de mogelijkheid om bijkomende autovrije routes en
pleinen te creëren, zoals bijvoorbeeld in een deel van de Pontstraat.

1.4. Optimaliseer de doorstroming van het verkeer op de ring
door de in kaart gebrachte pijnpunten weg te werken
De tunnelwerken en de aanpassingen aan de rotonde ‘het Neuzeken’
zullen zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer op de ring.
Eens deze infrastructuurwerken afgerond zijn, zal men op een traject
van 3,7 kilometer tussen het noorden en zuiden van de stad slechts één
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kruispunt met verkeerslichten passeren. Zet de optimalisatie van de ring
verder door samen met het Agentschap Wegen en Verkeer ontwerpplannen op te maken voor het oostelijke segment van de ring rond Aalst.

1.5. Herteken het parkeerbeleid in de stad en zet in op
geclusterde parkings aan de rand van de stad
Auto’s rijden steeds van of naar een parking. Beperk het ‘zoekverkeer’
in onze stad door een hertekening van het parkeeraanbod, met meer
geclusterde parkings aan de rand van de stad in plaats van overwegend
straatparkeren. Zo kan iemand die met de wagen komt ook sneller zijn
wagen kwijt. Maak bepaalde routes aantrekkelijker voor fietsers of voor
openbaar vervoer en verhoog hierdoor de veiligheid en leefbaarheid in
de straten. Een volledige herziening van het parkeeraanbod is daarbij
aangewezen. Onderzoek in hoeverre de stad de ‘makelaarsrol’ kan of
moet opnemen om het parkeeraanbod en de parkeervraag op elkaar af
te stemmen. Herbekijk de parkeertarieven, waaronder ook retributietarieven. Versterk de handhaving met behulp van technologische hulpmiddelen, zoals scanauto’s.

1.6. Versterk de rol van Aalst als regionaal vervoersknooppunt
en verhoog de bereikbaarheid van de stad via openbaar
vervoer in de brede zin van het woord ’combi-mobiliteit’
Met het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid wordt de Vervoerregio de
spil waarrond het regionale mobiliteitsbeleid wordt opgebouwd. Speel
als centrumstad en kern van de Vervoerregio Aalst een actieve en leidende rol in de opmaak van een mobiliteitsplan voor de regio met als doel
om samen met de andere gemeenten een coherent beleid te verwezenlijken. Zet de komst van de Vervoerregio als opportuniteit in om sterk te
sturen op basisbereikbaarheid in de regio. Geef het openbaar vervoer

– treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat – op ons grondgebied mee vorm met het oog op een sterkere bereikbaarheid en duurzame
verbindingen tussen stadscentrum, nieuwe ontwikkelingen (zoals Siesegem en Immerzeel+), bedrijventerreinen en dorpskernen. Zet in op kwalitatieve, aangename stationsomgevingen en halte-infrastructuur, creëer
bijkomende busbanen en -doorsteken om de commerciële snelheid van
het openbaar vervoer te verhogen en voorzie kwalitatieve ‘mobi-punten’
waar overgestapt kan worden tussen verschillende vervoersmodi.
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2. Zet in op flankerende mobiliteitsmaatregelen
en speel een actieve rol in het teweegbrengen
van een mentaliteitsverandering
2.1. Voer voor onze eigen organisatie een vooruitstrevend en
voorbeeldig bedrijfsvervoersbeleid
Uit een bevraging in het kader van het bedrijfsvervoersplan blijkt dat een
aanzienlijk aantal werknemers op beperkte afstand van het werk woont.
Bijna 40% van de werknemers woont in ‘klein-Aalst’ maar rijdt toch (alleen) met de wagen naar het werk. Aangevuld met de deelgemeenten is
dat zelfs 70%. Implementeer een pakket aan maatregelen om het woonwerk-verkeer en werk-werk-verkeer van het personeel te verduurzamen,
waaronder de invoering van een derdebetalersregeling voor openbaar
vervoer, bijkomende (financiële) stimulansen om fietsen aan te moedigen, de aankoop van (elektrische) fietsen voor personeel, het herbekijken
van het huidige parkeerbeleid, enz. De aanpassing van het parkeerbeleid
op rechteroever is het ideale moment om deze omslag te maken. Stel het
grote wagenpark van stadsvoertuigen in vraag en onderzoek de verduurzaming ervan, met bijvoorbeeld de invoering van het gemakkelijke
blue-bike-systeem en bustickets voor dienstverplaatsingen.

2.2. Zet in op positieve sensibiliseringscampagnes zoals Autovrije
Zondag en wijs op de verantwoordelijkheid van elke bewoner
‘Aalst ontknoopt’ is niet enkel een werkwoord voor het stadsbestuur, maar
richt zich tevens naar elke bewoner en bezoeker van Aalst. Wie klaagt omdat hij in een file staat, is ook mede veroorzaker van de file. Zet met gerichte

campagnes en sensibilisering de inwoners van Aalst en bezoekers aan tot
duurzamere en gezondere mobiliteitskeuzes. Autovrije Zondag is een jaarlijkse hoogdag om te tonen hoe Aalst een andere stad kan zijn.

2.3. Activeer en experimenteer met nieuwe concepten van
deel- en combi-mobiliteit en zorg voor kwalitatieve overstapmogelijkheden tussen verschillende middelen van vervoer
Slimme mobiliteit is geen alles of niets verhaal. Ook het anders omgaan
met gekende vervoersmodi (bus, (deel)auto, (deel)fiets,…) of het combineren ervan kan een gunstige mobiliteitstransitie teweegbrengen. Faciliteer
en stimuleer het gebruik van nieuwe vormen van deelmobiliteit (fietsen,
personenwagens, bestelwagens,…) en breng mensen in contact hiermee.
Experimenteer met ‘mobility as a service’ waarbij mensen op een snelle en
kwalitatieve manier hun verplaatsing kunnen maken door voor eenzelfde
traject gebruik te maken van verschillende vervoersmiddelen.

2.4. Onderzoek en faciliteer de mogelijkheden voor een
duurzaam stadsdistributiesysteem en duurzaam goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen
De grote aantallen vrachtwagens die door het voetgangersgebied rijden
voor leveringen – vaak grote vrachtwagens met slechts beperkte inhoud
– vormen een ernstig obstakel voor een kwaliteitsvol winkelcentrum. Ook
in de rest van de binnenstad is het steeds minder evident om leveringen
zonder hinder te laten doorgaan. Krachtige keuzes voor voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer, vragen ook heldere keuzes voor de goederenstromen in een productieve stad. Het onderzoek naar duurzame
stadsdistributie, het optimaliseren van het economische nut van de
Dender, het faciliteren van het regionaal overslagcentrum (ROC) aan het
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Wijngaardveld en het uitwerken van een collectieve parkeerorganisatie
voor vrachtwagens op maat van de stad, zijn elementen die bijdragen tot
economische groei binnen de contouren van een duurzame stad.

2.5. Versterk het mobiliteitsbeleid door een ‘smart’ aanpak
gebaseerd op cijfers en metingen
De informatie over mobiliteit en verkeersstromen, via bijvoorbeeld ’Floating Car Data‘ (FDC), is nu al eindeloos. Ook camera’s met nummerplaatherkenning en parkeerautomaten (met in te geven nummerplaat) bevatten enorme bronnen aan informatie en zijn nu al aanwezig. Bijkomende
data kunnen worden ingewonnen door sensoren, camera’s of tellussen.
Onderzoek de mogelijkheden om sterker van deze data gebruik te maken,
om krachtige, gefundeerde mobiliteitskeuzes te maken en vlotter verkeer
voor alle vervoersmodi te verwezenlijken. Bijkomend kunnen deze data
ook een economische meerwaarde hebben bijvoorbeeld om het aantal
bewegingen te meten in het kader van Aalst als shoppingstad of aangaande het succes van evenementen.

2.6. Maak een verordening omtrent stedenbouwkundige en
mobiliteitsaspecten zodat elk bouwproject een betere
bereikbaarheid en leefbaarheid ondersteunt
Mobiliteit start bij elke woning en elk bouwproject. De huidige verordening voor meergezinswoningen met bepalingen over parkeerplaatsen
en fietsenstallingen zijn achterhaald. Maak daarom een uitgebreidere
verordening rond mobiliteitsaspecten met realistische en duurzame
voorwaarden voor bouwprojecten, zoals parkeernormen gedifferentieerd
per gebied en per woninggrootte, afwijkingsmogelijkheden in functie
van meer duurzame oplossingen (‘garage swap’, waarbij ondergrondse

parkeerplaatsen geruild worden voor deelmobiliteit), hogere normen
inclusief kwaliteitsnormen voor fietsenstallingen conform andere steden,
enz. Stem deze af met een andere, nieuwe verordening die ongewenste
groei buiten het stedelijk gebied moet tegengaan. Ontwikkelingen buiten
het stedelijk gebied zijn altijd veel meer auto-afhankelijk en genereren
dus meer verkeer dan ontwikkelingen in stedelijk gebied.
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3. Zorg voor een veilige leefomgeving door in te
zetten op preventie en handhaving en werk aan
de verhoging van het veiligheidsgevoel
3.1. Zorg voor een sterke daling van het aantal verkeersongevallen
door gevaarlijke punten weg te werken, aangepaste snelheidsregimes in te voeren en in te zetten op slimme handhaving
Kies voor een snelhedenbeleid waarbij de toegelaten snelheid voor auto’s
is afgestemd op de omgeving. In 2018 werd daartoe de bebouwde kom
fors uitgebreid. Ga in een volgende stap voor de invoering van zone 30 in
diverse woonwijken om ze zo aangenamer en veiliger te maken. Pak knelpunten stelselmatig aan, met gerichte ingrepen op basis van permanente
analyse van de ongevallenstatistieken. Zet in op slimmere handhaving en
onderzoek de mogelijkheid om met bijkomende camera’s en/of trajectcontroles te werken.

3.2. Investeer in veilige en uniforme schoolomgevingen en het
veiliger maken van de routes voor woon-school-verkeer
Ondanks de uniforme herinrichting van alle Aalsterse schoolomgevingen
in 2017-2018, blijven het plekken waar zich tijdens de schoolspits vaak
onveilige situaties voordoen. Ook langs woon-school-routes zijn er teveel
gevaarlijke knelpunten voor zwakke weggebruikers. Stel samen met de
scholen schoolroutekaarten op waarbij we de omgevingssituatie in kaart
brengen en concrete oplossingen ontwikkelen door veilige verbindingen
en fietsroutes te creëren. Geef hierbij prioriteit aan het basisonderwijs,

waarna ook de secundaire scholen aangepakt worden. Door het invoeren
van ‘schoolstraten’ maken we van de schoolomgeving een veiligere plek
voor kinderen. Zet in op sensibiliserende acties rond ‘veilig naar school’
(deelname aan Strapdag, fluo-hesjes,…) via het flankerend onderwijsbeleid.

3.3. Voorkom en beheers overlast en criminaliteitsproblemen
via preventie en handhaving
Ontwikkel, onderhandel en implementeer een nieuw Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) dat afgestemd is op het Zonaal Veiligheidsplan. Het SVPP is een belangrijk instrument om een geïntegreerd
en integraal veiligheidsbeleid te bereiken, criminaliteit te voorkomen,
onveiligheidsgevoelens tegen te gaan en leefbaarheid te verhogen. Maak
werk van een integraal drugsbeleidsplan volgens drie pijlers: preventie, drughulpverlening en handhaving en ga samenwerkingen aan met
relevante actoren. Organiseer een aanbod voor de kwetsbare doelgroep
druggebruikers of hun omgeving via het ambulant centrum voor drughulpverlening Traject. Bekijk preventie ruim en vroeg, vanaf de wieg.
Kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en jeugdopbouwwerk
hebben hierin een meerwaarde en zijn van onschatbare waarde in de ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Zorg voor een afgestemde preventieve- en handhavingsaanpak rond overlast, met onder meer de coördinatie
van de aanpak van complexe overlast, aandacht voor de leefbaarheid van
specifieke buurten via wijkwerking en aandacht voor specifieke doelgroepen vanuit straathoekwerk.

14
U1
3.4. Investeer in slimme verlichting en zorg bij leegstand voor een
snelle tijdelijke oplossing met het oog op het verhogen van het
veiligheidsgevoel
Onaangepaste verlichting en verloedering zijn fysieke elementen die een
gevoel van onveiligheid kunnen doen ontstaan. Zorg bij leegstand en ‘onbenutte’ kavels – naast het zoeken naar een structurele oplossing – voor
een snelle, tijdelijke oplossing. Maak flexibele tijdelijke invullingen mogelijk (pop-ups, kunstprojecten, groeninvulling, buurtontmoetingsplekken,…) om leegstaande handelsruimten in het centrum te reactiveren.
Zoek als stad zelf actief naar (tijdelijke) invulling van leegstaande gebouwen en zoek een match tussen vraag en aanbod (bv. heel wat Aalsterse
jongeren zoeken een laagdrempelige creatieruimte in de stad). Begin bij
het eigen stadspatrimonium en vul leegstaande ruimtes actief in. Voer in
het kader van het lichtplan de geplande projecten TEREOS en Grote Markt
uit om via licht een aangename, veilige en sfeervolle publieke ruimte te
creëren. Implementeer het steegjesplan, onder meer door verschillende
vormen van verlichting te voorzien.

3.5. Versterk de nabijheid van politie door de implementatie van
een vernieuwde wijkwerking
Herbekijk de wijkwerking zodat deze een zo hoog mogelijke bereikbaarheid
en afstemming met de noden op het terrein aan de dag kan leggen. Dit kan
onder meer door een sterkere digitale bereikbaarheid, de implementatie van
‘wijkinspecteur op afspraak’ (op vraag en niet plaatsgebonden) en het beperken van de inzet van wijkinspecteurs voor niet wijkgerelateerde opdrachten.
De wijkinspecteur van de toekomst is vlot te bereiken voor buurtbewoners via de chatfunctie van de smartphone. Investeer in medewerkers op
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het terrein (straathoekwerk, buurtopbouwwerk, wijkbeheer, wijkpolitie,
gemeenschapswacht, OCMW-buurtantennes,…) als barometers (in functie
van proactieve probleemdetectie) voor de maatschappelijke samenhang
in buurten, wijken en dorpen. Zet in op een brede integrale benadering
van wijkwerking en ga versnippering in welzijns- en veiligheidswerk actief
tegen door een goede afstemming tussen alle actoren en hun specifieke
werkwijzen te faciliteren.

3.6. Ontwikkel een duidelijk beleidskader en dito aanpak rond
(de-)radicalisering
Een brede en integrale aanpak van het fenomeen radicalisering is cruciaal. Voorzie naast tertiaire preventie via de Lokale Integrale VeiligheidsCel
(LIVC) en de secundaire preventie (vroegtijdige signalering via netwerk
sleutelactoren), ook in primaire preventie. Primaire preventie of het
wegnemen van de voedingsbodem van radicalisering kan enerzijds via
het (bestaande) sociale, activerings- en inburgeringsbeleid, maar anderzijds ook via op maat uitgewerkte initiatieven en projecten. Hier moet er
telkens oog zijn voor drie aspecten bij jongeren en jongvolwassenen: autonomie vergroten (gevoel van controle over eigen keuzes), betrokkenheid
stimuleren bij levensdomeinen als studeren, werken, vrije tijd en wonen
en competenties versterken. Versterk dit luik met proactieve maatregelen,
de organisatie van informatie- en sensibiliseringsacties, het voorzien van
een vormingsaanbod voor doelgroepen, enz. Zorg ervoor dat de kans op
isolatie en vervreemding van de maatschappij verkleind wordt en werk
maatschappelijke samenhang in de hand. Zet in op jeugdopbouwwerk
vanuit een samenwerking tussen stads- en OCMW-diensten. Benut het
Buurtwild/t netwerk als toegangspoort tot deze doelgroep.

3.7. Zet in op fraudebestrijding
Lokale besturen krijgen een sterkere rol toebedeeld in de bestuurlijke
handhaving – met door hogere overheden toegewezen verplichtingen –
om vormen van fraude zoals domiciliefraude, identiteitsfraude, sociale
fraude, schijnhuwelijken en -erkenningen op te sporen en aan te pakken.
De komende periode zal dit nog belangrijker worden. Versterk de focus
op het vlak van het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen
van cybercriminaliteit en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot
internetcriminaliteit (o.m. hacking). Zet bij het aanpakken van deze fenomenen in op een verregaande samenwerking met verschillende relevante
partners.
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4. Zet maximaal in op de netheid van de publieke
ruimte
4.1. Werk een structurele aanpak uit rond sluikstort, zwerfvuil
en afval, waarbij preventieve maatregelen, sensibilisering
en handhaving op elkaar afgestemd zijn
Een nette stad is een aantrekkelijke stad. Omgekeerd zorgt een vuile
stad voor een groter onveiligheidsgevoel. Voer de strijd tegen zwerfvuil
en sluikstort op met een integrale en structurele aanpak door preventie,
sensibilisering, handhaving en opkuis. Onderzoek de haalbaarheid om
bijkomende voorzieningen aan te bieden waar bewoners of bedrijven die
geen ruimte hebben om afval te stockeren hun afval – tegen betaling –
kunnen deponeren. Versterk de handhaving door stadsmedewerkers in
te zetten die GAS-vaststellingen kunnen doen voor specifieke inbreuken
zoals zwerfvuil en sluikstorten; uiteraard in nauwe samenwerking met de
politie. Evalueer het gebruik van verplaatsbare camera’s en zet deze in op
de gedefinieerde ‘hot spots’. Investeer in bijkomende mensen en middelen die instaan voor de reiniging van de stad. Bestendig de werking van
het Overlast Overleg Team (OOT) – waarin alle betrokken actoren vertegenwoordigd zijn – dat instaat voor de integrale aanpak, uitwerking en
opvolging van complexe overlastsituaties.
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4.2. Zet sensibiliseringsacties op die de fierheid over een veilige,
nette en aantrekkelijke buurt stimuleren
Aalst telt een ruim aantal initiatieven waarbij individuele burgers of
verenigingen acties opzetten rond opkuis van zwerfvuil, al dan niet met
ondersteuning van de stad. Versterk deze aanpak en stimuleer onze inwoners om actief burgerschap en eigenaarschap op te nemen in hun buurt.
Zo zorgen we samen voor een nette, aangenamere woonwijk. Dit kan via
wijkcomités of via BuurtInformatieNetwerken (BIN’s), waarvan we de werking maximaal willen faciliteren door bijvoorbeeld tussen te komen in de
communicatiekosten, het organiseren van overleg en intervisie tussen de
verschillende BIN’s en hun leden, of via bijkomende responsabilisering bij
scholen door hen te stimuleren om de schoolomgevingen en de zogeheten ‘snoeproutes’ proper te houden.

4.3. Maak onderhoudsvriendelijke en duurzame keuzes bij
aanleg van openbaar domein
De aanwezigheid van onkruid wordt door velen als vuil of onverzorgd
aanzien. De stad ten allen tijde helemaal onkruidvrij houden is echter
enerzijds niet haalbaar – daarvoor groeit het onkruid in bepaalde periodes te snel – en is ook helemaal niet nodig en nuttig. De aanwezigheid
van een beperkte hoeveelheid onkruid kan geen kwaad en heeft zelfs een
ecologische meerwaarde. Kies bij de aanleg voor een openbaar domein
dat met minimale inspanning rein en groen kan zijn, met bijvoorbeeld
keuze voor monolietverharding bij trage wegen. Onkruidbestrijding is een
taak van elke burger, die zelf instaat voor de reinheid van het voetpad aan
zijn of haar woning. Burgers dienen bijkomend gesensibiliseerd te worden
over deze aanpak. Onderzoek – in afstemming met het Vlaams beleid

rond PMD en statiegeld – de meerwaarde en de praktische haalbaarheid
van gescheiden vuilnisbakken (minstens restafval – PMD) op het openbaar domein, met focus op het stadscentrum en de parken.

4.4. Stel een duidelijke doelstelling om evenementen te
verduurzamen en afvalarmer te maken
Maak er voor alle evenementen in onze stad een prioritaire aanpak van
om de afvalproductie te beperken en om de straten en pleinen proper te
houden zowel voor, tijdens als na het evenement. Met financiële tegemoetkoming en bewustmakingsacties sporen we organisatoren aan om
sterker in te zetten op afvalpreventie en opkuis. Werkbare systemen met
hergebruik van bekers of eetgerei moeten aangeboden en gestimuleerd of
zelfs verplicht worden om de afvalproductie drastisch te beperken. Zorg
ervoor dat bezoekers van evenementen op innovatieve manier gesensibiliseerd worden. Maak van Carnaval een toonbeeld op het vlak van de
verduurzaming van het Aalsterse evenementenbeleid, met ook het inzetten op alternatieve, meer duurzame grondstoffen voor het maken van
praalwagens, het beperkte gebruik van dieselmotoren, een nieuwe keten
voor de inzameling en recyclage van zuivere EPS (expanded polystyrene
of isomo), enz.
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Uitdaging 2
Duurzame, klimaatbestendige
en toekomstgerichte stad
Een duurzaam, klimaatbestendig en toekomstgericht Aalst blijft ook voor onze
kinderen en kleinkinderen leefbaar. Het veranderende klimaat dwingt ons tot acties
waarbij we duurzaam en behoedzaam moeten omspringen met onze grondstoffen.
Een toekomstgericht Aalst houdt rekening met alle partners op ons grondgebied en
houdt een voldoende lange termijnperspectief voor ogen.

Bebouwde oppervlakte
1997

2007

1 987 ha

2017

2 190 ha

2 311 ha

Restafval per inwoner (2017)

Zuiveringsgraad van de rioleringen (2016)

130 kg jaarlijks per inwoner

98,3% van de Aalstenaars

(centrumsteden 196kg)

aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
(centrumsteden 93,5%)

Jaarlijkse toename: +16 ha

CO2-emissie per inwoner (2016)

Totaal energieverbruik per sector (MWh) (2016)

4,8 ton

600 000

(centrumsteden: 5,1 ton)
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Duurzaamheid en comfort
van de woning (2017)

53%
doet aan energie- of waterrecuperatie
36% (centrumsteden 30%)
heeft minstens middelmatig comfort
86% (centrumsteden 90%)
woont in een energiezuinige woning
(centrumsteden 56%)

Bio-landbouw (2017)

		
4,6ha

(0,15% van de totale opp. landbouw)

12 percelen

Ecologisch gedrag (2017)

10% (centrumsteden 11%)
is bewust kleiner gaan wonen
15% (centrumsteden 17%)
zet bewust de verwarming lager
68% (centrumsteden 72%)
doet aan autodelen

Duurzame, klimaatbestendige en toekomstgerichte stad
Beleidsaanbevelingen en acties

5. Werk aan de klimaatrobuustheid van onze
stad en versterk onze klimaatambitie
5.1. Ontwikkel een hemelwaterplan dat de stad beschermt
tegen overstromingen en een buffer biedt voor langdurige
droogte
De stad vrijwaren van overstromingen vergt een constante waakzaamheid, investeringsritme, bewustzijn en handhaving. Daarnaast is er ook
de steeds minder evident wordende vraag naar beschikbaarheid van voldoende water voor mens en natuur in periodes van langdurige droogte.
Maak de keuze voor de opmaak van een globaal hemelwaterplan dat de
noden en randvoorwaarden bepaalt om te komen tot een stad waar de
waterhuishouding onder controle is en dat in de toekomst ook zal blijven,
rekening houdend met de steeds toenemende verharding en gewijzigde
neerslag. Zorg dat het hemelwaterplan zich zowel richt op het opvangen,
bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als het hergebruiken van hemelwater, wat zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen
kan bieden.
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5.2. Investeer in het onderhoud en de renovatie van riolen,
grachten, waterlopen, buffers en infiltratievoorzieningen en
werk knelpunten weg in functie van een 100%-zuiveringsgraad
Onderhoud, renovatie en heraanleg van rioleringen vergen een constant
investeringsritme, waarbij de hiervoor bestemde inkomsten uit de saneringsbijdrage onvoldoende zijn. Zorg voor bijkomende investeringen die
nodig zijn om een zuiveringsgraad van 100% te behalen, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water voorschrijft, met 2015 als oorspronkelijke en 2027
als ultieme deadline. Zorg voor propere waterlopen en voer de nodige
rioleringsprojecten uit zodat Aalst tijdig voldoet aan de Europese richtlijn.

5.3. Zorg voor de uitwerking van een groenplan (groenvisie 2050)
en de realisatie van een aantal korte termijnacties (2020-2025)
Het groenplan is een beleidsdocument dat het aanwezige groen, zijn
waarden, samenhang en functie beschrijft en analyseert, de behoeften
bepaalt en een toekomstvisie en strategie voor de groene ruimte in de
stad formuleert. Zet in op het verder vergroenen van de stad zodat het
hitte-eilandeffect wordt gemilderd. Groen biedt daarnaast ook voordelen
op het vlak van luchtkwaliteit (cfr. 16.1), het creëren van mogelijkheden
voor sport, spel en recreatie (beleefbare publieke ruimte), het herstellen
van de biodiversiteit,… Eén van de belangrijke projecten is het uitwerken
van een studie voor de Groenpool, het open ruimtegebied tussen Aalst,
Affligem, Opwijk en Asse. Behoud de groene ruimtes in de stad (Graanmarkt, Koningin Astridpark) en bouw die verder uit waar mogelijk. Zo zou
het ‘speelbosje’ aan de Gentsesteenweg dat nu vooral als passage dient
voor voetgangers en fietsers een hogere belevingswaarde kunnen krijgen
en zouden de Hopmarkt en het Esplanadeplein kunnen vergroenen.
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5.4. Zet in op het stormbestendig maken van ons openbaar
domein en de gebouwen op ons grondgebied
Door de opwarming van het Noordzeewater zijn er meer intense stormen
en windvlagen. Anticipeer hierop en pas ons openbaar domein en de
gebouwen op ons grondgebied aan, zodat deze stormbestendig zijn. Dit
kan onder meer door analyses, het verzamelen en communiceren van
goede praktijkvoorbeelden en het realiseren van concrete ingrepen in het
openbaar domein.

5.5. Veranker de coherente aanpak rond groen, water, verharding
en gebouwen in vergunningsinstrumenten, subsidie- en
belastingsreglementen en het handhavingsbeleid
Het verankeren van verschillende aspecten die onze stad klimaatrobuuster maken (vergroening, beperken van verharding, opvangen, laten infiltreren en hergebruiken van hemelwater, investeringen in het kader van
het stormbestendigheid, werken aan stadsinfrastructuur, enz.) in gemeentelijke verordeningen, RUP’s, masterplannen, het vergunningenbeleid en
subsidie- en belastingsreglementen is absoluut noodzakelijk om ervoor
te zorgen dat er op het terrein daadwerkelijk iets verandert. Leg daarnaast
ook de omgang met de concrete gevolgen van de klimaatverandering
vast in noodplannen, coördinatie van schadevaststellingen, tussenkomsten van verzekeringen, enz. Zorg voor een heldere sensibiliserings- en
communicatieaanpak gericht aan de bevolking. Hanteer een consequent
handhavingsbeleid als sluitstuk door de toepassing van de regels op het
terrein ook effectief na te gaan.
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5.6. Bekrachtig en concretiseer de ambitie om tegen 2050 als stad
klimaatneutraal te zijn en investeer in innovatie op het vlak
van energie- en nutsvoorzieningen
Aalst ondertekende in 2014 het burgemeestersconvenant met een
doelstelling van 20% reductie van de broeikasgasuitstoot tegen 2020.
Werk een nieuw Klimaatactieplan uit voor de periode tot 2030 met een
CO2-reductie van minstens 40% t.o.v. 2011. Ondersteun de ontwikkeling
en toepassing van innovatieve systemen zoals warmtenetten, Boorgat-Energie-Opslag -velden, efficiëntere en geluidsarme windmolens,
‘smart grids’, energiezuinige openbare verlichting, nieuwe vormen van
energievoorzieningen en energiehubs, duurzame vervoersmiddelen,...
zeker in nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Neem maatregelen
om ervoor te zorgen dat de kansen voor collectieve systemen op lange
termijn open blijven, en vermijd dus dat er een ‘lock-in’ gecreëerd kan
worden door één leverancier. Onderzoek de potenties voor warmtenetten die gebruik maken van de restwarmte van Tereos en andere aanbieders van warmte. Bepaal locaties voor windmolens op ons grondgebied
en werk hiervoor een kader uit. Stimuleer rechtstreekse (financiële)
participatie van burgers, bedrijven en ontwikkelaars bij de realisatie
van deze innovaties, gezien de overheidsmiddelen beperkt zijn. Betrek
Eandis, Vito en andere kennisinstellingen.

5.7. Versterk het stimuleringsbeleid rond klimaatvriendelijke en
duurzame keuzes via subsidies/premies, groepsaankopen,
ondersteuning en sensibilisering
Zet verder in op subsidies/premies, groepsaankopen, goedkope leningen
en adviesverlening voor burgers, verenigingen en bedrijven in de ruime regio. Sensibiliseer deze doelgroepen onder meer via evenementen, sociale

media en participatieve workshops om zo de betrokkenheid aangaande
de klimaatproblematiek verder te verhogen. Vertaal de globale gevolgen
van klimaatverandering naar lokale gevolgen die nu al voelbaar zijn voor
onze bewoners en bedrijven. Werk verder zoveel mogelijk via een wervende positieve insteek die streeft naar haalbare oplossingen en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid, eerder dan een focus te leggen
op doemdenken en negativiteit.

5.8. Geef samen met de andere entiteiten binnen Groep Aalst
het goede voorbeeld door klimaatvriendelijke en duurzame
keuzes te maken in aankopen, projecten en evenementen en
draag deze keuzes ook uit
Zet voor de eigen projecten, werken in openbaar domein, gebouwen,
activiteiten, aankopen,… in op klimaatvriendelijkheid op het vlak van
energietransitie, afvalverwerking, waterhuishouding, duurzaam materialenbeheer, vergroening van het wagenpark en zo meer. Hanteer ambitieuze normen en labels zoals BREEAM, de Vlaamse duurzaamheidsmeter, CO2-voetafdruk. Voorbeeldprojecten van gebouwen of gebieden
waarin dit kan worden toegepast zijn Immerzeel+, De Kaaien, de nieuwe
evenementenhal op Tragel, het energiezuiniger maken van CC De Werf,
investeringen in scholenbouw en kinderopvang, enz. Zet goede keuzes
en sterke verwezenlijkingen op het vlak van duurzaamheid in de verf en
draag ze uit vanuit een voorbeeldrol. Via het brede netwerk van scholen,
kinderdagverblijven, sportclubs en vele andere partners van de entiteiten binnen Groep Aalst krijgen sensibiliseringsinitiatieven zoals bijvoorbeeld het MOS-project (Milieuzorg Op School) en ‘Donderdag-Veggiedag’ een ruim bereik.
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6. Houd het langetermijnperspectief [Aalst 2050]
voor ogen. “Hoe kan onze stad maximaal
anticiperen op de stedelijke uitdagingen van
morgen?” [‘Aalst in een pioniersrol’]
6.1. Stimuleer innovatie als een middel om onze organisatie
weerbaarder te maken voor toekomstige uitdagingen
Maak gebruik van nieuwe technologieën, slimme inzet van informatie en
sociale innovatie om onze stad weerbaarder te maken voor toekomstige
uitdagingen. Investeer tijd om te leren van goede praktijken en slimme
oplossingen van andere steden of partners. Denk na hoe digitalisering,
blockchain, big data, internet of things, virtual reality,… kunnen worden
ingezet om onze werking en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Pas de proeftuinwerking van de stad verder toe om ook rond andere
maatschappelijke uitdagingen – samen met een panel van stakeholders
– aan cocreatie te doen, nl. innovatieve ideeën te bedenken om tegemoet
te komen aan bepaalde noden en deze dan uit te testen. Geef ruimte en
creëer een kader om innovatieve voorstellen als pilootproject in Aalst uit
te proberen.

6.2. Vernieuw participatie- en inspraakvormen in functie van
dynamische samenwerkingsvormen en vooruitstrevende
inzichten van burgerparticipatie
Klassieke adviesraden hebben hun waarde als belangenbehartigers van
de socio-culturele, sport- en culturele verenigingen, maar stoten stilaan op
hun limieten. Er ontstaan echter ook nieuwe vormen van gemeenschap,
burgerinitiatieven van gelijkgestemden of mensen die zich – al dan niet tij-

delijk – engageren voor een bepaald project of doel. Speel in op de tendens
en zorg voor nieuwe inspraakvormen die inspelen op deze wisselende engagementen. Herwerk adviesraden tot echte participatie- en cocreatieorganen, zodat samenwerking in twee richtingen in de praktijk mogelijk wordt.
Geëngageerde burgers die mee willen werken aan oplossingen (en niet
enkel willen luisteren en klagen over wat niet goed loopt) maken dan deel
uit van een geprivilegieerde groep stadsmakers. Ga op zoek naar nieuwe
vormen om de inspraak uit het Aalsterse middenveld structureel te kunnen
blijven garanderen. Betrek de bevolking en alle doelgroepen bij concrete
projecten en zorg ervoor dat ontwikkelingen gedragen worden. Dit geldt in
het bijzonder voor jongeren, als onze toekomstige bevolking.

6.3. Lanceer een traject ‘Aalst 2050’ waarin we samen met al wie
onze stad maakt naar een toekomstbeeld voor onze stad
toewerken
Hoe willen we in 2050 nog steeds een stad zijn die op mensenmaat
geschoeid is? Hoe moet ’Aalst X.0, stad van mijn dromen’ er binnen 30 jaar
uitzien? De maatschappelijke context verandert snel: nieuwe technologieën, verregaande digitalisering, individualisering, collectiviteit en identiteit
die onder druk staat,… Organiseer een traject met bijvoorbeeld een aantal stadslabo’s om oplossingen te vinden op de vraag hoe Aalst maximaal
kan anticiperen op de uitdagingen van morgen. Denk samen met onze
partners – bedrijven, middenveld, socio-culturele verenigingen, kennisinstellingen, burgers,… – na over het toekomstperspectief van Aalst. Speel
slim in op innovaties om te komen tot een duurzame, aangename plek
om te leven. Houd rekening met de technologische, economische, institutionele, demografische, ecologische en sociale bovenlokale trends en
speel in op opportuniteiten om op specifieke domeinen een pioniersrol te
vervullen.
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In een aantrekkelijke woonstad blijft het aangenaam wonen, ondanks de bevolkingstoename en het feit dat de beschikbare Aalsterse ruimte schaarser
wordt. Door de focus te leggen naar de kwaliteit van de woning én de
woonomgeving versterken we het aanbod en verminderen we de honger
naar meer ruimte.
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Uitdaging 3
Aantrekkelijke woonstad
met aangename woonwijken
In een aantrekkelijke woonstad blijft het aangenaam wonen, ondanks de
bevolkingstoename en het feit dat de beschikbare Aalsterse ruimte schaarser wordt.
Door de focus te leggen op de kwaliteit van de woning én de woonomgeving versterken we
het aanbod en bereiken we een duurzamer ruimtegebruik.

Inwoners

Huishoudens (2017)

19,5%

61,1%

minderjarigen
(0-17 jaar)

actieve bevolking
(18-64 jaar)

= 16 548

(+19,2% sinds 2005)

= 51 888

(+6,7% sinds 2005)

19,5%
senioren
(+65 jaar)

2006

= 16 574

2018

(+11,8% sinds 2005)

2030

Inwoners

Huishoudens

77 791
85 437
91 626

34 569
38 347
41 607

(+509 per jaar)

alleenstaand

34,4%

alleenstaand
met kinderen

9,4%

(+272 per jaar)

koppel
zonder kinderen

27,5%

Gemiddelde verkoopprijs (2016)

koppel
met kinderen

26,8%

197 115 EUR (+61% sinds 2005)
Appartementen, flats, studio’s: 236 873 EUR (+84% sinds 2005)
Villa’s, bugalows, landhuizen: 358 943 EUR (+27,5% sinds 2005)
Gewone woonhuizen:

Tevredenheid over
de woonomgeving (2017)

Woningen (2017)

28 771
10 034
1 366
1 584
1962

42%

Eensgezinswoningen (+3% in 10 jaar)

Voorzieningen
(centrumsteden 45%)

Appartementen (+40 % in 10 jaar)

71%

Groen in de buurt
(centrumsteden 74%)

Handelshuizen (-17% in 10 jaar)
Andere (kerken, scholen,... (+255% in 10 jaar)

56%

werd gebouwd vóór 1962
(centrumsteden 53%)

Verhuisintentie (2017)

86%

heeft centrale verwarming
(centrumsteden 90%)

Winkelen in de buurt
(centrumsteden 78%)

23%

72%

Geschikte plekken voor de jeugd
(centrumsteden 48%)

wil volgende 5 jaar verhuizen
(centrumsteden 29%)

38%

13%

binnen de stad

10%

buiten de stad

Aantrekkelijke woonstad met aangename woonwijken
Beleidsaanbevelingen en acties

7. Ga voor een ruimtelijke strategie die de beperkte
beschikbare ruimte optimaal benut [ruimte als
schaars goed] en hanteer daarbij de ‘mensenmaat’ als ijkpunt
7.1. Werk een ruimtelijke aanpak uit waarbij het stedelijke gebied
en het buitengebied elkaar complementair versterken
Valoriseer de dualiteit tussen het verstedelijkte stadscentrum en de landelijkere deelgemeenten als een sterkte, waarbij de focus moet liggen op
een zorgvuldig ruimtegebruik. Werk visies en juridische instrumenten uit
om het stedelijke gebied kwaliteitsvol te verdichten en om in het buitengebied de open ruimte te vrijwaren en bijkomende open ruimte te creëren
door lintbebouwing terug te dringen, woonuitbreiding te beperken, de
dorpskernen verder uit te bouwen (zonder hierdoor het dorpse karakter te
verliezen) en de versnippering en ruimtelijke verrommeling tegen te gaan.
Benut het buitengebied meer voor recreatie, landbouw, natuurbeleving,
sport en het herstellen van de biodiversiteit. Stem het vergunningenbeleid
hier op af, net als de handhaving op basis van duidelijke prioriteiten en
afspraken over hoe om te gaan met planbaten en planschade. Leg deze
krijtlijnen vast in het Beleidsplan Aalst in uitvoering van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (BRV). Zorg voor de opmaak van een geactualiseerde
visie rond meergezinswoningen in het stedelijke gebied enerzijds, en het
buitengebied anderzijds, en vertaal dat naar een juridisch kader.

29
U3

7.2. Versterk en valoriseer het blauwgroene netwerk inclusief de
trage wegeninfrastructuur
Het blauwgroene netwerk met bereikbaar en toegankelijk water en groen
is cruciaal om tot een aangename leefomgeving te komen. Versterk
dit netwerk dat bijdraagt tot het klimaatrobuust maken van onze stad,
het herstellen van de biodiversiteit én het creëren van gezonde groene
ruimte voor ontspanning, recreatie, sport en lokale landbouwproductie.
Versterk natuur- en bosnetwerken en geef ruimte aan de beekvalleien.
Houd het netwerk van trage wegen in stand en versterk het in functie van
het gebruik (wandelen, fietsen, landbouwvoertuigen, paardrijden,…).
Doe dit via een multidisciplinaire aanpak in de werkgroep Trage Wegen.
Zorg voor de opwaardering van de Dender door het strategische project
De Kaaien – maak van de Dender een zichtbare en beleefbare levensader
in de stad – en het initiatief ‘Beleefbaar Denderland’. Implementeer de
Groenpool (cfr. 5.3), ga voor een inrichting van de Siesegembeekvallei met
aandacht voor water, natuur en recreatie bij de verdere ontwikkeling van
het bedrijventerrein, zet in op de herinrichting van het openbaar domein,
met aandacht voor groen en water.

7.3. Investeer in stads- en dorpskernontwikkelingsprojecten om
impact te hebben op het kwaliteitsniveau
Maak het mogelijk dat specifieke stadsdelen naar een hoger kwaliteitsniveau getild worden. Streef naar een hogere kwaliteit in elke omgevingsvergunning, richt een orgaan op dat objectief de architectuur en
beeldkwaliteit bewaakt. Maak werk van een strategisch plan voor het
Stadshart dat zowel op het vlak van toerisme, beleving, doorwaadbaarheid, erfgoed en groen een grote meerwaarde kan creëren. Zet in op de
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vorming van een concept en visuele uniformiteit voor het Stadshart met
een plan voor opwaardering van de kwaliteit van gevels en terrassen,
een coherente ‘knipoog’-visie die een typisch Aalsters accent toevoegt,
een steegjesplan, ontwerpplannen voor enkele gerichte herontwikkelingen zoals de Pupillensite (waar een mix van wonen, museumfunctie,
horeca-, handel- en evenementenruimte kan worden voorzien), de site
van het voormalige stadhuis, de site van de Brandweerkazerne/muziekacademie en de site Keizershallen.
Ontwikkel de Aalsterse stationsomgeving als een ‘toegangspoort van
onze stad’ i.p.v. een vertrekomgeving. Vermijd ‘achterkantsituaties’ en zet
bij de ontwikkeling van de stationsomgeving en de pendelparkingsite in
op kwaliteit, sociale activiteit en ontmoeting, levendigheid en stedelijke
activiteiten met hoge uitstraling. Maak van deze site het uithangbord van
de stad, het ‘onthaal’ voor Meetings, Incentives, Congresses and Events
(cfr. 17.1), toerisme, cultuur,…
Werk dorpsontwikkelingsplannen per deelgemeente uit zoals het masterplan Erembodegem.
Zet in op het strategische project De Kaaien, dat als nieuw stadsdeel
bijdraagt aan een kernversterkend beleid en een alternatief biedt voor
de betonstop in het buitengebied. Zorg voor een gefaseerde en ambitieuze vernieuwing van onze stad door de Denderomgeving als compleet
en leefbaar stadsdeel verder uit te bouwen, met meer dan 375 000 m²
ontwikkelbare vloeroppervlakte met ruimte voor woningen, voorzieningen, sport en recreatie, economie en ondernemerschap, cultuur en
onderwijs.

7.4. Werk een geïntegreerde handhavingsaanpak Omgeving uit
Met de omgevingsvergunning heeft Vlaanderen verschillende milieu- en
ruimtelijke vergunningen geïntegreerd in één vergunning. Ga op dit elan
verder en bepaal de prioriteiten, werkwijzen, houding en instrumenten voor onze geïntegreerde handhavingsaanpak, met insteken vanuit
stedenbouw, leefmilieu, wonen, economie en overlast. Werk dit uit in een
beleidsplan Handhaving Omgeving en realiseer dit met de medewerkers
op geïntegreerde wijze.

7.5. Investeer in een aantrekkelijk en coherent openbaar domein
met aandacht voor gemengd gebruik en hanteer de ‘mensenmaat’ als uitgangspunt bij de (her)aanleg van de publieke
ruimte en projectontwikkelingen
Werk heldere criteria uit waaraan een kwalitatieve ruimte op mensenmaat moet voldoen en gebruik die als toetssteen voor elk stads- en
dorpsontwikkelingsproject. Leg de kwaliteitseisen voor ontwikkelaars
hoog en hanteer een referentiekader met kwaliteitseisen voor een ruimte op mensenmaat als een onderhandelingsinstrument wanneer we
met partners aan tafel zitten. Hanteer hierbij de principes van ‘leeftijdsvriendelijk ontwerp’ (cfr. 21.2) en neem hierin de aandachtspunten op
uit de studie ‘kindvriendelijke publieke ruimte’, met aanwezigheid van
speelinfrastructuur, aanzet tot beweging, speelse prikkels, en versterk
deze met de kernwaarden ‘satire’, ‘creativiteit’, ‘vakmanschap’ en ‘lef’.
Ontwikkel een visie op ‘kunst in de publieke ruimte’ en geef deze mee
als dwingende richtlijn voor private ontwikkelaars. Zorg voor voldoende
rustpunten in ons publiek domein, zoals zitmeubels, picknickinfrastructuur, ligweides, enz.
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8. Zorg voor woonkernen met voldoende toegankelijke, bereikbare en kwalitatieve publieke en
private voorzieningen

9. Voorzie in een kwalitatief, betaalbaar en
gedifferentieerd woonaanbod dat permanent
afgestemd is op de vraag

8.1. Breng alle publieke en private voorzieningen in woonwijken
in kaart en zorg voor een sturing op het aanbod van kwalitatieve voorzieningen op maat van buurten, wijken en dorpen,
rekening houdend met de noden

9.1. Zorg voor slimme sturing van het woonaanbod door
monitoring van vraag en aanbod. Werk samen met de
partners een proactieve, gedifferentieerde strategie uit in
lijn met bevolkingsprognoses en in lijn met de vraag naar
bepaalde woontypologieën

Maak een analyse van de publieke en private voorzieningen in functie van
de noden en behoeften per wijk en werk een coherent beleid en actieplan
uit. Denk hierbij aan kinderopvang, buurtwinkels, horeca, speelpleintjes,
buurtontmoetingsplekken, jeugdinfrastructuur, parochiehuizen, feestzalen, onderwijsinstellingen, ouderenvoorzieningen, jeugd- en sportinfrastructuur, spelaanleidingen, bibliotheken, dienstencentra, medische
diensten, buitenschoolse opvangmogelijkheden, enz. Stimuleer het slim
clusteren van voorzieningen. Veranker het aanbod aan voldoende voorzieningen in voorschriften van nieuwe stads/dorpsontwikkelingen en grote
bouwprojecten. Zet verder in op de ontwikkeling van woonzorgwijken en
koppel daaraan voorzieningen op maat. Ontwikkel subsidies voor buurtwinkels in woonkernen waar geen minimum aan dagdagelijkse producten
is. Deze subsidie mag niet marktverstorend werken en moet aansluiten bij
de behoeftes binnen de woonwijk/dorpskern.

Actualiseer de woonbehoeftestudie van 2013 zodat op het aanbod
gestuurd wordt in functie van ligging en woontypologie afgestemd op
de verwachte bevolkingsevolutie. Werk indien nodig juridische instrumenten uit om hierin te sturen. Zorg ervoor dat op de nieuwe sites een
gezonde (sociale) mix ontstaat naar leeftijd, gezinssamenstelling en herkomst. Hanteer ook hier de mensenmaat als referentiekader (cfr. 7.5) en
toets af of eender welke gezinsvorm in de nieuwe projecten zijn gading
kan vinden (cfr. 9.3).

9.2. Ga voor een structurele en doortastende aanpak om de
kwaliteit van het verouderde woonpatrimonium te verhogen
Werk een actieplan uit om het verouderde woonpatrimonium gericht te
transformeren naar een hogere kwaliteit. Sommige buurten bestaan uit
aaneengesloten bebouwing zonder toegankelijke binnenruimtes. Zorg
waar mogelijk door het ‘ontpitten’ van deze binnenruimtes voor meer
groen. Betrek private investeerders bij deze acties, eerder dan dat wij als
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organisatie zelf panden kopen en renoveren. Detecteer en inventariseer
leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden en
hanteer een beleid om deze weg te werken via leegstandsheffing, gecombineerd met positieve stimulansen zoals premies en/of projecten. Maak het
verplicht om bij elke verhuring een conformiteitsattest voor te leggen. Lanceer stimulerende projecten voor eigenaars om zelf hun woning te renoveren en energiezuiniger te maken, via uitvoering van het Prikkelproject in
het projectgebied Watertorenwijk en andere te bepalen projectgebieden.
Gebruik ook specifieke premies gericht op bepaalde doelgroepen zoals
‘Wonen boven winkels’.

9.3. Realiseer in samenwerking met de partners het sociaal
objectief qua aanbod voor sociale woningen en streef naar
een goede mix op het vlak van leeftijd en diversiteit. Zorg
voor de afbouw van lange termijn sociale huisvesting in
eigen beheer
Faciliteer Sociale Huisvestingsmaatschappijen om bijkomende sociale
woningen te bouwen in lijn met de behoefte en de opgelegde objectieven. Hanteer duidelijke voorwaarden voor een geografische spreiding,
een mix aan woningtypes en een correcte kwaliteit en duurzaamheid.
Bouw het eigen patrimonium aan sociale woningen voor permanente
verhuur af en verleg de klemtoon naar een groeiend doorstroomaanbod
voor mensen met acute woonnood.

9.4. Stimuleer nieuwe woonvormen in lijn met de veranderende
vraag, zoals co-housing, intergenerationeel wonen, zorg-wonen,
ultra-compact wonen,…
Ontwikkel een visie en een beleidskader over innovatieve woonvormen.
Ontwikkel praktische instrumenten zoals een premiebeleid en aangepaste stedenbouwkundige voorwaarden om dergelijke woontypes aan te
moedigen, evenals de opheffing of herziening van de verouderde Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) die restricties opleggen voor nieuwe
woonvormen. Realiseer in samenwerking met private ontwikkelaars
zelf voorbeeldprojecten, zoals Immerzeel+ (als innovatief en ambitieus
project op het vlak van duurzaamheid en toekomstbestendige levenswijze en als voorbeeld voor de toekomstige woonvormen in Vlaanderen) of
Woonzorgwijk Mijlbeek.
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Uitdaging 4
Bedrijvige stad,
sterke werkgelegenheidspool
en broedplaats van talent
In een bedrijvig Aalst is er welvaart met economische ontwikkeling. Goederen en diensten
worden eerlijk verhandeld. Als werkgelegenheidspool speelt Aalst een belangrijk rol op de
arbeidsmarkt, waarbij het opleidingsaanbod afgestemd is op de arbeidsvraag in de stad.
In Aalst krijgt elk talent de nodige kansen om te groeien.

Bedrijvigheid

Werk

Bruto toegevoegde waarde / inwoner (2017)

Werkzaamheidsgraad (2017)

30 988 EUR

(centrumsteden 48 252EUR)

(centrumsteden 67,8%)

Aantal BTW-plichtige ondernemingen

5 184

5 422

72,5%

6 017

Aantal jobs per 100 inwoners (2017)

76

Pendel

11 227
Wonen in Aalst, werken elders: 20 463
Werken in Aalst, wonen elders: 20 117

Wonen en werken in Aalst:

64,60%

63,70%

Inkomend
Uitgaand

65%

(centrumsteden 104)

47,60%
2008

2012

2016

8,4% (centrumsteden 11,1%)

Aantal handelspanden

1 930

1 966

Werkloosheidsgraad (2017)

1 918

Jongeren (15-24 jaar)

20,2% (centrumsteden 22,4%)
Ouderen (50-64 jaar)

2008

2013

2018

Aantal leegstaande
handelspanden

CLOSED

91		131

222

7,5% (centrumsteden 9,9%)

2013

2018

Centrumsteden

Studenten ingeschreven in hoger onderwijs*
Ingeschreven in hoger onderwijs en wonend in Aalst

2733

2 821

2 913

2 957

Langdurige werklozen

50,8% (centrumsteden 50%)
Ingeschreven in hoger onderwijs en studerend in Aalst

Laaggeschoolde werklozen

50,2% (centrumsteden 49,5%)
2008

Aalst

2996

2 848

2 723

2 514

2012

2013

2014

2015

* exclusief de studierichting HBO5

Bedrijvige stad, sterke werkgelegenheidspool
en broedplaats van talent
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Beleidsaanbevelingen en acties

10. Ga voor een duidelijke bedrijfseconomische
positionering ‘Aalst als ondernemende,
creatieve en innoverende stad’, met als
speerpunt de zorg- en gezondheidseconomie,
en investeer in randvoorwaarden die het
aantrekkingsbeleid versterken
10.1. Zet in op gezondheids- en zorgeconomie als verder te
ontwikkelen economische speerpunten en ontwikkel een
marketing- en communicatiestrategie voor het concept
‘Aalst Zorgstad’
Siesegem biedt Aalst de unieke opportuniteit om een groot bedrijventerrein te ontwikkelen als ‘Health & Care Valley’ (cfr. 11.1), waarbij de focus
gaat naar gezondheid en zorg als thematische invulling. Dergelijke focus is
rationeel en onderbouwd gekozen, rekening houdend met beleidsvisies,
de vermaatschappelijking van zorg, macro-economische evoluties en
vooral met de context en het DNA van zorgstad Aalst (ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, zorgactoren, ZorgLab Aalst). De speerpuntcluster zorg en
gezondheid kent veel groeipotentieel, zal een hoge toegevoegde waarde
genereren en de lokale werkgelegenheid versterken. Bouw op dit bedrijventerrein een innovatiehub met ZorgLab Aalst als cruciale partner. Zet de
troeven van Aalst als investeringslocatie binnen de zorg- en gezondheidseconomie in de markt met een gerichte marketingcampagne die zowel
investeerders als het netwerk van intermediaire actoren bespeelt.

10.2. Zet sterke economische spelers en gevestigde waarden op
ons grondgebied in als ambassadeurs om het economische
aantrekkingsbeleid te versterken
Ontwikkel een geïntegreerd proactief beleid om Aalst als actieve
netwerkstad uit te bouwen. Stuur aan op ambassadeursrollen van de
aanwezige economische wereldspelers: Jan De Nul, Honda, OLV, ASZ,
Becton Dickinson, Ontex, Medec, Spott, Multiminds, Tereos,… Profileer
de troeven van de stad en haar ondernemingen op internationale fora
en trek actief events en congressen aan die meerwaarde bieden aan de
speerpuntcluster zorg- en gezondheidseconomie (cfr. 12.4). Zet lokale
handelaars en horeca-uitbaters met originele concepten in de kijker om
ook in dat segment de aantrekking te versterken.

10.3. Speel de ligging van onze stad uit als een opportuniteit
en zet in op een vlotte bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen en kantorencomplexen
Aalst is centraal gelegen, in het hart van Europa, tussen het Oost-Vlaamse economisch knooppunt Gent, de Europese hoofdstad Brussel en de
havenstad Antwerpen. Deze centrale ligging biedt zowel nationaal als
internationaal voordelen: een vlotte bereikbaarheid, minder grootstedelijke problematieken, een beperktere filegevoeligheid dan Brussel,
Gent en Antwerpen, en een nog groot potentieel aan werknemers die
in eigen streek willen werken. Voorzie in een vlotte ontsluiting van de
bedrijventerreinen voor goederen- en personenvervoer, onderzoek
slimme oplossingen voor vrachtverkeer en benut optimaal het watergebonden goederentransport. Zet Aalst in de kijker als vlot bereikbare
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ondernemers- en werkstad. Stimuleer het zakelijk toerisme en investeer
in MICE-infrastructuur tuur (cfr. 17.1)met congresruimte, vergaderinfrastructuur en evenementenruimte. Exploreer hiervoor private samenwerkingen en zorg dat bedrijven in Aalst terecht kunnen voor hun meetings,
incentives, congressen en events.

10.4. Zet in op beleving met winkelaanbod en activiteiten
na de werkuren
Profileer Aalst als dé winkelstad in de regio waar altijd iets te beleven
valt en zorg voor goede voorzieningen (horeca, evenementen, rustplekken, flexplekken,…) voor bezoekers én werknemers. Promoot Aalst
verder als een gezellige, eigenzinnige en creatieve stad. Werk aan een
betere afstemming tussen de verschillende evenementen in de binnenstad en zoek naar optimale infodeling en samenwerking met de lokale
handelaars en horecazaken in het kader van onze topevents. Koppel het
winkelaanbod (cfr. 11.3) en de activiteiten aan een duidelijke overkoepelende citymarketingstrategie gericht op Aalst als stad van humor en
spot en laat dit tot uiting komen in het stadscentrum en de winkelstraten. Trek de kernwaarden creativiteit, vakmanschap, satire en lef door
in de winkel- en horecaevenementen, winkelpanden en -straten. Werk
een verordening uit om hinder van werken/werven in de binnenstad
visueel te beperken, met bijvoorbeeld bedrukte werfdoeken die Aalst als
winkelstad promoten.

10.5. Werk aan de herinrichting en verduurzaming van bedrijventerreinen en verweef niet-hinderlijke bedrijfsactiviteiten in
onze stadsomgeving
Transformeer verouderde bedrijvenzones tot duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstellingspolen. Betrek bedrijvenverenigingen als
volwaardige gesprekspartner bij de herinrichtingstrajecten waarbij de
focus ligt op samenwerking en collectiviteit. Streef voortdurend naar
een efficiënt en kwaliteitsvol gebruik van de beschikbare ruimte voor
bedrijvigheid. Vervolledig hierbij de herinrichtingstrajecten op Noord I,
DenderNoord en Erembodegem Zuid II-III, voorzie in een gefaseerde
herontwikkeling van het openbaar domein en faciliteer samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers in functie van het bedrijventerreinbeheer (parkmanagement). Ga voor meer duurzaamheid met
aandacht voor water, energieproductie, groen, mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid. Creëer parallel een beleid rond het verweven van
bedrijvigheid in woonomgevingen om potentiële sites te activeren
en het juiste bedrijf op de juiste plaats te krijgen in een gemengde
omgeving. Slimme verweving van niet-hinderlijke bedrijven maakt het
mogelijk om nieuwe ondernemingen aan te trekken en biedt kansen
aan bestaande bedrijven om uit te breiden. Investeer in permanente
monitoring van vraag en aanbod op het vlak van bedrijfsruimte en
stem de beleidsaanpak daar op af. Zorg op nieuw te ontsluiten bedrijventerreinen voor een gezinsvriendelijk aanbod aan diensten zoals
kinderopvang, strijkdienst, boodschappendienst en zo meer.
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11. Zorg voor een gedifferentieerd ondersteuningsen bedrijfsvestigingsbeleid met speciale aandacht voor starters en groeibedrijven
11.1. Ontwikkel Greenfield Siesegem tot een Health & Care Valley
en bouw het ecosysteem voor innovatie in de gezondheid en
zorg verder uit in een innovatiehub
De Health & Care Valley is exclusief bestemd voor bedrijven met productie- logistieke en/of onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten als
hoofdactiviteit, binnen het brede thema gezondheid en zorg. Mogelijke
bedrijfsactiviteiten zijn o.a. medische apparatuur, farmaceutische producten, zorgbouw en -meubilair, zorghulpmiddelen, verzorgingsproducten en voedingssupplementen, sensor- en nanotechnologie, robotica
en laboratoria. Deze veelheid aan bedrijfsactiviteiten en -sectoren biedt
kansen aan de ondernemers om innovatieve ideeën uit te werken tot
nieuwe producten en diensten. Ontwikkel hiertoe een uitgifteproces
dat o.a. volgende criteria gebruikt: focus op het thema gezondheid en
zorg, het innovatieve vermogen, de bereidheid om met andere bedrijven
en het gezondheids- en zorgecosysteem intensief samen te werken en
duurzaamheid.
Realiseer de bouw van een innovatiehub waarin ZorgLab Aalst en
een incubator voor starters en groeibedrijven gehuisvest zullen zijn.
Beleidsmakers, bedrijven, de twee internationaal gerenommeerde
ziekenhuizen, het netwerk van zorgactoren, burgers en onderwijs- en
onderzoeksinstellingen ontmoeten elkaar in deze innovatiehub. Bouw
ZorgLab Aalst met slogan ‘Zorg getest mét mensen!’ in deze hub verder

uit en betrek inwoners en zorgverleners op een actieve wijze bij innovatie om zo te fungeren als een unieke test- en experimenteeromgeving.
De integratie van een incubator voor starters en scale-ups in een innovatiehub op de site zal bovendien flexibele ruimte en een sterke omkadering bieden aan startend en innoverend ondernemerschap. Maak
Siesegem tot het fysieke knooppunt, de ruimtelijke incarnatie van ‘Aalst
Zorgstad’ waar alle partners samenwerken, innoveren en excelleren in
gezondheid en zorg.

11.2. Maak de stadsorganisatie ondernemingsvriendelijker met
een sterk onthaal, kwalitatieve dienstverlening en een
gunstig lokaal belastings- en ondersteuningsbeleid
Zet als ondernemingsvriendelijke stad sterk in op de verdere uitbouw
van de baliewerking voor ondernemers en een doorgedreven begeleiding op maat van de ondernemers, in samenwerking met de betrokken partners (Voka, Unizo, VDAB, onderwijsinstellingen,…). Ontwikkel
naast de gespecialiseerde 1 op 1 begeleiding een performante digitale
component door de uitbouw van de bestaande stadswebsite tot een
automatisch met gegevens gevoed platform dat interactief en op maat
alle informatie verstrekt aan elke ondernemersdoelgroep. Zorg er zo
voor dat ondernemers snel wegwijs worden gemaakt in de lokale ondernemerscontext, stedelijke diensten, procedures en regelgeving. Maak
de eigen medewerkers, die met bedrijven in contact komen, bewust van
hoe een ondernemer denkt en wat belangrijk is voor een ondernemer,
zodat de wijze van dienstverlening en houding van de medewerker
hier beter op afgestemd is. Versterk en profileer het huidige gunstige
lokale belastings- en ondersteuningsbeleid voor ondernemers: behoud
5 jaar vrijstelling belasting op basis van oppervlakte of drijfkracht voor

40
U4
bedrijven die zich nieuw vestigen of schaf deze af, voer andere lokale
gunstige belastingregimes in, denk na over extra financiële ondersteuningsmaatregelen voor specifieke ondernemersgroepen (starters, korte
keten, detailhandel, bedrijven in zorg en gezondheid, …) in ruil voor
maatschappelijke en/of economische voordelen en start deze op.

11.3. Werk een detailhandelsbeleid uit in functie van een toeristisch
aantrekkelijke en bruisende winkel- en horecastad
Versterk de concurrentiepositie van Aalst als winkel- en horecastad door
het aantrekken van authentieke zaken en speciaalzaken en het clusteren
van het winkelaanbod in het kernwinkelgebied (met uitzondering van
buurtwinkels). Stimuleer innovatie, zet in op vernieuwende winkelconcepten (pop-ups en hybride winkels) en pas ook de stedenbouwkundige
en andere regelgeving hierop aan. Voer parallel een actiever ondersteunend beleid inzake buurtverzorgende initiatieven zoals buurtwinkels.
Stimuleer innovatieprojecten en samenwerkingsverbanden tussen handel, horeca, ondernemers en buurten. Werk verder aan de ruimtelijke
visie voor het detailhandelsbeleid met een specifieke aanpak voor het
kernwinkelgebied, de dorpskernen, de baanwinkels en de detailhandel
aan de ring. Zorg voor vernieuwing in het horeca-, markten- en forenbeleid en de van toepassing zijnde reglementen.
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11.4. Zet in op het stimuleren en begeleiden van starters en
groeibedrijven, met als doel om lokaal talent ontwikkelingskansen te geven in eigen stad
Zet in op ‘werken in eigen streek’ en zorg zo voor een evolutie van pendelstad naar ondernemende creatie(ve)stad. Stimuleer en ondersteun
startend ondernemerschap en voorzie hiertoe de nodige omkadering.
Informeer en adviseer – samen met kennisinstellingen, werkgevers- en
sectororganisaties – starters en groeibedrijven. Neem de doorverwijsfunctie op om geïnteresseerde starters en groeibedrijven in contact te
brengen met het juiste initiatief: Broeikas voor ondernemende jongeren
vanaf 16 jaar; de Innovatiehub op Siesegem voor starters en groeibedrijven binnen het brede thema van gezondheid en zorg; en andere
initiatieven binnen en buiten onze stad bijvoorbeeld naar het bedrijvencentrum, de Steamfactory, Cimorné,… Voorzie in een aantrekkelijk
ruimtelijk aanbod voor starters en creëer een creatieve (starters)hub op
een laagdrempelige locatie in de binnenstad (op korte termijn bijvoorbeeld in CC De Werf, in de toekomst in De Gendarmerie) als broedplaats
voor ondernemers(zin). Voorzie binnen dit startershuis ruimte voor ontmoeting, mogelijkheid tot individuele en/of groepstraining, flexplekken
en kruisbestuiving met andere beleidsdomeinen (kunst, cultuur, sport,
toerisme). Werk daarnaast een pre-startersbeleid uit voor jonge mensen
die nét hun eerste stappen zetten in het ondernemerschap. Organiseer
jaarlijks een startersevent voor starters en groeibedrijven en voer opnieuw ‘gratis starten’ in waarbij het inschrijvingsgeld voor de registratie
bij een erkend ondernemingsloket (87 EUR) terugbetaald wordt door de
stad. Voer de regierol uit met behulp van een starterscoach.

11.5. Ontwikkel De Gendarmerie als broedplaats voor talent
Ontwikkel De Gendarmerie als broedplaats van talent, met ruimte voor
elk initiatief dat Aalsters talent ontwikkelt of creatieve ideeën stimuleert. Bouw via samenwerking met (sociale) ondernemers, bedrijven en
opleidingsinstellingen de ontmoetingsplek en werklocatie uit tot een
ruimte waar iedereen welkom is om talent te ontdekken en/of te ondersteunen. Stem projecten af met de rol en oriëntatie van de culturele
instellingen zoals CC De Werf, Utopia en ’t Gasthuys Stedelijk Museum.
Maak van De Gendarmerie een groene ontmoetingsplaats waar elke
Aalstenaar, zonder onderscheid, kan langskomen om te genieten van
het aanwezige aanbod.

11.6. Zet vanuit de regierol in op lokale voedselstrategieën en
korte keteninitiatieven
Stimuleer lokale duurzame landbouw door landbouwers en sectororganisaties te informeren en te adviseren. Zorg voor het ruimtelijk
beschermen en waar mogelijk zelfs uitbreiden van het bestaande landbouwareaal. Ondersteun coöperatieve structuren voor duurzame landbouwproducten en korte keteninitiatieven en moedig stadslandbouw
aan. Breng landbouwers en lokale producenten in contact met lokale
markten (zaterdagmarkt, De Gendarmerie, Buurderij), lokale horeca,
lokale voedingsbedrijven, supermarkten, buurtwinkels en organisatoren
van evenementen. Sensibiliseer burgers voor het aankopen van lokaal
geproduceerde levensmiddelen en promoot streek- en seizoensproducten samen met de producenten.
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12. Zet in op betere afstemming tussen talentontwikkeling en ondernemersbehoeften, rekening
houdend met de rol die het (hoger) onderwijs,
de creatieve en culturele sector hierin kunnen
spelen
12.1. Weeg op een betere afstemming tussen opleidingsaanbod en
arbeidsmarkt door sterker samen te werken met het voortgezet onderwijs en ga de exodus van Aalsters talent tegen
Stem het opleidingsaanbod beter af op de lokale noden van de arbeidsmarkt en weeg op een sterkere afstemming met de secundaire
en hogere scholen. Neem initiatieven die de toegevoegde waarde als
(hoge)scholenstad kunnen verhogen, met minder generieke en meer
exclusieve opleidingen. Tracht een masteropleiding naar Aalst te halen.
Veranker alle onderwijsspelers met economische en private partners via
platformen zoals Fablabfactory. Scherp de creativiteit en ondernemingszin bij studenten aan. Stimuleer de ondernemerschapscultuur in de
hogere jaren van het secundaire, het hogere en het volwassenenonderwijs en draag bij tot de vorming van de ondernemers van de toekomst.
Zet de huidige samenwerking met de Aalsterse hogescholen binnen het
ecosysteem Broeikas voort en blijf lokale ondernemers inschakelen als
rolmodellen/ambassadeurs voor ondernemerschap. Werk ook samen
met de hogescholen en universiteiten aan de uitbreiding van het aanbod op het vlak van gezondheids- en zorgopleidingen in Aalst en betrek
hen in het lokale ecosysteem van bedrijven en ziekenhuizen. Stimuleer
via het flankerende onderwijsbeleid het aanbieden van STEM-opleidin-

gen en duaal leren door Aalsterse bedrijven/scholen te informeren over
de mogelijkheden en het faciliteren van de samenwerking. Ontwikkel
een integraal en netoverschrijdend actieplan om het aantal vroegtijdige
schoolverlaters te laten dalen.

12.2. Werk aan een netoverschrijdende onderwijsvisie en een
afgestemd flankerend onderwijsbeleid
Zet verder in op de uitbouw van een flankerend onderwijsbeleid waarbij,
in samenwerking met de lokale actoren, acties opgezet worden voor het
basis-, secundair en hoger onderwijs in Aalst. Neem de regierol op in het
sensibiliseren en ondersteunen van het lokaal onderwijsveld om alle
kinderen en jongeren maximaal te laten participeren aan het onderwijs.
Denk hierbij aan acties gericht op het voorzien van een warme overgang
van opvang naar school,het verhogen van kleuterparticipatie, ouderbetrokkenheid, het voeren van een kostenbewust beleid, huiswerkbegeleiding, samenwerking tussen onderwijs, welzijn en vrije tijd en de uitbouw
van brede scholen, preventie van spijbelen en schooluitval, verhogen
van executieve functies (vb.: impulsbeheersing, concentratie,…) bij
jonge kinderen, een taalstimulerend aanbod (o.a. Taalcoach, TAALst,
Alfaklassen, Taalbubbels, …), een aanbod voor anderstalige nieuwkomers, opvolgen van de beschikbare capaciteit in het onderwijs, enz.
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12.3. Blijf investeren in het pedagogische, infrastructurele en
maatschappelijke luik van het stedelijk onderwijs
Zet als organiserend bestuur van het stedelijk onderwijs in op de verdere
uitbouw van een kwalitatief onderwijsaanbod en zorg voor de ontwikkeling van een gedragen visie voor het stedelijk basisonderwijs (kleuter- en
lager onderwijs) en het kunstonderwijs (voltijds kunst secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs). Zorg voor de versterking en verdere
professionalisering van de werking, samenwerking en branding van de
stedelijke scholen en ontwikkel een beleid interne kwaliteitszorg. Zet
verder in op het ondersteunen en het verhogen van de competenties
van de directeurs van het stedelijk onderwijs. Zorg voor de (verdere)
implementatie en uitrol van de hervormingen binnen het secundair
onderwijs en het nieuwe niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs binnen de stedelijke Academies (Academie voor Beeldende Kunsten
en Academie voor Podiumkunsten). Speel in op opportuniteiten om
nieuwbouwprojecten (bv. stedelijke kleuterscholen Krawietelken en
Zavelken) en bouw- en renovatiedossiers voor schoolinfrastructuur te realiseren (bv. Academie voor Beeldende Kunsten) en in te dienen. Bereid
de stedelijke scholen voor op een nieuwe doorlichtingsronde inzake
Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne (BVH).

12.4. Zorg voor een toereikend aanbod voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang dat kwalitatief, betaalbaar en
toegankelijk is
Ontwikkel een beleid inzake een kwalitatief na- en buitenschools
opvangaanbod voor kinderen van 0 tot 16 jaar met o.m. kleuteropvang,
speelpleinwerking, sport- en of culturele activiteiten, samenwerking

met private partners. Besteed daarbij ook aandacht aan de infrastructuur waarbinnen dit aanbod ontwikkeld en gedaan wordt. Bouw een
kwalitatief, gebiedsgericht vakantieaanbod uit waarbij er samenwerking
is tussen stadsdiensten en particuliere initiatieven. Voer een ondersteuningsbeleid om lokale initiatieven te informeren, aan te moedigen, te
ondersteunen en kwalitatief uit te bouwen. Leid zoveel mogelijk gezinnen naar kinderopvang toe zodat elke persoon van het gezin maximaal
zijn talenten kan ontwikkelen. Om de toegankelijkheid van de (kinder)
opvang te verhogen rollen we het KOALA-project (kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding) verder uit. Maak hierbij gebruik
van informele netwerken om de bestaande drempels te overwinnen en
werk samen met lokale partners op het terrein.

12.5. Experimenteer met nieuwe (sociale) economie concepten en
zet creativiteit en cultuur in als krachten voor innovatie in
dienstverlening
Vul specifieke noden aan lokale dienstverlening in met sociale economie
als partner, gekenmerkt door een flexibel en innovatief karakter. Focus
hierbij op de ecologische impact en expertise in arbeidsintensieve taken
waardoor sociale ondernemingen een perfecte aanvulling zijn op de
kerntaken van de stad. Geef socio-culturele spelers zoals CC De Werf,
Utopia, ’t Gasthuys Stedelijk Museum, Cinema en De Gendarmerie een
belangrijkere rol op het vlak van cultureel/artistieke cocreatie en voorzie
binnen deze werkingen ’experimenteer- infrastructuur‘. Positioneer deze
culturele instellingen in de stad elk vanuit hun eigen unieke visie.
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13. Voer een gericht activeringsbeleid voor kansengroepen door een sterkere samenwerking met
verschillende partners
13.1. Zet in op een breed activeringsbeleid, met ruimte voor
responsabilisering, opvolging en begeleiding
Verbeter de randvoorwaarden zodat een geschikte job voor alle bevolkingsgroepen een haalbaar streven is. Zet verder in op een multi-probleem analyse. Benader de werkzoekende als een cliënt, waarbij vanuit
een holistische invalshoek gekeken wordt naar het ideale traject om
kansengroepen toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Trek de evolutie die
op het gebied van activering heeft plaatsgevonden naar een ruimere
benadering verder door. Daar waar vroeger enkel ingezet werd op pure
sociale tewerkstellingen artikel 60 §7, wordt activering intussen vanuit
een breed perspectief bekeken met verhoogde aandacht voor jongeren,
gezinnen met kinderen, sociaal kwetsbaren, nazorg na een traject artikel
60 en doorstroom naar een echte job. Activering in de brede zin betekent ook dat niet alle cliënten die worden opgevolgd onmiddellijk klaar
zijn voor een effectieve tewerkstelling. Met deze mensen wordt gekeken
welke randvoorwaarden/randproblematieken eerst moeten worden
aangepakt om een effectieve activering op termijn mogelijk te maken.
Ga een strategische samenwerking aan met VDAB om het tewerkstellings- en opleidingsaanbod nog meer af te stemmen op de specifieke
noden en uitdagingen van Aalst. Leg bijvoorbeeld de focus op opleidingen rond zorg en gezondheid.

13.2. Zet het aankoopbeleid van de stad in als krachtig instrument
om de tewerkstelling van kansengroepen te stimuleren
Jaarlijks besteedt de stad een groot bedrag uit aan overheidsopdrachten. Deze opdrachten kunnen ook een grote sociale impact genereren
door op een structurele manier sociale clausulering in te bouwen. Stippel een traject uit waarbij de verschillende methodes en instrumenten
onderzocht worden om die overheidsopdrachten te selecteren die een
maximale sociale impact kunnen opleveren door bijvoorbeeld bepaalde
deelopdrachten uit te besteden aan de sociale economie en/of aannemers te laten kiezen uit een sociale criteria menu met o.a. garanties op
stageplaatsen voor jongeren uit ‘leren en werkenstelsels’ of langdurig
werkzoekenden.

13.3. Motiveer en inspireer werkgevers om te werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door meer te
investeren in hun eigen menselijk kapitaal en kwetsbare
doelgroepen te laten (door)groeien in hun ondernemingen
Stem vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af. Zet in
op sociale economie als een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat hen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Bouw
hierbij de huidige regierol verder uit ter versterking van de sociale economie. Profileer Aalst als modelstad voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen door een actieve rol op te nemen in De Gendarmerie en er
een hotspot voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en talentontwikkeling in te richten.
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Uitdaging 5
Zorgzame en
gezonde stad
In een zorgzaam Aalst wordt aan elke inwoner een gezonde leefomgeving en een
menswaardig bestaan gegarandeerd, krijgt iedereen dezelfde kansen en wordt armoede
proactief bestreden. Inwoners van Aalst kunnen van een breed dienst- en hulpverleningsaanbod
genieten en worden gestimuleerd om zelf een zorgrol op te nemen. Aalst zet in op de fysieke en
mentale gezondheid van ieder individu.

Zorg

Gezondheid

Armoede

Thuiszorg

Aantal huisartsen
in Aalst (2014)

Inwoners met goede
gezondheid (2017)

Huishoudens met betalingsmoeilijkheden (2017)

Mantelzorg
(2017)

Groei t.o.v. 2003:
(centrumsteden +0,2%)

(centrumsteden 70%)

(centrumsteden 15%)

-7,6%

67%

Residentiële ouderenzorg (2018)
Woonzorgcentra: 11

7
Dagverzorgingscentra: 3
Groepen van assistentiewoningen:
Centra voor herstelverblijf:

1

13

Plaatsen residentiële ouderenzorg
per 1 000 65-plussers (2017)

83,5% (centrumsteden 86,1%)

24%
(cs 29%)

19%
(cs 17%)

39%
(cs 41%)

Minder dan 1x
per maand
Meerdere keren
per maand

9,4%

Kinderen opvangen
(centrumsteden 11%)
Buur of familielid helpen

Dagelijks

Aalst

89%

(centrumsteden 19%)

14%

(centrumsteden 21,8%)

Onderwijsarmoede-indicator
in het gewoon lager onderwijs (2016)

Tevredenheid over
gezondheidsvoorzieningen (2017)

0,98
1,43

1,03
1,48

2009-2010

2012-2013

centrumsteden

1,20
1,54

14%

(centrumsteden 12%)
Mantelzorg geven

15%

(centrumsteden 14%)

2015-2016

Subjectieve armoede

Psychische problemen (2017)

15%

Voldoende huisartsen in de buurt

78% (centrumsteden 80%)

Matig tot zwaar
(centrumsteden 15%)

0uderenvoorzieningen (2017)

Licht tot beperkt
(centrumsteden 45%)

46%

73% (centrumsteden 74%)

39%

Weinig tot geen
(centrumsteden 40%)

Voldoende aanbod zorgvoorzieningen
voor ouderen in de buurt

70% (centrumsteden 69%)

21%

Minstens
wekelijks

(centrumsteden 91%)

Tevredenheid over

Zorgbehoevenden helpen

Geboren in een kansarm gezin (2017)

Actief bewegen (2017)
18%
(cs 12%)

Centra voor kortverblijf:

14%

41%
(cs 39%)

40%
(cs 43%)

Aantal gesubsidieerde
uren per inwoner

19%
(cs 18%)
Lukt om rond te komen
Comfortabel leven

Aalst

centrumsteden

Gezinszorg (2016)

Moeilijk om rond te komen

2,54

(centrumsteden 2,41)

Zorgzame en gezonde stad
Beleidsaanbevelingen en acties

14. Voorzie een aanpak die de lokale sociale
actoren, hun doelen en handelingen op elkaar
afstemt met het oog op een menswaardig
bestaan voor iedere inwoner van Aalst
14.1. Werk een vraag gestuurd sociaal beleidskader uit, gebaseerd
op een objectieve analyse van de belangrijkste lokale sociale
noden in Aalst en zorg ervoor dat die gedeeld wordt door
de actoren
Zorg op basis van de belangrijkste objectieve parameters voor een
permanente opvolging van de sociale uitdagingen in Aalst rond kans- en
kinderarmoede, schoolse vertraging of vroegtijdige schooluitval, stijgend aantal mensen met arbeidshandicap, geestelijke gezondheidszorg,
dure en discriminerende private huurmarkt,… Werk een resultaatgericht
kader en een geïntegreerde aanpak uit tussen stad en OCMW op het vlak
van sociaal beleid met een gerichte en coherente positionering ten aanzien van de lokale partners. Ga voor sterke samenwerking en hanteer
een integrale benadering bij de aanpak van (kinder)armoedebestrijding.
Definieer duidelijke doelen met resultaatsverbintenissen en correcte
monitoring zodat de welzijnsdiensten zich duurzamer en efficiënter
kunnen organiseren. Maak prioriteiten in het lokaal sociaal beleid kenbaar en laat relevante info, analyses en gegevens op een heldere manier
doorvloeien.
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14.2. Versterk het Welzijnsforum als netwerk-, informatieuitwisselings- en afstemmingsplatform voor lokale sociale
actoren, ervaringsdeskundigen en diensten
Het nieuwe decreet sociaal beleid benadrukt het belang van afstemming tussen lokale sociale actoren, waarbij het lokaal bestuur een
regierol opneemt. Versterk het Welzijnsforum tot een interactief samenwerkingsmodel dat organisatie-overschrijdende samenwerking
faciliteert en dynamiseert. Zorg ervoor dat beleidsvoorstellen afgetoetst
en nieuwe maatschappelijke noden gesignaleerd kunnen worden.
Stimuleer via het forum de nodige wisselwerking tussen alle partners
(zowel intern als extern) met het oog op maximale afstemming van het
bestaande dienst- en hulpverleningsaanbod en de ontwikkeling van
nieuwe partnerschappen. Maak van het platform een springplank waar
gezamenlijke acties vorm krijgen, met de lancering van nieuwe projecten, acties, bekendmaking van nieuwe dienstverlening, enz. Voorzie in
een vraaggericht opleidingsaanbod voor intermediairen. Zorg ervoor
dat kanalen zoals het jeugdwelzijnsnetwerk en het jeugdopbouwwerk
hier hun brugfunctie kunnen blijven vervullen.

50
U5
14.3. Vernieuw het systeem van toelagen voor de lokale sociale
actoren, waarbij subsidiëring sterker gekoppeld wordt aan
de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur, met meer
aandacht voor resultaten, waardering van de aanpak en de
mogelijkheid om periodiek bij te sturen om in te spelen op
nieuwe sociale uitdagingen
Schrijf maatschappelijke subsidieoproepen uit op maat van Aalst, waar
elke lokale sociale partner kan op intekenen. Koppel de subsidies aan
vooropgestelde resultaten die gelinkt kunnen worden aan de concrete
en uitdagende welzijnsdoelstellingen voor onze stad. Stap af van de
huidige enveloppenfinanciering en subsidies voor lokale actoren die
voor de volledige beleidsperiode vastliggen. Stap over naar een systeem met beoordeling door experts en waarbij een deel van de subsidie
gekoppeld wordt aan de vooropgestelde resultaten. Neem een regierol
op door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en te koppelen aan
bepaalde lokale uitdagingen (straathoekwerk, jeugdopbouwwerk, … die
hier gelden als ‘voelsprieten’...)

14.4. Organiseer zelf een sociale dienst- en hulpverleningsaanbod,
daar waar een marktaanvullend aanbod – al dan niet tijdelijk –
noodzakelijk is
Speel als regisseur van het lokale sociale beleid de rol van kwaliteitsbewaker en stap in een rol van actor, wanneer het noodzakelijk is om
garant te staan voor basisdienstverlening op vlak van zorg en welzijn.
Stedelijke voorzieningen in het kader van ouderenzorg en projecten
zoals de sociale kruidenier, klusjesdienst, preventieve gezinsondersteuning, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, ruilwinkel, ondersteuningsaanbod mantelzorgers,… worden als eigen aanbod opgestart en geor-

ganiseerd. Blijf investeren in stedelijke kinderdagverblijven in functie van
betaalbaarheid van kinderopvang en hun sociale functie. Speel in op de
mogelijkheden om een regulier aanbod en flexibele kinderopvang uit
te breiden om nog meer (éénouder)gezinnen te kunnen ondersteunen.
Houd steeds de overstap van actor- naar regierol in het achterhoofd,
wanneer aan onze kwalitatieve standaarden wordt voldaan. Stimuleer
private kinderopvanginitiatieven en onthaalouders door o.a. het verhogen van starters- en locatiepremie. Onderzoek de mogelijkheden om
meer flexibele en occasionele kinderopvang aan te bieden (bijv. opvang
ziek kind aan huis) en ondersteun de lokale partners in het realiseren
van een dergelijk aanbod (bijvoorbeeld vanuit Lokaal Overleg Kinderopvang).
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15. Coördineer een dienst- en hulpverleningsaanbod dat ondersteuning biedt aan de inwoners
van Aalst, inclusief de meest kwetsbare, om de
zelfredzaamheid te versterken en de activering
en participatie in de samenleving te bevorderen
of te behouden
15.1. Organiseer de coördinatie van concrete hulp- en dienstverlening op cliëntniveau voor inwoners met complexe,
specifieke zorgnoden
Het decreet Lokaal Sociaal Beleid verplicht stad en OCMW om samen
een lokaal sociaal beleid te plannen, uit te voeren en te evalueren. Stad
en OCMW hebben elk hun eigen specifieke, wettelijke taken inzake welzijn. Maak op beleidsniveau gezamenlijke afspraken met het oog op versterkte samenwerking, afstemming en het voorkomen van overlapping
en concurrentie. Werk ook op cliëntniveau samen om te komen tot een
effectieve doorverwijzing en het vormgeven van de hulpverlening indien
meerdere instanties betrokken zijn. Het overleg in functie van samenwerking op cliëntniveau kan plaatsgrijpen in een casemanagementoverleg.
Dit is een overlegplatform om het hulpverleningsaanbod m.b.t. één
cliënt af te stemmen en te coördineren. Deze methodiek is tijdsintensief
en vooral geschikt voor cliëntsystemen met een complexe, meervoudige
problematiek en indien er meerdere hulpverlenende organisaties en
instanties bij de hulpverlening betrokken (moeten) zijn.
Vanaf 2017 is de Methodische cel voor integrale gezinsbegeleiding

structureel ingebed in de werking van de Sociale dienst van het OCMW.
Het doel hiervan is onder meer: de deskundigheid van hulpverleners
verhogen, bieden van garanties rond de veiligheid van de kinderen en
preventief werken, inzetten op ontwikkelingskansen van kinderen om
generatiearmoede tegen te gaan. Zorg voor de verdere uitwerking en
structurele verankering van de voorziene acties die al werden gestart:
1/ de cliënt beter helpen door één hulpverlener aan te bieden; 2/ de
dossierbeheerder inhoudelijk ondersteunen in het werken met moeilijke cliënten, en 3/ vanuit één methodische theoretische achtergrond
verschillende problematieken benaderen.

15.2. Werk samen met de scholen een actieplan uit rond schoolse
vertraging en zet over de verschillende onderwijsnetten
heen in op (taalstimulerings)projecten die de zelfredzaamheid en de participatie van nieuwkomers verhogen
Alle prognoses tonen aan dat de toenemende migratie (van zowel
personen binnen als buiten België) naar Aalst van de laatste jaren zich
zal blijven doorzetten. Zorg voor een onthaal van nieuwe burgers in het
administratief centrum en leid nieuwkomers met een andere taalachtergrond zo snel mogelijk toe naar verschillende projecten rond taalstimulering voor anderstaligen en kennismakingsprojecten in en rond Aalst
om hun zelfredzaamheid en participatie te verhogen (Taalcoach, Taalst,
Alfaklassen, Taalbubbels, Babbelonië,…). Zorg voor een integratiebeleid
dat de samenhorigheid in de stad stimuleert. Blijf inzetten op kleuterparticipatie door warme overdracht van kinderopvang naar school na
te streven en informeer ouders. Stel taalcoaching verder ten dienste van
andere stadsdiensten en neem hier ook een bovenlokale centrumrol in
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op. Stimuleer en verhoog de toegankelijkheid van de kinderopvang voor
anderstaligen.

15.3. Zorg voor het terugdringen van de stijgende kinderarmoedecijfers in Aalst en investeer in preventieve gezinsondersteuning
Pak (kinder)armoede aan op een integrale en geïntegreerde manier, met
aandacht voor sociale, economische, ecologische, woning gerelateerde
en pedagogische facetten. Zet in op preventie en laagdrempelige en
vraaggerichte gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen. Maak een strategisch beleidskader voor de bestrijding
van kinderarmoede op verschillende levensdomeinen (inkomen en materieel welzijn, wonen en leefomgeving, opvoeding en onderwijs, werk
en activering, gezondheid, vrije tijd) vanuit de regie- en actorrol van het
lokaal overheidsbedrijf en vanuit een doorgedreven interne en externe
samenwerking. Zorg voor de uitrol van een prenataal netwerk waarbij
verschillende partners (Huis van het Kind, stads- en OCMW-diensten,
Kind & Gezin, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentrum, vroedvrouwenkring, …) al van bij de zwangerschap extra begeleiding en ondersteuning
bieden aan vrouwen met kwetsbare achtergrond. Zet in op materiële
ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen (ruilwinkel, …) en
organiseer een gericht ontmoetingsaanbod voor anderstalige moeders
met jonge kinderen met focus op opvoedingsondersteuning, taalontwikkeling en integratie, als hefboom om deze moeilijk bereikbare doelgroep
te laten participeren aan het reguliere dienstverleningsaanbod. Zorg van
bij de beleidsvoorbereiding van acties, initiatieven en projecten dat de
mogelijke impact op kwetsbare gezinnen in rekening gebracht wordt. Dit
ter preventie van sociale uitsluiting op verschillende levensdomeinen.

15.4. Organiseer het lokale bestuur als een unieke toegangspoort
voor zorg en welzijn voor elke inwoner van Aalst via een
toegankelijk en geïntegreerd onthaal en speel een voortrekkersrol in de implementatie van de eerstelijnszorgregio
regio Aalst
Aalst wil een zorgstad zijn, als deel van ons maatschappelijk-economisch imago, een stad die de gezondheid en levenskwaliteit van de
burgers centraal stelt en ondersteunt. Werk hiervoor – met vertegenwoordigers van de Eerstelijnszone, de ziekenhuizen, de gezondheids- en
zorgbedrijven en de kennisinstellingen – een ruime strategie uit, onder
meer via een op te starten ‘Zorgkatalysator’. Ontwikkel een coherent
en laagdrempelig aanbod in samenwerking met zorgverleners en
burgers, waarbij de Zorgbalie en ziekenfondsen fungeren als een uniek
aanspreekpunt voor burgers met een zorg- en ondersteuningsnood.
Zet in op de nodige synergie en afstemming tussen de Zorgbalie in het
administratief centrum, het Sociaal Huis, het Huis van het Kind en het
Sociaal Incubatiecentrum. Bouw het KOALA-project, waarbij men door
spel en ontmoeting zicht krijgt op de noden van (kwetsbare) gezinnen
van waaruit gerichtere toeleiding en doorverwijzing volgt, verder uit.
Eerstelijnszorg regio Aalst staat voor een betere geïntegreerde eerstelijnszorg, waarbij afstemming met de ziekenhuiszones en andere
zorgspelers als woonzorgcentra, dienstencentra en kinderdagverblijven
van belang is. Dit veronderstelt zorgnetwerken op wijkniveau (lokale
dienstencentra van OCMW inbegrepen) die geïntegreerd samenwerken
rond hun patiënten (gezondheid, geestelijke gezondheid en welzijn) en
zo de zorg efficiënter en toegankelijker maken. Speel als stad een centrale rol in het veranderforum en veranderteam van de Eerstelijnszorg regio
Aalst. Breng met ZorgLab Aalst expertise rond cocreatie met zorgverle-
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ners en burgers binnen in de eerstelijnszone, om ervoor te zorgen dat
naast het standpunt van organisaties ook het standpunt van de burger
met een zorg en ondersteuningsnood wordt gezien. Streef naar een
afstemming en wisselwerking met het Welzijnsforum, om de gezondheid
en levenskwaliteit van personen met een zorg- en ondersteuningsnood
als een geheel te bekijken.

15.5. Experimenteer met projecten die inzetten op zelfzorg, zelf
redzaamheid en ‘zorg op maat’ om mensen zo lang mogelijk
te laten participeren in de samenleving. Stem deze aanpak
af met het kwalitatief residentiële woonaanbod voor zorgbehoevende ouderen
Geef het voorbeeld hoe Aalst als Zorgstad het verschil kan maken en zoek
in alle beleidsdomeinen naar mogelijkheden om innovatief te zijn in de
dienstverlening met als doel bewoners en bezoekers in een gezonde stad
te laten leven of respectvol te verzorgen of aan hun specifieke noden
en zorgen tegemoet te komen. Werk samen met het ecosysteem in zorg
(eerstelijnszone, mantelzorgers, vrijwilligerswerking, zorgdeskundigen,
ziekenhuizen, dienstencentra,…) om de dienstverlening naar de burger
innovatiever te maken en nog beter gericht op de echte noden en wensen
van de mensen. Gebruik het ZorgLab als instrument om samen met
bewoners en zorgdienstverleners noden en behoeften in kaart te brengen, samen nieuwe oplossingen te zoeken en ook uit te testen, zoals nu
gebeurt voor topics rond eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgers. Experimenteer met nieuwe concepten, instrumenten, methoden,
hulpmiddelen van ZorgLab Aalst om het mogelijk te maken dat mensen
zo lang mogelijk zelfredzaam zijn in de eigen woning en woonomgeving.
Volgende zaken zijn mogelijk: aanpassing van de woningen en/of woonomgeving, dienstverlening van zorg aan huis flexibiliseren en optimalise-

ren, digitaal platform van ‘burenondersteuning’ uitwerken en toepassen,
(assistieve) technologie introduceren om mensen die aan huis gebonden zijn in contact te brengen met anderen en met dienstverstrekkers,
dagopvang, gastopvang, nachtopvang, oppashulp, zorghotels,…. Zet in
op alternatieve ‘ouderenvoorzieningen’ die mensen ondersteunen om
zo lang mogelijk actief te blijven en die focussen op intergenerationele
projecten, zoals Immerzeel+. Ondersteun bestaande residentiële voorzieningen (in cocreatie met bewoners en personeel) om vernieuwende,
kwalitatieve zorg te bieden, met aandacht voor de waardigheid van de
bewoners . Bewaak de kwaliteit en de realisatie van het aanbod op het
vlak van overbruggingszorg en transmurale zorg (bv. opvang hiaten tussen de verschillende opvangvormen zoals van ziekenhuis naar huis).

15.6. Werk een vrijwilligers- en mantelzorgbeleid uit dat sociale
isolatie en vereenzaming tegengaat in een context waarin
mensen zo lang mogelijk in een herkenbare omgeving
willen blijven wonen
Voorzie in een laagdrempelig aanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers,
om ervoor te zorgen dat zij actief kunnen blijven participeren (bijvoorbeeld door de uitbouw van een buddysteem), zowel op het vlak van
werk als vrije tijd, met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers en
mantelzorgers met een partner/ouder met (jong)dementie. Realiseer en
implementeer een ‘mantelzorgHUB’ die mantelzorgers en vrijwilligers
ondersteunt. Laat lokale dienstencentra regelmatig mantelzorgcafés (‘De
Palto’) organiseren om kennisuitwisseling te stimuleren. Test voorstellen
die uit het traject ‘vereenzaming tegengaan’ uit en pas de positieve resultaten in de praktijk toe. Streef telkens naar een nauwe samenwerking met
burgers, zorg- en welzijnsactoren om deze complexe vraagstukken aan te
pakken, binnen het kader van de eerstelijnszone en/of het Welzijnsforum.
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15.7. Investeer in bovenlokale infrastructuur in functie van
veiligheid, zorg en hulpverlening
Investeer in een nieuw gebouw voor de Hulpverleningszone. Bundel de
diensten van politie, brandweer en andere relevante zorgdiensten voor
de Hulpverleningszone in een nieuw complex. Geef voldoende aandacht
aan de verdere implementatie van het goedgekeurde organogram en de
kaderuitbreiding van de Lokale Politie Aalst.

16. Zorg voor een gezonde leefomgeving en zet in
op een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’
16.1. Werk een actieplan uit om de luchtkwaliteit in onze stad te
verbeteren
Uit het ‘CurieuzeNeuzen-project’, waarbij over heel Vlaanderen stikstofdioxide (NO2) als belangrijke indicator voor luchtvervuiling door verkeer
werd gemeten, blijkt dat Aalst koploper is in het aantal meetlocaties in
de binnenstad met een hoge impact van lokaal verkeer op de NO2-concentratie. Maak er een prioriteit van om de luchtkwaliteit in Aalst sterk
te verbeteren met een strategisch stappenplan: 1/ het verzamelen en
grondig analyseren van alle beschikbare gegevens over luchtkwaliteit
in Aalst; 2/ het organiseren van aanvullende metingen om te komen tot
een nulmeting, waarbij we ook de hotspots detecteren; 3/ op basis van
de hotspots bepalen we onze prioriteiten en stellen we een actieplan
op, gekoppeld aan een vast monitoringssysteem om het effect van de
verschillende maatregelen na te gaan. Onderneem actie op het vlak van
mobiliteitsingrepen, groenvoorziening, bewustmaking en stadsplanning, zeker in de buurt van de hotspots in de stad. Plan de invoering van
een lage emissiezone (LEZ).
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16.2. Investeer in acties die inzetten op een gezonde levensstijl
bij alle inwoners van Aalst en werk aan een toegankelijke
gezondheidszorg voor iedereen
Sensibiliseer inwoners rond een gezonde levensstijl en werk een
gezondheidsbeleid uit met gezondheidsacties op maat voor iedere
inwoner van Aalst. Profileer Aalst als ‘Hartveilige stad’ door in te zetten
op het AED-project en het vergroten van hulpverleningsvaardigheden
van burgers. Ontwikkel een beleidskader rond financiële ondersteuning
van initiatieven die gericht zijn op het verhogen van het welzijn en de
gezondheid elke inwoner van Aalst en dit binnen de vastgestelde prioriteiten.

16.3. Investeer in een openbare ruimte die uitnodigt om te
bewegen en zorg voor sport- en speelinfrastructuur op
verschillende schaalniveaus
Zet voor het sportbeleid in op een maximaal aantal verschillende
sporttakken in kwalitatief hoogstaande accommodaties. Zet deze visie
verder in de realisatie en renovatie van de Aalsterse sportcentra via het
masterplan dat Sport AG heeft ontwikkeld. Lijn duidelijk de budgettaire
context af waarbinnen deze ontwikkelingen kunnen gebeuren, prioriteer
deze uitdagingen en leg de focus op een gezamenlijke visie tussen stad
en sport AG. Optimaliseer het gebruik van de (top)sportinfrastructuur en
maak werk van de onbenutte beschikbare sportruimten in de stad. Zet
naast kwalitatieve (top)sportinfrastructuur in op een verdere uitbreiding
van het aanbod aan sport- en beweegpromotie als aanvulling op het
bestaande aanbod van clubs en andere organisaties. Zorg voor een
beleid dat mensen aanzet om meer te gaan bewegen. Ontwikkel het

merk ‘Aalst sport’ verder en zorg voor een eigen aanbod waardoor de
sportparticipatiecijfers stijgen. Doe dit onder meer door het geslaagde
proefproject ‘sportkompas’ in samenwerking met de scholen te continueren én door de verdere uitrol van de sportpas/UiTpas aan kansentarief.
Zorg voor een maximale doorstroming naar de sportclub en sportcentra.
Zet in op de verdere professionalisering van onze sportverenigingen
door voldoende opleidingsmogelijkheden aan te bieden, hen te stimuleren om samen te werken en hen te stimuleren om een zo breed mogelijk
aanbod uit te werken.

16.4. Faciliteer sport op het werk en zet ondernemers aan om een
aanbod op maat te creëren voor hun werknemers
Zet werkgevers via sensibilisering aan om hun personeel te stimuleren
om gezonder te leven en meer te bewegen met onder meer fruitmanden
op kantoor, sportcheques en sportvoorzieningen op het werk. Werknemers die vaak sporten zijn minder snel ziek, voelen zich beter en zijn
vaak productiever. Zorg voor een aanbod voor zowel kleine als grotere
ondernemingen met mogelijkheden voor geclusterde sportlessen in
of vlakbij bedrijventerreinen, sportieve teambuildings of workshops of
gewoon door samen te gaan joggen.
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Uitdaging 6
Beleefbare stad met
een kwalitatief, toegankelijk
en gedifferentieerd aanbod
In een beleefbaar Aalst is ruimte voor een bruisend cultureel leven, in evenwicht met de
leefbaarheid van de stad. De identiteit van Aalst wordt in de verf gezet, onder meer tijdens
de grootschalige, internationale evenementen Cirk! en Carnaval. Het verenigingsleven
wordt optimaal ondersteund en de ontelbare waardevolle evenementen en initiatieven
zorgen voor een rijk cultureel leven op lokaal niveau.

Vrijetijdsaanbod (2016)

Aantal passanten winkelcentrum (2013)

Tevredenheid (2016)

aantal activiteiten per 1000 inwoners

Cultureel erfgoed
(centrumsteden 4)
Sociaal-cultureel werk
(centrumsteden 10)
Podiumkunsten		
(centrumsteden 12)
Sport			
(centrumsteden 2)
Varia			
(centrumsteden 7)

15
8
7
2
5

Shopping en winkelvoorzieningen
(centrumsteden 86%)
Culturele voorzieningen
(centrumsteden 83%)
Jongerenvoorzieningen
(centrumsteden 61%)
Speelvoorzieningen
(centrumsteden 48%)
Activiteiten voor ouderen
(centrumsteden 35%)

86%
71%
51%
38%
27%

134 000

bezoekers per week in het winkelwandelgebied

40 000

bezoekers op zaterdag

3 000

bezoekers op zondag

Bezoekers aan Aalst Carnaval (2017)

98 381
bezoekers

19 307
Verblijfstoerisme (2016)
per 1 000 inwoners

852

overnachtingen
(centrumsteden: 4 606)

Bezoek evenementen (2017)

78%

van de Aalstenaars heeft een evenement
in eigen stad bijgewoond
(centrumsteden: 84%)

van Aalst, Erembodegem en Nieuwerkerken

54 798

binnen 20 km rond Aalst

22 178

verder dan 20 km van Aalst

2 098

internationale bezoekers

Beleefbare stad met een kwalitatief, toegankelijk
en gedifferentieerd aanbod
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Beleidsaanbevelingen en acties

17. Versterk de bovenlokale positie van Aalst als
bestemming
17.1. Verhoog de coherentie en de kwaliteit van het primaire
productaanbod in Aalst op het vlak van bezienswaardigheden,
erfgoed, musea, evenementen, attracties, winkels, fietsen wandelpaden, MICE-voorzieningen, concerten en
podiumkunsten
Met het belfort, de Sint-Martinuskerk, het stadhuis, de Pupillensite,
‘t Gasthuys Stedelijk Museum, Utopia, CC De Werf, Schotte, het autovrije
winkelhart, Carnaval, Cirk!, het wielercriterium, de mooie groengebieden
en fiets- en wandelpaden in de buitengebieden, de recent vernieuwde
pleinen, enz. heeft Aalst heel wat potentieel. Valoriseer en ontwikkel dit
potentieel tot een coherent, authentiek en origineel belevingsaanbod
dat meer toeristen aanzet onze stad te bezoeken. Ontwikkel het belfort
– als Unesco Erkend Werelderfgoed – tot een permanent toegankelijke,
belevingsvolle publiekstrekker. Ontwikkel een nieuw historisch museum
op de Pupillensite. Realiseer een carnavalsbelevingscentrum aan de
werkhallen dat bezoekers onderdompelt in de creativiteit, de specifieke
humor en het vakmanschap dat achter Carnaval schuilgaat. Koester de
sterktes van CC De Werf met zijn professioneel aanbod, breed publieksbereik en hoge publiekstevredenheid en versterk die nog door cocreatie
en een betere verbinding met het belevingsaanbod in de stad.

17.2. Maak werk van een coherente en wervende positionering
wat stadsmarketing betreft en trek het DNA van Aalst door in
alles wat onze stad op het vlak van beleving te bieden heeft
Het ‘Londen aan de Dender’ of ‘de nieuwe Hipsterstad’? Het imago van
Aalst evolueert positief. Versterk deze trend met een doordachte en
professionele stadsmarketing en tracht meer creatief talent en bezoekers aan te trekken. Aalst onderscheidt zich van andere steden als stad
van de humor, met aandacht voor de kernwaarden ‘creativiteit’, ‘satire’, ‘vakmanschap’ en ‘lef’. Maak gerichte keuzes bij het uitdragen van
onze identiteit en trek deze door in het aanbod van de stad. Versterk
het imago van Aalst als innoverende en producerende culturele speler.
Stimuleer recreatie in eigen streek waar zich mooie groengebieden en
de Dender bevinden die als blauwgroene ader doorheen Aalst loopt.

17.3. Zet in op een intensieve samenwerking met private en
publieke partners om Aalst als bestemming voor (zakelijk)
toerisme op de kaart te zetten
Aalst sterker positioneren op een bovenlokale schaal is een samenwerkingsverhaal met horeca, winkels, bedrijven, inwoners,… die mee het
toerisme bepalen. Neem een coachende en sturende regierol op en stem
de doelstellingen van het strategisch beleidsplan toerisme 2018-2023 af
met de belangen van de partners, om zo een coherent en sterk verhaal
uit te dragen. Medewerkers, (bekende) Aalstenaars, onze verenigingen,
cultuurhuizen, toeristische aanbieders, de regio en Toerisme Vlaanderen
worden zo de ambassadeurs van het toeristische beleid van onze stad.
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18. Streef naar een op elkaar afgestemd evenementenaanbod voor alle inwoners van Aalst,
met een goede balans tussen ‘leefbaarheid’ en
‘beleefbaarheid’
18.1. Ontwikkel een evenementenbeleid ‘voor en door Aalst’ en
ga voor heldere procedures en een coherent afwegingskader voor evenementen die door (semi-)professionelen,
verenigingen en bewoners(groepen) georganiseerd worden
Benut de sterke krachten van ons socio-culturele middenveld, stimuleer
lokale initiatieven en werk een gericht ondersteuningsbeleid uit voor
lokale organisatoren. Implementeer het digitale evenementenloket en
zet in op de begeleiding en coaching met het oog op kwaliteitsbewaking
op logistiek vlak en stimuleer/beloon evenementen die een meerwaarde zijn voor stedelijke doelstellingen. Leg meer focus op kwaliteit in het
evenementenaanbod door bij de toekenning van de vergunning elk
voorstel af te toetsen aan de profilering van een evenement, het ambitieniveau, de openheid voor iedereen, veiligheid en de schaalgrootte.
Voorzie in uitdagende subsidieoproepen om lokaal creatief talent de
nodige ondersteuning – zowel financieel als via coaching – te geven en
om ondernemende inwoners of gemeenschappen aan te zetten om
kwaliteitsvolle producties en evenementen (mee) te maken, te organiseren en/of te faciliteren. Zorg voor heldere regels, vlotte procedures en
een klantgericht aanbod van logistieke ondersteuning. Voorbeeld: het
contract voor de ‘Parkies’ loopt tot 2020. Evalueer de formule en ga voor
een nieuw concept met meer Aalsterse betrokkenheid.
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18.2. Zorg voor afstemming, kwaliteitsbewaking en innovatie in
de stadsevenementen die we zelf organiseren
Carnaval en Cirk! zijn onze twee grote stadsevenementen met respectievelijk ongeveer 90 000 en 30 000 bezoekers in 2018. Bewaak de
authenticiteit, identiteit en kwaliteit van de grote stadsevenementen en
hanteer een kwaliteitslabel dat andere organisatoren moeten halen om
activiteiten onder die noemer te (mogen) organiseren. Durf ‘gewoonten’
in vraag te stellen en denk na over hoe we deze evenementen kunnen
vernieuwen, met bijvoorbeeld een betere inkleding van de stad en pleinen tijdens Carnaval, een nieuw inspraakmodel om Carnaval 2.0 vorm te
geven met aandacht voor authenticiteit, de erfgoedwaarde, het bovenlokaal belevingsaspect en (inter)nationale uitstraling, een wijziging in
rolverdeling tussen het Feestcomité en het stadsbestuur, een nieuwe
formule voor de Verkiezing Prins Carnaval met het Driekoningenfeest
als ‘informele voorloper’ en de ‘beleving’ het hele jaar door met een
carnavalsacademie en -belevingscentrum, Cirk!ademie (bijvoorbeeld in
de Sint-Jozefkerk),… Toets bestaande en nieuwe (kleinere) door stadsdiensten georganiseerde evenementen – BETONG, Sportmarkt, Superstar op wielen, Criterium, Casa del Mundo,… - af aan een kwaliteitskader
en ambitieniveau van Aalst, zoals uitgewerkt in het strategische plan
cultuur en feesten.

18.3. Werk binnen het evenementenbeleid aan een slimme bezetting van de pleinen, waarbij duidelijke keuzes gemaakt
worden in functie van spreiding, veiligheid en leefbaarheid
Aalst is een stad van feestvierders, al heerst er soms een gevoel van overaanbod en gebrek aan afstemming tussen verschillende evenementen
op diverse locaties. Zet in op spreiding in tijd en type van evenementen,

inrichting, mobiliteit en tref maatregelen om overlast te beperken. Heb
aandacht voor toezicht tijdens de voorbereiding van het evenement en
opvolging met het oog op naleving van de voorwaarden en adviezen.
Bouw een evenementencel uit die de focus legt op coaching en begeleiding van organisatoren in al zijn facetten.
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19. Zorg voor een socio-cultureel ondersteunings
aanbod dat openstaat voor nieuwe initiatieven
en stem het beleid en het instrumentarium
van subsidies, logistiek, procedures en erkenningen sterker op elkaar af
19.1. Ontwikkel een eenvormig, helder en toegankelijk subsidiebeleid voor verenigingen en individuele initiatiefnemers
in Aalst
Stop met de versnipperde werking van subsidies en logistieke ondersteuning aan verenigingen. Versterk het socio-cultureel weefsel in de
stad met een coherent en op elkaar afgestemd ondersteuningsinstrumentarium met subsidies voor verenigingeninfrastructuur, werkingsmiddelen en projectsubsidies. Zorg ervoor dat verenigingen op een
gelijke manier een doelgerichte subsidie kunnen aanvragen. Bewaak
de toegankelijkheid voor kansengroepen. Stem subsidiereglementen
af op de concrete noden en ambities. Werk met gerichte oproepen en
stap af van generalistische subsidiereglementen. Zorg voor substantiële impulsen en vermijd een gefragmenteerd subsidiebeleid. Werk een
gericht ondersteuningsbeleid uit dat niet enkel de verenigingen aanspreekt (slechts 1/3 van de Aalsterse jongeren is aangesloten bij een
vereniging) maar ook individuele initiatiefnemers ondersteunt. Het
ondersteuningsinstrumentarium is er niet om vastgeroeste ‘gevestigde
waarden in leven te houden’, maar om de dynamiek in het socio-culturele weefsel te stimuleren.

19.2. Zorg voor een toegankelijk, kwaliteitsvol en veilig
infrastructureel aanbod voor vrijetijdsbeleving
Onderzoek op diepgaande wijze de verschillende noden die leven met
betrekking tot socio-culturele accommodaties en bied organisatoren,
verenigingen en diensten een perspectief. Kom met oplossingen voor de
uitdagingen die in de publicatie ‘Scheuren in cultuur’ aangekaart worden
en vertaal dit naar een infrastructurele en programmatorische aanpak op
lange termijn. Investeer in een evenementenzaal met een capaciteit tot
5 000 staande bezoekers, ter vervanging van de Keizers- en Florahallen,
een clubzaal voor 500 tot 2 000 staande bezoekers en een vlakke-vloerzaal
voor 300 tot 400 personen voor podiumkunsten. Zet in op verjonging,
beleving en ontmoeting in het cultuurcentrum. Benut de opportuniteit
van de leeggekomen ruimtes in CC De Werf. Tracht het programma van
het cultuurcentrum verder op te laden met horeca, experiment, cocreatie
en partnerschappen met het oog op private investeringen. Onderzoek de
piste van Du Parc als duurzame speelplein- en recreatielocatie.

19.3. Ontwikkel een begeleidingsaanbod voor verenigingen
of individuen die nieuwe initiatieven opzetten
Nieuwe initiatieven zorgen voor zuurstof in Aalst. Zorg ervoor dat ons
instrumentarium niet enkel op maat is van de klassieke erkende verenigingen, maar laagdrempeliger wordt en ook oog heeft voor nieuwe
ideeën, vormen van vereniging en projecten waarbij inwoners van Aalst
worden aangezet tot bewegen, cultuur beleven, sociale interactie met
elkaar, enz. Werk voor deze verenigingen of individuen een onthaal en
begeleidingsaanbod uit.
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20. Zet de culturele en creatieve sterke identiteit
van onze stad in als een innoverende kracht
20.1. Positioneer Aalst als een ambitieuze cultuurstad
Werk aan de complementariteit van de bestaande cultuurhuizen: CC De
Werf, Utopia, ’t Gasthuys Stedelijk Museum, Netwerk,… Speel deze uit
vanuit hun kernwaarden zodat deze cultuurinstellingen de cultuurambitie van Aalst weerspiegelen. Werk hierbij niet enkel vanuit de eigen sterke
fundamenten maar versterk deze door een cultuur-cocreatiebeleid. Zorg
ervoor dat de professionele context van onze vaste waarden niet verstart
en zoek naar de ideale mix met lokaal talent. Geef de nodige experimenteerruimte en zorg voor extra bottom-up pigment in de stedelijke
cultuurambitie. Maak van cultuurbeleving een middel om stadsontwikkelingsprojecten te versterken. Zet specialisten stadsbreed in (vb.
specialist street-art/Urban, circus/Street entertainment/Kunstcel, Cirk!
als coproducent of creatieplek,…) om nieuwe tendensen integraal in
diverse stadsprojecten te zuigen. Trek de profilering en identiteit van de
cultuuractoren door in een sterke cultuurcommunicatie en versterk het
‘UiT in Aalst-verhaal’ tot een cultuurcommunicatieplatform dat de ambitie van Aalst als cultuurstad weerspiegelt. Bekrachtig de samenwerking
met Publiq voor het continueren van de UiTpas, dat vanuit een sterke
communicatie-en marketingstrategie de participatie aan vrijetijdsinitiatieven bevordert, met daarbij ook specifieke aandacht voor mensen in
armoede. Neem als centrumstad het voortouw in verzelfstandiging van
de UiTpas-regiowerking en onderzoek daarbij mogelijkheden of opportuniteiten vanuit het bovenlokaal cultuurdecreet.
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Uitdaging 7
Verbonden en
betrokken stad
In een verbonden Aalst voelt elke burger zich betrokken bij de stad en tot elkaar.
De openbare ruimte is zodanig ingericht dat elke Aalstenaar (jong én oud) zich thuis
voelt en contacten legt en een netwerk uitbouwt in de samenleving. Inwoners van Aalst
worden in hun initiatieven om elkaar te ontmoeten gestimuleerd en ondersteund.

Intensiteit van contacten (2017)

Diversiteit (2017)

Minstens wekelijks

Familie, vrienden of buren

Deelname buurtactiviteiten

(centrumsteden 46%)

(centrumsteden 30%)

48%

27%

Buurtpraatje met Belgen

Tevredenheid over contact in de buurt

(centrumsteden 47%)

(centrumsteden 73%)

49%

(cs 8,3%)

2%

(cs 8,6%)

3%

7,4%

1997

2007

2017

(cs 13,9%)

73%

Buurtpraatje met niet-Belgen

Actief lid / bestuurslid vereniging

(centrumsteden 20%)

(centrumsteden 42%)

13%

Evolutie aantal inwoners
met een vreemde nationaliteit

43%

Sterke sociale integratie
in de buurt

Top 5 van inwoners met
vreemde nationaliteit (2018)
977

35%

736

(centrumsteden 35%)

580
483
273

Actieve betrokkenheid burger (2017)
Zin om iets in de buurt of stad te verbeteren

Nederland Roemenië
12%
(cs 15%)
44%

Actief
43%

Overweegt
Nooit

Congo

Polen

Marokko

Mensen van andere
cultuur zijn sympathiek

Mensen van verschillende culturen
zijn goed voor de stad

54%

42%

(centrumsteden 59%)

(centrumsteden 52%)

Verbonden en betrokken stad
Beleidsaanbevelingen en acties

21. Zorg voor kwalitatieve publieke ruimte die
ontmoeting stimuleert en samenhorigheid
tussen inwoners versterkt
21.1. Activeer beschikbare publieke en private binnen- en buitenruimtes in buurten, wijken en dorpen als ontmoetingsplekken
Zorg voor een gebiedsdekkend en toegankelijk aanbod van publieke
infrastructuur, dat ontmoeting stimuleert en versterkt. Breng hiervoor
alle ruimtes met publiek karakter – zowel binnen als buiten – in kaart:
kerken, parochiezalen, jeugdhuizen, cafézalen, bibliotheekfilialen,
polyvalente ruimtes in woonzorgcentra, schoolinfrastructuur, pastorijen,
pleintjes, pastorijtuinen, groenzones, volkstuintjes, collectieve tuinen,…
Creëer ‘postzegelparken’ in onze stad. Tover braakliggende of verharde
terreinen om tot groene stekjes in de stad. Hierbij dragen de bewoners
zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud. Op deze
manier raken buurtbewoners meer betrokken bij de wijk én elkaar. Zet in
op een zo ruim mogelijk gebruik van deze ruimtes, stem af waar nodig
en investeer daar waar de publieke infrastructuur aan vernieuwing toe
is. Gebruik subsidieoproepen in het kader van de brede school om pilootprojecten in het leven te roepen en bij succes verder te ontwikkelen.
Bewaak de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van buurtontmoetingsplekken zodat ook kansengroepen er gebruik van maken.
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21.2. Werk het concept ‘leeftijdsvriendelijkheid’ uit als kwalitatieve
toetssteen om de toegankelijkheid en laagdrempeligheid bij
aanleg openbare ruimte te waarborgen en betrek de buurt van
bij de ontwerpfase bij de ontwikkeling van projecten
Vertrek bij de (her)aanleg van de openbare ruimte steeds vanuit twee
uiterste doelgroepen in onze samenleving (jongeren en ouderen) en
richt de ruimte in volgens hun normen. Wat voor hen ‘vriendelijk’ is,
is dat voor alle andere leeftijden ook. Betrek kinderen en jongeren bij
inspraak- en participatietrajecten rond stadsvernieuwingsprojecten
en geef hen een evenwaardige stem in dit proces. Werk een transversale aanpak uit voor het leeftijdsvriendelijk maken van Aalst via een
actieprogramma ‘Aalst OUD je JONG’ en gebruik hiervoor het reeds
uitgewerkte impactkader als basis. Werk het concept ‘leeftijdsvriendelijkheid’ uit als referentiekader bij projecten en initiatieven om de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid bij de aanleg van openbare
ruimte te waarborgen, en heb daarbij ook aandacht voor laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor kansengroepen. Richt openbare
ruimtes slim en doordacht in, zodat voorzieningen en diensten geclusterd worden en kwaliteitsvol samenleven in diversiteit (leeftijden,
socio-economische achtergrond, culturele achtergrond,…) mogelijk is.
Maak specifieke inrichtingsvisies voor de publieke ruimte in strategische projectzones zoals De Kaaien, Immerzeel+, de woonzorgwijken, de
dorpskernen in het buitengebied, het centrum van Erembodegem, voor
het Stadshart en voor de bedrijventerreinen.
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21.3. Voeg kunst en Aalsterse identiteit toe in de publieke ruimte
Maak een visietekst op rond kunst in de publieke ruimte, optimaliseer
de werking van de Kunstencel en bekijk de inrichting van de publieke
ruimte ook met een artistieke bril om boven het modale uit te stijgen en
om een creatieve oplossing te bieden aan complexe en diverse ruimtevragen (sport, jeugd, toerisme, mobiliteit,..). Houd hierbij rekening met
de identiteit en aanwezige sterktes in Aalst. Maak een raamcontract
met een expertenbureau dat creatieve oplossingen bedenkt en bouwt
binnen de publieke ruimte zodat elke plek een ‘eye catcher’ wordt die de
Aalsterse identiteit uitdraagt. Maak ontwerpen ‘op maat’, die uniek zijn.
Betrek hierbij ook onze externe partners, zoals Netwerk, de technische
scholen, Aalsterse kunstenaars en creatievelingen.

22. Ondersteun de aanwezige ‘sterktes’ en
‘trekkers’ in buurten, wijken en dorpen
22.1. Breng ‘sterktes’ en ‘trekkers’ in buurten, wijken en dorpen in
kaart en werk aan sterkere samenwerkingsverbanden met
het oog op een structureel vinger-aan-de-pols-beleid
Zorg ervoor dat we de actoren in onze buurten, wijken en dorpen kennen. Breng sterktes en trekkers in kaart en werk aan sterkere samenwerkingsverbanden. Versterk de aanwezige positieve krachten met het oog
op het creëren van aangename en leefbare woonomgevingen. Faciliteer
de afstemming tussen medewerkers van stad, OCMW en de Lokale
Politie die ‘op het terrein’ aan de slag zijn, waaronder bijvoorbeeld de
wijkmanager, straathoekwerkers, buurtopbouwwerkers, jeugdopbouwwerkers, afval- en onderhoudsploegen, wijkinspecteurs, gemeenschapswachten, mobiele ploegen van OCMW, … met het oog op een structurele
vinger-aan-de-pols beleid in buurten, wijken en dorpen. Wijkteams
staan dichtbij de buurt, gaan in overleg en spelen kort op de bal bij opportuniteiten en eventuele knelpunten. Betrek de buurt (via buurtcomités, initatieven, dekenijen, BIN’s,…) bij beleidsinitiatieven om maatwerk
(= efficiënter en effectiever) mogelijk te maken. Creëer een partnerschap
waarbij het stadsbestuur, verenigingen en burgers samenwerken met
het oog op verbonden en betrokken buurten, wijken en dorpen.
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22.2. Evalueer, vereenvoudig en stem het bestaande instrumentarium voor het ondersteunen van activiteiten, initiatieven
en ingrepen die de verbondenheid in buurten wil stimuleren,
op elkaar af.
Momenteel zijn er diverse instrumenten die acties gericht op het creëren
van meer verbondenheid in buurten (financieel en/of logistiek) onder-

steunen. We denken in de eerste plaats aan het subsidiereglement voor
‘ons buurt-idee’, de ondersteuning van buurtevenementen, cultuursubsidies, geveltuintjes en ad hoc acties ‘met medewerking van’. Voor de
buurtbewoner of lokale actor is het weinig transparant welke ondersteuning geboden kan worden. Streef naar een eenvoudig, transparant en
coherent ondersteuningsbeleid met zo min mogelijk administratie of
bureaucratische procedures.
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Uitdaging 8
Performante en
wendbare organisatie
Om alle uitdagingen aan te pakken hebben we een performante en wendbare organisatie nodig
die de beperkt beschikbare middelen zo goed mogelijk aanwendt. Burgers verwachten een
kwalitatieve dienstverlening, een sterke openheid in de gekozen strategie, een efficiënt aanwenden
van belastinggeld en een vlotte samenwerking met alle spelers, zowel intern en binnen de Groep
Aalst; met andere gemeenten in de regio, met centrumsteden en met de hogere overheden.

Personeel
OCMW

Stad

Infrastructuur

Autofinancieringsmarge*

259 gebouwen (2017)

per inwoner Stad

791

940

Financieel

Stad

SPORT AG

(centrumsteden)

45

AGSA 5
BEA VZW

Aanslagvoet aanvullende
personenbelasting

262

146

2014

2015

2016

2017

133

260

153

(centrumsteden 7,5%)

OCMW

Inkomsten aanvullende
personenbelasting / per inwoner

181 EUR
264 EUR

(centrumsteden)

2012

285 EUR
266 EUR

27
36

315 EUR
402 EUR

35

331 EUR
409 EUR

Tevredenheid
loketvoorzieningen

(centrumsteden 76%)

Stad
2017

Dienstverlening

66%
2014

Inkomsten uit opcentiemen
onroerende voorheffing per inwoner

349 EUR

29

297 EUR

(centrumsteden 967)

288 EUR

38

37

322 EUR

Schulden / per inwoner
2007

2012

26

2011

Opcentiemen onroerende voorheffing (2018)

2007

24

2017

944

41,29 ha parkzone
665 km lopende weg

per inwoner OCMW

2007

210 Stad
25 OCMW
20 Sport AG
3 AGSA
1 Hulpverleningszone
Zuid-Oost

121

Autofinancieringsmarge*

7,5%

centrumsteden

251

4

Fiscaal

centrumsteden

129

centrumsteden

OCMW
centrumsteden

760 EUR
1 458 EUR

193 EUR
268 EUR

2015

2016

2017

2014

70%

(centrumsteden 71%)
2012

2017

457 EUR

892 EUR

1 508 EUR

178 EUR
425 EUR

1 484 EUR

521 EUR
367 EUR

2017

79%

(centrumsteden 72%)
* De autofinancieringsmarge (EUR per inwoner) geeft weer
of de financiën van het bestuur op een structurele manier in
evenwicht zijn. Het cijfer duidt aan of het bestuur in staat is zijn
leningslasten (aflossingen van kapitaal en interesten) te dragen
met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de
exploitatie-ontvangsten en uitgaven.

Performante en wendbare organisatie
Beleidsaanbevelingen en acties
23. Ga voor een gedurfde strategie met een
duidelijke focus en draag deze communicatief
uit, zowel binnen als buiten onze organisatie
23.1. Valideer de geïntegreerde missie voor het Lokaal overheidsbedrijf Aalst en formuleer een visie die inspireert,
enthousiasmeert en duidelijke focus legt voor de komende
legislatuur
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 formuleerde het bestuur
van de stad een missie en een visie. De missie vatte toen samen ‘waar we
voor staan’ en de visie ‘waar we voor gingen’. Zowel de missie als visie
vormden hierbij het vertrekpunt voor de strategie. Binnen het OCMW
is een dergelijke oefening op die wijze niet gebeurd. Een missie is meer
standvastig, terwijl een visie per legislatuur kan verschillen.
Aangezien stad en OCMW samenvloeien tot één structuur is het aangewezen zo snel mogelijk een gezamenlijke missie en visie uit te werken. Maak
werk van een bondige maar fundamentele missie- en visiedenkoefening
in het begin van 2019, en doe dit op een geïntegreerde wijze voor stad en
OCMW samen. De duidelijke focus geeft ons ook een identiteit naar onze
burgers, de regio en ten opzichte van andere (centrum)steden. Het biedt
tegelijk een kader om soms onpopulaire maar noodzakelijke keuzes te
onderbouwen. De missie en visie vormen de basis voor het meerjarenplan
dat eind 2019 wordt voorgelegd aan de raad. De strategische nota bevat
zowel de beleidsopties voor het extern als het intern te voeren beleid,
zoals gestipuleerd in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).
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23.2. Investeer verder in gerichte communicatie; zowel intern als
extern door de opmaak van een strategisch communicatie
en citymarketingplan
Positivisme en fierheid over onze stad zijn bepalend voor onze identiteit. Medewerkers zijn de eerste ambassadeurs van onze organisatie.
Door middel van een interne communicatiestrategie voor alle interne
doelgroepen (medewerkers, raadsleden,…) kan het draagvlak voor de
missie, de visie en de strategische doelstellingen verder versterkt worden. Zo kan bijvoorbeeld de betrokkenheid verhoogd worden door een
jaarlijkse ‘state of the union’. Integreer de speerpunten van het nieuwe
meerjarenplan eveneens in een strategisch extern communicatieplan.
Leg jaarlijks een aantal thema’s vast waarover koepelcampagnes worden uitgewerkt. Toets elke communicatiebehoefte af aan deze strategie.
Zo wordt de omslag gemaakt van ad hoc communicatie naar strategische communicatie en krijgen we een coherent verhaal en een sterkere
stuwing richting realisatie van de beleidsdoelstellingen. Zorg er tenslotte
ook voor dat Aalst als een sterk merk verder uitgebouwd wordt. Er is
nood aan een integrale citymarketing strategie. Zet in op imagoversterkende communicatie om zo Aalst op de kaart te zetten als aantrekkelijke
centrumstad bij zowel bewoners, bezoekers en bedrijven.

74
U8
23.3. Inventariseer en evalueer de niet-wettelijk of decretaal
verplichte taken die we als organisatie doen en voer een
dienst-en-hulpverleningsdebat
Het Lokaal overheidsbedrijf Aalst krijgt een ruimer takenpakket en wordt
geconfronteerd met complexere uitdagingen. Tegelijkertijd worden de
middelen beperkter. Maak in deze context heldere keuzes in wat we zelf
nog zullen doen als overheid, en wat niet. Durf gangbare zaken in vraag
te stellen. De administratie maakte een overzicht van alle taken van de
stad en OCMW (dit is de dienst- en hulpverleningscartografie - document
is op te vragen). Bijkomend werd een instrument ontwikkeld om de
maatschappelijke en financiële kost van deze taken te visualiseren. Hanteer de missie, visie en de strategische doelstellingen als kader om keuzes te maken over het wel dan niet opnemen of stopzetten van bepaalde
taken. Ga na hoe de richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van
sommige administratieve taken van de lokale politie (omzendbrief van 1
december 2006) hierin passen.

24. Zorg voor het efficiënt aanwenden van de
beperkt beschikbare middelen in functie van
organisatie, dienstverlening en stedelijke
doelstellingen
24.1. Maak duidelijke keuzes langs inkomsten- en uitgavenzijde
die een duurzame, positieve financiële uitgangspositie niet
hypothekeren
Aalst heeft als lokale overheid de taak om haar financiële huishouding
steeds op orde te houden. Het principe is hier dat de keuzes binnen een
bepaalde legislatuur steeds duurzaam moeten zijn, en geen fundamenteel negatieve impact mogen hebben op volgende legislaturen of generaties. Cruciaal in de financiële opvolging blijft het financiële evenwicht.
Uit de voorbije 6 jaren leren we dat realistisch begroten essentieel is
zodat een meerjarenplan in evenwicht toch nog voldoende beleidsruimte kan creëren. Hanteer duidelijke criteria voor beleidsbeslissingen met
grote financiële implicaties, naast de minimale waar elke lokale overheid zich aan moet houden (vb. op vlak de autofinancieringsmarge).
De raming van de huidige financiële toestand van 2018 tot en met
2010 vormt het vertrekpunt en wordt hieronder weergegeven (in EUR).
Essentieel hierbij is dat de bedragen van 2020 onder het nieuwe meerjarenplan 2020-2015 vallen, en dus bij opmaak meerjarenplan nog kunnen
wijzigen.
In dit overzicht van de financiële toestand zijn een aantal uitdagingen
echter nog niet opgenomen: de stijgende pensioenuitgaven (verhogen
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Stad (bedragen in EUR)

2018

2019

2020

Financieel draagvlak

5 508 667,89

5 903 735,95

7 351 392,15

Exploitatieontvangsten

146 073 586,02

147 054 613,48

148 960 396,03

Exploitatie-uitgaven min netto kosten schulden

140 564 918,13

141 150 877,53

141 609 003,88

• exploitatie-uitgaven

141 600 215,33

142 765 262,66

143 440 719,81

1 035 297,20

1 614 385,13

1 831 715,93

3 427 047,05

5 149 443,49

5 858 060,95

• netto aflossingen van schulden

2 391 749,85

3 535 058,36

4 026 345,02

• netto kosten van schulden

1 035 297,20

1 614 385,13

1 831 715,93

2 081 620,84

754 292,46

1 493 331,20

• netto kosten schulden
Netto periodieke leningsuitgaven

Autofinancieringsmarge

van de bijkomende pensioenbijdrage met 825 000 EUR per jaar, de
noodzakelijk hogere bijdrage voor de tweede pijler van 1% naar 3% of
+ 350 000 EUR en de overname van de ASZ-pensioenen), de impact van
de al vastgelegde investeringsprojecten op de toekomstige uitgaven
(prijssubsidie en investeringssubsidies voor de autonome gemeentebedrijven), de negatieve impact van de taxshift en de vergrijzing op de
opbrengst uit de aanvullende personen belasting (gemiddeld 1 000 000
EUR per jaar), de trage groei van de opbrengst uit de opcentiemen op
de onroerende voorheffing onder invloed van beleidsbeslissingen van
hogere overheden (gemiddeld verlies per jaar van 2 000 000 EUR),
verderzetten van onderhoud en vernieuwen wegen en pleinen, slim
gebouwenbeheer en de impact van deze noodzakelijke investeringsuitgaven op de terugbetaalcapaciteit.

24.2. Ga voor een gezond, wendbaar en uitgekiend organogram
Het organogram is een organisch instrument dat aangepast wordt naargelang de wijzigende behoeftes van de organisatie. Ook in de legislatuur
die komt, zullen er naargelang wijzigende context en opportuniteiten,
aanpassingen gebeuren. Het is aan het lokale bestuur om het dienstverband te kiezen (statutair/contractueel). Hanteer bij beleidskeuzes op het
vlak van personeelsbestand voor de lokale overheidsorganisatie Aalst
volgende principes:
• Graduele afbouw van het statutaire kader – met oog voor de optimale
ratio in functie van de pensioenproblematiek;
• Naast het contractualiseren ook oog hebben voor betere arbeidsvoorwaarden, zoals de verhoging van de tweede pensioenpijler, de
verhoging van het bedrag werkgeversbijdrage maaltijdcheques en
een extra verzekering voor ziekte.
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Zowel inzake personeelsvolumes als beschikbaarheid van medewerkers,
mag de politieke en administratieve top geen discussies uit de weg gaan.

24.3. Speel slim in op bovenlokale subsidiemogelijkheden
Op Europees niveau wordt momenteel onderhandeld over een nieuw
meerjarig financieel kader (2021-2027) met de bedoeling om budgetten
vast te leggen voor de nieuwe subsidieprogramma’s. Ook op provinciaal,
Vlaams en federaal niveau worden subsidie-oproepen ingezet als instrument om bepaalde doelstellingen te bereiken. Ga voor een strategische
afstemming van de stedelijke doelstellingen met die van verschillende
programma’s. Kies ervoor om niet op alle oproepen in te gaan maar
gericht in te tekenen op subsidie-oproepen. Ga daarbij niet blind in
op elke oproep, maar toets dit telkens af aan het strategische plan van
het lokaal overheidsbedrijf, de verwachte return, de beschikbare eigen
budgetten en de werkbelasting. Leg de klemtoon op het gerichte hefboomeffect van subsidiewerking, eerder dan op de kwantiteit.

24.4. Ontwikkel een coherente strategie om de eigen gronden en
gebouwen zo efficiënt en zinvol mogelijk te benutten, waarbij
on(der)benutte gronden en gebouwen zo snel mogelijk een
(multi-inzetbare) bestemming krijgen
Bij het gebouwenpatrimonium ligt op de huidige focus op vast
goedtransacties (aankoop en verkoop, concessies, pacht en verhuur,
jachtrecht, onteigening, erfdienstbaarheden) en beheer (herstellingen,
renovaties, technieken). Evolueer naar een strategie met een lange
termijnvisie, met het oog op slimme inzet van de ruimtes, gebouwen
en gronden. Een uitdaging voor de stad als je maar denkt aan de kelder

van CC De Werf, de Pupillen, de sport- en buiteninfrastructuur van de
stedelijke scholen, de carnavalshallen (stockage versus zichtbaarheid
voor bezoekers?). Zowel in het kader van financieel beheer als van
juridische opvolging is een inventaris van onroerende goederen en
zakelijke rechten noodzakelijk. Voer conditiemetingen in om zo de
lange termijninvesteringen voor het gebouw- en wegenpatrimonium te
kunnen vastleggen en om de financiële noden te kunnen inplannen voor
de instandhouding van ons patrimonium. Hanteer deze metingen en de
nodige investeringen als een instrument om te beslissen over behoud,
het opwaarderen of afstoten van verouderd patrimonium.

24.5. Budgethouderschappen en delegaties in functie van
efficiëntere beslissingsprocessen
Vandaag is het college van burgemeester en schepenen (cbs) budgethouder. Concreet betekent het dat elke aankoop (ook lage bedragen)
worden voorgelegd aan het cbs. ‘Corporate governance’ pleit voor een
vorm van budgethouderschap waarbij de raad en het college de noodzakelijke budgettaire, infrastructurele en personeelsmiddelen voorzien
zodat de budgethouder (directeur, diensthoofd) de vooropgestelde
doelstellingen kan realiseren. Succesvol opzetten van budgethouderschap vereist vertrouwen, duidelijke afspraken en communicatie.
Hanteer delegatiebesluiten die de bevoegdheden (aankoopproces),
verantwoordelijkheden (vastleggen gunningsprocedures, uitgavenniveaus), rechten en plichten (controlemaatregelen zoals visum, vierogenprincipe) van alle betrokkenen (budgethouders, raad en college)
bepalen, daarbij als een hulpmiddel. Daarnaast biedt het Decreet Lokaal
Bestuur heel wat mogelijkheden inzake delegaties (bijvoorbeeld inzake
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personeel). Delegatiebesluiten bepalen de afspraken, lijnen af wie wat
doet, welke beslissingen er kunnen worden genomen en hoe hierover
wordt gerapporteerd.

24.6. Focus op een centraal aankoopproces dat kostenbesparend
en duurzaam is
De wetgeving overheidsopdrachten is van toepassing voor zowel de
opmaak van bestelbonnen (doorgaans kleinere bedragen) als voor aanbestedingsdossiers. Vandaag zit de coördinatie daarvan verspreid over
meerdere diensten. Door het aankoopproces te vereenvoudigen naar
één aanspreekpunt die de interne klant administratief begeleidt richting
de aankoop, wordt dit proces eenvoudiger en efficiënter gemaakt. Deze
begeleiding van het juridisch administratief proces kan ook oog hebben
voor duurzaamheid, sociale economie, enz. in onze overheidsopdrachten.

25. Zet in op talent [aantrekken, behouden,
ontwikkelen] met het oog op de verdere
professionalisering en verhoogde wendbaarheid/flexibiliteit van onze organisatie
25.1. Blijf verder inzetten op Aalst als modeldienstverlener
Blijf onze dienstverlening aan de balie professionaliseren door te evolueren naar tijds- en plaatsonafhankelijke dienstverlening. Vernieuw de
aanpak door het werken op afspraak, het digitaliseren van producten, het
uitbreiden van dienst- en hulpverlening aan huis,… .
De stad biedt echter op zoveel meer fronten dienst- en hulpverlening aan
(kinderdagverblijven, onderwijs, speelpleinwerking, woonzorgcentra,
vrijetijdsaanbod, ingrepen in het openbaar domein, thuiszorg…). Op de
eventuele meldingen en klachten na, hebben we weinig in handen om
de klantgerichtheid te monitoren. Door het opzetten van metingen en
(ambtelijk) klachtenmanagement houden we de vinger aan de pols en
trekken we lessen om onze dienstverlening continu te blijven verbeteren.
Naast het opvolgen van de externe klanttevredenheid wensen we ook te
focussen op het continu optimaliseren van de interne dienstverlening. De
interne organisatie moet openstaan voor veranderingen en verbeteringen
o.a. door het verder inzetten op proces- en projectmanagement.
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25.2. Versterk de mogelijkheden van de organisatie als attractieve
werkgever die sterk inzet op aantrekking, behoud en
ontwikkeling van talent
Door de veranderende rol van lokale overheden is er nood aan een cultuuromslag bij ambtenaren en politici om wendbaar, innovatief, efficiënt
en effectief te zijn. Hiervoor is blijvend talent nodig want zonder talent:
geen professioneel beleidsvoorbereidend werk, geen goede ideeën,
geen optimale samenwerking en geen efficiënte dienstverlening. Het
aantrekken van sterk talent vereist een goede werkgeversreputatie
(‘employer branding’), een hoge maatschappelijke waarde van het werk,
een gezonde werk-privé verhouding en een concurrerend loonpakket
om de ‘war on talent’ te winnen. Maar daar stopt het niet. Je dient talent
ook te engageren en te prikkelen via enthousiaste leidinggevenden die
performantie-afspraken maken met hun medewerkers, ruimte laten
voor initiatief en deelname aan multidisciplinaire teams stimuleren,
dagelijks motiveren, light evaluatiesystemen toepassen en belonen. Via
coaching, intervisie en vorming wordt talent verder ontwikkeld en blijft
de kennis van de talentvolle medewerker op peil. Ook dienen we in te
zetten op het versterken van ons talent op het vlak van communicatie,
projectleiderschap, onderhandelingscapaciteiten, klantgerichtheid,
proactiviteit,… om onze mensen optimaal te laten functioneren in
een steeds sneller evoluerende context. Tot slot moeten we talent ook
kunnen behouden, vooral door het consequent toepassen van het
voorgaande en door talentrijke medewerkers die op zoek zijn naar een
nieuwe uitdaging, te helpen om deze te vinden binnen onze eigen organisatie. Een Human Resources (HR)-beleidsplan werd reeds opgesteld.
Kies daarom voor de verdere uitrol en ontwikkeling van dit plan.

25.3. Finaliseer de integratie tussen stad en OCMW Aalst,
naar 1 organisatie met 1 identiteit
Sinds het afsluiten van een beheersovereenkomst op de raden van juni
2015 voor de gemeenschappelijke uitoefening van secretaris, werd Aalst
de eerste centrumstad van Vlaanderen (en tot in 2018 de grootste stad
van Vlaanderen) die op een geïntegreerde wijze met 1 organogram en
1 leidinggevende structuur de diensten van OCMW en stad verenigde,
daarenboven zonder functies of diensten af te splitsen naar OCMW-verenigingen. Er is hierbij met opzet gekozen voor de geleidelijke weg van
integratie, rekening houdend met heel wat rode draden en afspraken.
Het uitgangspunt in Aalst is steeds geweest om niet zomaar een variant
Sociaal huis 1.2 te creëren, maar wel tot een Sociaal huis 2.0 te komen.
Vanuit een soort holistische benadering realiseren we een écht geïntegreerd sociaal lokaal beleid, met een proactieve zorg-en-welzijnsreflex
als tweede natuur bij alle medewerkers van stad en OCMW. Ondertussen
is de samenwerkings-en-integratiegedachte voldoende doorleefd en is
het aangewezen om te versnellen daar waar nodig, om tot 1 organisatie
met 1 identiteit te komen, op zowel politiek als ambtelijk niveau. De
verdere integratie van stad en OCMW vergt duidelijke beslissingen met
betrekking tot de administratieve centra.
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25.4. Zet in op de optimalisatie van instrumenten die de
kennis/informatiedoorstroming versterken
Een lokaal bestuur beschikt over heel wat gegevens. Deze kunnen heel
wat inzichten opleveren, maar dit vraagt inspanningen om de gegevensstromen optimaal te beheren. De uitdagingen hierin zijn: een betere
informatiedoorstroming, de werking van analoge en digitale processen,
de informatiebewaring en -overdracht, informatieveiligheid… Blijf investeren in ‘data driven decision making’. Dit vereist een verankering van
de kennis- en informatiedoorstroming in de werking van de organisatie,
met een duidelijk plan van aanpak, uitgevoerd door goed geselecteerde
medewerkers, met verdere aandacht op organisatieontwikkeling en
informatiemanagement maar ook een met een budget dat de kennis
kan waarborgen en, waar mogelijk, kan verhogen.

25.5. Versterk de netwerk- en makelaarscapaciteiten binnen onze
organisatie
Zet de netwerkcapaciteiten binnen onze organisatie nog meer en beter
in ten dienste van onze doelstellingen. Aanwezig zijn is noodzakelijk
maar niet altijd voldoende. Motiveer en ondersteun medewerkers in de
ontwikkeling van hun ‘makelaarscapaciteiten’. Zorg ervoor dat ze een
sturende rol binnen organen opnemen in functie van de doelstellingen
van de stad en het OCMW (bv. aanwezigheid op stuurorganen, voorbereiding inhoudelijke werkgroepen bij het Agentschap Binnenlands
Bestuur - Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, gericht leggen
van contacten in het kader van de realisatie van doelstellingen…).

25.6. Implementeer een belanghebbendenmanagement waarbij we
de actoren, hun rolverdeling en belang kennen en bepalen
Voor tal van diensten zijn stad en OCMW niet de enige aanbieder (kinderopvang, onderwijs, ouderenzorg, …) De taak van lokale regisseur voor
alle beleidsdomeinen is uniek weggelegd voor het lokaal bestuur. Daarom is het noodzakelijk om al onze (mogelijke) partners te kennen en ook
de strategie van partners in kaart te brengen en hier slim op in te spelen.
Deze partners kunnen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de
organisatie of kunnen we, mits overeenkomsten, ook bepaalde activiteiten vragen. Dit zorgt dat we keuzes kunnen maken met wie/welke organisatie we wel/geen samenwerking opzetten. Implementeer daarom
een duidelijk beleid rond belanghebbenden, waarbij alle spelers in kaart
gebracht worden die een belang hebben in onze strategische doelstellingen.
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26. Versterk de bestuurskracht door betere interne
en externe samenwerking
26.1. Kies voor een coherente bevoegdheidsverdeling die een
sterker transversaal beleid en een efficiëntere interne
samenwerking faciliteert tussen politiek en ambtenarij en trek
deze door in de aanpak van de gemeenteraadscommissies
Een concreet gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur is dat er minstens één
schepen minder zal zijn in de komende legislatuur. Het is zelfs mogelijk om
twee schepenen minder te hebben indien een schepen ook de rol opneemt
van voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). Dit creëert
een aantal opportuniteiten: zo kan er nagegaan worden hoe de vrijgekomen
middelen benut kunnen worden voor extra ondersteuning voor de leden van
het politieke bestuur. Daarnaast kan ook de bevoegdheidsverdeling herbekeken worden.
1. Een eerste optie is om in het eerste jaar van de legislatuur (2019) nog niet
over te gaan tot een bevoegdheidsverdeling maar echt te handelen als een
collegiaal orgaan. Pas bij de start van het nieuwe meerjarenplan, kunnen
we overgaan tot de verdeling van bevoegdheden op basis van de afgesproken doelstellingen en acties, waarbij de bevoegdheden hieruit gefilterd
worden. We willen als stad en OCMW onze missie en visie realiseren. Dit
vraagt eigenaarschap bij zowel politiek als ambtenarij en kan een sterke
injectie geven.

2. Een tweede optie is om de logica van diensten los te laten, en een
schepen aan te stellen op basis van de uitdagingen die zich stellen. De
8 uitdagingen, besproken in het memorandum, kunnen daartoe een
inspiratie vormen.
3. Een derde optie is om de bevoegdheden te verdelen op basis van
verwantschap, door met een aantal criteria rekening te houden. Enerzijds moet de verdeling versplintering tegengaan. Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er een schepen van Omgeving komt
(RO, planning en stadsvernieuwing, milieu en natuur), een schepen
van Wonen en zorginnovatie (ZorgLab Aalst, wonen), een schepen
van Ondernemen (alle economische sectoren), een schepen van
Toerisme en stadsmarketing. Anderzijds zou in de bevoegdheidsverdeling de verderzetting van de integratie van stad en OCMW zichtbaar moeten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de bevoegdheden over
ouderen(zorg) te clusteren: thuiszorg, WZC’s, stedelijke bevoegdheden over senioren, en door een schepen van sociale zaken met zowel
de sociale dienst van OCMW en welzijn van stad als bevoegdheden
(eventueel aangevuld met voorzitter BCSD).

26.2. Zorg vóór 1 april 2019 voor een (kritische) evaluatie van de
samenwerkingen met de verzelfstandigde agentschappen
en leg eventuele nieuwe rolverdelingen vast in een helder en
werkbaar afsprakenkader
De stad heeft op dit ogenblik twee autonome gemeentebedrijven
(AGB), nl. AGSA en SportAG en één Extern Verzelfstandigd Agentschap
(EVAP) vzw BEA. Er is de decretale verplichting om de beheersovereenkomsten te evalueren en nieuwe afspraken te maken. De bespreking
om tot een nieuwe overeenkomst te komen, wordt opgestart tijdens
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het najaar van 2018 en wordt verder gezet in de loop van het eerste semester van 2019 om te finaliseren ten laatste op de gemeenteraad van
juni 2019. De werking van de huidige autonome gemeentebedrijven
en EVAP kunnen ter voorbereiding hiervan best grondig en objectief
worden geëvalueerd in een traject samen met hen. Dit zou kunnen
gebeuren door een externe auditorganisatie.
Elementen die bij deze evaluatie kunnen worden meegenomen zijn:
• Het behalen van vooropgestelde doelen en de uitvoering van het
besliste beleid;
• De financiële impact op de stadsfinanciën;
• Het voeren van de boekhouding, overheidsopdrachten en personeelszaken.
De evaluatie heeft tot doel om de transparantie en de samenwerking
te bevorderen tussen verzelfstandigde entiteiten en de stadsdiensten
in het behalen van een gemeenschappelijk doel. Dit kan bijvoorbeeld
door een vertegenwoordiging in elkaars beslissingsplatformen te
voorzien, een afsprakenkader met betrekking tot het verloop van de
besluitvorming op te stellen en een goede communicatie na te streven
tussen de entiteiten.

26.3. Sluit vóór 1 september 2019 een afsprakennota met het
Gemeenschappelijk Managementteam (GMT) en bouw
een gestructureerd en systematisch overleg in
Als bestuur kiezen we voor een hogere kwaliteit en professionaliteit van de
stedelijke dienst- en hulpverlening. In het kader daarvan willen we komen
tot een afsprakennota tussen het College van Burgemeester en Schepenen
en het Gemeenschappelijk Managmentteam. Daarin leggen we duidelijke

spelregels vast over hoe we best samenwerken om de beleidsdoelstellingen
te realiseren. Bovendien omschrijft de afsprakennota de omgangsvormen
tussen bestuur en administratie. Ook het structureel overleg tussen het
College van Burgemeester en Schepenen en het Gemeenschappelijk Managmentteam biedt een meerwaarde. We bespreken daar structureel de grote
dossiers en wisselen van gedachten. Versterk hierdoor de tandemwerking
die er moet zijn tussen politiek en administratie.

26.4. Zet in op de regionale rol van Aalst als centrumstad en ga
partnerschappen aan om de vooropgestelde beleidsdoelen
efficiënter te bereiken
Aalst heeft als centrumstad een rol te vervullen in de regio. Investeer in
bovenlokale functies, met aandacht en complementariteit voor Aalsterse behoeften door slim partnerschap. Evolueer naar het principe van
een ‘shared services’ waar omliggende gemeenten kunnen op afroepen
of waar we ons beleid kunnen op afstemmen. Concreet kunnen we de
buurgemeenten betrekken bij de organisatie van selecties, kunnen we
als aankoopcentrale fungeren voor de ruimere regio, kunnen we onze ICT
toepassingen beschikbaar stellen, zijn er afstemmingsmogelijkheden met
ons contactcenter, bieden we logistieke ondersteuning voor omliggende
gemeenten, enz.
Neem het initiatief om een regionale strategie uit te werken, met een
duidelijke visie op onze rol van centrumstad in Oost-Vlaanderen, gelegen
tussen Gent en Brussel. Onderzoek welke rol Aalst in de regio kan opnemen in het fusieverhaal van gemeenten.
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