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Woord vooraf
Geachte inwoners
Het nieuwe Gemeentedecreet legt de gemeentebesturen de taak op om een beleidsplan voor te
leggen aan de gemeenteraad met daarin de visie en de concrete beleidsopties van de
bestuursmeerderheid.
In het voorliggend beleidsplan stellen wij u de krijtlijnen van ons beleid voor de komende
jaren voor.
Wij steunen ons daarbij in hoofdzaak op enkele belangrijke uitgangspunten :
- Het lokaal bestuur is en blijft het middel bij uitstek om de openbare dienstverlening zo
dicht mogelijk bij de burger te brengen.
- Kwaliteit en duurzaamheid dienen steeds aan de basis te liggen van de beslissingen
- Overleg, communicatie en informatie blijven belangrijke initiatieven om tot
besluitvorming te komen.
- Het beheren als een ‘goede huisvader’ van de gemeenschapsgelden staat centraal.
- Samen-werken in solidariteit geeft verbondenheid tussen de mensen.
Belangrijke beleidsbeslissingen werden reeds genomen. Na een uitgebreide audit en een
aanpassing aan nieuwe systemen konden conclusies getrokken worden die ons geholpen
hebben om de kerntaken van ons gemeentebestuur duidelijker af te bakenen en/of te verfijnen.
Hieruit blijkt duidelijk dat we een even waardevolle ondersteuning blijven bieden in alle
beleidsdomeinen maar dat dit slechts kan indien de nodige financiële draagkracht hiervoor
aanwezig is.
Deze financiële draagkracht dient in de allereerste plaats ingezet te worden in een zo optimaal
mogelijke dienstverlening van onze administratie en diverse diensten.
Maatschappelijke ontwikkelingen zullen op de voet gevolgd worden en in de mate van de
mogelijkheid zal ons beleid zich aanpassen aan dringende wendingen.
Specifieke beleidsdomeinen zullen bijzonder aandacht krijgen. Denken we maar aan de snel
toenemende vergrijzing van onze bevolking, aan de jeugdproblematiek, aan de huisvesting en
aan het multicultureel samenleven van mensen.
Deze beleidsnota is geen star en statisch document. Het is een raamwerk waarbinnen
voldoende ruimte aanwezig is om na veelvuldig overleg bij te sturen tot een optimaal
beleidsinstrument.
Als inwoner bieden wij u graag de mogelijkheid om te reageren.
U kan dit schriftelijk doen op volgend adres: Stad Maaseik, Communicatiedienst, Lekkerstraat
10, 3680 Maaseik of via e-mail info@maaseik.be
U kan het beleidsplan ook raadplegen via onze website www.maaseik.be
Indien we allen in goede verstandhouding en constructieve dialoog samen ijveren voor de
verwezenlijking van dit plan dan zal onze stad verder uitgroeien tot een moderne, aangename
leefgemeenschap en zullen we samen de bouwstenen leggen voor de toekomst.
Wij wensen u veel leesgenot.
Namens het college van Burgemeester en Schepenen
Jan Creemers
Burgemeester
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Goede dienstverlening, efficiënte en
eenvoudige administratie - degelijke
ambtenaren met een correct statuut.
Wat de dienstverlening betreft, moet de burger kunnen rekenen op een kwalitatief
hoogstaande, efficiënte en vriendelijke dienstverlening.

Administratieve vereenvoudiging
Voor de burger willen we veel zaken vereenvoudigen of willen we dat hij of zij zich niet meer
of toch zo weinig mogelijk moet verplaatsen. In elke deelgemeente zijn er brievenbussen
waardoor heel wat verplaatsingen minder moeten gebeuren. Het gebruik van een gratis
telefonische infolijn wordt gepromoot. U gebruikt hiervoor het nummer 080020560.
De snelle technologische veranderingen maken ook een vlotte service mogelijk voor hen die
hiervan al gebruik maken. Ook het stadsbestuur zal dit maximaal doen. Er zal geïnvesteerd
worden in informatica en in een e-loket!
De bevoegdheid van administratieve vereenvoudiging wordt een aparte bevoegdheid die aan
één schepen wordt toevertrouwd.

Personeel
Van het personeel wordt ook meer flexibiliteit verwacht. In het kader van een verhoogde
klantvriendelijkheid zal onderzocht worden of sommige diensten van het administratief
centrum één zaterdagochtend per maand of één avond tijdens de werkdagen open kunnen zijn
of dat er een systeem kan ingevoerd worden waarbij burgers voor sommige diensten
afspraken kunnen maken buiten gewone openingsuren.
Er komt ook een nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van de stad en het OCMW.
Vereenvoudiging van uurroosters, andere afspraken over zomerperiode, e.a. zullen besproken
worden. Goed personeel willen we koesteren, er zal daarom ook permanent aandacht zijn voor
goede voorwaarden en werkomstandigheden.
Er moet ook gestart worden met een echt en neutraal HRM-beleid waarbij personeelsleden
begeleid worden.

Audit – Kwaliteit
Een audit heeft uitgewezen voor welke taken welke middelen en hoeveel personeelsleden
nodig zijn. We willen een maximale optimalisatie nastreven.
Stad Maaseik wil streven naar het halen van degelijke kwaliteitsnormen. Systemen rond
interne controles zullen ook opgezet worden.
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Financiën – AGBM - Belastingen
Een verantwoord financieel beleid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed
gemeentebeleid in gans de gemeente.
De basis daarvoor is een sluitend en tijdig budget met een gezonde reservepositie. Het
meerjarenbeleidsplan hangt samen met een eerlijk financieel plan.
De Stad beschikt niet over ruime financiële middelen. Een strenge budgetbewaking en
budgetdiscipline zijn absoluut noodzakelijk.
Er wordt een handleiding opgesteld met duidelijke procedures vooraleer uitgaven,
bestellingen en overheidsopdrachten mogelijk zijn.

Kosten verminderen - kostenplaatsen
Er wordt een systeem ontwikkeld zodat gewerkt kan worden met duidelijke kostenplaatsen.
Op die manier wordt duidelijk wat welke dienst kost. Iedere dienst zal ook goed opgevolgd
worden en leidende ambtenaren worden voor hun verantwoordelijkheid geplaatst. Ieder jaar
opnieuw moet een dienst zijn budgetten verdedigen (zero-based budgetting).
De mogelijkheid van een invoering van een cultuur- of vrije tijdspas voor onze eigen
inwoners zal ook onderzocht worden. Voor bepaalde diensten zouden gebruikers van buiten
onze stad op die manier misschien een extra duit in het geldzakje kunnen doen.
Schuldafbouw en een voorzichtig uitgavenbeleid moeten dan ook de leidraad zijn. De Stad
moet bijvoorbeeld niet alles zelf willen doen maar voor haar beleid en investeringen
samenwerken met andere gemeenten, andere besturen en met de privé-sector.
Er zal ook een zeer actief bancair beleid gevoerd worden. Met beschikbare gelden moet een
actief thesauriebeleid gevoerd worden, weinig op de werkrekening en goed beleggen! De
bestaande en mogelijk nieuwe leningen zullen ook actief beheerd worden zodat steeds de
beste voorwaarden verkregen worden.

AGBM
Waar mogelijk zal ook gewerkt worden met het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik.
Door een actief beleid te voeren op het vlak van het beheer van onroerende goederen kan op
het vlak van fiscaliteit heel wat bespaard worden. Immers één van de voordelen die het
AGBM kan benutten is dat het AGBM onderworpen is aan de bedrijfsboekhouding en BTWplichtig is, dit in tegenstelling tot het stadsbestuur. Hierdoor kan het AGBM sneller en
soepeler inspelen op financiële en fiscale trends en alzo voordelen realiseren waartoe de stad
niet de mogelijkheden heeft. Zo is de BTW op de aankoop van de ondergrondse
parkeergarages (Kloosterbempden en Bospoort) volledig terugvorderbaar (aftrekbaar) van de
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Belgische staat. Dit betekent een geraamde besparing van 21% of 2.050.000 miljoen euro.
Geld dat de Maaseikenaar als belastingbetaler niet hoeft te betalen. Op 31 december 2007
stond de balans van het AGBM al op een totaal van 16.997.354,92 (bijna 17 miljoen euro).
Ook de bouw van de sportinfrastructuur ( in Maaseik, Neeroeteren én Opoeteren) kan
voordeliger gerealiseerd worden door het AGBM. De stad Maaseik wenst de exploitatie van
de sporthal in Maaseik, de nieuwe sporthal in Neeroeteren en de sportschuur in Opoeteren toe
te vertrouwen aan het AGBM. In de toekomst is het niet denkbeeldig dat ook andere
bouwprojecten van de stad gebouwd en/of uitgebaat worden door het AGBM. Dit is immers
een besparing van 21% BTW. En het opent tevens extra mogelijkheden om PPS-constructies
op te zetten. Het BTW-voordeel voor het sportcomplex in Maaseik-centrum zou 500.000 euro
kunnen betekenen.
Tevens zal de stedelijke sportinfrastructuur moeten worden uitgebaat in overeenstemming met
de voorwaarden die zijn opgenomen in de nog af te sluiten beheersovereenkomst tussen de
stad en het AGBM. Zo zal worden opgenomen welke tarieven het AGBM in de sporthallen
aan de verenigingen mag vragen. Omdat het AGBM geacht wordt winst te maken zal het
verschil tussen de werkelijke prijs en de gevraagde huurprijs aan de stad gefactureerd worden.
Dankzij het AGBM hebben de stad en haar inwoners diverse voordelen:
- een lagere intrestlast en lagere kapitaalaflossingen als gevolg van het feit dat de BTW op
investeringen niet meer moet worden gefinancierd.
- de recuperatie van de BTW op de exploitatiekosten (van de sporthallen en ondergrondse
parkeergarages) die anders volledig ten laste van de stad zijn.

Belastingen
De vele investeringen van het verleden en een streng financieel beleid zullen uiteindelijk
vruchten moeten opleveren. Het nieuwe bestuur wil de belastingdruk herzien.
Een aantal belastingen worden afgeschaft: de belasting op de onbebouwde percelen en
gronden, maar ook die op honden en paarden. Een aantal belastingen worden aangepast zodat
ze eerlijker en redelijker zijn: drankslijterijen, leegstand.
Het nieuwe bestuur zal in elk geval een beleid voeren zodat na enkele jaren belastingen
kunnen verminderd worden en/of afgeschaft worden. Het bestuur gaat in ieder geval voor een
daling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Indien de bovenlokale vereniging Limburg.net beslist over te gaan tot Diftar, betalen per kilo,
voor huisvuil of voor een containerpark (zie beleid milieu) dan wil het bestuur andere
belastingen, mogelijk de milieubelasting, aanpassen.
Indien Vlaanderen beslist dat er nieuwe ontgrinding komt dan zal er een grindbelasting voor
de ontgrinders komen. Deze middelen zullen enerzijds dienen voor milderende maatregelen
n.a.v. die ontgrinding en anderzijds ook gebruikt worden voor verlaging van andere
belastingen en voor de opbouw van reserves voor belangrijke investeringen en voor komende
pensioenlasten.
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Waar mogelijk zullen ook vereenvoudigde procedures voor belastingen worden ingevoerd. Er
wordt gestreefd om zoveel mogelijk aangifteformulieren te vermijden. Waar mogelijk zullen
we werken met de kruispuntbank zodat burgers ons geen info meer moeten bezorgen.
Het bestuur wil ook belastingen correct en tijdig innen. Iedereen moet gelijk behandeld
worden.
Aan het einde van deze legislatuur en zelfs verder moet er nog een structureel evenwicht zijn
zodat bestuurders in een volgende legislatuur en komende generaties niet geconfronteerd
worden met problemen.

Veiligheid en preventie
Een goed veiligheidsbeleid begint bij een degelijk preventief beleid. Informatie en
voorlichting vanwege de veiligheidsdiensten is daarom van groot belang. Een klantvriendelijk
beleid gaat uit van een vlotte bereikbaarheid én een grote aanspreekbaarheid. De
bemiddelende rol van de wijkagent is hierbij van cruciaal belang.
Maaseik maakt deel uit van de politiezone Maasland. Binnen de zone nemen het
politiecollege en de politieraad de beslissingen. De burgemeester kan eigen accenten leggen
voor zijn gemeente.
Zo zal er onder meer bijzondere aandacht gaan naar vandalisme, sluikstorten, graffiti,
lawaaioverlast en hondenpoep. Kleine misdrijven die soms tot grote ergernis leiden bij de
bevolking.
Belangrijk hiervoor is dat de lokale politiezorg goed gestructureerd is en zich richt op een
goede gemeenschapsgerichte politiezorg. ‘ Dienstbaarheid aan de burger ‘ is de finaliteit
hiervan. Kwaliteitszorg en een gedegen engagement van alle politiemensen staan borg voor
succes.
Ook de aanwezigheid van een eigen brandweerkorps en een ambulancedienst betekent een
grote meerwaarde voor de bevolking. De geplande hervorming van de hulpdiensten zal echter
een andere invulling vragen door de lokale brandweerdiensten.
De nieuwe kaderwet op de hervorming van de brandweerdiensten stoelt op volgende
basisprincipes :
- de burger heeft recht op de snelste adequate hulpverlening
- de burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht
- schaalvergroting is noodzakelijk.
Op organisatorisch vlak zal de brandweerhervorming gepaard gaan met de vorming van
nieuwe hulpverleningszones.
Ook onze brandweer zal zich in de toekomst in zo een grote zone inschrijven.
Het stadsbestuur zal erover waken dat de voorziening(en) en de service die onze brandweer en
ambulancedienst nu levert zeker gegarandeerd zullen blijven in de toekomst.
Daartoe willen wij ook de nodige investeringen doen.
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Intergemeentelijke en internationale
samenwerking.
Voor tal van in dit beleidsplan opgenomen intenties zijn wij aangewezen op de samenwerking
met omliggende gemeenten. Dit is een politiek die we wensen verder te zetten omdat het een
grotere verbondenheid met zich meebrengt tussen mensen maar ook een kostenbesparend
effect heeft.
“ Wat je samen doet, doe je beter “ is een leuze die zijn vruchten afwerpt in de praktijk.
Denken we maar aan het “ bovengemeentelijk samenwerkingsverband zwembaden “ met
Dilsen-Stokkem en Kinrooi en aan de” interlokale vereniging voor woon- en
huisvestingsbeleid “ met de stad Bree.
Door de participatie in de verschillende grote Limburgse bovengemeentelijke
samenwerkingsverbanden blijven wij de band met ander gemeenten behouden.
Ook op Europees vlak zetten wij het bestaande beleid verder. De gemeenteraad keurde de
verderzetting goed van het Europese samenwerkingsverband Euromosa met de Nederlandse
gemeente Echt-Susteren en de Duitse gemeente Selfkant.
Er bestaan ook plannen om een nieuw Europees samenwerkingsverband op te zetten met de
steden Bree en Weert in Nederland.

Informatie en communicatie
Het stadsbestuur staat in voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en moderne
communicatie die zowel intern als extern tegemoetkomt aan de vraag naar informatie,
inspraak en samenwerking.
Onze inwoners moeten goed, tijdig en voldoende geïnformeerd worden. De juiste boodschap
op het juiste moment en aan de juiste persoon !
Er zal extra aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de communicatie. Eenvormigheid
en huisstijl spelen hierin een belangrijke rol omdat zij het imago van de stad helpen bepalen.
Een consequent gebruik van de huisstijl betekent dat informatie duidelijk en herkenbaar
overkomt bij de lezer.
Er zal worden onderzocht of andere communicatiemiddelen, naast of ter vervanging van de
huidige middelen, waardevol kunnen zijn.
De betrokkenheid van het personeel bij de organisatie zal nog meer gestimuleerd worden door
de interne communicatie via intranet te veralgemenen.
Door een grotere interactie en samenwerking tussen de diensten zal een synergie-effect
bereikt worden.
Ons gemeentelijk informatieblad zal een belangrijk kanaal van informatie blijven maar ook de
website zal meer en meer actueel worden gemaakt en gebruiksvriendelijker.
Naast de periodieke berichtgeving maken we geregeld gebruik van gerichte en algemene
bewonersbrieven.
Om de interactie met de bewoners vorm te geven beschikken we over de instrumenten van de
“klachtenbehandeling” en van informatie- en inspraakbijeenkomsten.
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Onze gemeentelijk adviesraden leveren het beleid kennis en expertise vanuit het verenigingsen vrijwilligersleven.

Inspraak
In een moderne stad is inspraak van de burger een absolute vereiste. Er moet een optimale
doorstroming zijn van informatie door de gemeentelijke overheid via het stedelijk
informatieblad, bewonersbrieven, persteksten, gemeentelijke website en andere kanalen.
Bevragingen en hoorzittingen, ook op buurt- en straatniveau, zorgen ervoor dat beslissingen
een voldoende groot draagvlak hebben. Adviesraden moeten onafhankelijk kunnen
functioneren en krijgen initiatiefrecht.

Ruimtelijke ordening, stedenbouwkundig
beleid, woon-, grond- en huisvestingsbeleid,
monumenten en landschappen.
Ruimtelijke ordening.
Algemeen
De Stad Maaseik was één van de eerste gemeenten met een goedgekeurd gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Het geeft de richting aan en de contouren waarbinnen onze mooie
stad kan en moet ontwikkelen.
Deze legislatuur zal er veel aandacht zijn voor duurzame ontwikkeling. Steeds moet er
gekeken worden of de voorstellen waarvoor we kiezen echt die zijn die ook voor komende
generaties wellicht het beste uitdraaien voor de welvaart, het milieu en de mensen. Volgende
generaties mogen de kans niet krijgen te spreken over historische vergissingen!
De ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten worden
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen. Het bestuur zal zelf het goede voorbeeld geven en zal de bevolking en
promotoren sensibiliseren in die richting. Ruimtelijke Ordening mag noch het failliet
betekenen van de gemeentefinanciën, noch de totale capitulatie voor promotoren en totale
consumptie van gebieden.
Bij de verdere ontwikkelingen in onze stad zal er voldoende aandacht moeten zijn voor
volgende belangrijke elementen: prettige omgeving met voldoende groen, met ruimte voor
spel en sport, met goede mogelijkheden van ontsluiting en parking.
In onze stad moeten we de ideale mix vinden tussen handel, toerisme, cultuur, wonen en
beperkt mogelijke industrie.
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De bevolking moet maximaal betrokken worden via overleg, informatievergaderingen, e.d. .
In elke deelgemeente zullen initiatieven ondersteund worden of zullen initiatieven gevraagd
worden.
Tijdens deze legislatuur hebben we volgende plannen :
De belangen van Maaseik behartigen in dossiers van hogere overheden:
Op Vlaams niveau:
- Afbakening natuur, bos, landbouw
- Behoud van ziekenhuis in Maaseik door het aanbieden van een locatie hiervoor
- De belangen van onze stad behartigen in het kader van mogelijke nieuwe ontgrinding.
Op Provinciaal niveau:
- Afbakening Kleinstedelijk Gebied Maaseik (scholen- , ziekenhuiscampus, …)
- Aanpassen PRUP Jagersborg i.s.m. de provincie in het kader van ontwikkelingen
- De belangen van Maaseik behartigen in het kader van het PRUP Cross Waterloos.
Op Vlaams en Provinciaal niveau:
- Lobbyen voor een erkende toegangspoort voor het Nationale Park Hoge Kempen.
- Overleggen over een geschikte locatie voor een nieuwe hoofdhalte voor de bussen van De
Lijn in het centrum van stad Maaseik.
Afwerken en/of aanpassen indien nodig, uitvoeren van volgende lokale
uitvoeringsplannen:
- Interpreteren of aanpassen BPA Binnenstad, deel Prinsenhoflaan, zodat gedeeltelijke of
gefaseerde uitvoering mogelijk wordt.
- Opschorten of aanpassen BPA Binnenstad, deel Boomgaardstraat.
- Uitvoerings- en verkavelingsplannen opstellen voor het BPA Leemhoek
- Interpreteren of aanpassen BPA Kerkstraat, Post en omgeving, zodat één van de resterende
“kankerplekken” in onze binnenstad eindelijk kan verdwijnen,
- Aanpassen BPA Kloosterbempden zodat er meer mogelijkheden komen
- Onderzoeken knelpunten, desgevallend aanpassen en uitbreiden BPA Neeroeteren centrum
- Afwerken, onderzoeken mogelijkheid RUP Zonevreemd bedrijf Houtzagerij Swennen.
Volgende Masterplannen zullen gemaakt worden:
- Masterplan Stad aan de Maas
Volgende nieuwe uitvoeringsplannen zullen opgestart/opgemaakt worden:
- RUP Vesting - Zuidelijke stadswal (voorzien van een groen karakter, park, speelomgeving,
aanpassen voorziene woningen in BPA Aertsplein op voormalig terrein van De Lijn, inpassen
Ijskelder, …)
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- RUP zonevreemde woningen met daarin opgenomen stedenbouwkundige voorschriften
voor woonkorrels buiten kwetsbare ruimten, woonkorrels in kwetsbare
ruimten, verspreide woningen en waardevolle zonevreemde gebouwen.
- RUP zonevreemde bedrijven
- RUP kasteel Wurfeld en omgeving
- RUP zonevreemde bivakplaatsen, jeugdverblijfcentra (en mogelijk nieuwe bivakplaatsen
indien nodig, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor Lijsternest, Chiro Opoeteren)
- RUP zonevreemde recreatie
- RUP bedrijventerrein Jagersborg Oost voor lokale economie.
- RUP Stadsrand Zuid in functie van scholencampus en wonen.
- RUP Ziekenhuiscampus
- RUP Stad aan de Maas (verbinding tussen Heerenlaak en centrum Maaseik met stedelijk
woonproject, hotel aan de Maas)
- RUP Heppeneert (duidelijkheid wonen, rechtszekerheid bedevaartsoord)
- RUP recreatief complex Zuid-Willemsvaart – Bergerven
- RUP Kerkplein Opoeteren in functie van afwerking Kerkplein
- RUP Aldeneik (eigenheid van dit dorp bewaren)
- RUP Berg (Warre).
volgende structuurschetsen zullen opgemaakt worden:
Structuurschets Sportpark De Borg (skatepark, tennis, sporthal, …)
Structuurschets landschapspark Wurfeld.
.

Stedenbouwkundig beleid
Sinds het begin van deze legislatuur is Maaseik ook zelfstandig bevoegd geworden voor het
afleveren van vergunningen. De stad wil dan ook maximale ondersteuning bieden zodat er
ook effectief vergunningen komen. Burgers zullen begeleid worden voor eenvoudige
aanvragen waarvoor geen architect nodig is.
Stad Maaseik gaat het engagement aan dat iedere eenvoudige, zelfs iedere gewone,
vergunning binnen de maand wordt afgeleverd. Indien adviezen moeten gevraagd worden aan
andere en hogere overheden dan zullen die onmiddellijk opgevraagd worden zodat we niet
boven de 75 dagen gaan.
Elk dossier krijgt een volgnummer en zal behandeld worden volgens het systeem “eerst
binnen, eerst buiten”! Dit wordt regelmatig gecontroleerd.
Het opmaken van stedenbouwkundige verordeningen waarbij voorschriften worden
vastgelegd o.m. inzake ‘de bewoonbaarheid van woningen’.
De nodige initiatieven worden genomen om te komen tot een kwalitatief en klantvriendelijk
vergunningenbeleid.
Bijzondere aandacht geven aan de realisatie van kwalitatieve woonomgevingen. Het element
duurzaamheid wordt nog belangrijker. Voor grote projecten wordt gekeken naar
energieverbruik, optimalisatie …
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Er wordt ook bekeken hoe een conformiteits- en handhavingsbeleid kan uitgewerkt worden.

Woon-, grond- en huisvestingsbeleid
Iedere burger heeft recht op een eigen woning. Betaalbare bouwgrond is echter schaars
geworden. Daarom moet de beschikbare ruimte zo doelmatig mogelijk verdeeld worden. In
nieuwe dossiers zal steeds gezocht worden naar een gezond evenwicht zodat betaalbare
bouwgronden en/of woningen aanwezig zullen zijn. Er zal gewerkt worden met reglementen,
afspraken waardoor eigen inwoners meer mogelijkheden hebben.
Wonen in de binnenstad en boven winkels zal gestimuleerd worden. Er wordt ook gevraagd
om woongelegenheid voor senioren te ontwikkelen.
Samen met stad Bree wordt een intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid opgestart.
Op die manier worden subsidies aangetrokken waarmee de steden personeel kunnen betalen.
Personeel dat rond dit beleid gaat werken, dat burgers gaat informeren over mogelijkheden,
over premies e.d. .. Samen met de provincie zullen er ook woonbehoefte-studies gemaakt
worden.
Stad Maaseik heeft reeds een mooi aandeel in de sociale huisvesting! Grote projecten zullen
daarom niet meer toegelaten worden deze legislatuur. Er is één uitzondering: ’t Kramelt in
Neeroeteren. Dit dossier was reeds voorbereid vorige legislatuur. Maar het werd nog
aangepast en bijgestuurd deze legislatuur (andere architectuur, andere ontsluiting, …). En er
zullen ook heel wat koopwoningen en sociale kavels voorzien zijn! Er wordt wel onderzocht
of er mogelijkheden zijn voor seniorenwoningen i.s.m. een sociale huisvestingsmaatschappij.
Enkele dossiers die verder ondersteund worden of die ontwikkeld worden:
- de Leemhoek (voormalige bedding en omgeving treinspoor)
- Wurfelderbosschen
- de huidige ATM-site na verhuis van ATM naar het nieuw regionaal industrieterrein
- het promoten van de aankoop van de eigen sociale woning
- het kordaat bestrijden van langdurige leegstand en huisjesmelkerij
- levensbestendige woningen
De digitalisering van allerlei plannen wordt verder uitgebreid. Ons digitaal systeem GIS moet
ook voor heel wat andere diensten ingezet worden, dit in het kader van eenvoudiger en
efficiënter werken.

Monumenten en landschappen
Het centrum van onze stad heeft met zijn historisch patrimonium iets unieks. Aan de
bewaring en restauratie moet blijvend gewerkt worden. Aan een aantal locaties, o.a. de
omgeving van de beide Kerkstraten, enkele panden op de markt, … is nog werk. Waar
mogelijk zal het bestuur helpen, sensibiliseren, sanctioneren, …zodat tegen het eind van de
legislatuur de meeste monumenten en ook zichten op monumenten volledig in orde zijn!
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Andere monumenten en landschappen in onze stad worden in de mate van het mogelijke
onder handen genomen of privé-eigenaars zullen gesteund worden. Steeds zullen alle
initiatieven, ook deze in de omgeving van monumenten en landschappen, heel goed gewikt en
gewogen worden.
De historische kerken en hun omgeving zullen onze bijzondere aandacht genieten!
Een specifieke ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening of stedenbouwkundige
vergunningen, zal een bijkomende opdracht krijgen en verantwoordelijk worden voor dit
onroerend erfgoed. Hij of zij zal beleidsvoorbereidend en –ondersteunend werk moeten
leveren. Deze lokale onroerend erfgoedconsulent zal ook al wat niet beschermd is en wat
toch kwaliteiten heeft en van lokaal belang is, beheren. Deze ambtenaar, zal samen met de
stadsarcheoloog, met verantwoordelijken van de technische dienst, met de
stedenbouwkundige ambtenaar, de restauratiewerven, waar de stad Maaseik trouwens ook
haar aandeel in betaalt, opvolgen. Hij zal ook adviezen geven i.v.m. belangrijke
bouwdossiers.

Cultuur
Onze cultuurwaarden verdienen onze voordurende zorg, waarbij kwalitatieve
cultuurproducten belangrijk zijn.
Goed uitgeruste accommodaties en voorzieningen vormen daartoe de beste garantie. Het
cultuurbeleid moet onder meer gericht zijn op het behoud en de verdere uitbouw daarvan. De
stad Maaseik zet daarvoor haar mogelijke middelen in (financieel, infrastructureel,
kwalitatief personeel) om een vlot functioneren van haar culturele diensten te waarborgen.
De deelname aan culturele activiteiten moet verder gepromoot worden door het organiseren
van laagdrempelige activiteiten voor jongeren, senioren, allochtonen en maatschappelijk
kwetsbare groepen en dit op maat in de 3 deelgemeenten. Participatie van kansengroepen is
een belangrijke sleutel tot integratie.
Doordat elke leefgemeenschap zijn eigenheid heeft, moeten we de verenigingen hun plaats
blijven geven in de ontmoetingshuizen.
Positieve beeldvorming rond het engagement van de vrijwilligers door hen te stimuleren en te
waarderen.
Concreet betekent dit:
-uitbouw van De Riet in functie van de efficiënte werking van verenigingen
-aangepaste infrastructuur voor de verenigingen in de 3 deelgemeenten
-voor de bibliotheek:
. creatie van een digitale omgeving, de integratie van nieuwe technologieën in functie
van de digitalisering van de samenleving en het verkleinen van de digitale kloof:
implementatie van een digitaal systeem (RFID) met zelfscanbalies, betaalautomaat en
aangepaste beveiliging
. de bibliotheekinfrastructuur “rijp” maken voor de 21ste eeuw, modernisering en
opfrissing van de hoofdbibliotheek met 3 nieuwe ergonomische infobalies en jaarlijks een
aantal kleine aanpassingswerken aan het gebouw om de bibliotheek zo goed mogelijk up-totdate te houden, in het filiaal te Neeroeteren twee nieuwe ergonomische balies en nieuwe
peuterbakken voorzien, duurzaamheid en herkenbaarheid als principe hanteren met behulp
van de implementatie van een nieuw logo, voor Opoeteren wordt de bibliotheek omgevormd
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tot een “bibpunt” in De Riet te Opoeteren en zal gewerkt worden met wisselcollecties voor de
school te Opoeteren
- de creatie van een digitale omgeving voor het Cultuurcentrum
- een nieuwe huisstijl/logo voor het Cultuurcentrum
- de bibliotheek uitbouwen als centrum van informatie, educatie, ontmoeting, ontspanning en
de cultuurparticipatie bestendigen en versterken
- diverse streekgerichte samenwerkingsverbanden stimuleren
bestendigen en continueren van de bestaande reguliere werking van de diverse culturele
diensten
- gemeenschapsvormende initiatieven ondersteunen
- initiatiefrecht voor de Culturele Raad
- organisatie dag van de vrijwilliger
- behoud en beheer van ons cultureel erfgoed door de heemkundige en geschiedkundige
verenigingen te ondersteunen in functie van het nieuwe erfgoeddecreet
- verenigingen duidelijk informeren rond de subsidiemogelijkheden
- materiele en projectmatige steun aan verenigingen
- samenwerking met andere stadsdiensten zoals jeugd en welzijn
- uitvoering beleidsplan in functie van de financiële draagkracht

Jeugd – Kinderopvang - Gezinnen
Jeugd
Een goed jeugdbeleid helpt jongeren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en
verdraagzame burgers die respect hebben voor algemeen aanvaarde normen en waarden.
Het jeugdwerkbeleidsplan moet dan ook opgesteld en opgevolgd worden in samenspraak met
de jongeren.
De stad zorgt voor de mogelijke financiële middelen voor de uitvoering van dit plan.
De jeugddienst informeert en stimuleert jongeren om zelf initiatief te nemen.
De stad biedt financiële (via toelagen), materiele en logistieke ondersteuning aan het
jeugdwerk.
Doelstellingen voor de Stad moeten zijn;
- de realisatie van een jeugdhuis in Neeroeteren, waarbij in het Cultureel Centrum te
Neeroeteren een jeugdwerking mogelijk is in samenwerking met de dienst Cultuur
- de ondersteuning van het jeugdhuis De Kick in Dorne en de VZW Fuego te Maaseik
- het stimuleren van speelpleinprojecten en speelstraten
- kadervorming voor het jeugdwerk stimuleren via subsidies
- speelpleinwerking ondersteunen
- opzetten van stedelijk jeugdwerk: Grabbelpas, Swappas, graffitiprojecten, kinderatelier,
Creatiedoe, Sintfeest, in iedere deelgemeente terbeschikkingstelling van stedelijke
infrastructuur en tussenkomst in renovatie- en verbeteringswerken van jeugdlokalen die geen
stadseigendom zijn
- interactief bestuur: betrokkenheid van kinderen en jongeren via advies en overlegorganen,
informatie en bevraging via website, vrijetijdsgids, stedelijk informatieblad
-vrijetijdsbeleid: Jongeren Promotie Plan: overleg tussen verschillende stadsdiensten om het
aanbod van jongeren op elkaar af te stemmen
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De jeugdraad zal verder ondersteund en geraadpleegd worden bij dossiers die kinderen en
jongeren aanbelangen.

Kinderopvang
Een moderne stad heeft een goed uitgebouwd kinderopvangnetwerk met degelijke
accommodatie in iedere deelgemeente.
Ook blijven wij onze steun verlenen aan de dienst Onthaalgezinnen in Maaseik.
In Maaseik kent de kinderopvang een groei.
Dit betekent dat wij moeten voorzien in aangepaste infrastructuur.
In de deelgemeenten Neeroeteren en Opoeteren zullen naar de toekomst toe de
accommodaties dienen aangepast.
In Opoeteren voorzien we het opvangcentrum bij de uitbreiding aan De Riet.
In Neeroeteren wordt de mogelijkheid onderzocht tot verbouwing van de huidige locatie of
een nieuwbouw in het centrum van Neeroeteren.
Belangrijk is dat wij voldoende plaatsen kunnen beschikbaar stellen en dat de accommodaties
efficiënt, overzichtelijk, praktisch en veilig zijn.
Onderzoeken naar de mogelijkheid om de huidige opvanguren van de Buitenschoolse
Kinderopvang Robbedoes uit te breiden (voor 6u30 en na 18u30) en onderzoek naar
eventuele zaterdagopvang.
Mits het decreet “zorgregie” hier ruimte voor geeft, openstaan voor kinderen met een
specifieke zorgbehoefte en de mogelijkheid onderzoeken voor de opvang van zieke kinderen.
Verbeteren van de ouderparticipatie en – communicatie
Door het organiseren van een meldpunt regelmatig informatie verspreiden via website, het
uitwerken van een gemeenschappelijke folder met alle opvanginitiatieven in Maaseik.
Structureel er voor zorgen dat er voldoende plaatsen kinderopvang kunnen georganiseerd
worden en hiervoor allerlei subsidies zoeken (mogelijk voor een erkend kinderdagverblijf).
De mogelijkheid onderzoeken om tieneropvang (12-15 jaar) te organiseren i.s.m. de
jeugddienst.
Onderzoeken of het verder verhuren van het huis voor de Landelijke Kinderopvang nog
opportuun is, als het contract afloopt.

Gezinnen
Voor de toekomst van de maatschappij en voor de ontplooiing van elke persoon is het gezin
van groot belang.
Heel wat gemeentelijke beleidsbeslissingen hebben een invloed op de levensomstandigheden
van de gezinnen.
Als beleid moeten we daarom voorwaarden scheppen waardoor het voor gezinnen mogelijk
wordt een kwaliteitsvol gezinsleven uit te bouwen.
Onze aandacht gaat uit naar:
- zorgen voor veilige school- en woonomgevingen
- ruimte scheppen waar kinderen kunnen spelen en jongeren zich kunnen ontmoeten
- in de verschillende adviesraden aandacht hebben voor gezinsbelangen
- op regelmatige basis overleg met organisaties die de belangen van gezinnen behartigen
- de door hen aangebrachte actiepunten op de agenda brengen
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- samenwerking met andere stadsdiensten: jeugd, kinderopvang, sport, cultuur, welzijn
- onthaal nieuwe gezinnen in Maaseik met voorstelling dienstverlening en vrijetijdsaanbod

Onderwijs – Academie
(Flankerend) onderwijsbeleid
Wij willen de onderwijsnetten ondersteunen en aanvullen om een zo goed mogelijk onderwijs
te kunnen aanbieden aan de Maaseiker jeugd.
We bestendigen de bestaande werking.
- Verder zetten bestaand project spraak en taalpreventie.
- Verdere coördinatie van de netoverstijgende netwerken basis- en secundair onderwijs
(scholen, CLB'
s, politie, relevante stadsdiensten en deskundigen) met aandacht voor
onderlinge uitwisseling en samenwerking o.a. via aparte werkgroepen (cf. drugbeleid, aanpak
cyberpesten,…)
- Organiseren en coördineren van het hulpverleningsspel voor de derdejaars secundair
(netoverstijgend) i.s.m. met scholen en diverse diensten
- Coördineren van gezamenlijke acties van scholen, bv. Carnavalsfeest voor kleuter-en
basisscholen met verklede wandeltocht doorheen Maaseik in 2009.
- Ondersteuning van de huiswerkbegeleiding door de zelforganisatie "Generatie El Hidaya"
- Ondersteuning mogelijke acties i.k.v. lokaal flankerend onderwijsbeleid (cf. ook dienst
welzijn)

Academie Muziek en Woord.
De academie voor Muziek en Woord in Maaseik wil de uitdaging aangaan, een moderne
academie te zijn die kunstonderwijs wil aanbieden op een adequate, efficiënte en hedendaagse
manier.
Om dit project te kunnen realiseren dient de academie te kunnen beschikken over een
uitgebreid instrumentarium, niet alleen als didactisch lesmateriaal maar ook om te kunnen
verhuren aan leerlingen (de school heeft immers ook een sociale functie). Voorts dient het
gebouw akoestisch te voldoen aan de huidig geldende normen en moeten de klaslokalen
uitgerust worden met moderne en in het DKO gangbare innovaties inzake ICT
(informatisering; communicatie en hedendaagse technologieën).
Om in de lesplaats Neeroeteren goed onderwijs te kunnen aanbieden, dienen de leslokalen
uitgerust te worden met isolerende en akoestische materialen zodat de gelijktijdig lopende
lessen in goede orde en zonder hinderlijke geluidsoverlast naar de overige lokalen van het
gebouw kunnen verlopen. Ook in de bijafdelingen is een uitgebreid instrumentarium en ICTmateriaal een conditio sine qua non om degelijk onderwijs te kunnen aanbieden.
In Opoeteren wordt onderzocht of er bij de uitbouw van De Riet mogelijkheden zijn zodat aan
het vroegere parochiecentrum geen dure instandhoudingswerken moeten uitgevoerd worden
aan ramen en dak.
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Samenwerking met de gemeente Kinrooi dient zich aan. De jeugdmuziekschool van Kinrooi
zou in samenwerking met de academie van Maaseik beter kunnen voldoen aan de
verwachtingen van bevolking en verenigingen. Er zullen dan ook gesprekken gestart worden
om te bestuderen of een filiaal in Kinrooi zonder kosten voor stad Maaseik mogelijk is.

Inrichten afdeling Beeldende Kunst
Het inrichten van een afdeling Beeldende Kunst is een piste die absoluut onderzocht dient te
worden. Momenteel trekken toch heel wat Maaseikse leerlingen naar omliggende gemeenten
(vooral naar Maasmechelen) om deze opleiding te volgen.
In het kader van het nieuwe decreet (1 september 2009) adviseert de inspectie om deze
afdeling te koppelen aan de stedelijke academie voor Muziek en Woord Maaseik. Dit decreet
stuurt vooral aan op de campusgedachte waarbij de vier afdelingen muziek, woord, dans en
beeldende kunst onder één dak worden samengebracht. Dit zou zeker heel wat voordelen
hebben: delen van algemene kosten, stimuleren samenwerking, grotere projecten vb. musical
e.d. .

Toerisme - Musea
Toerisme en musea zijn de belangrijkste troefkaarten van onze stad !
Door de actualisatie van het archeologisch museum, de komende restauratie
van het Apotheekmuseum, het restauratiedossier van het
Minderbroedersklooster en uitzonderlijke tentoonstellingen spelen de musea
hoe langer hoe meer de rol van publiekstrekker.
Méér publiek betekent ook méér vraag naar overnachtingsmogelijkheden. Deze
sector wordt dan ook belangrijker door een toename van het aantal hotels en
overnachtingsmogelijkheden.
Initiatieven zoals hoevetoerisme, jeugdhotels, enz... moeten aangemoedigd
worden en één van de grootste prioriteiten blijft het aantrekken van een
groot hotel met een capaciteit om één autocar met toeristen te kunnen onderbrengen.
Een nog nauwere samenwerking met Toerisme Vlaanderen, Toerisme Limburg en
toeristische en museologische actoren in Nederland en Nordrhein-Westfalen
zijn wenselijk.
De intercommunale Marec krijgt alle kansen om de waterrecreatie verder uit
te bouwen.
Concreet streeft de stad op het gebied van toerisme en musea naar :
- de verwezenlijking van een toegangspoort tot het nationaal park Hoge
Kempen
- een verdere uitbreiding van het fiets- en wandelroutenetwerk met een
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verbinding tussen Bergerven en '
t Eilandje
- de oprichting van een natuureducatief centrum rond de Bosbeek, waarin de
watermolens een hoofdrol spelen
- de promotie van Neeroeteren en Opoeteren als unieke Kempische gemeenten
- het verder toegankelijk maken en openstellen van het Maaseiker cultuurhistorisch erfgoed
- de verdere uitbouw van Musea Maaseik als Euregionaal museum, waarbij de functie van
Maaseik als stad van bijzondere tijdelijke tentoonstellingen wordt bestendigd
- de verder restauratie van het Minderbroedersklooster, dat kan functioneren als toeristisch
onthaalcentrum, tentoonstellingslocatie en Academie voor Muziek en Woord
- alles in het werk stellen om onze erkenning als nationaal infokantoor te behouden
- creëren van gezinsvriendelijk aanbod en verblijf
- inspelen op het aspect toegankelijk Toerisme voor Allen
- kwaliteitsvolle productontwikkeling zowel op het vlak van hardware als software, (gps,
digitale infozuilen)
- thematische arrangementen uitwerken.
Kampeertoerisme
We bestendigen de bestaande werking via het project "Op kamp in Maaseik, goed op kamp"
door o.a. overleg met de kampeigenaars, afspraken met betrokken partners, informeren van de
kampgroepen, toezicht door de gemeenschapswachten tijdens de kampeerperiode.

Sport
Nieuw sportbeleid.
Sport en beweging worden steeds belangrijker in onze maatschappij en binnen onze stad.
Onze stad gaat voor het eerst voor een uitvoerig sportbeleidsplan (voor periode 2008 tot
2013). Dit plan doorloopt alle instanties (sportraad, gemeenteraad en de Vlaamse Overheid).
Algemeen beoogt dit sportbeleidsplan de ontwikkeling van een goed sportklimaat en het
bevorderen van de sportmogelijkheden voor alle inwoners, om hen zo regelmatig mogelijk te
laten bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden, in een moderne en aan de noden
aangepaste infrastructuur, met aandacht voor klantgerichtheid, professionalisering en
integriteit.
Eveneens is het de bedoeling om via positieve samenwerkingsverbanden met verschillende
actoren in het middenveld, alle leeftijds- en doelgroepen te prikkelen tot levenslang
sportplezier, via een ruim en kwalitatief aanbod van sportinitiatieven en dit ongeacht sociale
status, inkomen, culturele achtergrond, leeftijd en sekse, lichamelijke of mentale beperkingen.

Infrastructuur
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Op het vlak van sportinfrastructuur zal in de komende jaren een inhaalbeweging plaatsvinden.
Tegen 2012 en in samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik, zullen de
bestaande en verouderde (meer dan 30 jaar oude) stedelijke sportaccommodaties in Maaseik
en in Neeroeteren worden gemoderniseerd, gesaneerd, en uitgebreid.
Tevens zullen er indoorsportmogelijkheden worden gecreëerd in de deelgemeente Opoeteren
en dit in samenwerking met de plaatselijke basisschool. Bovendien zal het stadsbestuur
voortaan effectief toezicht houden op de bestaande (stedelijke) sanitaire
(club/sport)installaties in het kader van de legionellawetgeving.
Tot slot zullen de sportclubs ondersteuning kunnen ontvangen via ‘terugbetaalbare leningen’,
om de verdere uitbouw van de stedelijke (club/sport)accommodaties (o.a. beachvolleybalclub,
waterski Heerenlaak, e.a.) te realiseren.

Subsidiëring van sportclubs
Decennia lang werden er geen toelagen uitgekeerd aan de sportverenigingen, maar in het
kader van het ‘Sport Voor Allen-decreet’ zullen de erkende sportclubs voortaan financieel
worden ondersteund. Via subsidies zal o.a. worden getracht om de kwaliteit van de jeugdsport
te verhogen en de jeugdtrainers zullen worden gestimuleerd om opleidingen te gaan volgen.
Daarnaast zal in samenwerking met de sportraad een plan/strategie worden opgezet om de
‘vrijwilliger’ in de sport te ondersteunen en te stimuleren. Dit omdat alle clubs worden
geconfronteerd met een teruglopend aantal vrijwilligers en de toenemende eisen die zowel de
sporters als de overheid stellen aan deze ‘onmisbare’ clubleden.

Sportaanbod – sport voor allen
Aanvullend aan het ruime aanbod van de sportclubs, zal de sportdienst een gevarieerd
en kwalitatief activiteitenprogramma aanbieden aan alle inwoners. Hierbij zullen de
accenten liggen bij de jongeren en bij de ouderen/senioren. Maar ook andere doelgroepen
zullen de nodige aandacht krijgen. Er zal worden gewerkt met eigen en vaste lesgevers
waardoor permanent sportsessies (fitness, aerobics, sport- en turnacademie, wijksport, enz.)
kunnen worden aangeboden aan alle inwoners van Maaseik.

Milieu, natuur en landbouw.
Milieu en natuur.
Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op een veilige, gezonde, aangename en duurzame
leefomgeving. Onze ambtenaren moeten de burgers wijzen op hun verantwoordelijkheid
daarin. Een permanente sensibilisering van de bevolking via gericht wijk- en buurtbeheer is
daarbij onmisbaar. Het behoud en onderhoud van bestaande groenvoorzieningen is een
vanzelfsprekende zaak.
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De leefbaarheid van de drie woonkernen en de kwaliteit van de buitengebieden kunnen verder
verbeterd worden door:
-de uitbouw van de gemeentelijke milieudienst
- de herlokalisering van hinderlijke ondernemingen
- een rationeel energieverbruik binnen de overheidsgebouwen
- verbetering van de dienstverlening m.b.t. afvalinzameling door de vernieuwing, uitbreiding
en modernisering van het containerpark en invoering van het DIFTAR-systeem
- een kordate bestrijding van sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep
- een selectieve inzameling waarbij de zwaarste bijdrage op het restafval wordt berekend
- een verbod op rijdende discobars
- het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen
- subsidies voor de reiniging van de stookolietank
- een gemeentelijke premie voor renovatie- en veranderingswerken gericht op een beter
energiebeheer.
- de invoering van het principe: de vervuiler betaalt
- een groenbeleid bij bouwdossiers
- een onderzoek naar de mogelijkheden om alternatieve duurzame energie te winnen op ons
grondgebied
- het stimuleren en ondersteunen van projecten rond milieueducatie op scholen
- een tussenkomst van de Stad bij de aanleg van rietvelden voor waterzuivering
- ontwikkelen van een duurzaam bosbeheer door middel van beheersplannen en acties rond
exotenbestrijding
- werk maken van een duurzaam beheer van natuurgebieden zoals Bergerven en LangerenTösch.

Landbouw.
Ruimte voor een gezonde agrarische sector is noodzakelijk. Een goede verstandhouding
tussen Milieu(-raad) en Landbouw (-raad) is daarom noodzakelijk.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet correct worden uitgevoerd. Tijdens het
proces op Vlaams niveau voor de afbakening natuur en landbouw zal dit bewaakt worden.
Onze stad wil ook gaan voor een landbouwbeleid, waarbij volgende doelstellingen gelden:
- een goede communicatie tussen landbouwers en beleid, onder meer via de landbouwraad
- een verdere verbetering van de landbouwwegen met mogelijke inschakeling in het
fietspadennetwerk
- een administratief één-loketsysteem voor verplichtingen en vergunningen, hulp en
ondersteuning bieden bij allerlei projecten i.v.m. landbouw, bijvoorbeeld verwerven van
subsidies voor landbouwers die natuurgebieden helpen beheren
- de ondersteuning van projecten die gericht zijn op de productie van koolzaad
- een beheersplan voor landbouwgebieden met ecologisch belang.

Lokale economie
Een gezond lokaal economisch beleid moet gebaseerd zijn op samenwerking en
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gestructureerd overleg met het bedrijfsleven, de middenstad en de
belangenorganisaties.
Omdat Maaseik geen overschot heeft aan grote bedrijven, moet de commerciële
aantrekkingskracht van onze stad gestimuleerd worden door gerichte marketing
ter bevordering van het kooptoerisme. De grote winkelprojecten zullen hierin
een belangrijke rol spelen. Daarnaast moeten initiatieven genomen worden om
het voor nieuwe handelaars aantrekkelijk te maken zich in Maaseik te komen
vestigen.
Om deze doelstellingen te bereiken wil de stad :
- de commerciële aantrekkingskracht van onze centra stimuleren.
Om die centra aantrekkelijker te maken zal de economische ontwikkeling
(detailhandel, horeca, toerisme, recreatie) moeten
versterkt worden en de leefbaarheid (wonen, openbaar domein,
mobiliteit,...) nog verbeterd moeten worden.
- de uitbreiding van het industrieterrein Jagersborg voor regionale en
lokale bedrijvigheid snel realiseren en ervoor
zorgen dat de aanblik en de benutting van het huidige industrieterrein
worden verbeterd.
- de ontwikkeling van de plannen voor het centrumgebied in Neeroeteren
- een adviserend en structureel overleg met de middenstanders via OBM
(Ontwikkeling Binnenstad Maaseik) en ALEM (Adviesraad
Lokale Economie Maaseik)
- het behoud van de functie van middenstands- en KMO-ambtenaar
- een tussenkomst voor jonge starters bij het opmaken van een
haalbaarheidsstudie
- opstarten van "citymarketing" voor de ganse gemeente, waarbij de nodige financiële
middelen door stad Maaseik worden voorzien en waarbij ook gezocht wordt naar methodes
waardoor ook handelaars zelf inspanningen doen.

Lokaal sociaal beleid – senioren - OCMW.
In dit kader willen we gaan voor een goed gecoördineerd sociaal beleidsplan dat op termijn
eventueel kan leiden tot een Sociaal Huis met een één-loket-functie voor alle vormen van
zorgverlening.

Senioren
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en medezeggenschap van de ouderen moeten de kern
uitmaken van een efficiënt seniorenbeleid. Een spoedige bouw van een nieuw rusthuis met
diensten- en dagverzorgingscentrum is de voornaamste bekommernis van de Stad. Ook de
uitbouw van bejaardenwoningen en serviceflats in de verschillende deelgemeenten verdient
grote aandacht.
Verder moet het beleid gericht zijn op:
- de verdere uitbouw van de mantelzorg
- de uitbreiding van de bestaande thuiszorgdiensten
- de uitbreiding van het aantal RVT-bedden
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- het stimuleren van nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen
- een actieve rol met initiatiefrecht voor de seniorenraad.
Binnen het Zilverplan, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad, zijn volgende
doelstellingen opgenomen:
Wonen: het verhogen van het aantal aangepaste woonvormen voor senioren
Mobiliteit: verbetering van de dienstverlening aan senioren in elke deelgemeente
Gezondheid: de algemene gezondheidstoestand van senioren wordt verbeterd
Participatie: de Maaseiker senioren wordt de mogelijkheid tot deelname aan het
maatschappelijk leven in al zijn vormen aangeboden.
Om het voorgaande te realiseren worden er jaarlijks concrete acties uitgewerkt.
De seniorenraad zal verder ondersteund worden en geraadpleegd worden bij dossiers die
senioren aanbelangen.

Gezondheidspreventie:
Realiseren van een preventief gezondheidsbeleid om het algemeen welzijn te verbeteren, aan
de hand van 6 doelstellingen aangereikt door de Vlaamse gemeenschap:
1.
Gezonde voeding
2.
Vaccinatiegraad
3.
Tabakspreventie
4.
Borstkankerpreventie
5.
Veiligheid
6.
Geestelijke gezondheid.

OCMW
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik garandeert aan elke
persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat stelt een leven te
leiden dat beantwoordt aan de “menselijke waardigheid.”
Deze brede opdracht betekent voor het OCMW van Maaseik dat het zich permanent moet
aanpassen aan veranderende en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.
Binnen de werking van het OCMW staan veiligheid, geborgenheid, respect, autonomie,
waardigheid en zelfredzaamheid als centrale waarden voorop.
Sociale werkgelegenheidsinitiatieven zoals PWA en dienstencheques worden blijvend
gestimuleerd.
Bij de invulling van deze kernopdracht richt het OCMW zich tot twee prioritaire doelgroepen:
-de individuele hulpvragers
-de ouderen.

De individuele hulpvrager.
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Samen met de hulpvragers die niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen aansluiten bij of
deelnemen aan het maatschappelijke leven, wil het OCMW een maximale emancipatie en
integratie in het leven bereiken.
Het OCMW vervult zijn opdrachten volgens de meest geëigende methoden, waarbij een
geëngageerde, deskundige, neutrale ((los van enig levensbeschouwelijk gedachtegoed) en
klantvriendelijke houding van gemotiveerde en tevreden medewerkers maatstaf is.
Het OCMW wil als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale
welzijnsbeleid, meer bepaald bij de vormgeving van de (kans)armoedebestrijding in Maaseik.
Het OCMW biedt bestaanszekerheid aan alle inwoners, in het bijzonder aan de kansarme, via
een gerichte dienstverlening met betrekking tot sociale, administratieve wetgeving en
financiële en materiële voorzieningen en via een geoptimaliseerde en geïndividualiseerde
hulpverlening.
Ten aanzien van meervoudig achtergestelden en bijzondere doelgroepen is het OCMW er op
gericht specifieke problemen op te heffen.
Dit alles wordt gekaderd in een globale aanpak, waarbij we de betrokkenen zoveel mogelijk
willen activeren en hun zelfredzaamheid willen bevorderen.
Het OCMW legt de nadruk op een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan zijn
hulpvragers.

De ouderen.
Het OCMW Maaseik richt zich op vlak van ouderen- en thuiszorg prioritair tot de behoeftige
(psychisch, fysisch, financiële of maatschappelijk achteruit gestelde) inwoners van Maaseik.
Als participant wenst het OCMW, al dan niet zelf, of in samenwerking, doch los van enig
levensbeschouwelijk gedachtegoed, een kwalitatief hoogstaande hulp- en dienstverlening aan
te bieden die gekenmerkt wordt door de ‘zorg op maat’-gedachte.
Door een efficiënt beheer en een flexibele organisatie streven we ernaar een zo volledig
mogelijk dienstenpakket op intra-, trans- en extramuraal vlak aan te bieden tegen een voor de
gemeenschap aanvaardbare kostprijs.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum.
Een spoedige bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum is de voornaamste bekommernis
van de Stad. Het nieuwbouwproject zal zich situeren aan de rand van de stadskern van
Maaseik, op de huidige zorgcampus.
Een aantal belangrijke krachtlijnen in dit project zijn :
-Een sterke ruimtelijke en functionele binding van het woon- en zorgcentrum met de
binnenstad.
-Het scheppen van een relatie tussen de Maas, die zich buiten de ring bevindt, en het
stadscentrum door groene assen zelfs doorheen het complex te trekken.
-Het complex wordt een soort stedelijk woonerf rond de opgezette groene assen voor wandelen fietsverkeer.
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-Om de relatie “centrum-Maas” nog te versterken, wordt de groene as herhaald in een
waterpartij, die het ganse traject mee volgt tot de uiteindelijke monding. Deze as zal als
geïntegreerd kunstwerk worden opgevat.
Het woon- en zorgcentrum omvat 123 woongelegenheden waarvan 3 woongelegenheden voor
kortverblijf, een dagverzorgingscentrum voor 15 verblijfseenheden en een zorgloket.

Bejaardenwoningen, serviceflats.
Ook de uitbouw van bejaardenwoningen en serviceflats in de verschillende deelgemeenten
verdient grote aandacht.
Hier wordt gedacht aan projecten in Neeroeteren en Opoeteren.
Kansen bieden om te blijven wonen in de eigen directe leefomgeving is een duidelijke
beleidsoptie.
Verder moet het beleid gericht zijn op:
- de verdere uitbouw van de mantelzorg
- de uitbreiding van de bestaande thuiszorgdiensten
- de uitbreiding van het aantal RVT-bedden
- een actieve rol van het sociaal verhuurkantoor als bemiddelaar op de huurmarkt
- een goede samenwerking met de privésector in de gehandicaptenzorg
- het stimuleren van nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen
- een vlotte samenwerking met VDAB en uitzendkantoren

Noord-Zuid.
Voor het lokale gemeentebeleid mag de Noord-Zuidproblematiek geen ver-van-mijn-bedshow
zijn. Een waarachtig Noord-Zuidbeleid kadert in een algemeen beleid van duurzame
ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat het voldoen aan de materiële en niet-materiële
behoeften van de huidige generatie niet ten koste mag gaan van de behoeften van de
toekomstige generaties.
De Stad kan het goede voorbeeld geven door, samen met het middenveld, de bevolking te
sensibiliseren en door gezamenlijke Noord-Zuidprojecten en duurzame ontwikkeling actief te
promoten en te ondersteunen. De Noord-Zuidraad speelt daarin een prominente rol.
Meer specifiek wil de Stad de volgende doelstellingen realiseren:
- het sensibiliseren van de bevolking
- een rechtstreekse steunverlening
- het ondersteunen van lokale initiatieven
- het via een stappenplan ethisch beleggen van gemeentelijke spaarrekeningen en/of
beleggingen
- het aankopen van eerlijke en duurzame producten en het promoten van eerlijke handel
- de uitbouw van een Lokale Agenda 21 waardoor beleidssectoren als leefmilieu, natuur,
economie, sociale zaken en Noord-Zuidbeleid aan elkaar gekoppeld worden.
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Mobiliteit
Nieuw Mobiliteitsbeleidsplan 2007-2013
Het huidige mobiliteitsplan dateert van het jaar 2000. Inmiddels werden diverse
mobiliteitsproblemen uit dat plan gerealiseerd en aangepakt.
Nieuwe ontwikkelingen binnen onze stad zorgen dan weer voor andere mobiliteitsproblemen
of een verschuiving van de problemen. Vandaar dat er behoefte is aan het opstellen van een
nieuw beleidsplan, anders dreigen de verkeersproblemen vraag-afhankelijk en probleem
georiënteerd aangepakt te worden. We moeten beseffen dat een dergelijke aanpak niet volstaat
om de mobiliteitsproblematiek met voldoende kracht en visie aan te pakken.
Via het nieuwe mobiliteitsplan moeten eerst alle relevante aspecten en problemen in kaart
worden gebracht, daarna in samenhang bekeken en integraal benaderd worden om tot de best
mogelijke oplossing te komen.
Als stad kunnen wij dit niet alleen. De beste plannen, de veiligste verkeersinfrastructuur, de
strenge controles,…. zullen alleen maar helpen als iedereen zich aan de regels houdt.
De oplossing van vele mobiliteitsproblemen begint bij onszelf. Immers als iedereen de regels
respecteert wordt ook uw straat, uw buurt een stuk verkeersveiliger en aangenamer om te
wonen. Doe als automobilist niet waar u zich als voetganger of fietser aan ergert en
omgekeerd.
Doe in een andere straat niet wat u in uw eigen woonstraat ook niet wil.
Wat goede wil en meer oplettendheid van iedereen lost al veel op, ook in uw straat.

Mobiliteit
Bij gebrek aan een reëel openbaar alternatief blijft de auto voor velen een onmisbaar
vervoersmiddel. Daarnaast is er door de aanwezigheid van de vele scholen een intensief
fietsverkeer. Het stadsbestuur moet dus streven naar een veilige een snelle
verkeersafwikkeling en een verbetering van het openbaar vervoer.
Om dit te bereiken wil de Stad:
- een verdere uitbreiding van veilige fietspaden langs gewest- en gemeentewegen
- verzamelpunten voor het fietspoolen
- een snelheidsbeperking van 50 km in de woonwijken
- variabele verkeersborden voor de zone 30 in de omgeving van de scholen
- verkeersremmende herinrichting van wegen en plaatsen die als onveilig worden ervaren.

Openbaar vervoer
Wat de verbetering betreft van het openbaar vervoer wil de Stad:
- een locatie voor een nieuwe hoofdhalte
- een directere verbinding naar de treinstations van Genk en Hasselt
- uitbreiding van de belbus
- meer aandacht voor Maaseik in het Spartacus- en het light-railplan.
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Voetgangers en fietsers
Stad Maaseik wil meer aandacht voor de zwakke weggebruiker nl. de voetganger en de
fietser:
- comfortabele voetpaden
- veiligere fietsverbindingen langs gewest- en gemeentewegen o.a. Rotemerlaan,
Venlosesteenweg en Diestersteenweg, ,…..
- stimuleren van fietsgebruik o.a. door fietspooling.

Autoverkeer
- duidelijke categorisering van de wegen waarbij het beeld van de weg die informatie geeft
aan de weggebruiker die overeenkomt met de functie van deze weg
- streven naar snelheidsbeperkingen van 30 km in de schoolomgevingen en 50 km in de
woonwijken en 70 km in de buitengebieden.

Parkeren
Stad Maaseik heeft een nieuw duidelijk parkeerplan opgesteld. Uitgangspunt hiervan is:
- aanmoedigen van het ondergronds lang parkeren door de tarieven lager te houden dan
bovengronds
- kort parkeren in de winkelstraten
- kaarthouders krijgen meer parkeermogelijkheden in de verruimde binnenstad.

Vrachtverkeer
Het parkeren van vrachtwagens in woonstraten wordt door vele inwoners als een enorm
probleem ervaren. De Stad Maaseik onderzoekt mogelijke locaties waar parkeerplaatsen voor
vrachtwagens aangelegd kunnen worden.
Om voorgaande doelstellingen te kunnen realiseren zal de Stad Maaseik in de periode 20082013 trachten volgende projecten te realiseren:
- de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
- (her)aanleg van fietspaden, langs de Diestersteenweg vanaf de Gremelsloweg tot aan de
Stationsstraat
- heraanleg fietspaden Diestersteenweg tussen Hoogvonderen en de Breeërweg
- (her)aanleg van de fietspaden langs de Weertersteenweg tussen de Gremelsloweg en de
Bospoort
- aanleg van fietspad langs de Gremelsoweg
- aanleg van fietspaden langs de Rotemerlaan
- aanleg fietspaden langs de Venlosesteenweg
- bijkomende fietsenstallingen ter hoogte van winkelcentra, belangrijke bushaltes, openbare
instellingen
- uitbouw westelijke ontsluitingsweg te Maaseik
- verkeersveiligheidsmaatregelen in woonomgevingen o.a. Egelsveld, Venweg, Niesstraat,
Spilstraat en St.Lambertuskerkstraat,….
- herinrichting schoolomgeving Neeroeteren
- herinrichting Burgemeester Philipslaan
- herinrichting schoolomgeving St. Jansberg
- herinrichting kruispunt Bosmolenlaan-Acht Meilaan-Van Eycklaan
- herinrichting kruispunt Bleumerstraat-Koning Boudewijnlaan
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Openbare werken.
Het meest noodzakelijke in een stad is het goede onderhoud en het opwaarderen van het
bestaande patrimonium en het treffen van de primaire voorzieningen zoals aanleg riolering,
wat nu wel overgedragen is aan Infrax maar waarbij de aanleg en of verbetering ervan het
noodzakelijk maakt gelijktijdig de wegen en andere nutsvoorzieningen aan te passen naar een
duurzame kwaliteit.
Op het Investeringsprogramma van VMM staan voor onze stad nog de volgende straten om
gesubsidieerde riolering aan te leggen: Sint-Oolstraat met Eindstraat, Dornerheide, B.
Philipslaan, Leemhoek, Ridderpad- en Kortestraat, Zandstraat, Bleumerstraat –Mgr.
Koningsstraat, Houwstraat met Sjouwekapelstraat, Spilstraat, Rotemerlaan met Elerweg,
Grotlaan en Beesbosweg. Daar buiten is nog het project van de Javanastraat met de Oude
Beek een lopend dossier om binnen deze legislatuur uitgevoerd te worden i.s.m. o.a. Aquafin,
Infrax en de Provincie.
Onderhoud van wegen zowel als van landbouwwegen is een uiterst voorname taak. Daarom
zal hieraan jaarlijks de nodige aandacht geschonken worden en zullen er voldoende financiële
middelen voor vrijgemaakt worden.
Niet uit het oog te verliezen zijn de op stapel staande dossiers voor de aanleg van fietspaden
langs de Gewestwegen: Rotemerlaan, Breeerweg, Venlosesteenweg en Diestersteenweg
waarvoor weliswaar onteigeningen noodzakelijk zijn maar waarvoor tevens op een toelage
van het Vlaamse Gewest van 80% gerekend kan worden.
Dan zijn er ook nog de dossiers voor de schoolomgeving, zijnde Neeroeteren Centrum en
deze ter hoogte van de campus Sint-Jansberg. Deze worden ook deels gesubsidieerd door het
Vlaamse Gewest en de doortochten Acht Meilaan, Bosmolenlaan en Weertersteenweg.
Zoals reeds gesteld, is het de taak van de Stad om het patrimonium zoals gebouwen,
monumenten, sportgebouwen, gebouwen voor cultuur e.a. te voorzien en te onderhouden.
Hier denken we dan aan de bouw van het nieuwe sportcomplex te Maaseik, maar ook voor
Neeroeteren en Opoeteren. Voor Opoeteren zijn er al initiatieven genomen om in
samenwerking met het Katholiek Basis Onderwijs een sportzaal te voorzien tegen
Ontmoetingshuis De Riet, in Neeroeteren de renovatie van het sportgebouw De Borg….
Dan denken we nog aan de verschillende op stapel staande restauratiedossiers van
geklasseerde monumenten waar dan ook weer op een subsidie van 80% van de overheid
gerekend kan worden (Minderbroedersklooster, Willibrorduskapel en kerk Neeroeteren e.a.
kerken).
Daarbuiten wordt ook nog voorzien dat het onderhoud en de werking van de bestaande
gebouwen gedaan wordt door eigen personeel.
Jaarlijks zullen er financiële middelen vrijgemaakt worden voor herstellen van voetpaden, de
aankoop van laanbeplanting, schuilhuisjes De Lijn, vuilnisbakken, straatmeubilair,
columbariumnissen, plantbakken….
Voor goede machines, materieel, voertuigen, o.a. de borstelwagen, zullen ook jaarlijks
voldoende kredieten voorzien worden om deze te onderhouden zowel als om deze ten gepaste
tijde te kunnen vervangen.
Eveneens zal er jaarlijks een budget voorzien worden voor de aanpassingswerken voor
mindervaliden, voor het herleggen van voetpaden in regie en voor het aanbrengen van
wegmarkeringen.
Tot slot zal er nog een krediet voorzien worden voor het opmaken van een inventaris van de
begraafplaatsen en het opstellen van bijbehorende plannen.
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Ander, specifiek lokaal beleid
Wijkwerking
De leefbaarheid en de veiligheid in de verschillende wijken is een grote bekommernis voor
het stadsbestuur.
Heel wat mensen nemen hiervoor als vrijwilliger verantwoordelijkheid op. Zij versterken de
maatschappelijke verbondenheid binnen hun buurt.
Daarom zullen wij positieve initiatieven van burgers stimuleren en ondersteunen.
Dit kan door :
- het bestendigen van de bestaande wijkwerking
- streven naar meer ondersteuning op maat zodat nieuwe wijken starten op eigen initiatief
- versterken van de onderlinge contacten tussen de verschillende wijken door o.a. het
halfjaarlijks overleg met de wijkbesturen, de jaarlijkse uitstap, het uitgeven van de buurtgazet
- subsidies te geven aan wijkwerken die voldoen aan bepaalde criteria
- stadspersoneel ter beschikking stellen om in samenwerking met de wijkbesturen recreatie en
ontspanning te bieden en activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren
- samenwerkingsverbanden af te sluiten met andere diensten zoals jeugd, sport en welzijn
- het opbouwwerk zien als communicatiemiddel tussen de overheid en bewoners.
In samenwerking met de wijkbesturen willen we ook zorgen voor het onderhoud van de
speelpleinen en de nodige veiligheidscontroles met onderhoudsbeurten van speeltoestellen
conform de Europese regelgeving, zowel binnen de wijken als op andere openbare
speelruimtes (i.s.m. de technische dienst en de jeugddienst). Jaarlijks zullen ook financiële
middelen voorzien worden om speeltoestellen te plaatsen op openbare speelruimtes buiten de
wijken.

Gemeenschapswachten
Vanaf 1/1/2008 omschakeling van stadswacht naar gemeenschapswacht
met behoud van de 4 halftijdse gemeenschapswachten.
Bestendigen van de vroegere stadswachtwerking:
-blijven patrouilleren in de wijken
-aanspreekpunt voor bevolking en bezoekers
-aan de bevoegde instanties signaleren van overlast, defecten aan openbare infrastructuur,
zwerfvuil, graffiti,…
-meewerken aan het project “Op kamp in Maaseik, goed op kamp”
-acties van stedelijke diensten ondersteunen
-toezicht houden tijdens evenementen.
Uitbreiding van het takenpakket machtigt hen vanaf 1/1/2008 om inbreuken vast te stellen op
gemeentelijke reglementen waarop uitsluitend een gemeentelijke administratieve sanctie
(GAS) van toepassing is.

Woonwagenbeleid
Een nieuw woonwagenterrein zal gerealiseerd worden met 15 standplaatsen.
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De huidige reglementeringen, geldend op het woonwagenterrein, zullen aangepast worden
zodat deze afgestemd zijn op de geldende reglementeringen van andere woonwagenterreinen
in de provincie.
Een striktere controle op deze reglementen dringt zich op.
Indien er acties worden opgezet, vanuit andere overheden naar woonwagenbewoners zullen
deze ondersteund worden vanuit het Stadsbestuur.
Deze acties zullen gericht zijn op zelforganisatie, gezondheid, tewerkstelling of onderwijs.

Gehandicapten
Een goede samenwerking met de privésector in de gehandicaptenzorg
Activiteiten die de integratie van personen met een handicap bevorderen zullen zelf opgezet
worden of activiteiten door derden worden ondersteund.
Vanuit het stadsbestuur zal er gestreefd worden om de toegankelijkheid van straten, pleinen
en openbare gebouwen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Aanpassingen zullen doorgevoerd
worden voor zover de voorziene budgetten dit toelaten. Jaarlijks zal een bedrag in de
begroting hiervoor voorzien worden. Dit in overleg met de Gehandicaptenraad en individuele
inwoners van Maaseik.
Bij nieuwbouw van openbare gebouwen zal de toegankelijkheid gegarandeerd worden.
Bij de aanleg van nieuwe straten of aanpassingen van straten zal steeds rekening worden
gehouden met de toegankelijkheid.
De Gehandicaptenraad zal verder ondersteund worden en geraadpleegd bij dossiers die
gehandicapten aanbelangen.

Migranten – Maatschappelijke integratie
Een multiculturele samenleving is een verrijking voor iedereen. Voor een vlotte integratie is
kennis van de Nederlandse taal en cultuur onmisbaar. Projecten die daarop gericht zijn
moeten ondersteund worden. De dienst integratie en het multicultureel centrum als
ontmoetingsplaats voor iedereen spelen daarin een belangrijke rol.
Voor iedere burger gelden gelijke rechten maar ook gelijke plichten. Het jaarlijks offerfeest,
bijvoorbeeld, moet op een wettelijke manier georganiseerd worden.
Een constante dialoog met de moslimgemeenschap moet het respect voor de verscheidene
culturele en religieuze achtergronden in de stad bevorderen.
We voeren de convenant met de Vlaamse Regering i.k.v. een lokaal etnisch-cultureel
minderhedenbeleid 2006 - 2008 verder uit, maar sluiten na 2008 geen nieuwe convenant af.
Vanaf 1/1/2009 houden we wel nog een integratie- en diversiteitswerking, maar als bestuur
gaan we zelf bepalen waar de accenten liggen. We concretiseren de strategische doelstelling
"we blijven werken aan de multiculturele samenleving", zoals opgenomen in het Lokaal
Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013. Ter ondersteuning van de integratie- en diversiteitswerking
hernieuwen we de samenwerkingsovereenkomst met het Provinciaal Integratiecentrum.
Enkele aandachtspunten: organisatie van het jaarlijks Islamitisch Offerfeest, overleg en
samenwerking met relevante partners (o.a. vzw El Hidaya, Onthaalbureau Limburg,
Provinciaal Integratiecentrum, …), ondersteuning van zelforganisaties (met aandacht voor
vrouwen en jongeren), werken aan correcte beeldvorming.
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AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen)
We bestendigen het bestaande project i.s.m. de vzw Natuurhulpcentrum uit Opglabbeek waar
een door ons gedetacheerd (en door de FOD Justitie gesubsidieerd) personeelslid instaat voor
begeleiding op de werkvloer van personen die een autonome werkstraf of een dienstverlening
uitvoeren. De doorverwijzing gebeurt door het Justitiehuis in Tongeren.
We dienen in 2008 een bijkomend, gelijkaardig project in i.s.m. de vzw TRABAJO - Groep
Ter Engelen (uitspraak in dossier verwacht na de zomervakantie van 2008).

Tewerkstelling
We willen een lokaal werkgelegenheidsbeleid voeren met aandacht voor groepen die minder
kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt, binnen de mogelijkheden die een lokaal bestuur
heeft en in samenwerking met andere instanties.
Dit willen we bereiken door:
- te werken aan de ontwikkeling van een (sociale) (diensten)economie voor groepen die
minder kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt
- het informeren van de beroepsbevolking over mogelijkheden van tewerkstelling en opleiding
- het informeren van werkgevers over tewerkstellingsmaatregelen en maatschappelijk
verantwoord ondernemen
- samen te werken met andere beleidsdomeinen om tegemoet te komen aan de
randvoorwaarden voor tewerkstelling, bijvoorbeeld mobiliteit, kinderopvang, opleiding
- brugprojecten te ondersteunen door deeltijds lerende jongeren kansen te bieden binnen onze
stadsdiensten en ze op die manier vlotter te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt
Om dit alles te verwezenlijken een netwerk van partners uitbouwen en onderhouden.

Burgemeester Jan Creemers, schepenen Dirk Verlaak, Toine Schaefer, Johan Tollenaere,
Mariette Mulders-Janssen, Yvonne Van Dooren, Mia Reeskens en Jacques Cuppens.
Maaseik, 16 juni 2008.
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