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EN ALLEMAAL SAMEN 

Beleidsnota 2013-2018 Westerlo 
Algemeen 

Westerlo, Parel van de Kempen, een gemeente die een goed bestuur en een goede 
beleidsnota verdient. 

De titel van deze beleidsnota, En Allemaal Samen, is dan ook niet toevallig gekozen. Deze 
slogan, die bij vele s(up)porters gekend is, toont aan dat we vol ambitie zitten om er samen 
in te vliegen. En met samen bedoelen we niet alleen een samenwerking binnen de ganse 
gemeente – en OCMW-raad, maar ook en misschien wel vooral, samen met alle inwoners 
van Westerlo komen tot een aangenaam, gezond en vooral gelukkig leven in onze gemeente.  

Deze beleidsnota werd samengesteld volgens de visie die de meerderheidspartijen N-VA en 
CD&V in Westerlo delen. De partijprogramma’s van beide partijen fungeerden als basis voor 
dit akkoord. 

Beide partijen streven naar een gezond evenwicht, in zijn totaliteit wordt gestreefd naar een 
ideale balans tussen uitdagingen en beleidsbeslissingen, opportuniteiten en uitgaven. 

Beide partijen onderschrijven de noodzaak van een efficiënt en kostenbesparend beleid. Dit 
betekent dat niet alle wensen zonder meer kunnen worden ingewilligd.  

Dit document beschrijft de visie - beleidsnota (omschrijft de algemene doelstellingen die het 
bestuur bereikt wil hebben en de wijze waarop zij dit wil doen). De concrete uitwerking 
wordt in kaart gebracht via de beleids- en beheerscyclus en het strategisch plan en volgens 
een prioriteitenlijst ingedeeld. Een gestructureerde en projectmatige aanpak per actiepunt is 
een noodzaak om de financiële en organisatorische mogelijkheden, alsook de 
maatschappelijke gedragenheid verder af te toetsen.  
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1. Financiën 

Het behoud van het financieel evenwicht, zowel wat betreft de jaarlijkse ontvangstenstromen 
als de uitgaven, met een voortdurende aandacht voor een schuldenpositie die verantwoord 
moet blijven, is nog steeds de hoeksteen van het Westels financieel beleid. Door de 
concentratie van dit financieel beleid op de kerntaken van de gemeente en door efficiënt, 
kritisch en kostenbewust besturen, willen we het beleid van de lage gemeentebelastingen 
ook in de toekomst verderzetten. 

Het accent leggen op de kerntaken is evident, maar ook dit mag creativiteit, activiteiten van 
samenhorigheid en initiatieven in het algemeen die het aangenaam leven in Westerlo 
bevorderen niet beknotten.  

Door de talrijke investeringen in de openbare infrastructuur, maar ook door de toegenomen 
kosten van politie en brandweer, de stijgende bijdragen voor de pensioenlasten van de 
ambtenaren en mandatarissen, de stijgende gemeentelijke bijdrage aan het OCMW en het 
steeds toenemende gemeentelijk takenpakket, zal een kritische blik op de uitgaven enerzijds 
en een optimalisatie van de inkomsten (oa. subsidies, heffing op leegstand, actualisatie van de 
retributiereglementen) anderzijds een permanente opdracht zijn van het ganse gemeentelijk 
apparaat. 

Het BBC-verhaal (Beleids- en BeheersCyclus), dat een jaarlijks evenwicht op de begroting 
voorschrijft, en de wijziging in de subsidiëring door de Vlaamse overheid, verhogen de druk 
op de gemeentefinanciën. Onze ambitie blijft echter duidelijk om, qua belastingtarieven, geen 
enkele wijziging aan te brengen, noch aan het tarief voor personenbelasting, noch aan de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing. Deze tarieven liggen beneden het Vlaams en 
I.O.K.-gemiddelde (7% en 1.100 opcentiemen). 

Aan inkomstenzijde zal worden nagezien in hoeverre de huidige belasting- en 
retributiereglementen nog maatschappelijk relevant zijn en of ook hier het evenwicht van 
kosten en aangerekende retributie realistisch is. In zoverre de reglementen betrekking 
hebben op verenigingen is de beleidsvisie van het belang van het verenigingsleven in onze 
gemeente belangrijk, met een evenwicht voor de verschillende dorpen. 

Bij de voorbereiding van openbare werken (zowel gebouwen, weginfrastructuur, fiets- en 
voetpaden, …) dient steeds doordacht en goed voorbereid aandacht besteed te worden aan 
de opmaak en goedkeuring van de lastenboeken. De bijbehorende ramingen dienen zo 
realistisch mogelijk opgemaakt te worden en meerwerken dienen zo veel als mogelijk 
vermeden. 

De samenwerking tussen gemeente en OCMW zal waar kan verder geoptimaliseerd worden 
en daar waar mogelijk en wettelijk toegelaten dient de samenwerking van verschillende 
diensten gemaximaliseerd te worden. 

Bij de invoering van BBC dient een verregaande samenwerking te ontstaan tussen 
managementteam en schepencollege waarbij elke actor zijn verantwoordelijkheden dient te 
(kunnen) nemen. 
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2. Bruisende gemeente 

2.1. Verenigingsleven 

Bestaande en nieuwe Westelse verenigingen kunnen rekenen op de ondersteuning vanwege 
het gemeentebestuur. Zoals dit al vele jaren het geval is, zal de gemeente verenigingen 
verder op logistieke manier ondersteunen. Voor verenigingen met onroerend goed dient 
hierbij steeds het evenwicht tussen de verschillende verenigingen bewaard te blijven zoals dit 
steeds al het geval geweest is in Westerlo. Concrete accenten kunnen nog steeds gelegd 
worden. Het systeem van renteloze leningen dat op unieke manier in het leven geroepen 
werd enkele jaren geleden, blijft verder bestaan. Ook via de diverse subsidiëringskanalen 
kunnen zowel sport-, culturele als jeugdverenigingen op verdere ondersteuning rekenen 
binnen onze parel van de Kempen. Voor zover verenigingen hiertoe een signaal geven aan 
het gemeentebestuur, kan het bestuur een rol vervullen bij het vergroten van de 
communicatie onderling zodat een betere samenwerking of afstemming mogelijk is. 

2.2. Toerisme en recreatie 

De toeristische dienst met enkele gedreven ambtenaren en gidsen enerzijds en anderzijds 
met de hulp van enthousiaste vrijwilligers is een belangrijke pijler. De nieuwe locatie van de 
toeristische dienst in het gebouw van de oude dekenij, dat tot in het voorjaar van 2013 
dienst deed als vredegerecht, geeft nog mogelijkheden voor nieuwe impulsen. Uiteraard zal 
het gebouw een grondige opfrisbeurt krijgen waarvoor een subsidiedossier uitgewerkt 
wordt door de reeds aangestelde architecten. 

In Westerlo hebben we veel groen en prachtige monumenten en erfgoed dat we al vele 
decennia met veel zorg onderhouden. Dit moet uiteraard verdergezet worden. Sinds de 
verkoop van de Merodebossen in 2003 en de verdere doorverkoop naar de verschillende 
partners, op ons grondgebied vzw Kempens Landschap, heeft het toerisme in Westerlo een 
boost gekregen. De verdere recreatieve/toeristische uitbouw van dit domein is een 
belangrijke opdracht voor de toekomst. De verdere uitbreiding met een parking voor 
kampeerwagens en de route voor ruiters en menners, zorgen voor een vervolgverhaal 
waarin blijvend zal vernieuwd worden. De toekomstige ontwikkeling dient steeds binnen de 
financiële beperkingen te gebeuren met een gezond evenwicht tussen toerisme en recreatie 
enerzijds en respect voor de natuur anderzijds. De toeristische faciliteiten en activiteiten 
richten zich op toeristen van veraf en kortbij, maar ook en niet in het minst op onze eigen 
inwoners die er zeker van kunnen meegenieten. 

De toeristische toplocaties, het kasteel van prins Simon de Merode met de kasteelfeesten, 
toekomstige tentoonstellingen en openluchtspektakels, en de abdij van Tongerlo met haar 
mooie omgeving zijn en blijven ons opvallend toeristisch uithangbord. Door de verdere 
ontwikkeling van de oude dekenij tot toeristisch infopunt voor het hele Merodegebied 
kunnen nieuwe creaties een rol spelen waarbij het horecaleven in Westerlo verder kan 
uitgebouwd worden. 

2.3. Bibliotheek 

De Westelse bibliotheek is in de loop der jaren optimaal uitgebouwd. Door nieuwe 
initiatieven zoals een inleverbox en door de komst van het nieuwe zwembad en de 
samenwerkingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan in het bijzonder naar de scholen toe, zal 
een groei aan ontleningen zeker niet gestuit worden. De bib moeten we verder 
ondersteunen in zijn centrale rol als een educatief en informatiecentrum, met aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen. Het moet ook een ontmoetingsplaats blijven voor jong en oud. 
Zowel onze eigen bewoners als bewoners van onze buurgemeenten blijven welkom op de 
vertrouwde plek in het gemeentepark.  
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2.4. De Merodegemeente bij uitstek 

De adellijke familie De Merode heeft diep doorgedrongen wortels in onze gemeente. In onze 
gemeente kom je de naam van de familie regelmatig tegen wanneer je dorpen doorkruist: de 
Merodedreef, de Merodezaal, de Gravin de Merodestraat, het monument in het midden van 
de prachtige Frankische driehoek op de Markt in Westerlo enz. Maar door de aanwezigheid 
van de kastelen van gravin Jeanne de Merode (gemeentehuis) en het kasteel waarin nu nog 
Merodes wonen, maar ook de groene Merodelong (Beeltjens, Kwarekken) van onze 
gemeente, zullen we blijvend onze gemeente onderstrepen als de Merodegemeente bij 
uitstek. De verdere ontwikkeling van de toekomstige locatie van de toeristische dienst in de 
oude dekenij zorgt voor nieuwe opportuniteiten. 

2.5. Cultuur 

Cultuur is een ruim begrip. Verschillende thema’s die reeds werden aangehaald zoals het 
verenigingsleven, toerisme, recreatie, respect voor onroerend erfgoed, de bibliotheek, enz. 
ze zijn uiteraard ook terug te brengen onder ons rijk cultureel leven. Maar naast de 
verenigingen dient het gemeentebestuur ook zelf telkens weer vernieuwende initiatieven te 
nemen. Zowel voor jong- als oud zal het gemeentebestuur permanent een cultureel 
programma opzetten. De Zoerla blijft hierin zeker een locatie met enorm veel 
mogelijkheden, maar verrassende nieuwe activiteiten zullen het cultureel aanbod attractief 
houden. 

2.6. Sport 

Het dient nog nauwelijks gezegd dat de bouw van het nieuwe zwembad tegen de sporthal in 
het kasteelpark de belangrijkste uitdaging wordt op financieel-sportief-vlak in deze 
legislatuur. Gelukkig werd een reservefonds aangelegd waardoor de toekomstige financiële 
consequenties kunnen beperkt worden. De uitbating van het zwembad en het in uitbating 
geven van de drank –en eetgelegenheid bij het zwembad zullen een belangrijk aandachtspunt 
worden. 

 De uitbating van het zwembad zelf zal gebeuren via een nog op te richten AGB (autonoom 
gemeentebedrijf). Via de subsidiëring van de Vlaamse overheid wordt ook een gedeelte van 
de grote kost die een zwembad met zich meebrengt onder controle gehouden. Een nauwe 
samenwerking tussen bib en zwembad moet zorgen voor een attractiepool in het hart van 
onze gemeente. 

Maar sporten is meer dan zwemmen alleen. Wij zijn al jaren een topper als gemeente wat 
betreft diverse takken van sporten die kunnen beoefend worden dankzij vele vrijwilligers die 
hun sportvereniging levendig houden. Daarnaast zullen we met onze sportdienst initiatieven 
op poten zetten die een aanvulling zijn op het sportaanbod van onze verenigingen. De 
subsidiëring van de sportclubs blijft een belangrijke taak voor het gemeentebestuur. 

2.7. Jong en oud (senioren, jongeren, gezin) 

We blijven in onze gemeente verder werk maken van een gezinsvriendelijk karakter. Zo zal 
het O.C.M.W. haar taak als gezinsondersteuner samen met PIDT en andere nauw verwante 
organisaties, verder ontwikkelen. Door één centraal aanspreekpunt te creëren voor jong en 
oud op de locatie van het voormalige rust- en verzorgingstehuis, zal de ondersteuning aan 
gezinnen, jongeren, senioren verder gebundeld en uitgediept worden en wordt een optimale 
doorstroming naar de juiste dienstverlening gegarandeerd. Ook onze talrijke senioren 
verdienen terechte aandacht. De recente ingebruikname van het mooie en uitgebreide rust- 
en verzorgingstehuis in de Verlorenkost is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Ook 
kleinere initiatieven zoals petanquebanen, de rustplek aan de ster in de Beeltjens, en de 
spreekbuis via de seniorenraad zijn belangrijke aandachtspunten voor het gemeentebestuur.  
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Voor jongeren is er in onze gemeente dankzij het verenigingsleven een zeer ruime waaier 
van mogelijkheden voor ontspanning zowel op cultureel- en sportief vlak als via de 
jongerenverenigingen. De gemeente engageert zich om te zorgen voor een aanvullend 
programma. De voor- en naschoolse kinderopvang in de verschillende dorpen wordt op 
punt gesteld wat betreft de locaties, in het bijzonder denken we hier aan Heultje, Westerlo 
Centrum en Oevel. Ook de uitbouw van een tweede vestiging van het kinderdagverblijf het 
Pareltje in de Verlorenkost op de voormalige site van de lagere school van Westerlo 
Centrum staat op het programma. 

Problematieken zoals zelfdoding, drugs en inburgering proberen we met opgeleide 
ondersteuning mee een plaats te geven in ons gemeentebeleid. 

Om onze jongeren de mogelijkheid te kunnen geven om in eigen gemeente een onroerend 
goed te bouwen of te verwerven zullen initiatieven zoals een belasting op onbebouwde 
percelen, met als bedoeling een motivatie van de huidige eigenaars om deze op de markt te 
brengen, geëvalueerd worden om onze jonge gezinnen maximale kansen te bieden. 
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3. Goede dienstverlening 

3.1. Openbare werken en infrastructuur 

Ook in de komende jaren zal verder geïnvesteerd worden in de uitbouw en het onderhoud 
van het openbaar domein. Geplande rioleringswerken (zoals in de A. Cannaertsstraat) en de 
daarmee gepaard gaande wegenwerken, noodzakelijk om de opgelegde cijfers qua 
zuiveringsgraad te halen, dienen hierbij uitgevoerd te worden met het gebruik van de 
maximale subsidies van de hogere overheden. Wat betreft de rioleringsproblematiek zal 
onderzocht worden of het beheer van ons rioleringsnet verder volledig in eigen beheer en/of 
toezicht dient te blijven dan wel of er andere mogelijkheden en/of opportuniteiten beter zijn. 
Als er geen subsidies komen van de VMM, voert de gemeente enkel rioleringswerken uit op 
plaatsen waar de veiligheid en toegankelijkheid dit vereisen. 
De nodige kredieten voor het planmatig onderhoud en de vernieuwing van de 
gemeentewegen en vernieuwing van voetpaden en fietsvoorzieningen zullen wederkerend in 
het budget opgenomen dienen te worden.  

3.2. Patrimonium 

De gemeente en het OCMW van Westerlo beschikken historisch over een zeer uitgebreid 
patrimonium van onroerende goederen. We zullen werk maken van een volledige inventaris 
van de locaties en hun huidige en/of toekomstige gebruik. Daarbij zal worden nagegaan of 
onderdelen van dit patrimonium, die ook op termijn niet dienstig zijn voor de uitoefening 
van gemeentelijke taken, kunnen gevaloriseerd worden. Hierbij wordt oa. gedacht aan het 
voormalige politiegebouw aan de Vismarkt, het huidige zwembad in Tongerlo, de 
Beddermolen met de bijhuizen, de huidige locatie van de toeristische dienst en kinderopvang 
in Westerlo Centrum (deels). Hierbij blijft steeds de intentie om bepaalde gebouwen niet 
definitief te onttrekken uit het patrimonium, maar via formules zoals erfpacht te valoriseren. 

De bouw van de nieuwe school in Oevel en aankoop –en renovatie van de school van 
Heultje wordt de komende jaren gerealiseerd. Uiteraard zal de bouw van het nieuwe 
zwembad en de aangepaste buitenaanleg in de eerste helft van deze legislatuur volledig 
gerealiseerd worden.  

De renovatie van de kerken in Westerlo – Centrum en Zoerle-Parwijs zitten in de pijplijn. 
De renovatie van de molen krijgt al spoedig een eerste aanzet waarbij 
beschermingsmaatregelen genomen worden om verder verval te voorkomen. Ook worden 
financiële partners gezocht om de verwerving van de bijgebouwen mogelijk te maken waarbij 
de financiële inbreng van de gemeente tot een minimum beperkt blijft. 

3.3. Werknemers 

We willen een professionele, open en slagvaardige organisatie zijn waar kwaliteitsvolle 
dienstverlening voor de burger voorop staat en waar de principes van betrokkenheid, 
transparantie, kostbewustzijn en efficiëntie de leidraad vormen.  

Ieder personeelslid, op welk niveau of welke tewerkstellingslocatie ook, moet zich 
gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Uiteraard begint dit alles bij het goed uitvoeren van 
de opgedragen taken. Permanente vorming is een belangrijk aandachtspunt. Op vlak van 
transparantie communiceren we duidelijk naar het personeel hoe het personeelsbeleid en – 
organigram verder dient ingevuld te worden met hierbij steeds aandacht voor de 
samenwerking tussen verschillende diensten. Op vlak van kostbewustzijn zullen we de nu al 
nauwe samenwerking met het OCMW verhogen binnen de grenzen van wat wettelijk 
mogelijk is en bij afwezigheden of pensionering van personeelsleden de vervanging nog meer 
in vraag stellen in functie van de bestaande structuur, en rekening houdende met tijdelijke 
dienstverplaatsingen. 
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3.4. Infoverstrekking / inspraak / communicatie 

De verschillende gemeentelijke adviesraden op de diverse domeinen zijn belangrijke partners 
om inwoners via die kanalen inspraak te geven in het beleid. Bij de samenstelling van deze 
adviesraden, rekenen wij op de motivatie en deskundigheid van al diegenen die tot het 
gemeentelijk belang willen bijdragen. Anderzijds engageren wij ons ertoe om met deze 
adviezen maximaal rekening te houden en om desgevallend, de andersluidende beslissingen 
duidelijk te motiveren en te communiceren. 

In de maatschappij van vandaag zijn informatie en communicatie essentieel. Hiervoor zullen 
wij zoals in het verleden een twee-sporen-beleid voeren. Enerzijds informatie geven via de 
bestaande kanalen (website, digitale borden, Westel Info, Facebook, Twitter, …) maar ook 
verder naar de burger stappen met infovergaderingen over allerhande onderwerpen en 
projecten. 

3.5. Klachtenbehandeling 

Het kan niet anders dat in een gemeentelijke organisatie al eens iets misloopt of dat een 
burger of organisatie, al dan niet terecht, zich tekortgedaan of niet-correct behandeld voelt. 
Alle klachten worden stipt opgevolgd en er zal een terugkoppeling volgen met de genomen 
initiatieven. Hiervan is ook een duidelijke taakomschrijving terug te vinden in het 
gemeentedecreet. 

3.6. Verenigingsvriendelijk 

Zoals eerder ook al aangehaald, maar het kan niet voldoende onderstreept worden, zijn 
onze verenigingen essentieel voor het kwaliteitsvol leven in onze gemeente. We willen voor 
hen dan ook zorgen voor een goede ondersteuning, maar uiteraard dient dit te gebeuren 
met een wederzijds respect voor mekaars mogelijkheden en beperkingen. Onder punt 2.1. 
hebben we hierrond al meer geschreven. 

3.7. Administratieve vereenvoudiging 

De verdere uitbouw van een E-loket waarbij wij de inwoners en bedrijven maximaal “online” 
gaan bedienen, zal bijdragen tot een vlotte dienstverlening door de gemeentelijke diensten. 
Alle reglementen, aanvraagformulieren, belasting- en retributiereglementen en procedures 
worden vereenvoudigd en elektronisch beschikbaar gesteld waar mogelijk. Onze verdere 
uitbouw van ICT-ontwikkelingen verdienen onze opvolging en toekomstgericht meedenken. 

3.8. Sociale dienstverlening 

Vooral het OCMW van Westerlo staat bekend om zijn uitgebreide en kwaliteitsvolle 
dienstverlening. Het blijft inzetten op de ondersteuning van de kwetsbare inwoner van 
Westerlo om hem te verzekeren van zijn basisrechten en plichten, maar ook om hem 
tegelijk inzicht te verschaffen in zijn problematiek en optimaal te kunnen ondersteunen. 
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4. Werken en weten 

4.1. Werkgever 

Zoals bij punt 3.3. al beschreven, hebben we een belangrijke opdracht als één van de 
grootste werkgevers in onze gemeente. Het verleden heeft uitgewezen dat we als 
gemeentebestuur en OCMW op een faire manier omgaan met onze personeelsleden. Deze 
goede samenwerking willen we behouden en optimaliseren. Waarderen waar kan, 
verantwoordelijkheid nemen waar nodig om te komen tot een moderne en performante 
organisatie die maximale mogelijkheden laat voor de talenten van haar medewerkers. 

4.2. Lokale economie, landbouw 

We zullen binnen onze bevoegdheden actief meewerken aan een gezond 
ondernemingsklimaat teneinde de lokale economie, het werkend hart van de gemeente, 
verder te ondersteunen, promoten en uit te bouwen. 

In overleg en samen met de bestaande gesprekspartners en organisaties zal de gemeente 
verder blijven werken aan een bruisend kleinhandelsgebeuren en horeca. . Ook mogelijke 
ondersteuningstools van de Vlaamse overheid kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. 

Door allerhande initiatieven onderhouden we de contacten met de ondernemingen op ons 
grondgebied. Aanvullend op reeds bestaande thema-avonden, zullen we zelf nog 
informatiemomenten organiseren om bedrijven wegwijs te maken in overheidsgebonden 
onderwerpen en –evoluties, zowel wat betreft nationale, regionale of gemeentelijke 
materies.  

Door de voorbije crisisjaren, het rookverbod, de concurrentiedruk van het Shopping Park 
Olen en verschillende andere factoren, hebben onze handelaars de voorbije jaren het extra 
moeilijk gekregen. In overleg met onze lokale middenstand, willen we als gemeente door 
gerichte acties een meerwaarde betekenen. Daarbij zullen we ook waken over de 
leefbaarheid van onze dorpskernen oa. de aanrijroutes richting Shopping Park Olen en het 
bedrijvenpark in Heultje. 

De landbouw in de Groene Parel Westerlo is en blijft een essentieel gegeven. Door 
promotievoering voor onze landbouwers via gezamenlijke initiatieven met bijvoorbeeld de 
landelijke gildes, willen we komen tot een aangename samenwerking waaruit nieuwe ideetjes 
kunnen ontstaan in het belang van hun werking en die het toelaten om een sterke 
toegevoegde waarde te creëren door de inschakeling in het toeristisch project. De 
gemeente zal, als aanvulling op hun vakorganisaties, actief informeren over rechten, plichten, 
kansen en bedreigingen die voortvloeien uit Europese, nationale, regionale en gemeentelijke 
initiatieven. 

4.3. Onderwijs en kinderopvang 

Goed onderwijs in eigen buurt blijft een belangrijke troef van onze gemeente. Door dialoog 
met de verschillende scholen, realiseren we flankerend onderwijs op maat van Westerlo. De 
gemeente moet verder blijven waken over de uitbouw en realisatie van goede infrastructuur 
voor onze gemeentelijke scholen. Hierbij verwijzen we nogmaals naar de op til staande 
nieuwbouw in Oevel en de aankoop en renovatie van de schoolgebouwen in Heultje. Op die 
manier kan een fase afgerond worden van een periode van ongeveer 20 jaar waarin in de 
verschillende dorpen gebouwen werden voorzien en aan- en verkocht zodat elk 
onderwijsnet in eigen gebouwen kan huisvesten. De voortdurende realistische aanpak van 
veilige schoolomgevingen die hiermee gepaard gaat, zijn een evidentie . 

De voor- en naschoolse kinderopvang in de verschillende dorpen zal verder op punt gesteld 
worden wat betreft de locaties. In het bijzonder denken we hier aan Heultje, Westerlo 
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Centrum en Oevel. Ook de uitbouw van een tweede vestiging van het kinderdagverblijf Het 
Pareltje, dit keer in de Verlorenkost op de voormalige site van de lagere school van 
Westerlo Centrum zit in de pijplijn. 

Op het structureel overleg met de verschillende scholen voor verschillende leeftijden en 
opleidingen in onze gemeente kunnen samenwerkingsverbanden, oa. op het vlak van milieu 
verder uitgediept worden. 
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5. Veiligheid 

5.1. Mobiliteit en verkeer 

Het snelheidsplan is aan herziening toe. Dit zal na een interne evaluatie aan de bevolking 
voorgelegd worden door een bevraging waarna de nodige bijsturingen aan dit plan kunnen 
aangebracht worden. Hiermee gepaard zullen snelheidsremmende maatregelen genomen 
worden waar nodig.  

De blijvende aandacht voor de zwakke weggebruiker is evident. De nodige voorzieningen 
voor het veilig verkeer van onze vele voetgangers en fietsers is een blijvend werkpunt. De 
schoolroutes en de schoolomgevingen moeten kunnen mogelijk nog bijkomend veiliger 
gemaakt worden.  

Bij De Lijn blijven we pleiten om bepaalde vroegere buslijnen die cruciaal waren voor een rit 
van een naar naburige gemeentes terug in het leven te roepen. 

5.2. Veiligheidsgevoel 

De bestaande initiatieven rond veiligheid zoals de verschillende BIN’s 
(buurtinformatienetwerk) en preventieve acties van de lokale politie zoals 
inbraakpreventieacties en tips en ondersteuning van de preventieadviseur bij de politie en 
gemeente kunnen bijdragen tot een veiligere samenleving. Het ’s nachts laten branden van de 
straatverlichting wordt onderzocht naar zijn efficiëntie en kostenverantwoord initiatief. 

Overlast bestrijden zoals vandalisme, storend gedrag, hondenpoep,… zullen bijdragen tot 
een aangenaam samenleven. Waar nodig zullen GAS-boetes hierbij als instrument gebruikt 
kunnen worden in het algemeen belang. 

5.3. Politie en brandweer 

De beleidsvisie die ontwikkeld werd binnen de politieraad dient verder uitgevoerd te 
worden en zal onderworpen worden aan een jaarlijkse evaluatie en bijsturing. Hierin kunnen 
dan ook accenten verschoven worden om op die manier te verhelpen aan nieuwe noden die 
mogelijk zullen moeten verholpen worden. Een samenwerking tussen verschillende 
gemeentelijke diensten wordt verder uitgebouwd bij de domeinen waar nodig en zinvol. 

De samenwerking met naburige brandweerkorpsen en de implementatie van de 
brandweerhervorming zal deze legislatuur een belangrijk thema worden. 



• beleidsnota 2013-2018 • En allemaal samen • p. 12 van 14 • 

6. Natuur en erfgoed in onze gemeente 

6.1. Natuur, dieren 

Westerlo is de parel van de Kempen, in al zijn glorie, in dit vooral ook dankzij het vele groen 
dat wij op ons grondgebied hebben. Samen met de Bosgroep Zuiderkempen worden plannen 
opgemaakt om de privé-bossen te onderhouden in Tongerlo, Oevel, Zoerle-Parwijs, 
Westerlo Centrum en Oosterwijk. Door de samenwerking met ANB (agentschap voor 
Natuur en Bos) te optimaliseren, volgen wij het groenbeheer mee op en zijn stimulator om 
het bosbeheer verder uit te werken. Wij blijven voortdurend ook vernieuwen in het vele 
groen naast straten en woonwijken. Het groenonderhoud blijft een belangrijk onderdeel van 
onze gemeentelijke opdrachten, waarin we het nog beter willen doen. 

6.2. Monumenten en erfgoed 

Kerken, kapelletjes, kleine en grote monumenten, de Beddermolen, de oude dekenij,… het 
kwam allemaal al aan bod in deze beleidsnota. Dat hiervoor dus met respect een beleid 
wordt uitgestippeld hoeft geen verder betoog. Samen met Kempens landschap wordt deze 
legislatuur de grot van Tongerlo en het Mariabeeld in het kasteelpark aan een renovatie 
onderworpen. 
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7. Wonen, ruimtelijke ordening, milieu 

We willen het landelijk karakter van Westerlo maximaal blijven respecteren. Door middel 
van een actief huisvestingsbeleid moet vooral aandacht gegeven worden aan wooncomfort, 
duurzaam wonen en het energiezuinig bouwen. De strijd tegen verkrotting of leegstand, 
gelukkig eerder een beperkt probleem in onze gemeente, wordt verder aangepakt. 

Het woonloket wordt opgericht en krijgt een welomschreven opdracht te vervullen waarbij 
een samenwerking met kamp c zeker ook verder uitgebouwd dient te worden.  

De in opmaak zijnde RUP’s (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zullen in de loop van deze legislatuur 
verder gefinaliseerd worden. Voor de verschillende dorpen worden initiatieven genomen om 
de invulling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan concreet te maken. Gezien de 
impact van deze RUP’s op het wonen en leven van onze inwoners voor de volgende 
tientallen jaren, zal met transparante informatie en communicatie naar de burger toe gezocht 
worden naar een maximaal draagvlak. Daarbij zal er rekening gehouden worden met de 
evolutie van onze samenlevingsvormen (verstedelijking van de kernen, generatiewoningen, 
kangoeroewonen, vergijzing, éénoudergezinnen, ...). 

We maken verder werk van onze goede naam als duurzame en milieuvriendelijke gemeente. 
Acties en initiatieven die bijdragen tot deze goede naam zullen blijvend genomen worden. 
Ook binnen onze eigen diensten zal duurzame ontwikkeling verder geïntegreerd worden. 
Het bestaande milieubeleidsplan geeft een beeld van de ruime waaier aan doelstellingen die 
we blijvend moeten trachten te realiseren. Een realistisch evenwicht tussen implementatie 
van duurzaamheid en een goede werking van onze diensten en leefomgeving dient hierbij 
steeds gezocht te worden. 
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8. Solidariteit, hier en elders 

8.1. Derde Wereld 

Dat we zo actief zijn binnen in onze gemeente, mag de aandacht voor de derde wereld niet 
verminderen. In het verleden werden we al snel als één van de eerste gemeentes 
uitgeroepen tot FairTradeGemeente. Mensen die initiatieven nemen om de derde wereld te 
helpen, zullen ondersteund en aangemoedigd moeten worden door het gemeentebestuur. 
De gemeente dient verder initiatieven zoals Zuiderse Zoenen een plaats te geven in het 
beleid en proberen een zo ruim mogelijk publiek hierbij te betrekken. 

8.2. Sociale hulp in Westerlo 

De verschillende taken die het OCMW dient te vervullen zijn evident en worden al goed 
ingevuld. Eerder hebben we al aangehaald dat we extra oog moeten hebben voor kansarme 
gezinnen, kinderen en jongeren in onze gemeente. Zo moeten we bijvoorbeeld rekening met 
hen houden in ons vakantieaanbod. We denken hierbij onder andere aan een belangrijke rol 
voor het projecthuis De Dreef. Zij kunnen mee gerichte ondersteuning geven aan kwetsbare 
doelgroepen. Het centraal punt dat we willen creëren, zal uiteraard ook ondersteuning 
geven aan vele inwoners met een verscheidenheid aan vragen en problemen van sociale aard. 


