STAD MESEN
ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2007 – 2012
INLEIDING.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in de artikelen 146 t/m 150 de wettelijke basis voor
de opmaak van een meerjarig algemeen beleidsplan.
De Nieuwe Gemeentewet bepaalt in artikel 242bis dat het college van burgemeester en
schepenen, na de verkiezing van de schepenen, een algemeen beleidsprogramma moet
voorleggen aan de gemeenteraad. Dit algemeen beleidsprogramma bevat, voor de duur van de
legislatuur, minstens de belangrijkste beleidsplannen. Deze beleidsplannen worden financieel
vertaald in het meerjarig financieel beleidsplan (art. 7 van het decreet van 28 april 1993).
Jaarlijks moeten in de beleidsnota van het budget de beleidsdoelstellingen op lange termijn uit het
algemeen beleidsprogramma geconcretiseerd worden in kortetermijndoelstellingen. Artikel 150 van
het Gemeentedecreet bepaalt immers dat de beleidsnota van het budget het beleid verwoordt dat
de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De
beleidsnota omvat tevens een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en
verwoordt de aansluiting bij de financiële nota van het budget.
Minister Keulen haalt in zijn omzendbrief van 1 december 2006 aan dat de beleidsnota van het
budget het antwoord moet bevatten op de volgende vragen:
1. Wat willen de beleidsmensen bereiken (doelstellingen op korte termijn)?
2. Wat gaat het bestuur daarvoor doen (actieplannen per kortetermijndoelstelling)?
3. Hoeveel gaat dat het bestuur kosten (de raming van de uitgaven en ontvangsten per actieplan)?
4. Hoe gaat het bestuur dat financieren (belastingen, subsidies, desinvesteringen, externe
financiering …) ?
De benodigde middelen moeten nader ingevuld worden in de financiële nota van het budget (de
begroting). De beleidsnota van het budget moet dus aansluiten bij de begroting.
Uiterlijk bij de bespreking van de begroting voor het jaar 2008 moet het algemeen beleidsplan voor
de legislatuur 2007 – 2012 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

AFSTEMMING MET ANDERE BELEIDSPLANNEN
Ingevolge wetgeving op Federaal en op Vlaams niveau, moeten de gemeentebesturen instaan
voor planning op diverse beleidsdomeinen.
De volgende beleidsplannen zijn op heden beschikbaar :
-

mobiliteitsplan
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
jeugdwerkbeleidsplan

Daarnaast zijn de volgende beleidsplannen in opmaak :
-

cultuurbeleidsplan
sportbeleidsplan
lokaal sociaal beleidsplan
beleidsplan lokaal middelenbeleid
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Bovendien heeft de stad Mesen door meerdere convenanten, afsprakennota’s en contracten
afspraken gemaakt met diverse instanties. Deze afspraken hebben impact op het gemeentelijk
beleid.
De belangrijkste zijn de volgende :
-

mobiliteitsconvenant met De Lijn en de Vlaamse overheid;

-

overeenkomst met het speelpleincomité voor de organisatie van de jaarlijkse speelpleinwerking;

-

overeenkomst met De Lijn inzake vervoersvoordelen voor personen met een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden;

-

overeenkomst met de Lokale Werkwinkel;

-

overeenkomst met de West-Vlaamse Intercommunales in verband met opdrachten uit te
voeren door de intergemeentelijke milieudienst van de WVI;

-

overeenkomst met het Vlaamse Gewest betreffende het bevorderen van de waterafvoer op
de gewestwegen;

-

hulpverleningsovereenkomst met de brandweerdiensten voor de zone “arro Ieper”;

-

overeenkomst met betrekking tot het verrichten van takelopdrachten ten behoeve van de
lokale politie;

-

samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur voor de coördinatie van het
interbibliothecair leenverkeer tussen de West-Vlaamse openbare bibliotheken;

-

overeenkomst met Gaselwest voor verkavelingen en groepsbouw;

-

overeenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor het realiseren
van rioolaansluitingen

-

overeenkomst met de gemeente Heuvelland voor de uitbating van het intergemeentelijk
containerpark te Nieuwkerke;

-

overeenkomst met de nv Curitas voor het plaatsen van een container voor textiel;

-

samenwerkingsovereenkomst met de intergemeentelijke jeugdwerking “Pas Partoe”;

-

samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging CO 7 voor cultuur;

-

overeenkomst met Telenet nv inzake het ondergronds brengen van ICS-netten;

-

overeenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met betrekking tot de
sanering van water;

-

overeenkomst met Gaselwest voor het vervangen van armaturen en palen van de
openbare verlichting;

-

overeenkomst met Toerisme Vlaanderen en Maydown Ebrington Group voor de uitbating
van het internationaal jeugdverblijfscentrum in de Nieuwkerkestraat.

-

overeenkomst met de vzw Westlandia voor het onderhouden van groenzones rond de kerk,
op het kerkhof en op het Maarschalk Plumerplein;

-

samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap “Grensleie – Heulebeek”;

-

samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels;

-

overeenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-WestVlaanderen vzw;

-

samenwerkingsovereenkomst met het dierenasiel te Ieper;

-

concessie-overeenkomst inzake het gebruik van het voormalig voetbalveld als paintball
terrein;

-

overeenkomst met Proximus inzake het abonnement voor de mobiele telefonie van de stad
Mesen;

-

overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij – afdeling Grondenbank inzake het
voorkooprecht in het kader van de wooncode en de ruimtelijke ordening;

-

overeenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de uitbouw, het
onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;

-

overeenkomst met de nv Astrid inzake het communicatiesysteem voor de brandweer;

-

overeenkomst met de firma Slavik Internetsolutions inzake de opmaak en hosting van de
gemeentelijke website;

1.

WELZIJN

1.1 Algemeen
Het is de betrachting van de stad en het OCMW om op gemeentelijk vlak een
maatschappelijk draagvlak te ontwikkelen ter ondersteuning van het welzijn van de
bevolking.

1.2 Lokaal sociaal beleid
De sociale dienst- en hulpverlening is vaak ondoorzichtig voor de burger en in het bijzonder
voor de zwakkere burger die er vaak het meeste nood aan heeft. Dat maakt dat vele
burgers hun weg niet meer vinden in het aanbod.
Het decreet Lokaal Sociaal Beleid heeft tot doel om te verzekeren dat iedereen een gelijke
toegang verkrijgt tot het recht op een menswaardig leven. Dit brengt met zich mee dat de
toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening moet verbeteren.
Deze doelstelling nastreven vraagt acties op beleids-,voorzieningen- en cliëntniveau.
Op beleidsniveau dient het lokaal bestuur (OCMW en gemeente samen) werk te maken van
een gezamenlijke planning van het Lokaal Sociaal Beleid.
Samenwerking tussen voorzieningen en het lokaal bestuur en voorzieningen onderling kan
de efficiënte organisatie van het aanbod, de afstemming en ook de toegankelijkheid ervan
bevorderen.
Op niveau van de cliënt kan gewerkt worden aan het verhogen van de toegankelijkheid van
de individuele sociale dienst- en hulpverlening en aan het realiseren van een optimaal
bereik van de doelgroepen.
Het lokaal sociaal beleidsplan voor de stad en het OCMW van Mesen is in opmaak. Er
wordt voorzien om begin 2008 het beleidsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de
OCMW-raad en de gemeenteraad.

1.3 Samenwerking stad – OCMW
In 2007 wordt een dossier voorbereid, en verder afgewerkt in 2008, om in Mesen een
erkenning te krijgen als Sociaal Huis.

1.4 Gezondheidsbeleid
1.4.1 Preventiebeleid
In 2008 wordt het beleidsplan inzake lokaal middelenbeleid afgewerkt. In dit beleidsplan
wordt ondermeer aandacht besteed aan het gebruik van alkohol, drugs en andere
stimulerende middelen.
Met de Vrije Basisschool zal verder worden samengewerkt om preventieve acties rond dit
thema te voeren.
Samen met de brandweer zal de bevolking worden gesensibiliseerd
brandvoorkoming. Hierbij zal een actie op touw worden gezet rond rookdetectoren.

inzake

1.4.2 Preventief gezondheidsbeleid
Het stadsbestuur zal de provinciale campagnes rond baarmoederhalskanker en borstkanker
actief ondersteunen.
De bevolking zal jaarlijks worden geïnformeerd en gesensibiliseerd inzake inentingen tegen
griep.

1.5 Seniorenbeleid
In het lokaal sociaal beleidsplan zal aandacht besteed worden aan het welzijn van senioren.
Er zal in de loop van de huidige legislatuur gepeild worden naar de behoefte bij de senioren
aan personenalarmtoestellen. Indien hiervoor voldoende interesse bestaat, zal het OCMW
hieromtrent verdere acties ondernemen.
Het stadsbestuur en het OCMW zullen verder instaan voor de ondersteuning van de
senioren via de gemeentelijke mantelzorgpremie en de tegemoetkoming in de
vervoerkosten voor senioren die deelnemen aan activiteiten in dagverzorgingscentra.

1.6 Vreemdelingenbeleid
Het OCMW zal, zoals in het verleden, instaan voor de steun aan kandidaat politieke
vluchtelingen, die door de Federale Overheid aan het OCMW worden toegewezen.
In het kader van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering, zal onderzocht worden of
het stadsbestuur kan instaan voor begeleiding van de vreemdelingen door het organiseren
van cursussen of door andere initiatieven.

1.7 Welzijnsvoorzieningen
1.7.1 Buitenschoolse kinderopvang
Ingevolge de aankoop door de stad van het Adelahuis op de Markt 22 te Mesen, zal de
mogelijkheid worden onderzocht om in gemeentelijke gebouwen die hierdoor vrijkomen,
buitenschoolse kinderopvang te organiseren.

1.7.2 Lokaal overleg kinderopvang
Het Besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang stelt dat het lokaal bestuur een taak heeft inzake de lokale regie van de
kinderopvang, in samenspraak met Kind en Gezin.
Het lokaal beleid inzake kinderopvang is een deel van het lokaal sociaal beleidsplan en
bevat de visie van het lokaal bestuur op het geheel van de kinderopvang.
De visie bevat minstens :
1. beleidskeuzes met betrekking tot kinderopvang gebaseerd op een omgevingsanalyse;
2. algemene doelstellingen en concrete acties op korte en op langere termijn, met
verwijzing naar het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
3. de wijze waarop het lokaal beleid kinderopvang aansluiting vindt bij aanverwante
beleidssectoren die niet gevat worden door het lokaal sociaal beleid.
Vanuit deze visie heeft het lokaal bestuur als opdracht :
1. lokale actoren en gebruikers te informeren;
2. de Vlaamse overheid te informeren en te adviseren met betrekking tot de uitbouw van
opvangvoorzieningen.
Het lokaal overlegorgaan, waarvan de oprichting en de statuten werden goedgekeurd door
de gemeenteraad op 21 september 2007, zal worden begeleid en ondersteund vanuit de
stad en het OCMW.

2.

OMGEVING

2.1 Milieu
2.1.1 Milieubeleidsplan
Er is in Mesen geen milieubeleidsplan opgesteld. Niettemin wenst het stadsbestuur via het
algemeen gemeentelijk beleidsplan toch een aantal thema’s te behandelen die betrekking
hebben op het leefmilieu.

2.1.1.1. Afval
De statistieken bewijzen jaar na jaar dat er in Mesen teveel restafval wordt
geproduceerd.
Het stadsbestuur zal aan dit probleem de nodige aandacht besteden en ondermeer de
volgende acties ondernemen :
- sensibilisatie van de bevolking om selectief te zijn bij het sorteren van het
huishoudelijk afval;
-

opleiding als compostmeester van één of meer stadsarbeiders;
een extra glascontainer voorzien in de nabijheid van de Klaprozenwijk;

-

het zwerfvuil opruimen;

-

aan de IVVO de vraag stellen om zo spoedig mogelijk een weegbrug te installeren
op het intergemeentelijk containerpark te Nieuwkerke;
de mogelijkheid overwegen om over te schakelen op een systeem van diftar voor de
huis-aan-huisophaling van het huishoudelijk afval.

-

2.1.1.2. Water, riolering
In samenwerking met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij zal een geschikte
locatie worden gezocht voor de inplanting van een waterzuiveringsinstallatie.
Ter gelegenheid van de opmaak van een definitief dossier rond de herinrichting van de
dorpskern zal de vernieuwing en/of scheiding van het rioolstelsel worden bestudeerd.
In het kader van het zoneringsplan zullen een 30-tal IBA’s (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater) bij particulieren moeten worden geplaatst en onderhouden.
Het stadsbestuur zal in functie van de kostprijs en de haalbaarheid overwegen om de
kostprijs hiervoor ten laste van de stadskas te nemen.

2.1.1.3. Natuur
Met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels zal overleg gepleegd worden om
na te gaan of specifieke acties kunnen worden georganiseerd met “natuur” als thema.

2.1.1.4. Hinder
Er zullen gerichte acties worden ondernomen om alle mogelijke vormen van hinder in de
stad Mesen te verminderen. Concreet gaat het om volgende acties :
- via aanpassen van de gemeentelijke reglementering de overlast die quad’s
veroorzaken aanpakken;
- via een gericht schrijven de bevolking er op wijzen dat zij het voetpad en de
greppels moeten onderhouden;
- optreden tegen het wild parkeren en het voetballen in de sociale woonwijk;
- het systeem van gemeentelijke administratieve sancties zal worden uitgebreid zodat
alle vormen van hinder kunnen worden bestraft;
- er zal overwogen worden om deel te nemen aan projecten van de overheid, zoals
vb. het project “buitengewone buurt” van de Koning Boudewijnstichting;
- bestrijding van ratten, duiven en eventueel ander ongedierte

2.1.1.5. Energie
Er zal worden deelgenomen aan acties die worden ondernomen door diverse
overheden, maatschappijen en energieleveranciers teneinde de bevolking aan te zetten
om zuinig om te springen met energie.
Het uitvoeren van energie-audits zal bij de bevolking worden gestimuleerd. Via het
gemeentelijk infokrantje zullen geregeld energietips worden verspreid.

2.1.2 Openbaar groen
Er zal gestreefd worden naar een kwalitatief onderhoud van het openbaar groen in de stad
Mesen.
Momenteel worden reeds de kerkomgeving en de hagen rond het kerkhof onderhouden in
samenwerking met Westlandia. Dit zal worden verdergezet en misschien worden uitgebreid
naar andere openbare groenzones.
Er zal worden overwogen om de groenophaling anders te organiseren en mogelijk te
vervangen door een systeem waarbij al het opgehaalde groen wordt verhakseld en
hergebruikt op het openbaar domein.

2.1.3 Begraafplaats
In de ruimtelijke planning is er voorzien om de stedelijke begraafplaats uit te breiden met
een strook grond die nog moet worden aangekocht. Er zal worden nagegaan wanneer en
hoe de verwerving het best gebeurt en hoe die grond zal worden onderhouden.
Momenteel worden reeds de kerkomgeving en de hagen rond het kerkhof onderhouden in
samenwerking met Westlandia. Dit zal worden verdergezet.
De dienst burgerlijke stand zal de burgers tijdig inlichten wanneer begraafplaatsconcessies
vervallen, zodat deze ofwel kunnen worden hernieuwd, ofwel dat de graven kunnen worden
verwijderd indien dit noodzakelijk is.
Door het voorzien van de nodige ruimte voor het deponeren van afval, en deze te voorzien
van voldoende signalistatie zal het probleem van rondslingerend afval op de begraafplaats
worden aangepakt.
Er zal toezicht worden gehouden op het naleven van de openings- en sluitingsuren van de
begraafplaats.

2.1.4 Milieuvergunningen
Er zal worden voorzien in een voldoende opleiding voor het personeelslid dat instaat voor
de behandeling van aanvragen om het bekomen van milieuvergunningen.
Er zullen afspraken gemaakt worden met een externe organisatie om de stad Mesen te
begeleiden en de taak van “milieuambtenaar” over te nemen waar gemeentelijke adviezen
moeten worden verstrekt.

2.1.5 Landbouw
De landbouwers zullen worden gestimuleerd om met behulp van het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels een bedrijfsplan op te maken om de diverse landschapselementen
op hun bedrijf (bomen, poelen, hagen, …) natuurvriendelijk aan te leggen en/of te
onderhouden.

2.2 Mobiliteit
2.2.1 Mobiliteitsconvenant
De omzendbrief MOW/2007/3 van 18 april 2007 van de Vlaamse Overheid, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, beschrijft de evaluatie en bijsturing van het gemeentelijk
mobiliteitsplan.
Ten laatste vijf jaar na de conformverklaring van het mobiliteitsplan moet de gemeente een
sneltoets uitvoeren.
De sneltoets is een korte, relatief eenvoudige evaluatie van het conform verklaarde
mobiliteitsplan.
Die evaluatie gebeurt aan de hand van een vragenlijst, waarbij drie vragen worden
overlopen :
1. Hoe is de planningcontext veranderd sinds de conformverklaring van het mobiliteitsplan
? Zijn er andere beleidsdomeinen / -plannen van de lokale en hogere overheden
waarop er moet worden afgestemd ?
2. Kunnen de actoren zich nog vinden in de doelstellingen van het beleidsplan ? Staan ze
nog nadrukkelijk en onverdeeld achter de realisatie van dat plan ?
3. Zo ja, zijn er dan thema’s, deelaspecten die in het bestaande mobiliteitsplan
onbehandeld gebleven zijn en / of onvoldoende zijn uitgewerkt ? Welke ?
Het mobiliteitsplan van de stad Mesen is conform verklaard in de loop van de vorige
legislatuur. Dat betekent dat tijdens de huidge legislatuur de sneltoets moet worden
uitgevoerd.
Afhankelijk van het resultaat van de sneltoets, zal het beleidsplan worden aangepast aan de
concrete voorstellen die gedaan worden.

2.2.2 Parkeren
In uitvoering van de beslissing die werd genomen door de gemeenteraad zullen in de
Kerkstraat parkeerplaatsen worden ingericht voor kampeerwagens.

2.2.3 Openbaar vervoer
Het huidige aanbod van “De Lijn” wordt als onvoldoende ervaren.
voorgesteld om :

Er zal worden

-

het schuilhuisje ter hoogte van het kruispunt van de Armentierssteenweg met de NieuwZeelandersstraat te verplaatsen naar de Armentierssteenweg 13 (begin bebouwde kom);

-

de uurregeling van de lijnbussen aan te passen in functie van de noden van de
bevolking.

-

het systeem van de belbus verder te zetten en te optimaliseren.

2.2.4 Infrastructuur voor de weggebruiker
In de huidige legislatuur zal de herinrichting van de dorpskern (gedeelte van de Ieperhoek
tot de Nieuw-Zeelandersstraat) worden uitgevoerd. Hiervoor zal de stad beroep doen op
maximale subsidies vanwege Europa, de Vlaamse overheid en de diverse nutsmaatschappijen.
De recreatieve paden en routes om te wandelen en te fietsen zullen jaarlijks worden
nagezien, onderhouden en waar nodig zal de signalisatie worden voorzien of vervangen.
De voetpaden zullen worden onderhouden en waar nodig, bij voorkeur in samenspraak met
de nutsmaatschappijen, hersteld of vernieuwd worden.
Jaarlijks zullen langs de gemeentewegen de wegmarkeringen worden geschilderd.

2.3 Ruimtelijke Ordening en huisvesting
2.3.1. Planning
Het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in opmaak en zal in de huidige legislatuur verder
worden afgewerkt. In functie van hetgeen voorzien is in het GRS, zullen waar nodig
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt.
Het plannenregister zal verder worden aangelegd en bijgehouden.

2.3.2. Stedenbouwkundige vergunningen
In het kader van een correcte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking zal worden
voorzien in een grondige opleiding van het personeel dat is aangesteld om de
administratieve afhandeling te doen van de stedenbouwkundige aanvragen.
Het vergunningenregister zal worden voltooid en voortdurend bijgewerkt.

2.3.3. Huisvesting en wonen
Tijdens de huidige legislatuur zullen de volgende projecten worden aangevat en/of voltooid :
1. realiseren van een verkaveling langs de Vier Koningenstraat, in samenwerking met de
sociale bouwmaatschappij De Leie uit Wervik;
2. het bouwen van enkele woningen die zijn aangepast aan de noden van bejaarden, in
samenwerking met het OCMW, op het braakliggend terrein achter het ontmoetingscentrum;
3. via het leggen van gemeentelijke accenten zal het stadsbestuur de voorwaarden voor
het verhuren van sociale woningen in de Klaprozenwijk en het Maarschalk Plumerplein
helpen sturen;
4. de bevolking zal worden gesensibiliseerd nopens het bestaan van premies voor het
verbeteren van de woningkwaliteit, zowel op het niveau van het Vlaams Gewest, de
provincie, de gemeente en sommige nutsmaatschappijen;
5. de bevolking zal worden geïnformeerd nopens de mogelijkheid die huurders hebben om,
onder bepaalde voorwaarden, hun sociale huurwoning aan te kopen;
6. via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal gepoogd worden om bijkomende
woonzones te creëren in de stad Mesen.

3.

VEILIGHEID

3.1 Politie
De stad Mesen maakt, samen met de gemeenten Heuvelland, Ieper, LangemarkPoelkapelle, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren, Wervik en Zonnebeke deel uit van
de politiezone Arro Ieper.
Er is in elke gemeente van de zone een lokaal commissariaat. De stad Mesen zal alles in
het werk stellen om het voortbestaan van het lokaal commissariaat Mesen te behouden en
de openingsuren minstens gelijk te houden.
Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zal net als in het
verleden strikt toegepast worden en moet dienen als middel om vandalisme en andere
hinder te bestraffen.
Er zal repressief worden opgetreden tegen inwoners van Franse nationaliteit die de
(Franse) nummerplaat van hun voertuig niet binnen de wettelijk voorziene termijn
vervangen door een Belgische nummerplaat.
Ter preventie van fietsdiefstallen zal een fietsgraveeractie worden georganiseerd in
samenwerking met de politiezone.
Via het gemeentelijk infokrantje zal de bevolking regelmatig worden gestimuleerd en
gesensibiliseerd om mee te werken aan de preventiecampagnes van de overheid.

3.2 Brandweer
3.2.1 Brandweerhervorming.
De nieuwe wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31 juli 2007) beoogt
een grondige hervorming van de brandweerdiensten.
De meeste artikelen van deze wet treden pas in werking tien dagen na het verschijnen van
het koninklijk besluit waarin vastgesteld zal worden dat aan de voorwaarden zoals bepaald
in artikel 220 voldaan zijn. Deze voorwaarden zijn
- de grenzen van de hulpverleningszones zijn vastgelegd;
- de minimale personeelsbezetting en het minimale materieel van de zone is vastgelegd;
- de federale dotatie is bepaald;
- de dotaties van de gemeenten werden ingeschreven in de gemeentebegroting.
Voor de volledige uitvoering van deze kaderwet zullen, volgens de vorige minister van
Binnenlandse Zaken, 50 uitvoeringsbesluiten nodig zijn die gegroepeerd kunnen worden in
een 20-tal thematische kb’s. Dit is een werk voor de volgende federale regering.
Voorlopig kunnen de huidige brandweerzones reeds pogen hun diensten zo te
organiseren, met de middelen voorzien in de wet van 31 december 1963, om de diensten
te laten uitrukken die het snelst aanwezig zijn, onafhankelijk van gemeente- of
provinciegrenzen.
3.2.2 Organisatie van het plaatselijk brandweerkorps.
In de stad Mesen zal binnen deze legislatuur in eerste instantie gepoogd worden om
tegemoet te komen aan de opmerkingen van de brandweerinspectie n.a.v. hun bezoek op
24 januari 2007. De volgende acties zullen worden ondernomen :
a) Personeel.
1.

Opvolger dienstchef.
Er was voorzien dat een lid van het brandweerkorps de cursus adjudant zou volgen,
maar deze cursus gaat dit jaar niet door wegens tekort aan inschrijvingen.
Bijgevolg zal gewacht worden tot deze persoon het brevet van adjudant heeft
behaald; intussen zal de diensttijd van de brandweercommandant worden verlengd.

2.

Periodiek geneeskundig onderzoek.
De nodige stappen zullen worden ondernomen bij de dienst die instaat voor het
geneeskundig toezicht op het stadspersoneel (IKMO).

3.

Administratie.
 Actualiseren grondreglement.
 Actualiseren huishoudelijk reglement.
 Bijhouden van alle administratieve bescheiden.
 Verzekeringen : aan Ethias wordt gevraagd om het nodige te doen.
 Aanpassen en actualiseren dienstnemingscontracten.
 Specifiek dienstnemingscontract officieren.
 Opmaak en goedkeuring van een retributiereglement.

4.

Interventies en oefeningen.
 Een lid van het brandweerkorps zal de cursus voor het attest “oefeninstructeur”
volgen te Roeselare (najaar 2007).
 Alarmering : er zal nagegaan worden wat de haalbaarheid is voor de invoering
van het Astrid communicatiesysteem bij de brandweer..
 Er worden afspraken gemaakt met het brandweerkorps van Nieuwkerke voor het
bevrijden van verkeersslachtoffers.
 Er zal een oefenbeleid worden uitgewerkt.

b) Brandweerkazerne
De functionele inrichting van de kazerne en het aanpalend terrein wordt bestudeerd.
Hierbij zal ondermeer aandacht worden besteed aan het verharden van de oprit, de
parking, een oefenplein en de noodzakelijke signalisatie.
c) Wagenpark
 Verzekeren van de operationaliteit
 Onderhoud van de voertuigen en het interventiematerieel
 Schokvrij opbergen van de persluchtflessen
 Actualisatie van de inventaris van het materieel en wagenpark
 In het kader van de interne controle zal de stadssecretaris ondermeer aandacht
besteden aan de te volgen procedure voor de aankoop van brandstof voor de
brandweer.
d) Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Interventiejassen, handschoenen,
(kettingzaag)

veiligheidslaarzen,

beschermende

middelen

e) Keuringen
De onderhoudscontracten van de keuring van het materiaal zullen zorgvuldig worden
bijgehouden door de brandweer.

3.3 Noodplanning
Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006 ) is een stap vooruit voor
zowel de harmonisering van de terminologie als voor de inhoud zelf van de noodplannen.
In dit kader werd de gemeentelijke veiligheidscel reeds samengesteld. Er zal een nieuw
gemeentelijk nood- en interventieplan worden opgesteld, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.

4.

VRIJE TIJD
Iedereen hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. De stad Mesen is
zich hiervan bewust en wil met haar beperkte middelen een aanbod uitwerken voor de
bevolking.

4.1 Cultuur (inclusief bibliotheek)
a) Algemeen
De stad Mesen wil op cultureel vlak de volgende accenten leggen tijdens de huidige
legislatuur :
- organiseren en stimuleren van diverse culturele activiteiten;
- organiseren van inburgeringscursussen voor anderstaligen;
- het verenigingsleven verder ondersteunen door het ter beschikking stellen van de
infrastructuur en door subsidiëring;
- organiseren van computerlessen voor bepaalde doelgroepen, vb. senioren;
- acties rond sociaal achtergestelde jongeren;
- in de stedelijke openbare bibliotheek een collectie aanbieden op maat van de
bevolking, indien mogelijk streven naar meer openingsuren, aangroei van de collectie
en verder samenwerken met andere bibliotheken en de vrije basisschool.
b) Cultuurbeleidsplan
Zie bijlage

4.2 Erfgoed
Via een gemeentelijke toelage zal de werking van de intergemeentelijke cultuurdienst CO7
verder ondersteund worden.

4.3 Jeugd
Voor de periode 2008 – 2010 moet een nieuw jeugdwerkbeleidsplan worden opgemaakt.
Op 18 juni werden de 3 uitvoeringsbesluiten bij het decreet van 14 februari 2003 houdende
de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn dus
van kracht.
Het eerste besluit wijzigt enkele bepalingen van het uitvoeringsbesluit gemeentelijk luik en
het uitvoeringsbesluit provinciaal luik.
In het kader van het tweede besluit komt elk gemeentebestuur met een door de minister
voor subsidiëring aanvaard jeugdbeleidsplan 2008-2010 in aanmerking voor subsidiëring
als in hoofdstuk 2 (Jeugdbeleid) van het jeugdbeleidsplan, beantwoord wordt aan de
bepalingen van dit besluit betreffende het jeugdinformatiebeleid.
Elk gemeentebestuur met een aanvaard jeugdbeleidsplan 2008 - 2010 komt in aanmerking
voor subsidiëring als voor de jeugdwerkprioriteit 'jeugdwerkinfrastructuur' beantwoord
wordt aan de bepalingen van het derde besluit.
Zie jeugdwerkbeleidsplan.

4.4 Sport
Zie cultuurbeleidsplan.

4.5 Toerisme en recreatie
De recente aankoop van het Adelahuis opent voor de stad Mesen nieuwe mogelijkheden.
Een doordachte en gefaseerde aanpak moet het stadsbestuur toelaten om deze
mogelijkheden optimaal te benutten.
Er zal bij diverse overheden worden aangeklopt om subsidies te bekomen voor de
noodzakelijke inrichting van het gebouw en voor de latere werking.
Verder zal gestreefd worden naar het behalen van het kwaliteitslogo “i” als erkend
onthaalpunt voor de toeristische dienst.
In samenwerking met andere overheden zal de thematiek oorlog en vrede verder worden
uitgewerkt. De voorbereidingen voor de honderdste verjaardag van het einde van de
Eerste Wereldoorlog past in dit kader.

4.6 Feestelijkheden
Zie cultuurbeleidsplan.

5.

LOKALE ECONOMIE EN WERK

5.1 Lokaal werkgelegenheidsbeleid
Zie lokaal sociaal beleidsplan

5.2 Lokale economie
Door het creëren van een middenstandsvriendelijk klimaat wil het stadsbestuur kansen
aanbieden aan de lokale middenstand.
Het stadsbestuur zal verder alles in het werk stellen om, via haar rol als bestuurder van de
vzw Vredesproject Mesen, het internationaal verblijfscentrum te laten groeien.

6.

INTERNATIONAAL
De stad Mesen heeft door haar rijk verleden sterke vriendschapsbanden met diverse
overheden uit het buitenland.
Deze vriendschapsbanden zullen worden in stand
gehouden, en waar mogelijk versterkt.
In het kader van de recent afgesloten overeenkomst tussen de Vlaamse regering en de
regering van Nieuw Zeeland omtrent de herdenking van de Wereldoorlogen, zal Mesen
initiatieven ontwikkelen die in dit kader passen. Hiervoor zal indien mogelijk beroep
worden gedaan op subsidies vanwege de overheid.

7.

ONDERWIJS
De stad Mesen werkt nauw samen met de vrije basisschool. De volgende acties zullen
worden verdergezet :
- ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuur (polyvalente zaal);
- samenwerken voor de jaarlijkse speelpleinwerking;
- ondersteuning van de werking van de ouderraad;
- samen organiseren van vergaderingen en activiteiten rond problematiek waarmee
schoolgaande kinderen worden geconfronteerd (vb. drugs, fietsgraveeracties, …)

8.

WERKING EN ORGANISATIE

8.1 Bestuurszaken
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 vernieuwde de werking van de gemeentebesturen
heel grondig.
Diverse aanpassingen zijn nodig aan de organisatie van de bestuurlijke organen en de
werking van de stedelijke diensten.
In dit kader zullen de volgende initiatieven worden genomen :
-

Opzetten systeem interne controle;
Organiseren van een systeem van klachtenbehandeling;
Aannemen van deontologische codes voor de bestuursorganen en het stadspersoneel;
Invoering van de nieuwe rechtspositieregeling van het personeel;
Aanpassing van de financiële organisatie met nieuwe zaken zoals budgethouderschap,
…

8.1.1 Werking gemeenteraad
De gemeenteraad zal jaarlijks een tiental keer bijeenkomen, zoals dit wettelijk bepaald is.
Er zal worden gezocht naar een groter en meer functioneel vergaderlokaal voor het
organiseren van de zittingen van de gemeenteraad.
De werking van de gemeenteraad zal worden afgestemd op de nieuwe bepalingen van het
Gemeentedecreet inzake het voeren van een modern gemeentelijk beleid.
Elementen uit het Gemeentedecreet zoals klachtenbehandeling, zullen worden ingevoerd
De deontologische code en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zal strikt
worden nageleefd.

8.1.2 Werking college van burgemeester en schepenen
De werking van het schepencollege zal worden afgestemd op de nieuwe bepalingen van het
Gemeentedecreet inzake het voeren van een modern gemeentelijk beleid.
Het schepencollege zal rekening houden met de prerogatieven en wettelijk toegewezen
bevoegdheden van alle gemeentelijke organen (gemeenteraad, gemeentesecretaris, …)
De afsprakennota met het managementteam en de deontologische code zullen strikt
worden nageleefd.

8.2 Financiën
Koken kost geld. Vooraleer plannen op te stellen dient eerst klaarheid gegeven over de
financiële toestand van de gemeente.
Niettegenstaande een behoorlijk opgebouwde reserve uit de vorige dienstjaren zal bij de
bepaling van deze financiële toestand rekening dienen gehouden met tal van factoren:
- De te verwachten minder ontvangsten door de verlaging van dividenden uit de
energiesector als gevolg van de vrijmaking van de energiemarkt en de afbouw van de
compensatiemaatregel (Eliaheffing), de verlaging van de federale aanslagvoeten.
- Stijgende uitgaven (oa personeelskosten, schuldenlast, huisvuilverwerking, ...)
Het stadsbestuur zal dus gedwongen worden de tering naar de nering te zetten.
Een maximale dienstverlening tegen een zo laag mogelijke kostprijs moet het uitgangspunt
zijn van elke beslissing op gemeentelijk vlak.

De burger dient via het betalen van belastingen immers bij te dragen in de gemeentelijke
gemeenschapsvoorzieningen en diensten maar heeft anderzijds ook recht op een sober
bestuur.
De middelen van de gemeente die voor een groot deel bestaan uit geld van de Mesense
burgers, dienen goed en efficiënt besteed te worden.
Enkel weloverwogen investeringen met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor
de gemeente en kaderend in het financieel meerjarenplan, zullen worden uitgevoerd.
Bovendien zal een strikte budgetcontrole moeten gebeuren en zal geleidelijk aan een intern
controlesysteem worden uitgebouwd.
De evolutie van de werkingskosten moet verder blijvend bewaakt worden.
Ingevolge het gemeentedecreet zal trouwens de formele organisatie van het gemeentelijk
financieel beleid grondig worden hervormd. Het college zal hier met de raad afspraken over
maken en zien welke nieuwe standaarden en procedures specifiek binnen onze organisatie
kunnen worden ingevoerd.
Concreet zal overwogen worden om de bestaande aanvullende gemeentebelastingen op
personenbelasting en de opcentimes op de onroerende voorheffing gedeeltelijk te
vervangen door een algemene gemeentebelasting.
Er zal ook overwogen worden om een gemeentebelasting op tweede verblijven in te voeren
en de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve bescheiden af te schaffen.
De buitenlandse inwoners zullen aangemaand worden om zich in regel te stellen met de
wetgeving die bepaalt dat zij binnen de zes maanden nadat zij zich in België gevestigd
hebben, moeten beschikken over een Belgische nummerplaat voor hun auto.

8.3 Personeel
De stad Mesen zal zich actief begeven op het vlak van alternatieve tewerkstelling. Waar
mogelijk zal, in samenwerking met het Justitiehuis, een beroep gedaan worden op personen
met een werkstraf.
Van zodra het Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de nieuwe rechtspositieregeling
van het personeel van kracht is, zal werk gemaakt worden van de invoering ervan in de stad
Mesen.
Het organogram zal worden aangepast, overeenkomstig de bepalingen van het
Gemeentedecreet.

8.4 Informatica
De bestaande computerserver voor het stadhuis werd aangekocht in 1999 en moet in de
huidige legislatuur vervangen worden.
Voor de vervanging van de hardware wordt, rekening houdende met de intensiteit van het
gebruik, de volgende planning uitgewerkt :
Dienst

Aard

Jaar van
aankoop

Vervanging
in jaar

Cultuur

PC

2003

2008

Stadssecretaris

PC

2003

2008

Algemeen

Netwerkserver

1999

2009

Netwerkprinter

1994

2009

Bibliotheek

2 PC’s

2003

2009

Boekhouding

PC

2004

2009

Burgemeester

Draagbare computer

2005

2010

Bevolking / Burg. Stand

PC

2005

2010

8.5 Technische hulpmiddelen
De verspreiding van informatie aan de bevolking via het e-mail verkeer en het internet zal
worden gestimuleerd.
Hiertoe is reeds een aanzet gegeven in 2007 door de opdracht om een nieuwe
gemeentelijke website aan te maken.

8.6 Patrimonium eigendom van de stad
De stad Mesen is eigenaar van de volgende gebouwen :
- stadhuis,
- loods voor de brandweer en technische dienst,
- Sint-Niklaaskerk,
- Polyvalente zaal,
- Ontmoetingscentrum,
- Voetbalveld,
- Woning in de Ketelstraat 8 met garages ,
- Woning in de Korte Mooiestraat 9,
- Woning in de Slijpstraat 35
- Adelahuis op de Markt 22
Daarnaast is het stadsbestuur eigenaar van het kerkhof en van gronden achter het
ontmoetingscentrum.
In deze legislatuur zullen de volgende acties worden ondernomen :
- ontwikkelen van een visie omtrent de inrichting en het gebruik van het Adelahuis;
- verkoop van de woning in de Ketelstraat 8;
- bouw van enkele woningen voor bejaarden achter het ontmoetingscentrum, in
samenwerking met het OCMW;
- renovatie van de keuken in het ontmoetingscentrum.

8.7 Communicatie, openbaarheid van bestuur en inspraak
De verspreiding van informatie aan de bevolking via het e-mail verkeer en het internet zal
worden gestimuleerd. Hiertoe zal een database worden aangelegd met gegevens over de
bevolking, zodat de communicatie heel snel en direct kan gebeuren. De in het
Gemeentedecreet voorziene wettelijke regelingen inzake openbaarheid van bestuur en
inspraak zullen worden uitgewerkt in een voor Mesen toepasbaar geheel.

8.7.1 Interne communicatie
Het systeem van de wekelijkse vergaderingen (op vrijdag om 16.00 uur) tussen het
schepencollege en het personeel zal worden verdergezet. Het managementteam, een
verplichting in het Gemeentedecreet, werd opgericht en zal in de toekomst zijn rol als het
advies- en controleorgaan bij uitstek vervullen.

8.7.2 Externe communicatie
Het internet is een belangrijke bron voor informatie en externe communicatie. Via de
nieuwe gemeentelijke website zal zoveel mogelijk informatie onmiddellijk het net worden
opgestuurd. Het gemeentelijk infokrantje blijft intussen wel bestaan en wordt uitgegeven
zodra voldoende informatie beschikbaar is.

8.7.3 Passieve openbaarheid van bestuur
De gemeentelijke diensten beschikken over heel ruime openingsuren zodat het stadhuis
heel toegankelijk is voor het publiek. In uitvoering van de toepasselijke wetgeving zal het
stadsbestuur streven naar een maximale openheid en openbaarheid van bestuur. De
bevolking zal worden gestimuleerd om zich in te schrijven voor de elektronische
nieuwsbrieven die de stad zal ontwikkelen.

8.7.4 Adviesraden
In de stad Mesen zijn de volgende gemeentelijke adviesraden actief : Cultuurraad,
jeugdraad, sportraad, lokaal overleg kinderopvang, milieuraad. Het stadsbestuur zal de
werking van de diverse adviesraden verder ondersteunen door het ter beschikking stellen
van vergaderlokalen en de aanwezigheid van ter zake deskundig stadspersoneel.

8.8 Intergemeentelijke samenwerking
Het stadsbestuur maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden :
- Westhoekoverleg;
- CO 7
- Regionaal Landschap
- op westhoekniveau worden rond diverse thema’s intergemeentelijke vergaderingen belegd
(noodplanning, toerisme, milieu, gemeentesecretarissen, …)
Tijdens de huidige legislatuur zal de werking van deze organisaties verder financieel worden
ondersteund. De bevoegde politici en ambtenaren zullen worden gestimuleerd om de
vergaderingen bij te wonen.

8.9 Kerkbestuur
De nieuwe regels inzake de organisatie en het financieel beheer en de boekhouding van de
kerkfabrieken zijn van kracht geworden. Het stadsbestuur zal met het kerkbestuur geregeld
overleg plegen over de werking van de kerkfabriek, en vooral wat de financiële
verantwoordelijkheid van de stad Mesen betreft. Er zal worden gezocht naar een praktisch
haalbare oplossing voor de huisvesting van de kerkfabriek.

Dit algemeen beleidsplan voor de legislatuur 2007 – 2012 werd vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van …………………………………………..

De secretaris,

De burgemeester,

Patrick FLORISSONE

Sandy EVRARD

