
SAMEN NAAR EEN BETER TERNAT
BESTUURSAKKOORD 2019-2024



In Ternat, Wambeek en Lombeek is het aangenaam wonen. 
Er is groen en rust, maar er beweegt ook heel wat. Onze 
gemeente leeft en dat willen we zo houden. CD&V en Volks 
en Voor Ternat versterken wat goed is en maken van Ter-
nat, Wambeek en Lombeek een voorbeeld voor de omrin-
gende gemeenten.

De gloednieuwe bestuursploeg zet in op een toekomst-
gericht, efficiënt en ambitieus beleid. Inspraak, doordachte
investeringen en duurzaamheid vormen de basis voor een
krachtdadige én mensgerichte aanpak.
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BURGERS BESLISSEN MEE
De burger krijgt een prominente plaats in het beleid.
Bestuurders en burgers, ambtenaren, ondernemers, wijken en
verenigingen maken samen werk van onze gemeente. Burgers
krijgen inspraak en geven het bestuur een stevige duw in de
rug.

DOELGERICHT INVESTEREN
Investeringen zijn nodig. Zo wordt er dringend een
inhaalbeweging gemaakt op vlak van mobiliteit en
toegankelijkheid. Denk maar aan de wankele stoepen en
doodlopende fietspaden. Met langetermijnplannen als
leidraad, zorgen we ervoor dat elke investering het
verschil maakt.

DUURZAAM AANPAKKEN
Beslissingen zijn er niet enkel voor morgen. Ook de
generaties van overmorgen verdienen een gemeente waar het
goed wonen is. Op lange termijn denken en over de domeinen
heen werken, resulteert in sterk beleid. Ternat maakt zich
op voor een leefbare toekomst.

VERSTERKEN WAT GOED IS
Onze gemeente beschikt over een mooi vrijetijdsaanbod en
een bruisend verenigingsleven met talloze vrijwilligers. Er
is een aanbod voor iedereen, van jong tot oud en onze
geografische ligging geeft eindeloos veel mogelijkheden.
Maar alles kan beter. We versterken wat al goed werkt,
communiceren duidelijker en stemmen initiatieven op elkaar
af. Zo genieten straks nog meer mensen van Ternat.

CD&V en Volks en Voor Ternat legden hun verkiezingsprogramma’s
naast elkaar. We bekeken waar onze visies gelijklopen en waar
we elkaar konden aanvullen. Dit is de samenvatting van een erg
intensief traject dat we gedurende de afgelopen maanden
aflegden. Maar het stopt hier uiteraard niet. Dit
bestuursakkoord is het uitgangspunt voor een ambitieus beleid
dat we samen gaandeweg verder vorm geven.

In de loop van 2019 wordt dit bestuursakkoord omgezet in een
financieel meerjarenplan 2020-2025.
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MOBILITEIT

Het gaat vooruit 
Ternat moet vooruit. Het nieuwe 
bestuur wil ervoor zorgen dat je je 
in en rond Ternat vlotter kan be-
wegen en niet enkel met de auto. 
Fietsen, stappen of het openbaar 
vervoer stimuleren, is een van de 
speerpunten van het Mobiliteits-
plan.  

Globaal mobiliteitsplan 

. Samen met de mobiliteitsdienst, 
inwoners, bedrijven, scholen en 
verenigingen werken we het 
globaal Mobiliteitsplan zo snel als 
mogelijk af.
. Indien nodig wordt de mobiliteits-
dienst (eventueel tijdelijk) versterkt 
voor de uitvoering van het mobili-
teitsbeleid.
. Daarnaast stellen we een zwar-
te-puntenplan voor Ternat op. 
Ongevalgevoelige locaties worden 
zo planmatig weggewerkt.

Mobiliteitsraad

. Het bestuur installeert een Mo-
biliteitsraad van experten en 
betrokkenen zoals scholen of de 
fietsersbond. Deze officiële ad-
viesraad ondersteunt en adviseert 
het beleid in verband met deze 
materie. 

Subsidies goed gebruiken

. Bij de heraanleg van wegen, 
fietspaden en andere investeringen 
gaan we telkens na of het project 
in aanmerking komt voor subsidies.

Openbaar vervoer

. Het bestuur start de dialoog 
met De Lijn, onder meer via de 
vervoersregio, over degelijke en 
rechtstreekse verbindingen tussen 
Wambeek, Lombeek, Ternat en onze 
buurgemeenten. 
. Bij dat overleg zetten we ook 
de staat van de haltes op de 
agenda en dringen we aan op 
het plaatsen van fietsbeugels bij 
veelgebruikte haltes.
. We treden in overleg met de 
spoorwegen over de uitbreiding 
van de parking in Essene-Lombeek.

Duurzame mobiliteit

. Met betere fiets- en wandelin-
frastructuur stimuleert het bestuur 
fietsen en stappen. 
. Een fiets- en voetpadenplan 
brengt in kaart welke zones het 
dringendst moeten aangepakt 
worden.
. We zorgen voor een betere aan-
sluiting van fietspaden op fietsnet-
werken en fietssnelwegen. Het ver-
volledigen van de fietsnetwerken is 
overigens nodig om ze conform te 
maken aan de inrichtingsprincipes 
van de Vlaamse overheid.
. Het beleid streeft naar de volledi-
ge realisatie van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk tijdens 
deze legislatuur. Daarnaast komt er 
een veilig fietspad langsheen de 
Fossebaan en een fietsverbinding 
tussen de Meersstraat en Steen-
voordestraat.
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. We treden in overleg met het 
Vlaams Gewest en de provincie 
over de aanleg van fietsbruggen 
of –tunnels aan de Assesteenweg 
en Heidestraat. 
. Bij de herinrichting van pleinen en 
straten voorzien we (beveiligde) 
fietsvakken en -stallingen. 
. Waar de weg versmalt, wordt 
voorrang gegeven aan fietsers en 
voetgangers. De doorgang voor 
wagens wordt versmald, terwijl de 
zachte weggebruiker comfortabel 
en veilig zijn route kan vervolgen. 
Dit principe wordt ook toegepast 
bij spoorwegbruggen, bijvoorbeeld 
op de Heidestraat.   
. Bij werken op het openbaar do-
mein of aan gebouwen maakt het 
bestuur afspraken met de aan-
nemers om een veilige doorgang 
voor fietsers en voetgangers te 
verzekeren. Stappers en trappers 
krijgen bij werken voorrang op de 
wagen.

Veilige schoolomgevingen

. Er werd de afgelopen jaren al 
een begin gemaakt met het veiliger 
maken van de schoolomgevin-
gen. Subsidies voor de resterende 
projecten worden aangevraagd. 
Het bestuur maakt hier samen met 
de Fietsersbond en de scholen snel 
werk van. 
. Bij aanvang en einde van de 
lessen wordt zwaar verkeer in de 
buurt van scholen verboden.
. Een gemachtigd opzichter bij elke 
school is een must. We evalueren 
het huidige systeem en sturen bij 
waar nodig. De gemeente zorgt 
voor een goede ondersteuning 
van de vrijwilligers die deze taak 
opnemen.
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Parkeerbeleid

. Parkeren aan de stations wordt 
gratis voor inwoners van Ternat.
. De gemeente voorziet in goed 
bewegwijzerde randparkings voor 
lang parkeren rond de centra.
. Het systeem van parkeervakken 
wordt geëvalueerd en waar nodig 
bijgestuurd. 
. Er komt meer toezicht op foutpar-
keren net als op de toepassing 
van het parkeerreglement. Inbreu-
ken worden kordaat geverbali-
seerd. Ook stoepparkeren wordt 
aangepakt. 

Assesteenweg ontknopen

. We organiseren bovenlokaal over-
leg over de Assesteenweg, over de 
partijgrenzen heen. 
. Samen met Agentschap Wegen en 
Verkeer en andere bevoegde in-
stanties gaat het bestuur op zoek 
naar concrete maatregelen om de 
belasting van de Assesteenweg 
voor onze gemeente te verlichten 
en de doorstroming te bevorderen. 
We treden in overleg met AWV om 
een carpoolparking aan de E40 
aan te leggen.
. Het op- en afrittencomplex Asse-
steenweg wordt veiliger gemaakt. 
. Via de formule van de samenwer-
kingsovereenkomst met het Vlaams 
Gewest proberen we de heraanleg 
van de Assesteenweg te bespoe-
digen, onder meer op het vlak van 
fietspaden. 
. Daar waar de Assesteenweg het 
centrum doorkruist, kunnen maatre-
gelen zoals zone 30 de steenweg 
(fiets)veiliger maken. 

Doorgaand verkeer weren

. Zwaar verkeer wordt uit de kernen 
geweerd. Dat kan door de inzet 
van de ANPR-camera’s, maar ook 
door ingrepen op het vlak van 
infrastructuur.
. Het bestuur onderzoekt samen 
met Infrabel de mogelijkheden van 
tunnels zoals aan de overweg op 
de Meersstraat.
. Verder zetten we actief in op het 
controleren van snelheidsovertre-
dingen.
. Om misverstanden te vermijden 
komt er een uniforme voorrangsre-
gel.
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RUIMTELIJKE ORDENING EN 
WONEN

Plannen voor de toekomst 
Met een goede ruimtelijke orde-
ning bepalen we niet alleen hoe 
Ternat er in de toekomst zal uitzien, 
maar ook hoe we er zullen leven, 
bewegen en ontspannen. Met een 
sterk beleidsplan ruimte tekenen 
we voor een duurzame en leefbare 
toekomst. 

GECORO

. Een sterke en evenwichtige GE-
CORO (Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening) is de perfecte 
partner voor het beleid. De GECO-
RO bestaat uit experten en ac-
toren die kwalitatief advies geven 
over de ruimtelijke ordening in de 
gemeente. 
. Deze adviesraad waakt voortaan 
ook over de ruimtelijke en architec-
turale kwaliteit van grotere projec-
ten.
 
Beleid ruimtelijke ordening

. Ternat wordt doorgelicht door 
de Vlaamse Bouwmeester. In 2020 
is deze scan volledig afgerond. 
We gebruiken de resultaten als 
uitgangspunt voor het beleidsplan 
ruimte. De GECORO schrijft mee 
aan het beleidsplan ruimte. 
. In afwachting van het Beleids-
plan Ruimte wordt kernversterking 
en -verdichting vastgelegd in een 
RUP of via verordeningen. Daarbij 
gelden onderstaande afspraken.  

Kernversterking en -verdichting 

. Kernversterking gaat gepaard met 
voldoende groen (duurzaamheid-
stoets, groentoets) en kwaliteitsvolle 
publieke infrastructuur. 
. Er komt geen ongebreidelde 
hoogbouw. De zones voor het 
bouwen van meergezinswoningen 
worden duidelijk afgebakend. Het 
bestuur gaat wel na of het toela-
ten van een extra woonlaag (zon-
der extra bouwlaag) in bepaalde 
zones een meerwaarde kan zijn 
voor de gemeente.  
. Bij meergezinswoningen en verka-
velingen trekken we de parkeernorm 
op tot twee wagens per woonge-
legenheid om zo de toenemende 
druk op het openbaar domein te 
verlichten. 
. Bij meergezinswoningen wordt 
het bouwen van een (beveiligde) 
fietsberging opgelegd. 
. Storende bedrijvigheid wordt uit 
de woonomgevingen geweerd. 

Handhaving voorschriften

. Er komt een striktere handhaving 
van de voorschriften op het vlak 
van ruimtelijke ordening en leefmili-
eu, eventueel via intergemeentelijke 
samenwerking. 
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Wonen

. Duurzame woongemeenschappen 
waar jong en oud terecht kunnen, 
worden aangemoedigd. Zo zorgen 
we voor een grotere betrokkenheid 
en solidariteit in de wijken. 
. Het bestuur maakt diverse woon-
vormen mogelijk (zie ook Welzijn). 
. We geven vanuit de gemeente 
het voorbeeld en gebruiken waar 
mogelijk duurzame materialen en 
kiezen voor hoge energienormen. 
Het bestuur moedigt private ont-
wikkelaars aan hetzelfde te doen. 
. Bouwers en verbouwers worden 
aangemoedigd om meer en duur-
zaam groen aan te planten bij 
nieuwbouw en renovaties. 
. De gemeente zet in op de ver-
hoging van de kwaliteit van de 
huurwoningmarkt, onder meer via 
conformiteitsattesten.
. Voor ontwikkelingen door publieke 
actoren heeft Ternat sinds kort een 
voorrangsperiode voor mensen 
met een band met onze gemeente. 
Waar mogelijk breiden we dit uit 
naar grotere private ontwikkelin-
gen.

Inrichting van de buitenruimte

. Het beleid maakt een Buitenplan 
op voor de inrichting van de 
buitenruimte met hondenweides, 
speelplekken en sportterreinen in 
de wijken. 
. Deze legislatuur wordt gestart met 
de herontwikkeling van het markt-
plein in Ternat, onder meer door de 
opmaak van een toekomstvisie.
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OPENBARE WERKEN

Ternat in de steigers
Ternat staat in de steigers en dat 
is positief. Een degelijke infrastruc-
tuur draagt bij aan een verbonden 
en duurzame gemeente. We willen 
dan ook werk blijven maken van 
het verbeteren van die infrastruc-
tuur. Grote projecten verdienen 
inspraak van de burger (zie ook 
Participatie). 

Werken in uitvoering

. Alle reeds opgestarte projecten 
worden onverminderd afgewerkt. 
Een goed onderhouden openbaar 
domein is immers van cruciaal be-
lang voor elke burger. 

Werken aan het groter geheel

. De gemeente stemt de heraanleg 
van de bovenbouw af op de rio-
leringswerken van Farys of andere 
nutsmaatschappijen. Op die manier 
kunnen we de hinder voor omwo-
nenden tot een minimum herleiden. 
. Nieuw in te plannen werken zullen 
in de nieuwe legislatuur steevast 
kaderen in een groter geheel. Zo 
zal de impact van de projec-
ten altijd afgetoetst worden aan 
andere beleidsdomeinen zoals 
mobiliteit of duurzaamheid. Open-
bare werken passen in het globaal 
Mobiliteitsplan en het Beleidsplan 
Ruimte. 

Prioriteiten stellen 

. De gemeente ontwikkelt een meer-
jarenplan voor de heraanleg en 
het onderhoud van de infrastruc-
tuur. Dit plan is publiek beschikbaar, 
zodat inwoners weten wanneer 
zaken worden aangepakt.
. Door de opmaak van een voet- 
en fietspadenplan kunnen open-
bare werken planmatig gebeuren. 
Veelgebruikte voet- en fietspaden 
in een minder goede staat krijgen 
zo prioriteit en worden het eerst 
aangepakt.
. Dit jaar starten we al met de aan-
pak van de fietspaden langsheen 
de Bodegemstraat, de Sluisvijver-
straat en de Nieuwbaan en de 
Fossebaan. 
. Nog in 2019 wordt de hele om-
geving rondom het kerkplein van 
Lombeek aangepakt. Voor dit dos-
sier organiseert het bestuur voor 
het eerst doorgedreven overleg 
met de buurt (zie ook Participatie). 

Controle van de werken
 
. De kwaliteit en afwerking van de 
opdrachten zal intensiever gecon-
troleerd worden. 
. Het openbaar domein moet 
steeds ordentelijk worden hersteld, 
ook na werken door de nutsmaat-
schappijen. 
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FINANCIËN

Evenwichtige gemeentefinanciën 
voor een ambitieus beleid 
Gezonde gemeentefinanciën 
zijn de motor voor het realiseren 
van het beleid. Ze zijn nodig om 
de noodzakelijke investeringen 
te doen en een klantvriendelijke 
dienstverlening te garanderen. Het 
bestuur streeft naar een financi-
eel gezonde gemeente waar de 
nodige ruimte is om te investeren 
zonder te moeten inboeten aan 
kwaliteit. 

Transparante aanpak 

. Samen met de diensten bekijken 
we op welk vlak er efficiënter of 
creatiever kan gewerkt worden. De 
diensten zijn het best geplaatst om 
het bestuur hierin bij te staan. Zij 
kennen de werking van hun dienst 
immers als de beste.

Efficiënt gebruik van het 
patrimonium

. Het bestuur brengt het 
patrimonium van de gemeente en 
het OCMW volledig in kaart en 
maakt een toekomstplan op met 
het oog op een optimaal gebruik.

Belastingen en retributies

. Alle reglementen rond belastingen 
en retributies worden doorgelicht. 
Bijsturingen gebeuren in functie van 
de doelmatigheid en de billijkheid.

Financiële controle

. De financiële situatie van de gemeen-
te, het OCMW en het AGB wordt op de 
voet opgevolgd, onder meer aan de 
hand van tussentijdse doorlichtingen. 
Samen met de financiële dienst wordt 
er gekeken of er variabelen zijn die 
een invloed hebben op het meerja-
renplan. Op die manier kan er gericht 
bijgestuurd worden.

Verstandig omgaan met beschikbare 
middelen

. Elke uitgave is weloverwogen. 

. Wanneer er subsidies of premies voor 
een project zijn, benutten we die 
maximaal.

Samenwerken loont

. Bij elk project en elke investering gaat 
het bestuur na of er samenwerkingen 
mogelijk zijn (bijvoorbeeld met vereni-
gingen, bedrijven of nutsmaatschap-
pijen) die de kost voor de gemeente 
kunnen drukken. Door samen te werken 
met TARL, Haviland en buurgemeen-
ten kan het beleid meer bereiken met 
minder.

Een optimale organisatie

. Het bestuur kiest voor een nieuwe 
organisatiestructuur die ervoor moet 
zorgen dat de gemeente al haar 
taken optimaal kan uitvoeren. Bij deze 
organisatiestructuur hoort ook een 
eigentijds personeelsbeleid met de 
invoering van projectmatig werken en 
een consequente feedback- en evalu-
atiecyclus.
. Voor elke vorm van dienstverlening 
gaat het gemeentebestuur na wat de 
efficiëntste manier is om die te orga-
niseren. Zo kan voor bepaalde grote 
projecten gewerkt worden met tijdelijke 
projectmedewerkers.
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PARTICIPATIE

Burger dichter bij het beleid
Met een aantal gedurfde keuzes 
brengt het bestuur burger en be-
leid dichter bij elkaar. De bestuurs-
ploeg beseft dat je de beleidscul-
tuur niet van vandaag op morgen 
verandert. Toch kiest ze nu al voor 
de weg van de burgerparticipatie 
door burgers steeds vaker bij het 
beleid te betrekken en hun inbreng 
te waarderen.

Gemeenteraad opwaarderen

. Op 14 oktober 2018 hebben 
12.000 kiezers kunnen stemmen 
voor een nieuwe gemeenteraad. 
De twee grootste partijen sloten 
daarop een coalitie.  
. De gemeenteraad, die vanaf 
2019 meteen ook de OCMW-raad 
is, wordt in ere hersteld als het 
hoogste democratische orgaan. Dit 
blijkt uit een degelijke jaarplanning 
van de raad met een maande-
lijkse algemene raadscommissie. 
De dossiers zijn volledig en goed 
onderbouwd. Waar nodig wordt de 
financiële impact aangegeven.
. De nieuwe meerderheid staat 
open voor een constructieve 
samenwerking met de oppositie. 
Voorstellen worden op hun merites 
beoordeeld en - wanneer ze door 
de gemeenteraad worden aan-
vaard - even goed opgevolgd 
als de punten van het college. 
Vanzelfsprekend wordt ook aan de 
oppositie gevraagd hun agenda-
punten goed te funderen, met aan-
dacht voor de financiële gevolgen.

. Om dit mogelijk te maken, stelt de 
raad een nieuw huishoudelijk regle-
ment op. Een deontologische code 
bewaakt de integriteit, discretie-
plicht en het beroepsgeheim.

Schepen van participatie

. Het nieuwe bestuur voegt de 
bevoegdheid ‘participatie’ toe aan 
de lijst van schepenbevoegdhe-
den. Daarmee geeft het een sterk 
signaal: participatie wordt een 
volwaardig beleidsdomein. 
. De schepen van participatie 
organiseert de inspraak in overleg 
met de vakschepenen en waakt 
erover dat die ook goed wordt 
toegepast.  

Agendapunten van burgers op 
de raad 

. Het wettelijk kader dat het de-
creet lokaal bestuur in verband 
met inspraak schept, wordt volledig 
benut. Het bestuur gaat na hoe 
dat in de praktijk het best gebeurt 
en voorziet er ook de nodige mid-
delen voor.
. In het huishoudelijk reglement 
organiseren we het recht van bur-
gers om vragen te richten aan het 
bestuur en punten op de agenda 
van de bestuursorganen te plaat-
sen. 
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Participatiereglement
 
. Een nieuw participatiereglement 
geeft heldere richtlijnen en advie-
zen rond participatie. Het regle-
ment schept duidelijkheid voor alle 
adviesraden en overlegstructuren 
over het organiseren van inspraak.
 
Participatieplatform

. We richten een participatieplat-
form op. Dat wordt een groep van 
burgers die samenwerken met het 
bestuur.
. Zij adviseren het college rond alle 
aspecten van participatie, zowel 
op eigen initiatief als op vraag 
van het bestuur.
. Het participatieplatform werkt 
burgerparticipatie uit rond concre-
te projecten en ondersteunt bij de 
organisatie van participatietrajec-
ten. 
. Het platform brengt in kaart wat 
er leeft bij de bevolking en zorgt 
voor een grote gedragenheid van 
concrete projecten.

Creditsysteem

. Het participatieplatform zal zich 
ook buigen over de organisatie en 
de invulling van een creditsysteem 
dat initiatieven van burgers en 
duurzaam of veilig gedrag aan-
moedigt.
. Wie zich engageert zal met dit 
systeem ‘credits’ kunnen opbou-
wen die hij of zij bijvoorbeeld kan 
inzetten om naar een voorstelling 
te gaan kijken of een zwembeurt te 
betalen. 

Wijkvergaderingen

. Twee keer per jaar trekt het be-
stuur naar de wijken voor brede 
wijkvergaderingen. Met die verga-
deringen wil het bestuur dicht bij 
de mensen staan en kort op de 
bal spelen. 
. Grieven en bezorgdheden vin-
den rechtstreeks hun weg naar de  
bestuursploeg en kunnen zo snel 
behandeld worden. 
. Omgekeerd houdt de bestuurs-
ploeg de burger via deze weg 
op de hoogte van het gevoerde 
beleid. 

Denktanken

. Elke schepen kan zich (vrijwillig) 
door burgers laten omringen. Die 
burgers geven ondersteuning bij 
bepaalde beleidsdomeinen en/of 
projecten. 
. De denktanken vergroten de be-
trokkenheid van burgers en maken 
goed gebruik van de expertise die 
bij burgers aanwezig is. 
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COMMUNICATIE 

Is iedereen mee?
Een opmerkelijk aantal initiatieven 
en projecten geven onze gemeen-
te kleur, maar ze blijven vaak onder 
de radar. Goed communiceren over 
wat reilt en zeilt in onze gemeen-
te is een van de sleutels voor het 
toekomstig beleid. Pas als iedereen 
weet wat er gebeurt, krijgen we de 
beoogde betrokkenheid. 

Doorlichten communicatie

. Samen met de diensten bekijkt het 
bestuur op welke manier de com-
municatie beter kan, zowel intern 
als tussen gemeente en bevolking.
. We gaan na of een communi-
catie-expert de diensten daarbij 
tijdelijk kan begeleiden en onder-
steunen. 

Goed geïnformeerd 

. Het bestuur streeft ernaar de bur-
ger beter te informeren en recht-
streeks op de hoogte te houden 
van genomen beslissingen. Zo zal 
de gemeenteraad live te volgen 
zijn.

Digitale communicatie

. De nieuwe website met het nieuwe 
meldpunt heeft veel potentieel. Dit 
wordt verder uitgewerkt.
. We werken het idee ‘Ternat tv’ uit. 
Filmpjes kunnen beleidsbeslissingen 
visueel maken en misschien kunnen 
lokale evenementen ook live ge-
streamd worden.

. Verder wil het bestuur inzetten op 
de Ternat-app: een toepassing 
die de burger in staat zal stel-
len sneller en efficiënter geholpen 
te worden, problemen te melden 
enzovoort.
. Er komt een digitale nieuwsbrief en 
digitale bewonersbrieven, bijvoor-
beeld bij wegenwerken in de buurt.
. We willen Ternat verbonden 
houden en dat mag je ook letterlijk 
nemen. In de gemeentelijke gebou-
wen zorgen we voor gratis Wifi.
. Voor de diensten wordt een lei-
draad sociale media opgesteld.

En niet-digitaal

. Om elke burger te bereiken, 
blijven we inzetten op niet-digitale 
communicatie.  
. Met informatievergaderingen (zie 
ook Participatie) en gedrukte brie-
ven bereiken we meer mensen. 
. Met digitale borden kunnen we 
buurtbewoners informeren waar en 
wanneer dat nodig is. 
. De gemeente gebruikt het ge-
meenteblad om helder over be-
leidsbeslissingen te communiceren. 
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 Diensten vlot bereikbaar

. Er wordt een eenvormig afspra-
kenkader opgesteld met richtlijnen 
om vragen van inwoners op korte 
termijn te beantwoorden. 
. Op een centraal telefoonnummer 
krijgt de burger meteen antwoord 
op eenvoudige informatieve 
vragen. Specifieke vragen worden 
doorgesluisd naar de bevoegde 
dienst.
. Het bestuur bekijkt hoe het e-loket 
verder kan worden uitgebouwd. Zo 
wordt het in de toekomst mogelijk 
om nog meer documenten van thuis 
uit op te vragen en afspraken in 
te plannen met de diensten. Later 
kan het ook gebruikt worden als 
platform om locaties en materiaal 
te delen.  
. Een persoonlijk profiel moet bur-
gers de mogelijkheid geven zich 
aan te melden voor onder meer de 
vrijwilligersdatabank (zie Welzijn).
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WELZIJN

Breed aanbod
Ternat heeft goed uitgebouwde 
sociale voorzieningen. Het wel-
zijnsbeleid versterkt de bestaande 
initiatieven, stemt ze op elkaar af 
en maakt ze toegankelijker. Samen 
met vrijwilligers bouwt het beleid 
aan zorgzame, solidaire buurten. 

Toegankelijke openbare ruimte 

. De openbare ruimte wordt zo 
ingericht dat elk openbaar ge-
bouw of evenement vlot toegan-
kelijk is voor wie minder mobiel is. 
Ook bij privé-projecten stimuleert 
de gemeente aandacht voor 
toegankelijkheid. Bij het afleveren 
van vergunningen kunnen we die 
toegankelijkheid opleggen.
. De Minder Mobielen Centrale 
wordt verder uitgebouwd. 

Actieve senioren

. Ternat wil senioren actief blijven 
betrekken bij wat er leeft binnen 
onze gemeente, activiteiten zijn er 
voor jong en oud. Daarom wordt 
de gemeentelijke Ouderenadvies-
raad verder ondersteund en wordt 
de (g)ouden babbel verdergezet. 
. Het kerstfeest voor alleenstaande 
65-plussers en de seniorenreizen 
blijven behouden.  

. Heel wat senioren willen langer 
thuis blijven wonen en dat willen we 
vanuit de gemeente ondersteunen. 
Het bestuur onderzoekt de moge-
lijkheden van nieuwe woonvormen, 
adviseert senioren bij het verbou-
wen van hun huis en zorgt voor 
ondersteuning voor thuiszorg en 
mantelzorg.
. Ternat onderzoekt de mogelijkheid 
tot oprichting van een diensten-
centrum samen met de twee woon-
zorgcentra in onze gemeente.

Vrijwilligers maken Ternat

. In Ternat zijn heel wat mensen 
bereid om zich in te zetten voor 
de gemeenschap. Zij maken Ternat 
tot de warme gemeente die ze is. 
Een vrijwilligersdatabank waar-
op iedereen kan intekenen zorgt 
ervoor dat wie wil bijspringen, weet 
waar hij of zij terecht kan. Zo weet 
de gemeente, maar ook verenigin-
gen en scholen, welke expertise en 
mankracht we in huis hebben. 

Sociale restaurants

. Sociale restaurants verbeteren de 
sociale samenhang in de buurt. We 
stemmen de verschillende initiatie-
ven op elkaar af en zorgen voor 
een betere bekendmaking.
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Armoede actief opsporen

. Door samen te werken met vereni-
gingen, scholen en buurten sporen 
we armoede actief op om vervol-
gens goed op te volgen. 
. Het beleid ondersteunt verenigin-
gen bij het wegwerken van sociale 
en andere drempels.

Vlotte integratie nieuwkomers

. De Integratiedienst levert goed 
werk. Het bestuur ondersteunt de 
verdere werking van de dienst en 
bestaande initiatieven. 
. Anderstaligen worden aange-
spoord Nederlands te leren om zo 
taaldrempels snel weg te werken. 
Het bestuur bekijkt het aanbod en 
toont nieuwkomers niet enkel de 
weg naar het Praatcafé maar ook 
naar andere verenigingen. Onze 
verenigingen zijn de perfecte weg 
om te integreren.

Samen tegen drugs

. Samen met jongeren, jeugdvereni-
gingen en jeugdhuis en de plaat-
selijke horeca, zet het bestuur in op 
een sterk drugspreventie-beleid. 
Verenigingen, horeca-uitbaters en 
jongeren weten best waar het pro-
bleem leeft en welk beleid nodig 
is om deze problematiek aan te 
pakken.

Andersvaliden thuis in Ternat

. Ternat blijft na evaluatie van het 
huidige reglement een mantelzorg-
premie aanbieden. 
. De gemeente promoot het aan-
bod van verenigingen zoals Akabe 
vzw Kruikenburg en KVG.
. De beschikbaarheid van toiletten 
in publieke gebouwen wordt ruimer 
bekendgemaakt. Een plas-sticker 
maakt duidelijk in welke horecaza-
ken ook niet-klanten welkom zijn. 

Gezondheid

. Het bestuur gaat na hoe we de 
gezondheid van de inwoners nog 
beter kunnen ondersteunen. Een 
gezondheidscoach geeft een 
overzicht van alle mogelijkheden 
en zet burgers op de goede weg.

Integraal sociaal beleid

. De diensten van gemeente, 
OCMW en andere actoren werken 
samen aan een integraal sociaal 
beleid. Inwoners met een probleem 
of vraag kunnen terecht aan het 
‘geïntegreerd breed onthaal’, dat 
samen met het CAW en de diensten 
maatschappelijk werk van de zie-
kenfondsen wordt georganiseerd 
conform het decreet Lokaal Soci-
aal Beleid. 

Internationale samenwerking

. Het bestuur onderschrijft het 
memorandum van de Commissie 
Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling. Ternat blijft 
een fairtrade gemeente.
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MILIEU EN DUURZAAMHEID 

Kiezen voor duurzame toekomst
Duurzaamheid is een aandachts-
punt dat in heel wat beleidsdo-
meinen terugkomt. De beleidsploeg 
trekt resoluut de kaart van de 
duurzaamheid. Ze is er immers van 
overtuigd dat dat de leefbaarheid 
van onze gemeente in de toekomst 
alleen maar ten goede komt. 

Ternat steeds duurzamer

. Bij het opstellen van het nieuwe 
meerjarenplan nemen we de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelstellingen 
2030 als leidraad. 
. Elk nieuw project wordt voortaan 
aan een duurzaamheidstoets on-
derworpen. Die wordt bij het begin 
van de legislatuur uitgewerkt.
. Ternat streeft ernaar op termijn 
een klimaatneutrale gemeente 
te worden. Het uitvoeren van de 
Burgemeestersconvenant en het 
klimaatactieplan is een eerste stap. 
. Met het opstellen van een ambi-
tieus stappenplan verduurzaamt 
onze gemeente dag na dag. Dat 
plan omvat maatregelen rond mo-
biliteit, het gebruik van de ruimte, 
energie, bouwen… 
. Bij de herinrichting van pleinen en 
parkings plaatsen we bijvoorbeeld 
nu al laadpalen voor fietsen en 
voorzien we plaats voor deelwa-
gens.

. De verouderde straatverlichting 
wordt verder vervangen door 
LED-verlichting. Ternat krijgt een 
lichtplan dat ervoor zorgt dat 
bepaalde lichten ’s nachts gedimd 
of gedoofd worden. 

Natuur beleven

. Ternat heeft nog heel wat groe-
ne ruimte. Die open groene ruimte 
willen we behouden en versterken. 
. Het RUP open ruimte vormt het uit-
gangspunt voor het toekomstig be-
leid rond groene ruimte en natuur.
. De gemeente investeert in de 
uitbreiding van bestaande natuur-
gebieden. We werken een systeem 
van restfinanciering uit samen met 
Natuurpunt.
. Voor de uitbreiding van Herti-
gembos gaan we in dialoog met 
Vlaanderen. We ijveren voor een 
speelplek in het bos. 
. Om de leefbaarheid van onze 
woonomgeving te vrijwaren, zorgen 
we voor kwaliteitsvol groen in de 
dorpskernen. 
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Samen kiezen voor duurzame alternatieven

. De gemeente moedigt gezinnen en verenigingen aan voor duurzame 
alternatieven te kiezen en promoot Zero Waste. Herbruikbare boodschap-
pentassen, drinkbussen of herbruikbare rietjes: de gemeente sensibiliseert 
over wat jij kan doen om minder afval te produceren of je CO2-uitstoot te 
verminderen.
. We blijven uitgaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De tarieven 
weerspiegelen dat principe. In de zomer blijft de wekelijkse afvalophaling 
behouden. 
. De gemeente stimuleert de korte keten en lokaal winkelen (zie ook Lokale 
economie).
. Ook het aankoopbeleid van de gemeente zelf nemen we onder de loep. 
Door te kiezen voor plasticvrije alternatieven en daar ook goed over te 
communiceren, spelen we als bestuur een voortrekkersrol.
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VEILIGHEID EN NETHEID

Een veilige gemeenschap
Ternat is een veilige gemeente en dat willen we zo houden. Door kordaat in 
te grijpen, voorkomen we dat kleine ergernissen grote problemen worden. 

Evenementen en openbare plaatsen

. Met kleine ingrepen verhogen we het veiligheidsgevoel. Donkere hoeken 
worden letterlijk beter belicht zoals aan JC Puls en op bepaalde parkeer-
terreinen.
. Op plekken waar vandalisme en andere inbreuken blijven opduiken, is het 
plaatsen van camera’s een mogelijkheid.
. We zetten verplaatsbare camera’s in op evenementen én tegen sluikstor-
ten. 
. Een Zwerfvuilplan zorgt voor een netter openbaar domein, onder meer 
door het gericht plaatsen van afvalvoorzieningen. 
. Bij de herinrichting van pleinen bekijken we steeds de mogelijkheid om on-
dergrondse containers te plaatsen. Die moeten zowel de netheid stimuleren 
als sluikstorten tegengaan. 
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Groene en nette buurten

. Sensibiliseringscampagnes rond 
zwerfvuil maken mensen ervan be-
wust dat nette buurten ook veilige 
en aangename buurten zijn. 
. Een onderhoudskaravaan pakt 
samen met alle betrokken diensten 
wijk na wijk aan. De diensten werken 
daarvoor samen met verenigingen 
en buurtbewoners. 
. Ook het onderhoud van de ver-
keersborden zit in de opdracht. 

Investeren in veiligheid

. Een evaluatie van het ANPR-sys-
teem zal uitwijzen of bijkomende 
investeringen en bijgevolg de 
uitbreiding van dit schild aan de 
orde is. 
. We waken erover dat we alle 
mogelijkheden van de camera’s 
gebruiken. Niet enkel wat betreft 
veiligheid maar ook voor snelheids-
controles, controles op doorgaand 
zwaar verkeer enzovoort.
. De efficiënte inzet van politiemen-
sen moet bijdragen aan een bete-
re ordehandhaving onder meer met 
controles op snelheid, zwerfvuil en 
foutparkeren. 
. Het bestuur werkt actief mee aan 
de rekrutering van bijkomende 
agenten voor de politiezone TARL. 
Vanuit Ternat dringen we aan op 
een betere ondersteuning van de 
wijkagenten.

Gemeentelijke administratieve 
sancties

. We actualiseren het gemeentelijk 
politiereglement. We breiden het 
systeem van gemeentelijke adminis-
tratieve sancties uit, bijvoorbeeld 
met overtredingen inzake stilstaan 
en parkeren. Op deze manier kan 
er kordaat opgetreden worden 
tegen onder meer stoepparkeren.

Samen werken aan veiligheid
`
. Veiligheid is een gemeenschap-
pelijke opdracht van bestuur en 
burgers. We zetten nog sterker in 
op het systeem van WhatsApp 
Buurtpreventie Netwerken (WABP) 
en streven ernaar om samen met 
vrijwilligers het volledige grond-
gebied van onze gemeente te 
dekken. We brengen dit ook visueel 
in het straatbeeld.

Jongeren en verenigingen

. Een intensieve samenwerking tus-
sen ordediensten, bestuur en ver-
enigingen dringt zich op. Door de 
jongeren te betrekken bij veiligheid 
en preventie in plaats van met de 
vinger te wijzen, zorgen we weerom 
voor betrokkenheid en verantwoor-
delijkheid. 
. Verenigingen die evenementen 
willen organiseren, moeten zich 
strikt houden aan de opgelegde 
veiligheidsnormen, maar worden 
ook standaard uitgenodigd op het 
veiligheidsoverleg. 
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LOKALE ECONOMIE

Samen ondernemen in Ternat
In Ternat is er een sterke gemeen-
schap van handelaars, makers en 
ondernemers. Door deze groep 
beter te ondersteunen, laten we 
Ternat verder bloeien.

Lokale handel ondersteunen

. Met de steun van de provincie 
versterken we onze handelskernen 
(met de opmaak en uitvoering 
van een detailhandelsplan). Dat is 
goed voor de lokale werkgelegen-
heid en goed voor het milieu.
. De gemeente ondersteunt de 
lokale handel en stimuleert lokaal 
aankopen. Een beloningssysteem 
(credit-systeem) bevordert lokaal 
winkelen. De premie voor de jubila-
rissen wordt in dit systeem geïnte-
greerd.  
. Lokale handelaars en makers 
krijgen een plaats op de website 
van de gemeente. Er komen pro-
motie-acties die de lokale handel 
in de verf zetten. Een Ternats ‘merk’ 
zorgt voor herkenbaarheid.
. In overleg met marktkramers gaan 
we na hoe we de wekelijkse mark-
ten in Ternat en Lombeek kunnen 
opwaarderen. 

Ondernemersraad 

. Een Ondernemersraad moet 
ervoor zorgen dat de expertise 
die nu reeds bij de handelaars en 
zelfstandigen zit, gebundeld wordt. 
Die kennis gebruiken we om maat-
regelen te nemen ter ondersteuning 
van de lokale economie. 

ONDERWIJS EN 
KINDEROPVANG

Kwaliteitsvol en breed aanbod 
Onze gemeente heeft een ruim 
aanbod aan onderwijs. Waken 
over de kwaliteit van het onderwijs 
net als over de kwaliteit van de 
infrastructuur, is een van de taken 
van het nieuwe bestuur. Het bestuur 
moet een duidelijke coördinerende 
rol opnemen tussen de verschillen-
de onderwijsinstanties. 

Onderwijs 

. Het beleid maakt werk van veilige 
schoolomgevingen (zie ook
Mobiliteit). 
.  Het beleid stelt een masterplan 
op voor het onderwijs en de 
schoolinfrastructuur in onze ge-
meente, in overleg met de verschil-
lende actoren. 
. Een centraal aanmeldingssysteem 
voor alle basisscholen in Ternat 
moet ervoor zorgen dat ouders 
zich makkelijker kunnen aanmelden 
voor de school van hun keuze.  
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Meer dan school

. We gooien de schoolpoorten 
open en betrekken de buurt, ver-
enigingen en experten om kinderen 
én volwassenen een brede kijk te 
geven op de wereld en hen te la-
ten kennismaken met zoveel moge-
lijk verschillende werelden. 
. Leren stopt niet na de schooluren. 
We creëren kansen zodat kinderen 
zich op een informele manier kun-
nen ontplooien. 
. Deeltijds kunstonderwijs draagt 
hieraan bij. De lokalen van de 
kunstacademie worden opgefrist. 
We onderzoeken of we het aan-
bod kunnen uitbreiden met een 
STEM-academie en/of beeldende 
en audiovisuele kunsten.
. We stellen de deuren van de 
gemeentescholen ook open voor 
Ternatse verenigingen en andere 
opleidingscentra. We treden in 
overleg met de andere onderwijs-
aanbieders om dit ook voor hun 
infrastructuur mogelijk te maken. 
Zo wordt de beschikbare ruimte 
efficiënt gebruikt. Uitwisseling van 
ruimtes kan georganiseerd worden 
via het e-loket 
(zie ook Communicatie).

Kinderopvang

. We brengen het huidige aanbod 
en de opvangnoden in kaart met 
de oprichting van een loket kinder-
opvang als centraal aanmeldpunt. 
We maken daarbij gebruik van de 
subsidie die hiervoor voorzien is.
. We werken samen met diverse 
actoren om kinderopvang in onze 
gemeente te organiseren.  
. Tijdens de Dag van de Zorg 
zetten we alle zorgverleners en het 
belang van kwaliteitsvolle kinder-
opvang in de verf. 
. Door de positieve impact van het 
beroep te belichten, trachten we 
ook nieuwe onthaalouders aan te 
trekken en het aanbod te vergro-
ten. 
. We organiseren vakantie-opvang 
in samenspraak met andere orga-
niserende verenigingen en organi-
saties. Zo vermijden we overlappin-
gen en zorgen we voor efficiënte 
samenwerkingen. 

Huis van het kind

. We zetten het Huis van het Kind 
verder en integreren het loket 
kinderopvang hierin. Bij dit netwerk 
van organisaties kunnen gezin-
nen met kinderen terecht met hun 
vragen over opvoeding, kinderop-
vang, ontmoeting  en vrije tijd. We 
werken hiervoor nauw samen met 
actoren zoals de Gezinsbond en 
Kind en Gezin.
. We onderzoeken of Ternat zich 
kan inschrijven in het traject ‘Kind-
vriendelijke Gemeente’.
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VRIJE TIJD

Een levendige gemeenschap
Het vrije-tijdsaanbod is het klop-
pend hart van Ternat. Van cultuur 
over sport tot het organiseren van 
evenementen. Het aanbod is uitge-
breid. Met de nieuwe ploeg willen 
we waken over de kwaliteit van het 
aanbod en willen we samenwerkin-
gen stimuleren. 

Huis vol talent

. De Ternatse verenigingen krijgen 
een prominente rol in CC De Ploter. 
De Ploter biedt meer dan voorstel-
lingen. De drempel om cultuur te 
beleven moet omlaag.
. Nog meer dan nu moet het CC 
een plek zijn waar talent kan ont-
bolsteren of ontdekt worden. Een 
plek waar je zonder angst dingen 
uitprobeert en je talenten ontdekt.
. De bibliotheek neemt verder de rol 
van laagdrempelig kenniscentrum 
op.  

Verenigingen ondersteunen

. Het bestuur streeft naar een 
duidelijk subsidiereglement voor 
de Ternatse verenigingen. Tege-
lijk wil het de administratie voor 
verenigingen verlichten. Het bestuur 
ondersteunt verenigingen daarin 
waar mogelijk.
. Dat geldt ook bij het aanvragen 
van subsidies. Aanvullend wordt het 
gehele subsidiereglement herbeke-
ken. 

. Een databank laat verenigingen 
toe materiaal en locaties te delen. 
Goede afspraken zorgen ervoor 
dat dit allemaal vlot loopt. 

‘t is feest!

. Voor grote evenementen wordt 
een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen de gemeente en 
de organisator. Met die overeen-
komst maken organisatoren duide-
lijke afspraken met de gemeente 
over onder meer afval, fietsenstal-
lingen en financiële aspecten. 
. De gemeente voorziet ook een 
duidelijk en helder veiligheidsdos-
sier op maat. Op die manier weet 
elke vereniging waar zij aan toe is 
bij het organiseren van evenemen-
ten in Ternat. 
. De vrijwilligersdatabank moet ie-
dereen in staat stellen zich te laten 
bijstaan door enthousiastelingen. 
. Bestaande evenementen zoals de 
11-juliviering, de bloemenstoet en 
de herdenking van 11 november 
worden in samenspraak met de 
deelnemende en organiserende 
verenigingen geëvalueerd en op-
gewaardeerd.
. Jaarlijks worden verdienstelijke 
inwoners, verenigingen en onder-
nemingen gevierd in één grote 
gemeenschappelijke viering.

Lokalen voor jeugdbewegingen 

. De gemeente steunt de uitbouw 
van degelijke infrastructuur voor 
de jeugdverenigingen. Zo onder-
steunt de nieuwe ploeg de bouw 
van nieuwe lokalen voor Scouts De 
Geuzen en de KLJ. 
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. Elke nieuwe aanvraag zal on-
derzocht en geëvalueerd worden 
binnen de financiële mogelijkheden. 

Adviesraden

. De nieuwe bestuursploeg gaat 
met alle adviesraden aan tafel 
zitten om de werking en de rol van 
deze raden te (her)bekijken. 
. Het nieuwe bestuur waakt erover 
dat adviezen die de raden op-
maken ook steeds aan de dossiers 
worden toegevoegd en dat er 
nadien teruggekoppeld wordt.

Sport

. Tijdens de vorige legislatuur is 
er een enorme inspanning gele-
verd om de sportinfrastructuur te 
versterken met de renovatie van 
het sportcentrum, het zwembad en 
de aanleg van het Ternat Out-
door-project in Wambeek. 
. Deze weg wil de gemeente blijven 
bewandelen. Het bestuur wil de 
verenigingen verder ondersteunen 
bij het uitbouwen van hun acti-
viteiten. Uiteraard mits duidelijke 
financiële afspraken en duidelijk 
afspraken omtrent de uitbating. 
Elk project zal steeds een duidelijk 
dossier moeten voorleggen. 
. De projecten zullen moeten 
voldoen aan kwaliteitsnormen en 
zullen steeds in de eerste plaats 
moeten dienen om de mensen van 
onze eigen gemeente meer comfort 
en plezier te bezorgen.
. Zo werkt de gemeente mee aan 
geschikte sportinfrastructuur voor 
volleybalclub Kruikenburg, uiter-
aard binnen de financiële moge-
lijkheden.  

Betaalbare tarieven

. De tarieven en drankprijzen van 
fuifzaal Puls worden bijgestuurd, 
fuiven wordt weer haalbaar.
. We onderzoeken de mogelijkheid 
om in de hele vrijetijdssector een 
voordeeltarief voor de eigen 
inwoners in te voeren.

Vlaams karakter

. We zetten de huidige initiatieven 
verder om het Vlaamse karakter 
van onze gemeente te versterken: 
het taalmeldpunt, de integratiepro-
jecten…
. Bij grote ontwikkelingen stellen 
we een intentieovereenkomst voor 
om het Nederlands als voertaal te 
gebruiken, bijvoorbeeld in winkels, 
reclame en bij vastgoedadverten-
ties.
. De gemeente ondersteunt Vlaam-
se amateurkunsten en tradities: 
harmonieën, toneelverenigingen, 
volkssporten… 
. De 11-juli-viering wordt opge-
waardeerd. 

Zorg dragen voor erfgoed

. De commissie erfgoed krijgt 
ondersteuning van een deskundig 
ambtenaar.
. Samen met de erfgoedverenigin-
gen onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheid tot oprichting van een 
erfgoedcentrum. 
. De gemeente sluit aan bij de 
Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst om zo het onroerend 
erfgoed beter te bewaren en te 
beschermen.
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DIT IS WAAR WE SAMEN VOOR STAAN,

NAMENS HET NIEUW BESTUUR:

MICHEL VANDERHASSELT

JOZEF BORREMANS

CHRISTIANE TIMMERMANS-SERVRANCKX

GEERT DE FEYTER
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SANDRA DE NIL

GUNTER DESMET

ASTRID ROEGES

FRED DIELENS

JOCHEN DE MULDER
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DIT IS WAAR WE SAMEN VOOR STAAN,

NAMENS HET NIEUW BESTUUR:

KATHLEEN PLATTEAU

INES SWAELENS

ANNA PARYS

MARC FAES
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DIT IS WAAR WE SAMEN VOOR STAAN,

NAMENS HET NIEUW BESTUUR:

TIMO SCHOUKENS

KRIS DEMEUTER

HANNES VERDOODT
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