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TIP 1 :

In PELT gaan we vereenzaming tegen

Steeds meer jongeren en ouderen voelen zich vaker eenzaam.
Een hechte gemeenschap wordt gevormd door mensen die samenkomen.

Actie 1 : Het anti-eenzaamheidsplan
Pelt is een gemeente waar senioren zich altijd goed moeten kunnen voelen.
Vermits het aantal senioren in Pelt toeneemt moeten we daarom het
beleid creatief blijven optimaliseren, steeds in nauw overleg met de
senioren en de jongeren. Als TIP maken we, in overleg met experten,
werk van een concreet anti-eenzaamheidsplan.
Innovatieve woonvormen zoals kangoeroe- en assistentiewoningen
verdienen stimulansen. Ook cohousing is een waardig alternatief
We geven jongeren stimulansen om zich actief in te zetten in het
maatschappelijke werkveld, waardoor hun betrokkenheid verhoogt en de
kans tot vereenzaming daalt.

Actie 2 : Activiteitenbonnen
Om het samenkomen te stimuleren lanceert TIP de activiteitenbon,
vergelijkbaar met de knipoogcheques. Maar we voorzien deze
activiteitenbonnen zowel voor gezinnen met kinderen, gezinnen
zonder kinderen, als voor senioren.
Met deze bonnen kunnen er heel wat gemeentelijke activiteiten betaald
worden in onder andere Palethe, Dommelhof, De Bemvoort, 't Ravotterke,
de bibliotheken en de jeugddienst, ...
De bonnen mogen ook gebruikt worden op de kermissen, op activiteiten
van Peltse verenigingen die gemeentelijke steun krijgen, in Lago (zwembad),
bij de sport- en jeugdverenigingen, bij Pelle Melle en het Binnenhof, ...
Op deze manier wordt iedereen gestimuleerd om de deur uit te gaan en
zo deel te nemen aan het Peltse sociaal gebeuren.
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TIP 2 :

Van luisterbereid naar luisterBELEID

Jouw eigen omgeving biedt rust en vertrouwen. Je voelt je er goed. Ook
in de fusiegemeente is het belangrijk om deze plaats van thuiskomen te
blijven hebben.
Als TIP ontwikkelen we mogelijkheden om jouw eigen buurt waarin je woont
zelf mee uit te bouwen en verder vorm te geven. We bevragen op
voorhand jouw visie en hebben respect voor de speerpunten van de
maatschappelijke werking van jouw buurt.
Als TIP zetten we volop in op wijk coaching, waarmee elke buurt op
haar best kan zijn. Op die manier kunnen we samen bouwen aan en
investeren in een gemeente waar het warm en gezellig is om te wonen,
te werken en te genieten.

Actie 1 : Zit er een beetje Pelt in jou ?
Beleidsimpulsen bevragen we op voorhand en stemmen we af met elke
betrokkene. Op die manier heb je de kans om mee te bepalen wat er
in Pelt verder uitgerold zal worden.

Actie 2 : Ken je buur
Het spreekwoord zegt : "Beter een goede buur dan een verre vriend."
En dat is waar we heel concreet op gaan inzetten. Het verder stimuleren
van buurtwerkingen, maar ook kleinere acties die leiden tot verbinding met
je naaste (en iets verdere) buren.
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TIP 2 :

Van luisterbereid naar luisterBELEID

Actie 3 : Versterking van de sociale samenstelling
We voeren een actief woonbeleid waardoor de sociale samenstelling per
gehucht meer divers wordt. Hierdoor zal er ook een degelijker
"luisterbeleid" kunnen worden opgebouwd, waarin elke buurt even sterke
doelen kan behalen.
Met deze acties bereiken we onder andere :
- Een grotere betrokkenheid en vertegenwoordiging van alle Peltenaren
uit eender welke leeftijdscategorie in het beleid.
- Een sterke samenwerking binnen het jeugdwerk, jeugddiensten en de
jeugdraad. En indien nuttig moet het advies over bepaalde thema's
gevraagd worden van jongeren in raden.
- Dat kansengroepen gehoord worden.
- Dat ook de kindergemeenteraad met een kinderburgemeester bij
beslissingen over Pelt wordt betrokken waar dit mogelijk is.
- Dat bij elk initiatief van Pelt de jongerentoets gemaakt wordt. Dit
betekent dat er moet nagegaan worden of het initiatief haalbaar is
voor jongeren en gezinnen: is de locatie veilig ? Is de verplaatsing
mogelijk voor jongeren of gezinnen ? Is het niet te duur ? Is er
iets voorzien voor kinderen ?
- Dat elk gehucht binnen Pelt een volwaardige plaats krijgt. Want zij
zorgen samen voor de uitstraling in de wijdere omgeving. Het zal er
dus op aankomen om deze verscheidenheid te koesteren en waar
mogelijk te versterken.
- Dat bij herinrichting van je buurt, of bij het snoeien van bomen en
struiken zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de omwonenden.
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TIP 3 :

Kies voor een slimme en veilige mobiliteit

Als Peltenaar neem je vaak een bepaalde route en merk je ook de
eventuele tekortkomingen in deze route : gaten in de weg, te druk verkeer,
verkeersonveilige punten, slechte aanduidingen, verkeersborden die hun beste
tijd hebben gehad, ...
Nochtans wil iedereen zich veilig van A naar B bewegen.
Een vlot en veilig verkeer is de taak van ons allemaal.

Actie 1 : globaal verkeerscharter PELT
Door de opmaak van een verkeerscharter waarin elke Peltenaar zijn
steentje bijdraagt, zal TIP de juiste prioriteiten kunnen stellen in aanpak van
noden inzake verkeersveiligheid, uiteraard steeds in nauw overleg met
verkeersdeskundigen. Want een veilig en vlot verkeer is de taak van ons
allemaal.

Actie 2 : Slimme melding verkeersverbetering
Door slimme technologie te gebruiken (onder andere apps) zullen alle
inwoners van onze gemeente heel gemakkelijk problemen kunnen melden,
Op die manier is de gemeente snel op de hoogte en kan er ook sneller
ingegrepen worden op plaatsen waar het nodig blijkt te zijn. Zo zit er ook
een beetje Pelt in jou en kan jij mee bijdragen tot een vlot verkeer en
betere verkeersveiligheid.
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TIP 3 :

Kies voor een slimme en veilige mobiliteit

Actie 3 : Actief werken aan verkeersveiligheid voor
zwakke weggebruikers
Vanuit een oplijsting van kritieke punten worden er structurele maatregelen
genomen om zwakke weggebruikers (onder andere jonge en oudere
fietsers, voetgangers) een veilige plaats te bieden in het Pelts verkeer.
Hiervoor willen we creatief kijken naar nieuwe technieken en ook concrete
ingrepen doen in het huidige verkeerslandschap, in nauw overleg met
verkeersdeskundigen.
Met deze acties bereiken we onder andere :
- Dat de kwaliteit van de weginfrastructuur en de gebruiksvriendelijkheid
zo optimaal mogelijk blijft.
- Dat er ook rekening gehouden wordt met de noden van minder
mobiele mensen door bijvoorbeeld een voetpadenplan.
- Dat bij wegenwerken er een senioren- en mindermobielentoets in het
leven wordt geroepen.
- Dat er een ouderentelefoon of app voor senioren komt, zodat zij snel
in contact kunnen treden met de politie, brandweer of zorgverlener.
- Dat er overal werk wordt gemaakt van een buurtinformatienetwerk.
- Dat jongeren zich veilig kunnen verplaatsen, kunnen opgroeien, studeren,
werken en ontspannen in een veilig, groen en aangenaam Pelt.
- Dat gemeentediensten en aannemers een verkeersbewuste mentaliteit
aannemen (bijvoorbeeld geen werken of vrachtvervoer voor de
schoolpoort en op drukke schoolroutes op de momenten van druk
schoolverkeer).

6⧸12 V15.01

TIP 4 :

Draag zorg voor een actief verenigingsleven

TIP werkt impulssubsidies uit om zowel de groei te stimuleren van de
(jeugd)verenigingen als de groei in maatschappelijke betrokkenheid.
Iedereen die betrokken is in een vereniging merkt het al langer. Het is
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.
Wij ondersteunen de
verenigingen met een actieve impulssubsidie om ervoor te zorgen dat er
blijvend gewerkt kan worden met vrijwilligers.

Actie 1 : Sportief Pelt
Op gebied van sport zetten we actief in op :
- Het promoten van fiets- en wandelactiviteiten.
heid van de Peltenaar mee gediend.

Hier is ook de gezond-

- De uitbreiding van sporten voor personen met een beperking (G-Sporten)
en van seniorensport.
- Subsidies voor eenmalige sportprojecten, bijvoorbeeld een toernooi.
- Het promoten van kleinere sportmanifestaties.
geven aan het verblijfstoerisme.

Dit kan ook een zetje

- Het ondersteunen van kleinere ploegen. Verenigingen voor minder
bekende sporten kampen met specifieke problemen die apart bekeken
moeten worden.
- Drempelverlagende initiatieven, vooral bij grotere sportclubs, om jongeren
aan te trekken.
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TIP 4 :

Draag zorg voor een actief verenigingsleven

Actie 2 : Cultureel Pelt
Op gebied van cultuur zetten we actief in op :
- Het blijvend ondersteunen van de bibliotheken, want het zijn
laagdrempelige ontmoetingsplekken voor jong en oud. Ze dragen bij
tot de sociale inbedding en promotie. Daarnaast organiseren ze actief
voorleesmomenten, boekvoorstellingen en ontmoetingen met auteurs.
- Een kunstbeleid dat zowel vaste waarden koestert als nieuwe initiatieven
omarmt. Dit zowel voor het professionele circuit als het
amateurcircuit. Hierdoor bereiken we de bevolking van het hele Peltse
grondgebied maar ook de buurgemeenten. Dit draagt ook bij aan het
activeren van het samenleven (TIP 1).
- Muziekgemeente Pelt. Met de aanwezigheid van tal van grote en kleine
muzikale activiteiten (denk aan EMJ, vlaanderen zingt, ...) en de
aanwezigheid van een rist goede koren en muziekensembles mag Pelt
zich meer profileren als muziekgemeente.
- Cultuurinitiatieven extra ondersteunen als die zich richten op jongeren.
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TIP 5 :

Voer een verantwoord en duurzaam beleid

Actie 1 : Belastingmatiging
Belastingen worden niet verhoogd, we nemen beslissingen zodat deze zelfs
nog verlaagd kunnen worden.
Het voeren van een verantwoord financieel
beleid houdt ook in dat je verantwoord omgaat met financiele middelen.
Een efficienter beleid (onder andere door personeelsoptimalisatie en politieke
efficientie) kan ervoor zorgen dat de belastingdruk daalt. Als TIP sturen
wij aan op een verlaging van de aanvullende gemeentelijke gemiddelde
personenbelasting.

Actie 2 : Duurzaam leefmilieu
Als TIP willen we inzetten op een duurzaam beleid. Alle maatregelen die
genomen worden, worden getoetst naar degelijkheid en duurzaamheid. Zo
blijven we extra maatregelen nemen om duurzaam bouwen te stimuleren,
maar ook nemen we kleine concrete acties rond zwerfvuil en propere
omgevingen.

Actie 3 : Kinderopvang
Gezinnen waarvan beide ouders werken hebben nood aan een degelijke
kinderopvang. Als TIP herschrijven we het inschrijvingsbeleid van de
gemeentelijke kinderopvang, zodat werkenden eenvoudiger en zekerder
een goede opvangplek kunnen krijgen voor hun kind. We stemmen dit
inschrijvingsbeleid dan ook af op mensen met een meer dynamische
werkplanning.
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TIP 5 :

Voer een verantwoord en duurzaam beleid

Actie 4 : Versterking van de lokale economie
Een specifiek verantwoord beleid voeren rond het versterken van de
lokale economie is een noodzaak. Zo kan er een centraal ondernemingsloket worden uitgebouwd waarbij men proactieve adviezen kan geven.
Zo bouwen we samen aan een sterker lokaal economisch stelsel,
waardoor werken en shoppen in eigen streek kan worden gestimuleerd.
Door deze acties bereiken we onder andere :
- Een doorgedreven vereenvoudiging van de vergunningsaanvragen.
- Dat er een strategisch plan wordt opgesteld voor de uitbreiding van het
aanbod aan handelszaken.
- Dat we meer kwalitatieve handelszaken aantrekken en geen verdere
uitbreiding doen van het aanbod aan nachtwinkels.
- Dat alle kleinhandelaars actief op het grondgebied van Pelt een
blijvende ondersteuning genieten.
- Dat het verblijfstoerisme blijvend wordt uitgebouwd, want dit komt de
lokale economie ten goede.
- Dat sportclubs of verenigingen, via een app, niet benutte velden of zalen
kunnen reserveren door middel van een officiele account.
- Dat de in- en outdoor sportinfrastructuur beter benut wordt. Hierbij
kunnen onder andere de sportzalen van de scholen een belangrijke rol
spelen. Met die scholen sluiten we bindende contracten af.
- Dat sportclubs die aanspraak willen maken op subsidies of ondersteuning
zullen moeten investeren in opleiding.
- Dat bij de meest uiteenlopende sporten de opleiding van jeugdtrainers en
scheidsrechters gestimuleerd worden.
- Dat we meer waardering krijgen voor de heemkundige kringen en
archief- en erfgoedverenigingen.
- Dat burgerinitiatieven rond kunst en cultuur meer gepromoot en beter
ondersteund kunnen worden.
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TIP 5 :

Voer een verantwoord en duurzaam beleid

- Dat in de verschillende cultuurzalen die Pelt rijk is de bezettingsgraad
gemaximaliseerd wordt door een last-minute verkoopservice te
organiseren, waarbij we vooral op jongeren mikken. Via een app
laten we weten welke tickets nog beschikbaar zijn. Deze worden aan
sterk verminderde prijzen aan jongeren aangeboden.
- Dat binnen de cultuursector de amateurkunsten en het vrijwilligerswerk
blijvend ondersteund worden. Interessante plaatselijke initiatieven die
al dan niet uitgaan van verenigingen worden gestimuleerd door
financiele en logistieke ondersteuning.
- Dat we gratis en goed bereikbare vergaderruimtes voorzien voor
jongeren die initiatieven willen nemen.
- Dat we in het kader van duurzaamheid de speelpleinen geregeld
vernieuwen en onderhouden.
- Dat er meer aandacht gegeven wordt door de groendienst voor het
onderhoud van bloem-, struik en graspartijen.
De medewerkers van
de groendienst verdienen waardering en respect voor hun werk.
Daarom moeten we voor hen ook bijkomende vorming voorzien, als dit
nodig mocht blijken.
- Dat er meer bij-vriendelijke beplanting ingezet wordt om bijen en vlinders
aan te trekken. Hier voeren we een blijvend actief beleid rond.
- Dat er meer kansen worden geboden om educatie rond bos en
natuur te voorzien in bestaande natuurgebieden in Pelt.
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