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VOORWOORD

Op 14 oktober 2018 zullen de Aartselaarse kiezers hun stem kunnen uitbrengen en de beleidsmakers
voor de komende zes jaar verkiezen. Naar aanleiding van deze gemeenteraadsverkiezingen hebben de
Cultuurraad, Sportraad en Jeugdraad een gezamenlijk memorandum opgemaakt.
Aartselaar heeft een enorm aanbod aan cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten, die zowel vanuit de
gemeente als vanuit het brede vrijetijdsveld worden georganiseerd. Een Aangenaam Aartselaar, wat
onze gemeente pretendeert te zijn, is ook het resultaat van de inzet van onze vele verenigingen en hun
vrijwilligers. Via cultuur, sport en vrije tijd ontplooien en ontspannen kinderen, jongeren en
volwassenen zich en bouwen ze hun netwerk uit.
Dit memorandum werd opgemaakt door een gezamenlijke werkgroep vanuit Cultuur-, Sport- en
Jeugdraad. De in samenspraak met de kinderen en jongeren. Ze werden betrokken door middel van
enquêtes, inspraakvergaderingen en informele gesprekken. Ook de informatie uit de inspraak voor en
de conceptnota ‘herbestemming infrastructuur dorpskern’ zelf werden gebruikt hiervoor.
Wij rekenen er uiteraard op dat dit memorandum maar een startpunt is. Het geeft enkele thema’s aan
die belangrijk zijn voor het vrijetijdsbeleid in Aartselaar: Inspraak-participatie-communicatie;
Ondersteuning verenigingen, Ruimte en infrastructuur, Aanbod, en enkele belangrijke topics
verzameld in Leven in Aartselaar.
Met dit memorandum willen we alle politieke fracties oproepen tot een blijvende aandacht voor het
cultuur-, sport- en jeugdbeleid en hen oproepen om de nodige middelen te blijven voorzien om een
degelijk vrijetijdsbeleid te kunnen voeren.
Wij hopen dat dit memorandum een start kan zijn van een spetterend vrijetijdsbeleid en dus een
Aangenaam Aartselaar gedurende de volgende legislatuur.
Namens de Cultuur-, Sport- en Jeugdraad,
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Bart De bruyn

Eddy Vinck

Filip Van Heukelom

Voorzitter
Cultuurraad Aartselaar

Voorzitter
Sportraad Aartselaar

Voorzitter
Jeugdraad Aartselaar

INSPRAAK – PARTICIPATIE - COMMUNICATIE
AFHANKELIJK VAN DE DOELGROEP ZORGT EEN AANGEPASTE, EFFICIËNTE, VOLLEDIGE EN MODERNE
COMMUNICATIE VOOR EEN GOED GEÏNFORMEERD EN BETROKKEN MIDDENVELD.
•

•

•

Naargelang het doel, de activiteit of de mededeling moet in de gemeentelijke communicatie naar
verenigingen gestreefd worden naar een combinatie tussen de verschillende communicatiekanalen,
zowel digitaal, drukwerk als live.
In de communicatie met het middenveld spelen verschillende partners (gemeentebestuur via
diensten, adviesraden en het middenveld zelf) ieders hun cruciale rol. Zij moeten allen de nodige
ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen om hierop in te zetten.
Plaatsing van affichekasten herbekijken, soms staan ze niet efficiënt. Idealiter staan ze op plaatsen
waar mensen verzamelen, stoppen, wandelen, ….

INSPRAAK EN PARTICIPATIE ALS BASIS VOOR EEN GOEDE VERSTANDHOUDING.
•

•

•

•

Het middenveld is vragende partij om in vele dossiers actief betrokken te worden. Het is logisch dat
de gemeente hen probeert te laten meedenken en meespreken. Een goed overlegd beleid of
genomen beslissing, zal later minder weerstand oproepen.
Bij dossiers en topics waar de jeugd-, sport- en/of cultuursector betrokken zijn of impact van
ondervinden, dient steeds gekozen te worden voor een interactief overleg. Dit gaat breder/verder
dan enkel het jeugd-, sport- en/of cultuurbeleid, want het middenveld is ook betrokken partij
inzake mobiliteit, veiligheid, leefomgeving, groen, …. Betrokkenheid moet verder gaan dan alleen
maar advies vragen wanneer een dossier nagenoeg is afgerond.
Inspraak en participatie betekent niet dat er eindeloos (en soms nutteloos) moet vergaderd
worden. Dit wil niét zeggen dat er geen ideeën of voorstellen zijn. Het is belangrijk om op alle
denkbare manieren het middenveld te stimuleren initiatief te nemen, ideeën kenbaar te maken. Dit
kan via de moderne technologieën, maar ook via activiteiten waar voor informatie en contact
wordt gezorgd.
Ook kinderen en jongeren moeten actief betrokken worden bij het beleid. In vele beleidsdomeinen
komen zij ter sprake. Vanuit het beleid moet hiervoor aandacht zijn en bij elk dossier moet
‘jeugdvriendelijk’ worden gehandeld. Kinderen en jongeren moeten betrokken worden via
aangepaste methodieken, zoals bijvoorbeeld een leerlingenraad, een kindergemeenteraad,
jeugdraad, interactieve website, informatie-evenementen, enzovoort.

DE ADVIESRADEN ALS DRAAISCHIJF IN HET LOKALE INSPRAAK- EN PARTICIPATIEBELEID.
•

•

•
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De jeugd-, sport- en cultuurraad zijn de best geplaatste partners in de participatie en –inspraak van
het jeugd-, sport- en cultuurmiddenveld. Een globale inspraak, niet enkel als het verplicht is, is
wenselijk.
De jeugd-, sport- en cultuurraad zijn het adviesorgaan dat het gemeentebestuur adviseert en
informeert. Er moet aandacht zijn voor terugkoppeling in beide richtingen. De adviesraden wensen
een duidelijke opvolging en feedback op de gegeven adviezen en voorgestelde initiatieven. Dit
resulteert in de beste verstandhouding.
De adviesraden zien zichzelf als partners van de uitvoerders van het vrijetijdsbeleid (het
gemeentebestuur). De uitvoering mag in geen geval vooral op de schouders van de vrijwilligers

•
•

•

4

rusten. Er moet gestreefd worden naar een haalbaar en realistisch evenwicht. Het is logisch dat de
uitvoering van het vrijetijdsbeleid vooral terugvalt op het gemeentebestuur.
De adviesraden zijn een cruciale speler in het stimuleren van samenwerking en overleg tussen
verenigingen.
Informatie- en ontspanningsactiviteiten zijn een vorm van ontmoeting en stimuleren
betrokkenheid. De adviesraden dienen niet de saaie adviseur en waakhond te zijn. Via verschillende
wegen en kanalen trachten de jeugd-, sport- en cultuurraad de interesse en betrokkenheid bij het
beleid te vergroten. (oa verkiezingsshow, inspraakmomenten, sociale media, cultuurcafé,
eindejaarsreceptie, …) In de toekomst doen de adviesraden, met een duurzame ondersteuning van
het gemeentebestuur, inspanningen om hiermee ook een bredere doelgroep aan te spreken en te
betrekken.
De jeugd-, sport- en cultuurraad voelen de behoefte om op regelmatige basis samen te hebben
over het vrijetijdsbeleid. Een jaarlijks / halfjaarlijks overleg tussen deze adviesraden en het
gemeentebestuur is wenselijk om initiatieven op elkaar af te stemmen. Hieruit kunnen
gemeenschappelijke vormingen en overkoepelende initiatieven voortvloeien.

ONDERSTEUNING VERENIGINGEN
HET VERENIGINGSLEVEN BESCHOUWT SUBSIDIES ALS NOODZAKELIJK VOOR HUN BASISWERKING.
•

•
•

De financiële ondersteuning van het verenigingsleven blijft van onschatbare waarde voor tal van
verenigingen.
Ook subsidies voor het kampvervoer en bouwtoelagen of subsidies voor infrastructuur en het
organiseren van culturele activiteiten worden zeer geapprecieerd door de jeugdverenigingen.
Er dient een evaluatie van de aanvraagprocedure van subsidies te komen met het oog op
administratieve vereenvoudiging en modernisering, zowel voor verenigingen als diensten.

NAAST SUBSIDIES IS EEN GEVARIEERDE ONDERSTEUNING MINSTENS EVEN BELANGRIJK VOOR DE
WERKING VAN HET MIDDENVELD.
•

•

•
•

•
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De uitleendienst JAS vzw speelt een belangrijke rol op het vlak van de materiële ondersteuning
voor jeugdverenigingen. Met een verdere ondersteuning door de gemeente kan deze vzw zorgen
voor de instandhouding en uitbouw van hun materiaallijst.
De verenigingen moeten makkelijk gebruik kunnen maken van degelijk en goed onderhouden
gemeentelijk materiaal. Het systeem is gemoderniseerd en wordt positief bevonden. Toch dient er
nog aandacht te zijn voor de kwaliteit en een uitbreiding van het aanbod met o.a. gekleurde LEDfeestverlichting, tenten van verschillende formaten, … . Er zou een uitzonderlijke mogelijkheid
moeten bestaan tot het huren van gemeentelijk materiaal dat momenteel niet in uitleenaanbod is
opgenomen, zoals pagodetenten, herashekken, receptietafels, … . Ook individuele kunstenaars en
diegenen die projectsubsidies ontvangen, moeten aan verenigingsvoorwaarden gebruik kunnen
maken van het gemeentelijk uitleenmateriaal.
Voor hun werking beschouwen de verenigingen betaalbare en beschikbare locaties / infrastructuur
als één van de absolute prioriteiten.
Specifieke ondersteuning naar bepaalde doelgroepen, zoals bv. ophalen groot huisvuil bij
jeugdverenigingen die niet in gemeentelijke locatie zitten, moet steeds in goede afstemming met
die specifieke doelgroep geëvalueerd en bijgestuurd worden.
De gemeentelijke expertise en mogelijkheden inzake het communiceren met inwoners dient ook
het verenigingsleven ten goede te komen:
o Voor de communicatie naar het bredere publiek moeten verenigingen ook beroep kunnen
doen op de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen. De communicatiedienst
dient hen hierin te adviseren en begeleiden. (vorming en ondersteuning)
o Aangezien de ruimte voor publicatie beperkt is, dient deze in de eerste plaats voorzien te
worden voor gemeentelijke initiatieven en activiteiten van Aartselaarse verenigingen.

RUIMTE / INFRASTRUCTUUR
Voor dit luik verwijst de jeugd-, sport- en cultuurraad ook naar de ‘Conceptnota herbestemming
infrastructuur dorpskern’.

POLYVALENTE INFRASTRUCTUUR ALS BASISOPLOSSING.
•

Op het vlak van bijkomende socio-culturele infrastructuur zijn de noden zeer divers. Er is nood aan
zowel vergader-, repetitie-, tentoonstellingsruimtes als multifunctionele zalen (groot en klein).
Geen van deze noden springt er echt uit. Deze noden kunnen best gecombineerd opgevangen
worden door het voorzien van polyvalente ruimtes die compartimenteerbaar zijn, zodat ze voor
verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Heel belangrijk hierbij is het voorzien een goede
akoestische isolatie tussen de verschillende delen. Parkeergelegenheid in de directe omgeving voor
zowel fietsen als auto’s is eveneens een belangrijke vereiste. Verder zijn wifi, basisvoorziening aan
audiovisueel materiaal en eventueel een toog en keuken gewenste voorzieningen.

STOCKAGERUIMTE OP MAAT.
•

Zowel bij sport-, jeugd- als cultuurverenigingen is er meer nood aan bijkomende stockageruimtes
dan aan bijkomende polyvalente ruimtes.
o Een grote stockageruimte hoeft niet te grenzen aan de socio-culturele infrastructuur,
maar moet wel goed bereikbaar zijn met de auto en toegankelijk buiten de
kantooruren
o De kleine stockageruimte grenst bij voorkeur aan de beschikbare socio-culturele
infrastructuur omdat verenigingen deze vooral wensen te gebruiken voor het stockeren
van materiaal dat nodig is bij repetities en trainingen. Dit is nu reeds het geval voor de
vaste gebruikers van Chalet De Hamer, maar meerdere verenigingen hebben hieraan
behoefte.
o Verenigingen zijn bereid om een vergoeding te betalen voor het gebruik van
bijkomende stockageruimte.

TOEKOMST VOOR EEN ZWEMBAD EN DOJO.
•

•

•

Verenigingen en gebruikers vragen duidelijkheid omtrent de toekomst van het zwembad. Vele
verenigingen maken hiervan gebruik voor hun activiteiten.
Naast het zwembad is ook een nieuw ingericht lokaal / ruimte voor de gevechtssporten (dojo),
aangepast aan de huidige noden, en dat perfect aansluit op randinfrastructuur, zoals kleedkamers,
sanitaire voorzieningen, ontvangstruimte en stockageruimte, noodzakelijk.
Ook het huidige jeugdlokaal, dat intensief gebruikt wordt met aanpalende stockageruimte voor
speelpleinwerking, moet in de toekomst vervangen worden door een degelijk alternatief, zodra het
zwembad wordt afgebroken.

RUIMTE OM TE SPELEN.

Een gevarieerd en gepast aanbod aan speelruimte verspreid over de hele gemeente is een meerwaarde
voor alle jeugd in Aartselaar.
• De speelpleintjes bieden dicht bij de woonomgeving een fantastische speelinfrastructuur voor de
jeugd. Daarenboven vormen ze ook vaak een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Er mag echter
niet nagelaten worden deze pleintjes het nodige onderhoud te verschaffen dat ze verdienen, zodat
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•

•
•

•

ze aantrekkelijk blijven. Veelvuldig onderhoud en het voorzien van voldoende fietsenstallingen en
vuilbakjes blijft in dat opzicht een noodzaak!
Speelgroen mag niet ontbreken op een speelplein. Er moet voldoende open speelruimte blijven,
enerzijds voor de vertrouwde spelen als voetbal, tikkertje, etc., anderzijds om kinderen hun eigen
creativiteit te laten aanwenden.
Vandalisme beknot het veiligheidsgevoel op en rond de speelpleinen. Extra verlichting en
onderhoud zou dit probleem kunnen verhelpen.
Ouders zijn graag bij hun kinderen en zien hun kinderen graag spelen of komen er graag in het
openbaar even verpozen. Daartoe moeten ze ook de nodige kansen krijgen op de speelpleinen. Er
is m.a.w. nood aan voldoende zitplaatsen.
Deze speelruimtes moeten nog meer bekendheid verwerven in de gemeente, oa door betere en
meer aantrekkelijke signalisatie en promotie.

RUIMTE OM TE FEESTEN EN ONTMOETEN.
•

•

Voor de organisatorische ondersteuning vanuit de gemeente bij organisatie van activiteiten dient
het evenementenloket (met feestambtenaar) geoptimaliseerd te worden. Er wordt vastgesteld dat
daarbij nog werk kan gemaakt worden van de interne procedure en afstemming.
JOC De Leonaar:
o JOC De Leonaar moet dringend jeugdig en gezellig ingericht worden zodat jongeren er zich
echt thuis voelen.
o Net zoals het sportcentrum een focus en inrichting naar sport toe heeft en het cultureel
centrum naar cultuur, dient bij de inrichting en aanpak van JOC De Leonaar het jeugdige
aspect te primeren.
o De jeugddienst ondersteunt de jeugdhuiswerking die draait op vrijwilligers. Het jeugdhuis
moet met de nodige impulsen kunnen uitgroeien tot een gevestigde waarde in het
jeugdhuiscircuit. Jongeren worden gestimuleerd om initiatief te nemen en de werking mee
vorm te geven. Er komt een ondersteuningssysteem voor de vrijwilligers waardoor ze zich
beter kunnen focussen op de kerntaken van de jeugdhuiswerking en ontlast worden van
administratieve en praktische taken.
o JOC De Leonaar moet in de eerste plaats een volwaardig jeugdhuis zijn, met een
jeugdhuiswerking in al zijn facetten, dat daarnaast eventueel ook verhuurd kan worden. De
basiswerking blijft echter een jeugdhuiswerking, die in nauwe samenwerking met tal van
actoren, zoals de cultuurdienst, kan zorgen voor een degelijk en georganiseerd aanbod
voor jongeren.
o De zogenaamde hangjongeren stellen het gebrek aan ontmoetingsplaatsen waar ze
welkom zijn, onder de aandacht. De speelpleintjes zijn het ideale speelterrein voor
kinderen tot 14 jaar. Er is echter ook oudere jeugd (+14). Ook zij hebben nood aan een
eigen stek waar ze zich thuis kunnen voelen.

BLIJVENDE AANDACHT VOOR ERFGOED
•

•
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Op een respectvolle manier onderhoudswerken blijven uitvoeren aan monumenten en waardevolle
gebouwen in de gemeente, al dan niet beschermd (bv. molen, oude school, kerk en kerkschatten,
kerkhof, voormalige pastorij, ijskelder, kapellen, …).
De link met erfgoed dient gemaakt te worden in bestaande en hedendaagse projecten.

•
•
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De collectie van de Heemkundige Kring meer ontsluiten voor het publiek via gemeentelijke
diensten en communicatiekanalen.
Er is nood aan meer en geklimatiseerde archiefruimte voor het archief van de Heemkundige Kring
(en de kerkfabriek).

AANBOD
AANTREKKELIJK AANBOD VOOR BREDE AARTSELAARSE BEVOLKING.
•

•

Er dient bij de brede bevolking (zowel gebruikers, als niet-gebruikers) een onderzoek te gebeuren
over hun behoeften op het vlak van aanbod. Zodoende kan het cultuur-, sport- en jeugdaanbod
vanuit de gemeente nog beter het verenigingsaanbod aanvullen en nauwer aansluiten op de
behoeften van de inwoners.
70% van de Aartselarenaren is niet gekend als klant in het Cultureel Centrum. Dit vraagt om
o Een aanpak om die te bereiken;
o Een bevraging over wat de Aartselarnaren willen en op basis daarvan het aanbod bijsturen
waar nodig.

KRACHTDADIGE VRIJETIJDSDIENSTEN ALS ONMISBARE FACTOR IN HET WELSLAGEN VAN HET
VRIJETIJDSBELEID.
•

•
•
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De jeugd-, sport- en cultuurdiensten ondersteunen het verenigingsleven en stemmen daar de
organisatie van gemeentelijke initiatieven op af. Deze mogen geenszins in concurrentie treden met
het verenigingsaanbod. Ook samenwerking is hierin belangrijk.
De nodige ondersteuning voor de jeugd-, sport- en cultuurdienst moet het mogelijk maken om het
centrum te zijn in het lokale vrijetijdsbeleid, zowel op inhoudelijk, veldwerk- en logistiek niveau.
De vrijetijdsdiensten hebben een andere insteek dan de meeste andere gemeentelijke diensten.
Hun aanpak en bereikbaarheid dient vooral rekening te houden met de noden en beschikbaarheid
van de specifieke doelgroep. Hierop moeten de openingsuren en bereikbaarheid van deze diensten
worden afgestemd.

LEVEN IN AARTSELAAR
TOEKOMST VOOR JONG EN OUD.
•

•

•
•

In een sterk verouderende gemeenschap, zoals die van Aartselaar, is het van belang om te blijven
inzetten op een divers aanbod. Zodoende moet het voor jonge gezinnen en jongeren interessant en
boeiend zijn en blijven om naar Aartselaar te komen of er te blijven wonen.
Voor jongeren is het steeds moeilijker geworden om een woning (huis of appartement) te kopen of
huren. Woningen betaalbaar houden, is een belangrijk gegeven om jongeren en jonge gezinnen aan
te trekken.
Een aanbod aan betaalbare en kleinschalige appartementen en gezinswoningen, bij voorkeur voor
jonge mensen met een Aartselaarse roots, is noodzakelijk.
De meeste ouderen blijven het liefst in hun vertrouwde omgeving wonen, zelfs als ze zorg nodig
hebben. Zelfstandig thuis blijven wonen vereist bijgevolg meer dan een (aan)gepaste en betaalbare
woning. Het gaat ook over bereikbare winkels en diensten in de nabije omgeving, een doordachte
inplanting en ruimtelijke ordening, een aangename en toegankelijke woonomgevingen die actieve
verplaatsingen en sociale contacten mogelijk maken.

EEN GOED ONDERBOUWD EN UITGEBOUWD GEMEENTELIJK ONDERWIJS.

Onderwijs blijft een essentieel onderdeel in de zelfontwikkeling en zelfrealisatie van elk individu. Kwalitatief
onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, blijft een basisbehoefte waarin de gemeente moet blijven
investeren. Het is belangrijk dat het onderwijs kinderen stimuleert en prikkelt om het brede middenveld te
leren kennen en waarderen. Activiteiten zoals Sportsnoepdag, scholenveldloop, cultuurshake, … worden
door verenigingen enorm gewaardeerd voor de bekendheid en potentiële instroom van jongeren en
nieuwe leden. Ze verdienen dan ook de nodige aandacht.

KINDEROPVANG VOOR ONZE TOEKOMSTIGE JONGEREN.

In moderne tijden wordt de opvang van kinderen steeds meer uit handen gegeven. Een goed begeleide
kinderopvang met voldoende plaatsen wordt meer dan ooit noodzakelijk.
• Er is nood aan voldoende officieel erkende opvangplaatsen voor kinderen. Dit dient te gebeuren op
een breed vlak: IBO, onthaalouders, crèches, vakantiewerking, … Een goede begeleiding in elke
opvangplaats is daarbij wenselijk

AANDACHT VOOR EEN PREVENTIEF BELEID KAN BIJDRAGEN TOT EEN VEILIG KLIMAAT.
•

•

Drugspreventie kan bijdragen tot een veiligere leefomgeving. Dit heeft zowel te maken met hardals met softdrugs, zoals drank en roken. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol te spelen.
Ontmoedigen van vandalisme door het verlichten van donkere hoekjes en het voorzien van meer
controle.

MOBILITEIT & VERKEERSVEILIGHEID GAAN HAND IN HAND VOOR ONS ALLEMAAL.
•
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Zowel via het voorzien van degelijke accommodatie gericht op alternatieve vervoersmiddelen, als
via het stimuleren ervan in het kader van vrije tijdsbeleving, winkelen, enzovoort dient onze
gemeente te streven naar een gezonde mobiliteitsmix. Ook het middenveld heeft hierin een rol te
spelen en de jeugd-, sport- en cultuurraad zijn bereid om zich mee in te spannen in het kader van
sensibilisering indien aan de nodige behoeften is voldaan.

•

•

•

Zwakke weggebruikers:
o Veilige, goed onderhouden, comfortabele en indien mogelijk afgezonderde, fiets- en
voetpaden zijn een must in een gemeente die veel autoverkeer aantrekt.
o Voldoende en kwaliteitsvolle (overdekte en goed verlichte) fietsenstallingen stimuleren om
verplaatsingen met de fiets te maken, ook naar heel wat gemeenschapsvoorzieningen.
o Infrastructuur voor zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) moet optimaal in orde
worden gebracht rond en naar de gemeenschapsinfrastructuur. Dit stimuleert dit gebruik.
Openbaar vervoer:
o In samenwerking met De Lijn moet er een degelijk en gevarieerd busaanbod uitgewerkt
worden. De verbinding naar naburige gemeenten en steden is hierbij een aandachtspunt,
alsook de aansluiting op verbindingen naar andere regio’s.
o De bereikbaarheid van regionale voorzieningen, alsook de vrijetijdsinfrastructuur in de
eigen gemeente met de bus blijft een belangrijk aandachtspunt.
o De bereikbaarheid van Antwerpen is voor vele diverse doelgroepen, van jong tot oud, een
belangrijk gegeven.
o In het weekend wil de jeugd ook ‘s avonds (en ’s nachts) al eens een stapje in de wereld
kunnen zetten. Een uitgewerkt aanbod van nachtbussen door de gemeente kan alleen
maar toegejuicht worden.
o Bij gebrek aan een (trein)station is een vlotte verbinding met naburige (trein)stations
onontbeerlijk. Naast de stations Antwerpen-Berchem en Mechelen moeten ook de stations
Kontich, Boom, Mortsel en Hemiksem eenvoudig en veilig bereikbaar zijn met de fiets en/of
bus.
Parkeren:
o Bij grote activiteiten of gelijktijdige festiviteiten is er regelmatig een parkeerprobleem bij
het sportcentrum en parking cultureel centrum. De circulatie en vooral ook inrichting moet
deftig herbekeken worden met het oog op het verbeteren van de veiligheid voor de zwakke
weggebruikers (voetgangers en fietsers), bijvoorbeeld een zoen en vroemzone op het
sportcentrum voor het afzetten van kinderen.

WISSELWERKING MET DE MIDDENSTAND
•

•
•
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Het verenigingsleven zorgt met z’n activiteiten voor een bruisende gemeente, die ook de
handelaars en horeca in de kern ten goede komt. Daarnaast heeft het middenveld die middenstand
ook nodig (sponsoring) om z’n activiteiten en werking te financieren en organiseren.
Voldoende open ruimte in de dorpskern bewaren en inrichten, zorgt voor een echt dorpsgevoel en
levendigheid.
De mogelijkheden dienen bekeken te worden om kunst te integreren in de publieke omgeving,
bijvoorbeeld in etalages en restaurants (eventueel in het kader van de Week van de
Amateurkunsten).

