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voorwoord
O1 is een onafhankelijke beweging die streeft naar een bruisend
dorp in een veilige omgeving. Samen met de burger kiezen we
voor duurzame oplossingen.
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Een gemeentelijke groep die als doel heeft zich in te zetten voor de gemeentelijke belangen van een kleine maar
zelfstandige en sterke gemeente. Die sterkte wordt gehaald uit onze eigen kracht: goed gelegen te midden van het
Economisch Netwerk Albertkanaal met twee kanalen, een snelweg en een spoorweg, waaraan Olen haar grote
bedrijvigheid te danken heeft, met een bevolking die een sterke vrijwilligerstraditie heeft. Sterk geïndustrialiseerd,
dicht bevolkt, maar toch nog met een belangrijke open ruimte die gekoesterd moet worden.
Dankzij die eigen sterkte was een fusie met andere gemeenten in het verleden niet aan de orde en hoeft het dat ook in
de toekomst niet te zijn. Bij zo’n gemeente hoort een sterke lokale politieke beweging die dat verdedigt als enig doel,
en die zich niet laat leiden door hogere partijbelangen die met het gemeentebelang niets te maken hebben. Het is ook
dankzij die lokale groep en zijn toenmalige sterkhouder Jos Poortmans dat Olen in de jaren zeventig ontsnapt is aan de
toenmalige fusiegolf. Met een andere partij aan het bewind was dat meer dan waarschijnlijk niet gebeurd.
Een kleine sterke gemeente met weliswaar drie dorpsgemeenschappen die elk voor een stuk hun eigenheid hebben,
maar waarbij het gemeenschappelijk gemeentebelang uiteindelijk toch zwaarder doorweegt dan ieder individueel
belang. Olen één dus.
Een lokale politieke groep die staat voor een transparant, duurzaam, consequent en participatief beleid met een sterke
lokale visie. Een beleid zoals het de voorbije jaren gevoerd werd.
Acht strategische doelstellingen, onderverdeeld in operationele doelstellingen, actieplannen en acties, die alle
gemeentelijke ontvangsten en uitgaven bundelen, geven een transparante, duurzaame, consequente en participatieve
visie op het Olense beleid. Die doelstellingen, actieplannen en acties zijn ook de bouwstenen voor het toekomstig
beleid dat we op een participatieve wijze samen met de Olense burgers willen ontwikkelen onder de noemer thuis
in Olen. Vier strategische doelstellingen (ruimtelijke gemeente, veilige gemeente, duurzame gemeente en bedrijvige
gemeente) zijn eerder grond gebonden, twee strategische doelstellingen (warme gemeente en solidaire gemeente) zijn
bij uitstek persoonsgebonden. De twee andere strategische doelstellingen (open gemeente en goed georganiseerde
gemeente) zijn het noodzakelijke bindmindel of de mayonaise die zorgen dat alles blijft plakken.

4

onze kandidaten
Deze 23 kandidaten staan klaar om de aftrap te geven voor
een nieuwe legislatuur. Behalve de huidige schepenen en
gemeenteraadsleden kiezen we voor vernieuwing en verjonging.
Samen voelen wij ons thuis in Olen.
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1 Mario Verhaert

13 Jan Verhaert

2 Riet Smits

14 Nancy Janssens

3 Johan Wouters

15 Verene Brihouma

4 Steve Janssens

16 Agnes Mertens

5 Cindy Magis

17 Dave Hoeykens

6 Ashley Bastiaeens

18 Francis Dries

7 Willy Van Rompaey

19 Francine Jennes

8 Valerie Rens

20 Mil Haemhouts

9 Leen Van den Eynden

21 Leen Vermeulen

10 Nikky Poels

22 Koen Laenen

11 Mia Van Dionant

23 Marc Verhulst

12 Ludo Hooyberghs
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ruimtelijk
aantrekkelijke gemeente
Op basis van het ruimtelijk structuurplan dient onze gemeente
uitgebouwd te worden tot een ruimtelijk aantrekkelijke en
gestructureerde gemeente met aandacht voor het open
landelijk karakter, de kwalitatieve woon- en leefomgeving en de
economische bedrijvigheid.
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Met het programma 2012 zaten we volop in de ontwikkelingsfase van de Ruimelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Op
dat ogenblik moesten de meeste RUP’s kernen Onze Lieve Vrouw Olen en Sint Jozef Olen, dorp Olen Centrum en
Weeën nog afgewerkt worden. Het RUP zonevreemde bedrijven zat nog in de opstartfase. Ondertussen zijn al die
RUP’s volledige afgewerkt. Als gevolg van het grootschalig karakter zit het RUP kernen Onze Lieve Vrouw Olen en
Sint Jozef Olen momenteel al in een evaluatiefase die bij het begin van de volgende legislatuur kan afgerond worden.
Ook het gemeentelijk structuurplan werd herzien met als concreet gevolg dat grootschalige verkavelingen nog enkel
gefaseerd kunnen uitgevoerd worden in functie van de reële woonbehoeften.
Als bijlage werd ook een toetskader uitgewerkt voor de mogelijke inplantingsplaatsen voor grootschalige windturbines.
Op grond daarvan werden alvast 10 turbines gerealiseerd die een veelvoud van de Olense bevolking van groene energie
kunnen voorzien. Ondertussen is er nog ruimte voor vijf bijkomende turbines.
In het programma 2012 werd gesproken over een kwalitatieve inrichting van het zonegebied Ven en het zonegebied
tennis en voetbal Sint Jozef Olen.
Wat het zonegebied Ven betreft werden recent met behulp van een daarvoor beschikbaar subsidieprogramma een
aantal strategische gronden aangekocht die een kwalitatieve inrichting in de komende periode mogelijk moet maken.
Het zonegebied tennis en voetbal Sint Jozef Olen kreeg een kwalitatieve inrichting met onder meer het uitgraven van
een poel en de aanleg van een geboortebos.
Voor Buul werd eindelijk een concessionaris gevonden voor de inrichting van het sportpark. De realisatie daarvan zit
in de pijplijn.
Voor Teunenberg werd de grootschalige renovatie van Hal 14 afgeblazen, wat betekent dat de ambities voor dat
domein teruggeschroefd zijn. De consultant die recent voor de gemeente een patrimoniumstudie heeft uitgewerkt,
stelt zelfs voor om het domein, met uitzondering van het stuk aan de kant van de Bulestraat waar recent de nieuwe
hallen van Agentschap Natuur en Bos gerealiseerd werden, terug te geven aan de natuur met als argument dat
de gemeenschapsvoorzieningen rond Hal 14 eigenlijk thuishoren in de dorpskernen. Als er zich daarvoor in de
dorpskernen ooit opportuniteiten voordoen, kan daar op ingespeeld worden. Tot dan zal er over moeten gewaakt
worden dat de gemeenschapsvoorzieningen rond Hal 14 zo kwalitatief mogelijk in stand gehouden worden.
In het programma 2012 werd aandacht besteed aan de dorpskernvernieuwing Olen Centrum. Een nieuwe globale
studie zou moeten aantonen wat daarvan de concrete gevolgen zouden zijn. Die studie is gerealiseerd en er werden
meedenkavonden georganiseerd. Fase 1 (doortocht Olen Centrum) ligt ondertussen klaar voor uitvoering. Voor fase 2
(straten rond het centrum) en fase 3 (het dorpsplein) liggen nog alle opties open.
Inzake sociale huisvesting werd het volledige project Bankloop in Sint Jozef Olen gerealiseerd na de recente afwerking
van 15 nieuwe koopwoningen. Samen met de eerder gerealiseerde fase gaat het daarbij in totaal over 42 nieuwe sociale
koopwoningen. Daarmee werd het door de Vlaamse Overheid opgelegde bindend sociaal objectief zonder probleem
gehaald.
Bouwmaatschappij De Heibloem kon na enig aftasten de pastorie van Sint Jozef Olen overnemen van de gemeente
om daar te experimenteren met nieuwe woonvormen, in het bijzonder cohousing naar ouderen toe, in het kader van
een proefproject van de Vlaamse Overheid. De voorbije periode stond ook het in het teken van de door de Vlaamse
Overheid opgelegde fusie van De Heibloem met de Herentalse huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. Zij gaan
samen verder onder de nieuwe naam De Woonbrug. Een bedrag van 2 miljoen euro blijft daarbij voorbehouden voor
een Olens project. Een mogelijk idee is de aankoop van grond in gebied RUP Weeën om daar op termijn één of
meerdere van de in het RUP voorziene ‘woonkamers’ te realiseren.
De komende legislatuur zal een nieuw ruimtelijk beleidsplan moeten opgesteld worden dat allicht zal voortbouwen
op het voorgaande. Wel zullen we daarbij rekening moeten houden met het feit dat er in Olen nog relatief weinig
niet-bebouwde ruimte is: slechts 49% van de ruimte is niet ingenomen door wonen., werken, creëren en mobiliteit.
Onze gemeente is hierin koploper in vergelijking met de provincie Antwerpen (ruimtebeslag 39%) en Vlaanderen
(ruimtebeslag 33%). Om de nog bestaande open ruimte te vrijwaren, is het noodzakelijk om bewuster om te gaan met
de omgeving waarin we leven.
Momenteel staat het landelijk woongebied onder druk voor verdere verdichting. Vraag is of we dat willen. De opmaak
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van een structuurschets landelijk wonen moet daar een oplossing voor aanreiken.
De resterende open ruimte kan gevrijwaard worden door kernen te versterken. De afgelopen jaren steeg het aantal
appartementen in Olen zeer sterk tot 14 procent van de totale woongelegenheden. Olen dreigt door de toenemende
grote bouwvolumes haar dorpse karakter te verliezen. We ambiëren beter een gestage groei. We zetten daarom best
in op kernversterking in combinatie met kwalitatief wonen. Dat kunnen we onder meer realiseren door innovatieve
schakelwoningen te promoten, wat een alternatief vormt voor een losstaande eengezinswoning en een appartement.
Elke meergezinswoning en elk groepswoningproject sluit daarbij aan bij de schaal van het dorp en bezit aantrekkelijke
collectieve ruimtes. We dienen dus te werken aan gericht verdichten in de kerk.
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veilige gemeente
O1 streeft naar een leefomgeving waarin het veilig vertoeven,
wonen, werken en bewegen is. Mobiliteit en verkeersveiligheid
blijft voor O1 een toppioriteit.
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Veiligheid heeft vele facetten. Telkens weer blijkt dat de Olenaar vooral wakker ligt van de verkeersveiligheid,
weliswaar met bijna zoveel meningen als er Olenaars zijn. Die verkeersveligheid moet bekeken worden onder de
noemer van het algemene mobiliteitsvraagstuk. Daarnaast moet blijvend werk gemaakt worden van het verzekeren
van een algemeen veiligheidsgevoel. Vermits we op het Olens grondgebied enkele Sevesobedrijven huisvesten is ook
blijvende aandacht voor een actueel rampenplan geen overbodige luxe. Vermits in onze gemeente jaarlijks heel wat
evenmenten plaatsvinden, moet er voor gezorgd worden dat ook daar de veiligheid gehandhaaft blijft. Tot slot moet er
op gemeentelijk vlak ook voldoende aandacht besteeds worden aan de veiligheid van gebouwen.

Duurzame mobiliteit: aanmoedigen minder gebruik wagen
Het STOP-principe blijft het sleutelwoord. Dat betekent dat op het gebied van mobiliteit achtereenvolgens voorrang
gegeven wordt aan voetgangers (stappers), fietsers (trappers), openbaar vervoer en pas in laatste instantie privaat
vervoer.
Realisaties uit de vorige legislatuur zoals de derdebetalersregeling van De Lijn (gemeentelijke tussenkomt in alle
Lijnabonnementen) blijven van toepassing.
Te realiseren blijft de carpoolparking Olen Centrum E313 en verplaatsing halte snelbus (afhankelijk van gewest).
Hetzelfde geldt voor de geluidsschermen langs de E313 (evenzeer afhankelijk van gewest). Ondertussen heeft de
gemeenteraad daarvoor de definitieve overeenkomst afgesloten met het Vlaams Gewest met een gemeentelijke bijdrage
van 930.000 euro.
Hoewel we in het kader van de derdebetalersregeling een forse financiële inspanning doen ten voordele van het
openbaar vervoer, moeten we vaststellen dat de busverbindingen in onze gemeente ver van ideaal zijn. Zo is er
bijvoorbeeld geen noord-zuidverbinding die de drie dorpen met elkaar verbindt. Inspiratie zou kunnen gevonden
worden bij het Centrum Express project van de gemeente Mol in samenwerking met De Lijn voor een pendelbus
tussen de drie dorpen die ook een verbinding met Herentals zou kunnen maken.
Het concept van de voetgangerscirkel in Olen Centrum in het kader van de woonzorgzone was een belangrijke aanzet
in het licht van het STOP-principe. Verdere verfijning daarvan blijft mogelijk.

Verhogen verkeersveiligheid
In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid bevat de beleidsplanning een hele reeks acties, waarvan een
deel gerealiseerd is en een deel nog moet gerealiseerd worden. Het verhogen van de verkeersveiligheid is een werk dat
allicht nooit volledig af zal zijn. Daarbij moeten we er ons van bewust zijn dat we met infrastructuurwerken ook niet
alles kunnen oplossen. Controle en handhaving zijn belangrijk, maar uiteindelijk moet ook iedere weggebruiker hier
zijn verantwoordelijkheid opnemen.
Verbeteren infrastructuur fietsers en voetgangers blijft topprioriteit. Belangrijke realisaties op dat vlak waren:
›› aanleg voetpad Melkerijstraat
›› aanleg nieuw fietspad Meirenstraat - kerk Sint Jozef Olen
›› voetpad Bankloopstraat
›› vernieuwing voetpaden Boekel - Oevelseweg
›› fietspad Geelseweg samen met riolering en vernieuwing weg
›› optimalisatie verkeerssituatie Schoolstraat
›› veilige fietsverbinding Mosselgoren - dorpskern Sint Jozef Olen
Staan nog op het programma:
›› fietsostrade naast spoorweg (administratieve fase is afgerond)
›› beveiligd fietspad tussen Honingstraat en Sluizenweg als onderdeel van veilige fietsverbinding tussen de dorpen
›› fietspad Neerbuul staat in functie van aanleg riolering aansluitend bij project Geelseweg met onvermijdelijke
grondverwervingen (studie werd opgestart)
›› uitvoering toekomstplan trage wegen
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Optimaal beheer wegennet:
›› jaarlijks buitengewoon onderhoud wegen
›› jaarlijkse nivellering onverharde wegen
›› verkeersveilige herinrichting wegen ter gelegenheid van rioleringswerken
›› tractorsluis Roerdompstraat aan evaluatie toe
Mobiliteitsmaatregelen in het kader van het shoppingpark:
›› heraanleg kruispunt Neerbuul - Lammerdries (vorige legislatuur)
›› heraanleg van het kruispunt Geelseweg - Lammerdries en het kruispunt Neerbuul - Hoogbuul - Moleneinde
samen met bouw nieuwe brug (deze legislatuur)
›› stuk Geelseweg - Lammerdries samen met riolering (in uitvoering)
Als er wegenwerken worden voorzien moeten er steeds bijkomende maatregelen getroffen worden voor de
omwonenden, KMO, middenstand en bedrijven zodat deze bereikbaar blijven met een minimum aan hinder.
Wanneer andere overheden verantwoordelijk zijn voor werken (Vlaams Gewest) dient de gemeente blijvend op te
treden als katalysator om de hinder zoveel als mogelijk te beperken en de inwoners voldoende te informeren. Ook
gesprekken met De Lijn en NMBS dienen dan vanuit de gemeente gevoerd te worden.
Nieuwe initiatieven dienen aan de hand van proefopstellingen op hun praktische haalbaarheid afgetoetst te worden
alvorens definitief in te voeren.
Opstellen actueel mobiliteitsplan - mobiliteitsstudie Middenkempen als belangrijke leidraad - zeker voor
vrachtvervoer zal veel meer dan voorheen gekozen moeten worden voor andere transportmodi dan vervoer over de weg.
Wat dat betreft kunnen de recente uitbreidingsplannen van Aurubis model staan voor de toekomst: alle extra transport
zal gebeuren via spoor en waterweg met extra nieuwe loskades. Minder zaligmakend is het idee van sommigen om
een nieuwe expresweg te voorzien door het openruimtegebied van Gerheze voor het transport van en naar Umicore/
Aurubis.

Actueel rampenplan
Vermits we op ons grondgebied enkele Sevesobedrijven huisvesten is ook blijvende aandacht voor een actueel
rampenplan geen overbodige luxe. De afgelopen jaren is daar veel aandacht aan besteed. Ook de volgende jaren moet
dat gehandhaafd blijven met opleidingen crisiscommunicatie en organisatie crisisoefeningen.

Veiligheid gebouwen
Voor de gemeente is ook een taak weggelegd inzake veiligheid van gebouwen.
›› Ondersteuning veilige gebouwen via naleving veiligheidsvoorschriften door bedrijven, ondersteunen en stimuleren
jeugdverenigingen bij brandveilig maken van lokalen, voeren campagnes over rookmelders, ter beschikking stellen
lespakketten brandpreventie en brandwonden en informatiemappen over wetgeving brandveiligheid
›› Veiligheid gemeentelijke gebouwen via jaarlijkse controle brandveiligheid gebouwen, efficiënt brand- en
inbraakalarm, brandbeveiliging + inventarisatie gebruik asbest

Veiligheid evenementen verzekeren via blijvende ondersteuning en begeleiding
Vermits in onze gemeente jaarlijks heel wat evenementen plaatsvinden, moet er voor gezorgd worden dat ook daar
de veiligheid gehandhaafd blijft. Een goede samenwerking tussen gemeentebestuur, organisatoren en hulpdiensten
(politie, brandweer, rode kruis) is daarbij essentieel. De Gladiolen zijn een goed voorbeeld van hoe het moet. Dat
gebeurt aan de hand van een realistisch zonereglement.
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Verhogen veiligheidsgevoel

›› Zorgen voor correcte samenwerking met veiligheidsdiensten: politiezone, GAS-ambtenaar, brandweer
›› Aangepaste openbare verlichting: de veralgemeende overschakeling naar LED-verlichting moet het dimmen van
openbare verlichting mogelijk maken i.p.v. zonder meer uit te schakelen
›› Blijvende ondersteuning BIN-werking
›› Werken aan een nette omgeving via aanpak problematiek zwerfvuil o.m. via gericht cameragebruik, dolende katten
en honden, hondenpoep, rattenprobleem, opruiming en vernietiging kadavers openbaar domein.
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duurzame gemeente
Een beleid op lange termijn dient verder uitgezet te worden. Olen
moet aantrekkelijk gehouden worden, ook voor de volgende
generaties. De vraag moet continu gesteld worden : Hoe zal Olen
eruit zien na 2040?
O1 wil een duurzaam beleid ontwikkelen, met aandacht voor het
verzoenen van sociale, ecologische en economische aspecten, en
daarin een voorbeeldfunctie vervullen.
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Een duurzaam beleid heeft onder meer te maken met een gezond leefmilieu, maar is veel meer dan dat alleen. Bij een
duurzaam beleid wordt rekening gehouden met ecologische én economische aspecten, waaruit een win-win situatie
voor iedereen moet voortvloeien. Een duurzaam beleid heeft ook betrekking op meerdere beleidsdomeinen zoals
duurzame mobiliteit (zie veilige gemeente) en aandacht voor fairtrade (zie open gemeente). Uiteindelijk staat zelfs
elk beleidsthema in het teken van duurzaamheid. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
kunnen daarbij als voorbeeld gelden.
Duurzaamheid in de brede betekenis wordt meer dan ooit één van de belangrijkste kernwaarden voor het toekomstig
beleid.
Tijdens deze legislatuur ondertekende Olen het Burgemeestersconvenant, waarmee we ons engageerden om op het
grondgebied van onze gemeente de CO²-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. Met de onlangs geplaatste
windmolens halen we die ambitie probleemloos.
Met het nieuwe programma moeten we verder kijken, misschien nog niet onmiddellijk tot na 2040, maar al wel
minstens tot 2024.
De strijd tegen de klimaatopwarming is zeker niet ten einde. De voorbije periode heeft geleerd dat het vooral de lokale
besturen zijn die hier een voortrekkersrol in spelen, en onze gemeente zit daarbij zeker in de kopgroep. Indien we
willen dat onze kinderen en kleinkinderen nog een aangename toekomst hebben, dan heeft eenieder van ons daarin
een enorme verantwoordelijkheid. Duurzame energie, duurzaam bouwen en wonen, duurzame bedrijvigheid, duurzame
mobiliteit, … als gemeente moeten we daarin een voorbeeldfunctie vervullen en beleidsmaatregelen nemen die dat in
de realiteit brengen.

Duurzame energie
De productie van duurzame, groene energie is goed en noodzakelijk, maar beter is nog onnodig energieverbruik
vermijden.
Duurzaam bouwen en verbouwen, isoleren van bestaande gebouwen, … vanaf 2021 is het BEN-principe (bijna
energieneutraal) maatgevend. De gemeente moet daarin het voorbeeld geven met het eigen gemeentelijk patrimonium.
Het hele patrimoniumbeheer moet dan ook in functie staan van dat principe. Subsidiëring (met mate) van
particuliere initiatieven werkt ondersteunend. Bij de ondersteuning van het verenigingsleven moet zeker ook het
duurzaamheidsprincipe voorop staan.
Goede voorbeelden mogen en moeten in de kijker gezet worden. Het opnieuw lanceren van de milieuprijs voor
bedrijven, die in essentie focust op duurzaamheid, moet in dat licht bekeken worden.
Ook de openbare verlichting moet in dat kader bekeken worden, rekening houdend met het masterplan dat in
samenwerking met Eandis tijdens deze legislatuur opgesteld werd.
De voorbije jaren waren we een voorbeeld inzake productie van groene energie. De plaatsing van zonnepanelen op
openbare gebouwen was een eerste voorbeeld.
Met het uitwerken van een toetskader voor inplantingsplaatsen windmolens (bijlage gemeentelijk structuurplan) werd
de basis gelegd voor de realisatie van een reeks grootschalige windturbines, voldoende om een veelvoud van de eigen
bevolking van groene energie te voorzien. In het toetskader was ruimte voor 4 windmolenparken. In het vierde, deels
gerealiseerde windmolenpark tussen Albertkanaal en E313 blijft nog ruimte voor 5 bijkomende turbines.
Naast zonne-en windenergie moeten ook de mogelijkheden van geothermie in onze gemeente verder bestudeerd
worden.
In het programma van 2012 werd gesteld dat moest onderzocht worden wat de participatiemogelijkheden van zowel
gemeente, bedrijven als gewone burgers zijn, die daarbij zowel groene energie rechtstreeks zouden kunnen afnemen als
de financiële voordelen daarvan plukken.
Bij elk van de tot op heden gerealiseerde windmolenparken werden regelingen uitgewerkt die de gemeente baat bij
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brachten, met als principe 55.000 euro opbrengst per turbine. Voor het windmolenpark in Lammerdries was dat een
vergoeding in cash, gecombineerd met een jaarlijkse opbrengst van 2.500 euro per jaar voor het zogenaamde recht
van overdraai. Voor het windmolenpark aan de sluizen was dat een vergoeding in natura (nieuwe verwarmingsketels
in de bejaardenwoningen van het OCMW). Voor het windmolenpark van Umicore/Aurubis ging het om een
financiële participatie in de vennootschap die het windmolenpark heeft opgericht, met een gewaarborgde jaarlijkse
dividendopbrengst. De energie van dat laatste windmolenpark gaat ook rechtstreeks naar de betrokken bedrijven. Bij
dat windmolenpark kreeg de Olense bevolking ook de mogelijkheid om zelf een financiële participatie te nemen. Ook
voor de 2 meest recente turbines langs het Albertkanaal werd de voorziene vergoeding van 55.000 euro per turbine
vastgelegd. Ook voor toekomstig nog te realiseren windturbines dient dat principe gehandhaafd te blijven.
Daarnaast werden contacten gelegd met de recente opgericht coöperatieve voor hernieuwbare energie Campina
Energie, die eveneens rechtstreekse burgerparticipatie mogelijk maakte.
Tot slot worden ook samenaankopen energie verder gestimuleerd.

Investeren in zuiver water
Investeren in zuiver water is een noodzaak. Al te lang is dat op zijn beloop gelaten. Stilaan dringt bij iedereen het besef
door dat zuiver drinkbaar water een kostbaar goed is.
Het programma van investeringen in rioleringswerken met afkoppeling hemelwater wordt onverminderd verder gezet.
Opvang en buffering van hemelwater wordt in tijden van klimaatopwarming meer dan ooit topprioriteit.

Afvalbeheersing
Wat dit thema betreft behoort Olen samen met de andere Kempense gemeenten al jaren tot de koplopers. Tot nader
order blijft DIFTAR voor restafval financieel niet interessant voor Olen.
Het recyclagepark werd zonder noemenswaardige problemen verder geautomatiseerd.
We moeten blijvend onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn.
Verdere aanmoediging afvalvoorkoming en afvalbeheersing via ondersteuning compostmeesters, zwerfvuilpeters,
afvalarme evenementen.
In het kader van de strijd tegen het zwerfvuil is Olen toegetreden tot de statiegeldalliantie. De verpakkingsindustrie
moet hoe dan ook onder druk gezet worden om ter zake haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Verzorgde parken en plantsoenen
Verzorgde parken en plantsoenen dragen bij tot een gemeente waarin het aangenaam vertoeven is. De bloemenkorven
in de dorpskernen versterkten dat gevoel. Dat moet verder bestendigd worden. Wel moet gewaakt worden over
onderhoudsvriendelijke en bijenvriendelijke aanplantingen. Daarnaast moet gezorgd worden voor een realistisch
bermbeheer. Chemische onkruidbestrijding behoort inmiddels definitief tot het verleden.
Verdere uitwerking RUP’s Ven en recreatie voetbal – tennis SJO zal zorgen voor een verdere groene uitstraling.

Meer natuur ter vrijwaring van de open ruimte
De verschillende RUP’s waarbij woonuitbreidingsgebied omgezet werd in groene zone (of minstens in gemengde
zones waar bewoning ,recreatie en groene zone met elkaar verweven werden) zorgden hier voor een belangrijke
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ommekeer. RUP Weeën was de laatste in de rij.
Deze legislatuur werd een nieuw geboortebos aangeplant in de zone RUP recreatie tennis/voetbal St.-Jozef. Blijvend
onderhoud is noodzakelijk.
De komende periode zal na de aankoop van een aantal strategische gronden het RUP Ven als onderdeel van de groene
gordel rond Olen-Centrum verder moeten uitgewerkt worden.

Circulaire economie
Initiatieven inzake repaircafés, ruilwinkels, workshops duurzame aankopen, eten en leven met de seizoenen, … moeten
aangemoedigd en ondersteund worden. Fairtrade past ook in dat plaatje.
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bedrijvige gemeente
O1 wil de economische bedrijvigheid blijven ondersteunen om bij
te dragen aan de welvaart van onze inwoners en omgeving.
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Mogelijkheden ambulante handel zijn verder uitgebreid.
RUP zonevreemde bedrijven werd gerealiseerd.
Het feit dat we in de toekomst als relatief kleine gemeente kunnen blijven overleven heeft alleszins te maken met
het feit dat we bij uitstek een bedrijvige gemeente zijn. Dat moeten we proberen in stand te houden, hoewel we als
schaduwzijde natuurlijk ook wel een erfenis van industriële vervuiling meedragen en ook de mobiliteitsproblematiek
die daarmee gepaard gaat niet mogen onderschatten.
Lokale bedrijvigheid zorgt voor toegevoegde waarde, tewerkstelling, inkomsten en welvaart. Een duurzame relatie
tussen ondernemers en het lokaal bestuur creëert kansen voor beide partijen. Ondernemers zijn ambassadeurs van het
lokaal bestuur.
De visie op het lokaal economisch beleid kan niet losgekoppeld worden van andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke
ordening, milieu en mobiliteit. Het is dan ook belangrijk dat bij het uitwerken van de visie rekening gehouden wordt
met de mogelijkheden en beperkingen van elk beleidsdomein. De visie wordt vertaald in een concreet beleids- en
actieplan en vormt de leidraad voor de ondernemers.
Een nieuw op te richten ondernemersloket kan het aanspreekpunt worden voor ondernemingen. Het centraliseert
relevante informatie en maakt die toegankelijk voor zowel starters als gevestigde ondernemingen. De dienstverlening
wordt zowel digitaal als aan het loket degelijk uitgebouwd en is afgestemd op de verschillende sectoren, gaande
van bedrijven met personeel, horeca en eenmanszaken tot ambulante handel en dat omdat iedere ondernemer vaak
specifieke vragen heeft. Een beleidsmedewerker lokale economie kan daarbij aangeduid worden als spilfiguur. Naast
visievorming, het opmaken en opvolgen van actieplannen, de uitwerking en handhaving van het wettelijk kader en het
organiseren en/of coördineren van activiteiten, is die medewerker dan het aanspreekpunt voor ondernemingen.
Duidelijke en proactieve communicatie met de partners van de lokale economie is nodig. Zo kan het lokaal bestuur
op regelmatige basis netwerkmomenten voor ondernemers organiseren waar telkens één of meer thema’s worden
behandeld.
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warme gemeente
O1 wil de gemeente verder ontwikkelen tot een menselijke,
hartelijke en warme gemeente waar iedereen zich goed voelt en
maximale ontplooiingskansen krijgt.
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Kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang werd in 2012 uitbesteed aan KIKOEN. Zij zijn een onafhankelijke organisatie die
voldoende expertise hebben om deze organisatie voor hun rekening te nemen. Als O1 kiezen we er uitdrukkelijk voor
dat elk kind recht heeft op opvang. Op die manier krijgen ouders en grootouders de kans om zich te ontplooien, te
werken of om de nodige rust te nemen. Opdat iedereen de kans zou krijgen om van dit aanbod gebruik te maken moet
de buitenschoolse kinderopvang ook betaalbaar blijven.
De opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar is in Olen goed uitgebouwd. Gedurende praktisch het hele jaar
kunnen kinderen uit deze leeftijdscategorieën terecht in kwalitatief goede opvang. Dit aanbod moet behouden
blijven. Behalve de vele onthaalouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang is ook vrije tijd bijna elke
schoolvakantie actief met de organisatie van de speelpleinwerking en sportkampen. Dit aanbod moet behouden blijven,
doch moeten we erover waken dat er op regelmatige basis wordt geëvalueerd, bijgestuurd en op zoek wordt gegaan
naar vernieuwing zodat het steeds uitdagend en divers blijft.
Om het aanbod aan te vullen kan er actief op zoek gegaan worden naar samenwerkingen met andere organisaties en
verenigingen. Enderzijds geeft het de vereniging kansen om zich meer kenbaar te maken en jongeren kennis te laten
maken met hun aanbod. Nog belangrijker is dat we op deze manier alle kansen benutten om kinderen hun talent te
laten ontdekken.
Kwalitatieve opvang vraagt ook om aangepaste gebouwen. De afgelopen periode werd er al geïnvesteerd in
de buitenruimten van de verschillende locaties: de zandbakken en enkele speeltoestellen werden vervangen,
zonneschermen werden geplaatst,... Afgelopen zomer gebeurden er verfraaiingswerken in de locatie Sint Jozef Olen.
Ook de komende jaren willen we blijvend investeren in de vernieuwing van de binnen- en buitenruimtes van de
buitenschoolse kinderopvang.
Ouders waarvan het kind naar het middelbaar onderwijs trekt blijven op dit moment in de kou staan. Toch zijn
ook zij tijdens schoolvakanties regelmatig op zoek naar mogelijkheden om hun kind tijdens de dag ergens te laten
verblijven. Enkel tijdens de zomervakantie worden gedurende enkele weken activiteiten georganiseerd voor hen. Dit
aanbod onder toezicht willen we uitbreiden naar alle schoolvakanties. Om dit te realiseren kunnen we een beroep
doen op bestaande jeugdaccommodatie in Olen. Ook een samenwerking met de naburige gemeenten waar middelbaar
onderwijs wordt georganiseerd is hierbij raadzaam omdat de Olense jeugd het middelbaar onderwijs vaak volgt in
Herentals, Geel of Westerlo.
In 2007 werd Olen geselecteerd als proefgemeente voor de uitbouw van het Centrum voor Kinderopvang. Deze
projecten zijn intussen uitgegroeid tot Het Huis van het Kind. Dit huis moet nog meer het aanspreekpunt worden
over alles wat met het kind, opvang en opvoeding te maken heeft. Daarom willen we de komende jaren inzetten op
het meer bekendmaken van het Huis van het Kind en het aanbod. Het Huis van het Kind biedt heel wat troeven die
vandaag te weinig worden benut waaronder de spelotheek en de dienst opvoedingsondersteuning.
Elke Vlaamse gemeente organiseert een Lokaal Overleg Kinderopvang. Ook in Olen verzamelen op regelmatig tijdstip
diegenen die opvang organiseren. Behalve aan hen moet er ook ruimere aandacht besteed worden aan de begeleiders
op de werkvloer. Ook hen willen we platformen aanbieden waar zij terecht kunnen. Ook hierin kan Het Huis van het
Kind een belangrijke partner zijn.

Onderwijs
Onderwijs moet meer zijn dan les volgen: elk kind moet de kans krijgen om zijn talenten te ontdekken en hierin te
groeien en zichzelf te ontplooien. Zo’n brede school beperkt zich niet enkel tot de school maar is een deel van de
samenleving. Een samenwerking met de Olense sportclubs, verenigingen en kinderopvang is hierin een eerste stap.
Waaronder:
›› Opvang
›› Warme opvang
›› Iedereen welkom
›› Jezelf kunnen zijn
›› Diversiteit
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›› Buitenschoolse activiteiten
›› Breed aanbod van verschillende activiteiten
›› Kans om te groeien
›› Hulp bij huiswerk
›› Een sociale samenleving
›› Pedagogisch optimisme
›› Een pedagogisch oplaadpunt
›› Kans om te groeien
›› Sfeer van openheid
›› Enz.…
Het doel is de talenten die in de kinderen schuilen naar boven kunnen komen en dat ze de kans krijgen om ze te
ontwikkelen. Hierdoor zal ook de manier van omgaan met de leerling en de ouder veranderen. De leerling ontdekt
waar het ligt, de ouder ziet zijn kind groeien in zijn talent en ontdekt daardoor een ruimere waaier aan verenigingen,
sporten. Mogelijks wordt daardoor ook de ouder geprikkeld om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
Met het meer inzetten op deze talenten van alle kinderen geven we ook kinderen uit kansarme gezinnen de kans
om hun talent te laten ontwikkelen. Veel van deze gezinnen hebben vandaag niet de kans om hieraan deel te nemen
omwille van diverse beperkingen: het aanbod is onvoldoende bekend, geen vervoersmogelijkheden... Hierdoor geven
we hen de kans om deel te nemen aan deze activiteiten.
Enkel op de school beroep doen hiervoor is onmogelijk. Daarom willen we actief samenwerken met verschillende
vrijwilligers en verenigingen. Deze manier van werken biedt heel wat opportuniteiten:
›› het kind en de ouder ontdekt zijn talent en krijgt de kans hierin te ontplooien
›› de vereniging krijgt de kans om zichzelf kenbaar te maken en kan op die manier nieuwe leden vinden.
Hoe kunnen we dit bereiken?
›› Onderwijs moet op zoek gaan naar talenten bij kinderen. Talenten kunnen zowel ontdekt worden in de “leerwereld”
als in de “leefwereld” van kinderen, die beiden even belangrijk zijn. Door het ontdekken en het stimuleren van
deze talenten creëren we een verbondenheid tussen de kinderen onderling, maar evenzeer een verbondenheid met
de leraren, ouders, dorpsgemeenschap en wereld.
›› De ontdekking van talenten moet gebeuren door een “prikkelend” aanbod van zowel leerstof, techniek, sport,
behendigheid, muziek, tekenen, expressie enz.. Dat vraagt samenwerking tussen alle actoren: de inrichtende macht
(gemeente, vrij - en gemeenschapsonderwijs), het lerarenkorps, kinderopvang en naschoolse opvang, sportclubs,
cultuurverenigingen, ouders en vrijwilligers.
›› Ook dient er gezocht te worden naar mogelijkheden en locaties om deze samenwerking te doen lukken, zoals
busvervoer, sportpas, openstellen van sport- en schoolinfrastructuur. Alles dient dan nog betaalbaar te zijn voor
ouders en gemeenschap.

Jeugd
O1 wil verder blijven bouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke gemeente waar voor hen voldoende plaats is voor
studie, sport, ontspanning en cultuur. Kinderen en jeugd vormen de toekomst. Daarom verdienen de bestaande
gemeentelijke initiatieven en jeugdverenigingen blijvende ondersteuning.
Jeugdverenigingen hebben vaak frisse en vernieuwende ideeën. Zij verdienen dan ook voldoende ondersteuning om
deze te realiseren. Behalve logistieke ondersteuning zoals het huren van materiaal moet er ook voldoende aanbod
blijven waar aan betaalbare prijzen accommodatie kan gehuurd worden. Zo willen we vrijwaren dat er voldoende
ruimte is om jeugdfuiven en dergelijke te organiseren. In dat kader moeten we er op toezien dat het huidige
fuifreglement regelmatig wordt geëvalueerd en wordt bijgestuurd waar nodig.
Behalve het bewaken van ruimte binnenshuis moet er tegelijk voldoende ruimte zijn waar kinderen kunnen buiten
spelen en waar jeugd elkaar buiten kan ontmoeten. Het onderhoud van de huidige speelpleinen in Olen en het
speelbos in Teunenberg moeten dan ook gegarandeerd zijn. Initiatieven die buiten spelen promoten, zoals de jaarlijkse
Buitenspeeldag, moeten mee ondersteund worden. Ook hier moeten we er over waken dat er regelmatig wordt
geëvalueerd en wordt bijgestuurd zodat het aanbod aanlokkelijk blijft.
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In de toekomst kan er misschien terug een ‘Roefeldag’ in het leven geroepen worden, waarbij de kinderen de
mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld te proeven van verschillende sporten, een bezoek te brengen aan het
sluizencomplex, te werken met de imker, enzovoort.

Sport
Recreatie en sport zones
Wij vinden het heel belangrijk om de bestaande sport- en recreatiezones binnen de drie parochies een multifunctionele
toekomst te geven.
›› De hallen van Teunenberg willen wij op een budgetvriendelijke manier binnen de huidige energienormen in
standhouden als een multifunctionele ruimte die kan gebruikt worden voor ontspanning, evenementen, sport en
cultuur. Dit naar de behoefte van de Olense burger.
›› De terreinen van Buul zouden wij graag verder uitwerken tot een volledig buitensport centrum. Dit kan via
aanvullingen van de reeds bestaande Finse piste, loop en wandelparcours, mountainbike route enz. De terreinen
die nog eigendom zijn van het lokaal bestuur verder uitwerken en in eigen beheer houden. Hier willen wij
vooral gebruik maken van zoveel natuurlijke materialen. Wat kleedkamers en kantine betreft rekenen wij op de
ondersteuning van de VZW Buul. Hiervoor moeten duidelijke afspraken gemaakt worden in overleg met de VZW
en het lokaal bestuur.
›› De terreinen in St Jozef Olen (Tennis, Olen United en de groene gordel tussen deze twee clubs) moeten voldoende
logistieke steun krijgen vanuit de gemeente om deze mooie locatie verder mee te optimaliseren en mogelijk uit te
breiden. (Finse piste, beach volleybal zone ??) Uiteraard kan dit alleen in overleg met de eigenaars van de gronden.
Sportsubsidies
O1 wil er op toe zien dat de sportsubsidie jaarlijks bekeken wordt en eventueel aangepast aan de index en stijging vaste
kosten. Sportclubs met een eigen infrastructuur moeten een grotere financiële tegemoetkoming krijgen in verhouding
met hun vaste kosten. Dit met een goede duidelijke verantwoording. Dit moet ten goede komen aan de jeugdwerking.
Ondersteuning van uit het lokaal bestuur.
Vanuit het lokaal bestuur willen wij de sportclubs ondersteunen met renteloze leningen, logistiek en ter beschikking
stellen van materialen en lokalen.
Het lokaal bestuur moet voldoende steun verlenen aan goede dossiers rond sportsnacks, ontspanning en sport na
school en op woensdagnamiddag. Ook moeten wij vrijwilligers blijven stimuleren om deze dossiers en organisaties te
ondersteunen. Dit zou eventueel kunnen door vaste vrijwilligers een flexi job aan te bieden.
Sport bereikbaar maken voor kansarmen
In samenwerking met het OCMW en de welzijnsschakel willen wij kansarmen alle informatie en steun geven om
zowel individueel als in een sportclub aan de bak te komen.
Wij gaan de clubs motiveren om deze mensen laagdrempelig op te nemen en indien nodig via peterschap te
begeleiden.
G sport binnen Olen
G sporters gaan wij binnen Olen in kaart brengen en luisteren naar hun behoeften. Vanuit deze behoeften kunnen wij
deze mensen eventueel logistiek ondersteunen of informeren over bestaande clubs in de buurgemeenten.
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Sporthal OLV Olen
Er zal een kosten-baten analyse worden uitgevoerd op de sporthal. Op deze manier hopen wij een zicht te bekomen op
de optimale levensduur van deze sporthal. Met deze kennis kan het lokaal bestuur een lange termijn visie opbouwen
rond renoveren of vervangen.
Mobiliteit rond sport
De sport en recreatie zones worden mee opgenomen in het mobiliteitsplan en vooral de fietsverbindingen tussen de
drie parochies.

Cultuur
Verenigingen dienen in de toekomst blijvend te worden ondersteund door het lokale bestuur met werkings- en
projectsubsidies.
Creatief zijn met subsidies en doordacht inspelen op nieuwe noden en op eisen die opgelegd worden door overheden
zoals bv. veiligheidsvoorzieningen.
Kwalitatieve infrastructuur blijven aanbieden op basis van haalbare bedragen en de bestaande infrastructuur
optimaliseren naar gebruik. Het bestuur moet inzetten op een gebouw dat kant-en-klaar is voor de verenigingen.
Huurprijzen van de infrastructuur moet betaalbaar blijven voor onze verenigingen.
Uitleenmateriaal van lokaal bestuur moet regelmatig geëvalueerd worden en vernieuwd naar de nieuwe ergonomische
en veiligheidsnormen. De mensen verlangen kwaliteit èn kwantiteit wat betreft de uitgeleende materialen. Er is ook
nood aan uitbreiding van de uit te lenen materialen zodat er kan ingespeeld worden op de noden van organisatoren.
O1 vindt de lokale amateurkunstenaars belangrijk en wil deze blijven ondersteunen. Amateurkunsten moet zowel door
kinderen, jongeren, ouders en ouderen kunnen beleefd worden.
We hebben een bruisend cultureel aanbod door vzw Keizer Karel. Het vrijwilligerswerk van deze gemeentelijke vzw
dient gewaardeerd te worden - met aandacht voor een blijvende evaluatie - en moet openstaan voor vernieuwing.
Daarnaast moeten de verenigingen ook gewaardeerd worden en dient er ruimte geboden te worden voor de eigenheid
van de verenigingen.
Informatie over culturele activiteiten dient nog tijdiger en uitgebreider kenbaar gemaakt te worden bv. door promotie
via de samenwerkingsovereenkomst met Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herselt, Olen en Vorselaar).
Ons erfgoed moet bewaard worden. Zowel de legendes, de jaarmarkt, Olense Kartoenale. buurtfeesten,
markten en alle sociale contacten dienen blijvend aangemoedigd te worden en het lokaal bestuur dient hier zijn
verantwoordelijkheid op te nemen voor het behoud.

Toerisme
Olen is een dorp met een verhaal. Wij moeten duidelijk maken wat ons als gemeente onderscheidt. Het volkse
karakter en de spontane gezelligheid kenmerkt de gemeente Olen.
Olen kent een rijke geschiedenis en heeft met onder andere de legendes, de Buulmolen, de cité en de lokale tradities
heel wat te bieden. We willen het Olens erfgoed levendig houden. Evengoed is de Olense Kartoenale doorheen de
jaren een uithangbord geworden dat meer eigentijds is, maar wel de waarden van Olen onderschrijft.
We hebben dan ook heel wat troeven in handen om Olen als gemeente en als dorp met een verhaal te profileren.
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Het betrekken van ondernemers, horeca, verenigingen en inwoners bij het uitdragen van het Olens imago is
noodzakelijk.
Ook onze natuur is een belangrijke trekpleister (Olens Broek, domein Teunenberg, …) die ontspanning, wandel- en
fietstochten bieden in een mooi kader. De Olense wandelingen aansluiten op wandelknooppunten kan alleen maar
een verbetering zijn waarvoor we blijven ijveren.
De culturele evenementen in openlucht zijn eveneens belangrijke toeristische uithangborden.
Het waarderen en kansen geven aan vrijwilligers en gidsen dient behouden en bijgestuurd waar nodig. Een
tentoonstellingsruimte voor ons erfgoed zou nog een verrijking voor Olen kunnen betekenen.

Bibliotheek
Een bibliotheek is een blijvende must voor Olen. Ook hier dient er een samenwerking uitgebouwd te worden met
Neteland voor een goede subsidiëring en het mogelijk maken van een uitgebreider aanbod.
De eigenheid van onze bibliotheek moet bewaard blijven. De bib moet een ontmoetingsruimte zijn met plaats voor
tentoonstellingen en lezingen, mogelijk kleine concerten van eigen talent. De bib kan verder uitbreiden naar een
ontmoetingsplaats, ontspannings- en tentoonstellingsruimte, een plaats om te leren en te ontwikkelen. De bib is een
gemeenschapshuis, een unieke plaats om andere culturen te ontmoeten, te integreren en van gedachten te wisselen.
Kinderen moeten kennis kunnen maken met de bib van jongs af aan. Leesplezier creëren en aanmoedigen voor alle
leeftijden. De minibibs moeten in de kijker gesteld worden.
Door samenwerking met lokale actoren (bedrijven, scholen, onthaalouders, rusthuizen e.a.) activiteiten ontwikkelen
voor specifieke doelgroepen in dit in functie van de vraag en de noden.
Willen we de bib van morgen vormgeven dan is er noodzaak om voldoende deskundig personeel te voorzien, die een
gids kunnen zijn bij het informeren, die vrijwilligers kunnen aantrekken, motiveren en waarderen. Het personeel moet
de kans gegeven worden om hun ideeën uit te werken.
Automatisatie schept voor personeel meer ruimte om klantgericht te kunnen werken.
Een uitleenpost in Olen Centrum moet behouden blijven.

Noord-Zuid
O1 ondersteunt de acties van de gemeentelijke Noord-Zuidraad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met
het Zuiden. De Noord-Zuidraad ontvangt jaarlijks een geïndexeerd budget om hun werking te financieren. De films in
samenwerking met Mooov en de lezingen zijn een stimulans om een breder draagvlak te creëren.
Mondiaal beleid
Door de samenwerking met Olense scholen kunnen we kinderen zeer snel laten kennis maken met mondiale vorming.
Op die manier maken we van hen echte wereldburgers. De scholenband wordt gedragen door drie Olense scholen en
een dynamische groep leerkrachten. Kinderen leren zo wat er leeft in het Zuiden. We moeten er aan aan werken om al
onze Olense scholen te overuigen. Het mondiaal beleid willen we behouden, evalueren en vooral waarderen.
Het huidige aanbod is enkel voor Olense schoolkinderen. Daardoor krijgen veel mensen niet de kans om kennis te
maken met het mondiaal beleid. Er moet dan ook werk gemaakt worden van meer bekendheid bij de burgers die
vandaag deze informatie niet krijgen. Een eerste mogelijkheid is om in kaart te brengen welke initiatieven de scholen
zelf opzetten en deze in de kijker te zetten.
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Fairtradegemeente
De voorbije legislatuur behaalde Olen het label van ‘Fairtradegemeente’. Dit label willen we behouden en we streven
ernaar om in de volgende jaren alle sterren te behalen.
Ondanks het feit dat we dit label hebben behaald, merken we dat het aanbod van fairtrade nog onvoelde bekend is. Er
is een samenwerking uitgebouwd tussen de scholen en de wereldwinkel, maar er zijn nog heel wat mogelijkheden met
bedrijven, verenigingen en particulieren. De komende jaren moet er dan ook ingezet worden op het meer promoten
hiervan. We gaan op zoek naar de blinde vlekken en werken deze weg zodat fairtrade voor iedereen een evidentie
wordt.
Ontwikkelingssamenwerking
Er moet blijvend aandacht zijn voor het vormen en ondersteunen van een beleidsvisie inzake
ontwikkelingssamenwerking door onder meer een permanente bewustmaking van overheid en bevolking, het steunen
van personen actief in het Zuiden, het steunen van projecten opgezet met mensen in het Zuiden, het ondersteunen
van activiteiten in verband met het Zuiden opgezet door andere groepen of verenigingen uit Olen. Deze financiële
ondersteuning willen we ook de komende jaren garanderen. Behalve het ondersteunen van derden willen we de
ontwikkelingssamenwerking ook integreren in andere beleidsdomeinen met daarin bijzondere aandacht voor de burg
met milieu en duurzaamheid.
Ook via de FairTrade Gemeentecampagne willen we op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan
voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden en dit voor een meer eerlijke en
duurzame consumptie.
Dit willen we ook doen via een ondersteuning van de werking van de Oxfam Wereldwinkel voor een eerlijke handel.
Om al deze zaken te realiseren moet het aantal werkuren van een medewerker met de nodige expertise en ervaring
behouden blijven om dit beleid op een degelijke manier te ondersteunen. Bij voorkeur worden deze uren zelfs
uitgebreid. Ook een samenwerking uitbouwen binnen Neteland is een opportuniteit waar werk van gemaakt moet
worden.
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solidaire gemeente
Zorg staat voor daadwerkelijke aandacht ,oog hebben voor
diegene die ondersteuning en bijstand nodig heeft, en het
engagement gestalte geven om te helpen.
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We werken rond Zorg - Hulp en Preventie !
We willen een dienstverlening aanbieden die gericht is op al onze inwoners, met bijzondere aandacht voor mensen die
dreigen uit de boot te vallen en op die manier minder of geen kansen krijgen.
We willen als O1 verder werken op maat, we willen hulp bieden die de cliënt nodig heeft.
Alle beleidsdoelstellingen moeten een sociale toets doorstaan.
Denken aan zorg voor opvang van kinderen, betaalbare woningen, arbeid, een groene en gezonde omgeving, diversiteit
aan cultureel aanbod, senioren, zorg voor een veilige omgeving, gezondheid enz…..
Zorg dragen voor al onze inwoners van 0 tot 100-plussers is onze Zorg!
We willen werken aan een gezinsvriendelijke gemeente.
Iedereen moet een leven leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. Daarom willen we ervoor
zorgen dat iedereen maximaal en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.
We willen samenwerken en een sterk sociaal beleid voeren dat door zoveel mogelijk inwoners, maar ook door
diensten en organisaties actief in Olen, gedragen wordt. We willen zelf ambitieus zijn, niet passief leunen op het
initiatief van anderen, maar ook maximale ondersteuning bieden en mogelijkheden creëren voor allen die tot onze
doelstellingen van dit sociaal beleid willen bijdragen. Outreachend werken. Formele en informele samenwerking
tussen intergemeentelijke welzijnsorganisaties. Het bundelen van krachten en samenwerking biedt een belangrijke
meerwaarde. We gaan voor Participatie aan het lokaal sociaal beleid , we willen dat eenieder kan deelnemen en mee
vorm kan geven aan het beleid! We streven naar een dynamische gemeente waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
De voorbije jaren is er een heroriëntatie gebeurd binnen de sociale dienstverlening.
›› We bouwden het LDC ‘ Komie Geire ‘ uit tot een multifunctionele ontmoetingsplaats.
›› We bouwden het CKO om tot het Huis van het Kind in samenwerking met ISOM.
›› We bouwden een lokaal gezondheidsbeleid uit, we zijn een gezonde gemeente. Hier werken we samen met LOGO
Kempen.
›› We verbeterden de kwaliteit van de hulpverlening aan en de begeleiding van asielzoekers en vreemdelingen.
›› We zetten in op tewerkstelling en activering, ook in samenwerking met ISOM.
›› We zorgden voor kwaliteitsvolle en aangepaste huisvesting, woningen en woonvormen, 2 doorgangswoningen,
noodopvang in samenwerking met Welzijnszorg Kempen, renovatiewerken bejaardenwoningen, samenwerking met
De Heibloem (nu De Woonbrug). Het lokaal woonoverleg met verschillende actoren.
›› We zetten in op psychosociale hulpverlening en thuisbegeleiding. In samenwerking met ISOM een gezamenlijke
psychologe aangeworven.
›› Onze kansarmenwerking in samenwerking met Welzijnsschakel. Dag van de armoede geweest en als vervolg start
in november 2018 het Cebud-verhaal. We werken verder aan een gezinsvriendelijke gemeente.
›› Ouderenbeleid : De vergrijzing, de zorgvraag en betaalbare zorg garanderen blijft een enorme uitdaging. We willen
de volgende jaren blijven investeren om iedereen zolang als mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten
wonen, elke oudere moet gebruik kunnen maken van het hele zorgaanbod. We willen actief inzetten op een actief
zorgzame buurt. we willen mensen versterken in hun eigen leefomgeving door hen te ondersteunen in hun zelfzorg,
het draagvlak van de informele zorgverleners te helpen versterken.
We willen verder werken tot een maximale invulling van woonzorg. Alle mensen die zorg nodig hebben, ouderen,
personen met een handicap, mensen met psychische problemen, ….een beroep kunnen doen op formele en informele
zorg.
Huisvesting en publieke ruimte moeten aangepast zijn aan ouderen en zorgbehoevende. Zorgen voor
ontmoetingsplekken waar iedereen welkom is en sociale contacten kan leggen.
We willen blijven investeren in mensen, willen verder bouwen aan verbondenheid en kracht. We zijn van mening
dat er nog beter kan ingezet worden op zorg in eigen omgeving. We hebben de ambitie om het zorgcontinuüm te
ondersteunen en er zo voor te zorgen dat de mantelzorger hun verdiende ondersteuning krijgen.
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In de toekomst moeten we er voor zorgen dat de mantelzorger wordt ontlast. Dit gebeurt nu sinds onze samenwerking
landelijke thuiszorg met opening van het CADO. We weten dat dit niet voldoende is, als mantelzorger word je met
veel taken geconfronteerd, moet je evenwicht zoeken tussen zorgtijd, tijd voor gezin, arbeidstijd. Zorg dragen voor
jezelf, zelfzorg is er nodig.
We willen als O1 onderzoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning naar de mantelzorger toe.
Bv. De Olense cadeaucheques, zo ondersteunen we ook onze kleine lokale economie. Onderzoeken of er de
mogelijkheid bestaat in samenwerking met isom om een gezamenlijke mantelcoach/ mantelkracht aan te werven zo we
ook een mantelzorgvriendelijke gemeente kunnen worden.
Als O1 zijn we zeer ambitieus, we weten dat er keuzes moeten gemaakt worden. Maar we weten met een goed lokaal
sociaal beleid dit mensen verbindt en daar staan we als team voor klaar. Durven werken aan sterk sociaal beleid vraagt
om moedige mensen.
Uitdagingen:
›› zij aan zijn naar een gezinsvriendelijke gemeente
›› bestrijden van gezinsarmoede/ kinderarmoede
›› armoede heeft verschillende gezichten: we bestrijden armoede vanuit de verschillende beleidsdomeinen. We hebben
oog voor alle levensdomeinen: huisvesting, onderwijs, inkomen, vrije tijd, energie, tewerkstelling… Dit kan in
samenwerking met alle lokale partners en met inspraak van de mensen in armoede zelf = traject Cebud.
›› Het huis van het kind beter zichtbaar maken.
›› Gezamenlijk integraal seniorenbeleid: als lokaal bestuur moeten alle diensten vanuit één gedragen seniorenbeleid
werken. Tegen 2020-2021 zouden we als lokaal bestuur een integraal ouderenbeleidsplan hebben. Er is een
uitgebreid aanbod voor senioren: deze bundelen en duidelijke afspraken maken waar deze dienstverlening hoort.
›› In samenwerking met Vormingsplus Kempen een bevraging te doen: wat verwacht een 60plusser en een80-plusser
van hulpverlening en lokaal bestuur. Waarin hebben ze interesse? Zij kunnen een pool zijn van vrijwilligers.
Is er een Seniorenconsulente nodig?
Het lokaal dienstencentrum is de draaischijf van buurtgerichte zorg in gans Olen. Het LDC creëert kansen en draagt
bij tot een gunstige leefomgeving die het mogelijk maakt om op een kwaliteitsvolle manier zelfstandig thuis te wonen.
Het LDC is het instrument om vereenzaming en sociale isolatie bestrijden. Ook andere kwetsbare groepen kennen
de weg naar LDC. Buurtwerking “Een hart voor mijn buur”. Werkgroep het project ‘Burenhulp’ via digitaal platform
HOPLR (mensen met elkaar in contact brengen)… Iedereen mee.
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open gemeente
O1 wil een gemeente ten dienste van de bevolking. Het overgrote
deel van wat de gemeente dagelijks doet, is dienstverlening: het
leveren van producten en diensten aan burgers, organisaties
en bedrijven. De kwaliteit en de klantvriendelijkheid van deze
dienstverlening wordt in Olen als goed beoordeeld door de
inwoners. Dit bleek uit de gemeentelijke enquête die in 2011
plaatsvond.
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Hier gaat het vooral om communicatie met een burgervriendelijke gemeente als doel.
Communicatie blijft gestoeld op informatie en inspraak, met als uiteindelijk doel een interactief bestuur. De burger
moet vooral het gevoel hebben een luisterend oor te vinden bij het lokaal bestuur.
Olen kent al jaren behoorlijk uitgebouwde informatiekanalen via Driehoek, Nieuwsbrief (zowel digitaal als op papier)
en gemeentelijke website. Facebook, Twitter en Instagram zijn ondertussen ook ingeburgerd. Allicht zal digitale
communicatie de volgende jaren verder aan belang winnen. Voor wie niet mee is met de digitale media blijft de op
papier gedrukte informatie echter belangrijk.
We blijven benadrukken dat die kanalen niet alleen dienen om wegwijs-en dienstverlenende informatie te verspreiden
maar ook voor het meedelen van beleidsinformatie.
De verschillende adviesraden en commissies kunnen bijdragen tot een breder draagvlak tijdens het beslissingsproces.
Toch lijkt een nieuwe dynamiek zich meer en meer op te dringen.
De geslaagde Olendag in 2015 was een voorbeeld van burgerparticipatie en partnerdemocratie. De verdere opvolging
van dat experiment bleef een beetje uit. Die opvolging moet verzekerd blijven, al dan niet via de oprichting van
een participatieraad en/of externe begeleiding. Die nieuwe vormen van burgerparticipatie moeten zeker ook bij de
volgende legislatuur alle kansen krijgen.
In het programma van 2012 werd de nadruk gelegd op vlotte dienstverlening met soepele openingsuren. Daarbij
werd ook de aandacht gevestigd op een uitbreiding en verdieping van de e-loketfunctie. De komende periode moet
steeds meer ingezet worden op digitale dienstverlening, waarbij de fysieke verschijning aan het loket steeds minder
zou moeten gebeuren. Werken op afspraak hoort daar bij. Of de diensten nu al dan niet in één gebouw zitten is
ondergeschikt aan de premisse dat de dienstverlening vlot moet gebeuren.
De voorbije periode werd zwaar ingezet op het uitwerken van een dienstverleningsconcept. Dat concept zal de
komende periode de toets van de dagelijkse praktijk moeten doorstaan.
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goed georganiseerde
gemeente
We hebben een meer dan volwaardig programma met sterke
inhoudelijke accenten. Zonder sterke organisatie staan we echter
nog nergens. Een goede gemeentelijke organisatie is dan ook
noodzakelijk als bindmiddel zoals de mayonaise die zorgt dat
alles blijft plakken.
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Financiën: kostenbeheersing en duurzame investeringen bij een matig belastingregime
O1 staat voor een financieel beleid in Olen dat steunt op 4 principes:
›› Matig belastingniveau
›› Lage schuldenlast
›› Vinnig investeringsbeleid
›› Strak personeelsbeleid
Al in 2012 heeft Professor Matthijs van de VUB en de Ugent in Het Laatste Nieuws Olen hiervoor een pluim (9/10)
gegeven.
Die goede beoordeling is deze legislatuur bevestigd in de Grote Gemeentetest van Het Nieuwsblad van 26 november
2016, waar we de eerste plaats haalden in een rangschikking met 34 gemeenten uit onze regio.
Ook de jaarlijkse financiële profielschetsen van Belfius wijzen in dezelfde richting.
O1 wil dat beleid verder zetten.

Gemeentelijke organisatie: efficiënte dienstverlening
In het vorig programma begon dit item met de zin dat de gemeente in essentie ook een onderneming is. Dat blijft
natuurlijk ook zo, maar een publieke onderneming verschilt uiteindelijk toch aanzienlijk van een private onderneming,
niet alleen omdat winstmaximalisatie niet het einddoel is, maar ook omdat er heel wat actoren in actief zijn, die niet
altijd dezelfde belangen nastreven, wat dit soort ‘onderneming’ soms bijzonder complex kan maken.
Feit blijft dat de gemeente niet moet proberen alles zelf uit te voeren, maar zich eerder moet concentreren op haar
regisseursrol. De regie moet gemeentelijk blijven, maar wat op een ander niveau kan uitgevoerd worden, moet niet door
de gemeente zelf gebeuren.
Het vorig programma stelde ook dat nieuwe aanwervingen enkel kunnen voor zover de noodzaak daartoe aangetoond
wordt. De tweede helft va de vorige legislatuur en ook nog in het begin van de lopende legislatuur is daar stevig de
hand aan gehouden. Ondertussen blijven de signalen vanuit de administratie komen dat men op zijn tandvlees zit en
dat de huidige dienstverlening met de huidige personeelsinzet niet kan gehandhaafd worden.
Een strak personeelskader blijft belangrijk (een aanzienlijk deel van het budget gaat daar immers naartoe), maar het
hoeft ook geen fetisj te worden. Belangrijker is de vraag welke dienstverlening we willen en de manier waarop we dat
willen realiseren.
Ook een visie op het gemeentelijk patrimonium is essentieel. De recente locatie- en patrimoniumstudie reikt daarvoor
alvast heel wat elementen aan. Op grond van de diverse studies die daarover beschikbaar zijn is een centralisatie van
de diensten van het lokaal bestuur in de omgeving van de kerk van OLV samen met de herbestemming van die kerk
aanvaardbaar. Het bestaand gemeentehuis (gereduceerd tot de voorbouw) blijft een publieke functie behouden.

Autonoom Gemeentebedrijf
O1 heeft het AGB in Olen op de kaart gezet tijdens de voorbije periode.
Momenteel staat het AGB in voor de exploitatie van:
›› o Zaal De Vrede
›› o Teunenberg
›› o Sporthal
Het AGB is een beleidsinstrument om infrastructuurwerken tegen een geringere kostprijs te realiseren waardoor er
geld vrijkomt voor andere beleidsdomeinen. Doordat de financiële stromen duidelijk en transparant zichtbaar gemaakt
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worden, met democratische controle, is een AGB is een uitermate geschikt middel om beter te managen of te besturen.
Zo heeft de BTW optimalisatie bij de bouw van zaal De Vrede de gemeente meer dan 200.000€ opgebracht.
Het financiële voordeel is weliswaar grotendeels verdwenen, maar het AGB blijft wel de mogelijkheid bieden om
aparte accenten te leggen bij het patrimoniumbeheer. Indien dat op zou gaan in de grote pot van het algemeen
dagelijks beheer is het niet gegarandeerd dat dit ook in de toekomst zo kan blijven. Zeker het beheer van de Vrede
blijft in dat opzicht een moeilijk gegeven. We wachten de resultaten van een externe studie af om te zien of het AGB
ook in de toekomst een nuttige rol kan blijven vervullen.

Geen fusie
De druk vanuit de Vlaamse overheid om gemeenten te laten fusioneren neemt hand over hand toe. Als lokale
beweging kunnen en moeten we ons onderscheiden van de andere partijen door daar fors tegen in te gaan. Niet
zomaar omdat klein fijn is, maar vooral omdat Olen echt de potentie heeft om autonoom en bestuurskrachtig te
kunnen blijven functioneren.
O1 staat voor een bestuur dicht bij de mensen. Fusies vergroten de kloof tussen bestuur en inwoners. Wij voelen ons
thuis in Olen en willen ook dat dit zo blijft!
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›› Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018
›› O1 - thuis in Olen
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