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Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit 
over de beleids- en beheercyclus definitief goedgekeurd. 

Dat besluit geeft uitvoering aan het decreet over het lokaal bestuur en 
zal de voorgaande BBC-regels vervangen.  De beleids-en beheercyclus 
(BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel 
beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het 
budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt ge-
voerd. 

Het gaat over de wijze waarop gemeenten en OCMW’s hun beleid voorberei-
den, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren.  Niet enkel de financiële 
aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoude-
lijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en 
de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan de boekhouding of het financieel 
instrumentarium. 

Het decreet bepaalt dat meerjarenplanningen van gemeenten starten in het 
tweede jaar na de verkiezingen en lopen tot het einde van het jaar na de daar-
opvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploeg in 2019 
onze strategische en financiële planning voor de bestuursperiode 2019 tot 2024 
opgemaakt heeft in het meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025. 

De doelstellingen in onze strategische planning zijn niet vrijblijvend; wij enga-
geren ons om een effectief resultaat te behalen en werken met concrete acties 
waarvan het resultaat objectief kan vastgesteld worden. Daarom worden aan 
elke actie SMART indicatoren gekoppeld. Deze indicatoren zijn Significant voor 
de betrokken actie, zijn objectief Meetbaar, Ambitieus maar tegelijk Realistisch 
en Tijdsgebonden - we moeten de gestelde doelen binnen de bestuursperiode 
2020-2025 kunnen realiseren. 

Twee maal per jaar zullen wij aan de gemeenteraad verslag uitbrengen van de 
actuele stand van zaken van de verschillende prioritaire doelstellingen - de fo-
cus zal dus, naar de geest van de regelgeving, verschuiven van de financiële naar 
de operationele rapportering aan de gemeenteraad.  

1. Inleiding
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Elke gemeentelijke overheid heeft een (algemene) mis-
sie die steeds van toepassing is, ongeacht de bestuurs-

coalitie. Deze algemene missie werd vastgelegd in artikel 2 en 3 van het 
gemeentedecreet. 

De gemeente beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van 
de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Be-
voegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang kan ze voor de verwe-
zenlijking ervan alle initiatieven nemen. 
Met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefent ze ook de bevoegdheden 
uit die haar krachtens de wet tot hervorming der instellingen of bij decreet zijn 
toevertrouwd. 

Ze verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uit-
oefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekt inwoners zo veel mo-
gelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur. 

Naast dergelijke te vervullen algemene missie en kerntaken bepaalt elke be-
stuursploeg voor zichzelf een aantal doelstellingen: essentiële zaken waarmee 
zij tijdens haar bestuursperiode het beleid wil op bouwen. 

De huidige bestuursploeg heeft een concrete missie uitgewerkt gebaseerd op 6 
pijlers met als doel: 
“Hemiksem wil een gezonde en welvarende gemeente zijn in een aangename 
leefomgeving. Zij geeft iedereen kansen om zich te ontplooien en zet zich in 
voor het welzijn van alle inwoners in een geest van solidariteit.”   

2. Missie
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• Infrastructuur zwakke weggebruiker 

Het zorgen voor een goede mobiliteit en een degelijk onder-
houden wegeninfrastructuur is een belangrijke uitdaging. Het 
bestuur voorziet (naast het gewone onderhoud) talrijke acties 
om de mobiliteit te verbeteren. 

Ter verbetering van de zwakke wegebruikers voorzien we in 
de (her)aanleg van 12000m² voet- en fietspaden. Om het fiets-
gebruik aan te moedigen voorzien we budget om bijkomende 
overdekte fietsenstallingen te voorzien. 

De aanleg van de fiets-o-strade moet het fietsgebruik stimu-
leren en veiliger maken. Met de realisatie van de brug over de 
Vliet tussen Schelle en Hemiksem geven we de zwakke weg-
gebruiker de mogelijkheid om veiliger en gemakkelijker de 
Abdijsite te bereiken. 

Een extra vorm van openbaar vervoer zien we met het invoe-
ren van deelfietsen. 

Op een 4-tal locaties voorzien we plaats voor in totaal een 
100-tal overdekte fietsenstallingen. 

• Wegeninfrastructuur 

Gezien de slechte staat van de Assestraat en Kerkeneinde is 
er een project opgestart om deze wegen te voorzien van een 
gescheiden rioleringsstelsel. Van deze gelegenheid maken we 
gebruik om deze weg aan te pakken met een totaalconcept. 
Voor dit project en het project Gemeenteplaats, welke we aan-
eensluitend wensen uit te voeren, hebben we vanuit de Vlaam-
se overheid eerder dit jaar de toezegging gekregen van 3,4 
miljoen euro. 

Om het vrachtwagenverkeer beter te organiseren in de in-
dustriezone rond Galler, Caldic, Transport Opslag Verbeke en 
Petronas voorzien we een betere ontsluiting via de Heems-
daalstraat. 

In samenwerking met de POM is het plan verfijnd en is er een 
samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de bedrijven en de 
gemeente. 

Om de veiligheid van deze ontsluiting te optimaliseren voor-
zien we op het kruispunt met de Antwerpse steenweg voer-
tuiggestuurde verkeerslichten. Met de verbetering van deze 
ontsluiting weren we het vrachtverkeer via Scheldeboord. 
Een verbetering van de bewegwijzering naar de diverse in-
dustriesites binnen onze gemeente werken we verder uit in 
samenwerking met onze industriële partners. Deze bewegwij-
zering moet duidelijk en begrijpend zijn, ook voor buitenlandse 
bestuurders. 
Om de mobiliteit over het grondgebied van heel de gemeente 
te verbeteren is de opmaak van een globaal verkeerscirculatie-
plan noodzakelijk zodat verbeteringsingrepen op de ene loca-

tie geen probleem veroorzaken op een andere plaats. Alle ver-
keersmaatregelen die worden genomen zullen moeten passen 
in dit verkeerscirculatieplan. 

Op het programma 2020-2025 staat eveneens de herasfalte-
ring van 15.000m² straten. 

• Verkeersveiligheid. 

De N148 oversteken met de fiets is niet altijd even eenvoudig, 
zeker niet met de huidige verkeersdrukte. 

We voorzien hier enkele plaatsen op deze baan, met de uitvoe-
ring van de fiets-o-strade, duidelijk gemarkeerde oversteek-
plaatsen via verkeersgeleiders. 

• Ontsluiting en verkeersdoorstroming. 

Een vlotte doorstroming in onze gemeente is wenselijk maar 
mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. De resulta-
ten van studie in verband met het verkeerscirculatieplan zul-
len de leidraad zijn om de verkeersleefbaarheid binnen onze 
gemeente te optimaliseren.  

• Openbaar vervoer. 

Samen met De Lijn moeten we op zoek gaan naar betere ont-
sluitingsmogelijkheden in de oost-westelijke richting. Binnen 
het routeplan 2030, opgemaakt binnen onze provincie Ant-
werpen, zullen we onze aanbevelingen laten opnemen. 

Om het comfort van onze treinreizigers te verhogen blijven 
we aandringen bij Infrabel/NMBS voor aanpassingen aan het 
perron en het voorzien van extra fietsenstallingen.

3.1 Mobiliteit en wegeninfrastructuur 

3. Visie
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• We optimaliseren onze dienstverlening. 

Voor onze gemeentediensten is klantgerichtheid de grootste 
prioriteit. Wij willen ze helpen om onze burgers nog beter 
van dienst te zijn. Door het verder uitbouwen van het digitale 
loket zorgen we dat inwoners zich niet naar het gemeente-
huis moeten begeven voor het bekomen van documenten of 
het aanvragen van bepaalde diensten. Voor zij die wel op het 
administratief centrum moeten komen moet een klantenbege-
leidingssysteem helpen om de wachttijden zo veel mogelijk te 
beperken. 

Men zal van thuis vooraf een afspraak kunnen ‘boeken’ of bij 
aankomst op het administratief centrum automatisch begeleid 
worden naar de medewerker die het snelst kan helpen. Voor 
handelingen die minder dan 3 minuten in beslag nemen voor-
zien we een snelloket. 

Ons magazine Hallo Hemiksem gaan we van september 2020 
maandelijks uitgeven. We voorzien een maandelijkse activitei-
tenkalender om de vele activiteiten van onze verenigingen in 
de kijker te zetten. 

In samenwerking met onze industriële partners organiseren 
we een tweejaarlijkse jobbeurs. Op deze manier zetten we niet 
enkel onze dikwijls hoog technologische bedrijven in de kijker 
maar trachten we ook werk in eigen gemeente te promoten. De 
mobiliteit zal er wel bij varen. 

We starten een nieuwe service op. Buren liggen soms met 
elkaar in de knoop. Sommige conflicten lossen vanzelf op, 
andere blijven aanslepen. De gemeente voorziet via ons mel-
dingsteam een burenbemiddelaar via een externe organisatie. 
Samen met de burenbemiddelaar zoeken de buren naar een 
oplossing voor het probleem. De bemiddeling is gratis. Alle 
partijen zijn evenwaardig, ongeacht wie de eerste stap zet. De 
gesprekken blijven vertrouwelijk. 

Hemiksem zet in op een groene gemeente. Geen eenvoudige 
uitdaging aangezien onkruidverdelgingsmiddelen niet meer 
mogen gebruikt worden. De zomers van 2018 en 2019 werden 
als uiterst droog ervaren. Diverse jonge aanplantingen, dik-
wijls bodembedekkers, overleefden deze droogte niet. 

Er is dus een achterstand op te halen, bijkomend moeten we 
werk maken van arbeidsintensief vriendelijke aanplantingen. 
Inzetten van extern personeel via sociale tewerkstelling zoals 
we momenteel al doen in het abdijpark is alvast een optie om 
het vele werk uit te voeren. 

In de vakantiemaanden blijven we jobstudenten inschakelen, 
in de zomermaanden schakelen we een groene tornado in. 
Voor de bestrijding van invasieve exoten en bermbeheer blij-
ven we samenwerken met de Antwerpse stadsherder. 

•  We zetten in op een sterk onderwijs in 
optimale accommodatie. 
De oude schoolgebouwen van Het Klaverbos aan de Jan San-
derslaan zijn aan vervanging toe. Het subsidieproject dat in-
gediend werd in 2010 is toegezegd. Van zodra als mogelijk 
starten we met deze nieuwbouw en renovatiewerken. 

Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het schoolbe-
leid. Door het invoeren van een leerlingenraad leren wij onze 
kinderen wat actief burgerschap, participatie, samenleven is. 
De leerlingenraad zal onder begeleiding van de leerkrachten/
directie op geregelde tijdstippen samenkomen. Vanuit deze 
leerlingenraad vormen we een kindergemeenteraad. 

We nemen initiatieven om een kwalitatieve huiswerkbegelei-
ding mogelijk te maken.  

Samen met de gemeenten Niel en Schelle willen wij digitaal 
aanmelden in onze scholen invoeren. Er zal rekening gehou-
den worden met de vrije schoolkeuze, afstand tot de school 
en voorrang voor broers en zussen. Uiteraard zal er voldoen-
de steun aangeboden worden aan onze inwoners. Er zullen op 
meerdere plaatsen computers staan waarop mensen die thuis 
geen computer/internet hebben zich daar kunnen aanmelden. 

Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit 
te blijven garanderen willen wij een maximumcapaciteit in-
voeren. Er zal een inventaris opgemaakt worden van het aantal 
beschikbare klassen. Samen met de directies van beide scho-
len zal er dan een aantal per klas bepaald worden. 

Tevens is het de bedoeling om de taalinitiatie frans te starten 
vanaf de eerste graad.
 
• We zorgen voor een mooie laatste  
rustplaats. 

Enkele aanpassingen dienen de kwaliteit van ons kerkhof te 
verbeteren. 

Zo voorzien we een extra strooiweide met bijhorende ge-
denkmuur en een gedeelte van het kerkhof richten we in als 
natuurbegraafplaats waar men de urne kan begraven aan de 
voet van een boom. Ook voor een sterrenweide voorzien we 
plaats op ons kerkhof. Ouders kunnen hier dan een troost- of 
gedenkplaatsje creëren voor hun levenloos geboren kind. Dit 
kan eventueel ook anoniem.  

3.2 Dienstverlening 

3. Visie
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• We investeren in sport en 
vrijetijdsmogelijkheden 

We werken aan de uitbreiding van ons sportaanbod voor alle 
leeftijden. Hieronder vallen de sportactiviteiten die onze 
vrijetijdsdienst organiseert maar ook de mogelijkheden om 
diverse sporten te beoefenen. We willen 10% meer inwoners 
aan het sporten krijgen. 

Met de realisatie van een nieuw modern en aangepast inter-
gemeentelijk zwembad kunnen we onze schoolkinderen blij-
vend zwemlessen aanbieden en kunnen we onze inwoners 
aan voordeeltarieven laten zwemmen. 

Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad dient 
er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het be-
staande zwembadgebouw in de Atletiekstraat. Het is de be-
doeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar 
is voor het bestuur en die bijdraagt tot de verbetering van de 
socio-culturele beleving in de gemeente. 

We voorzien een uitbreiding van het skatepark, leggen een 
nieuwe recreatieve zone met speeltuin aan, voorzien speel-
bossen gemaakt uit natuurlijke materialen en we brengen de 
accommodatie van de sporthal verder up-to-date. 

• We voorzien een cultuuraanbod met ruimte voor laagdrempelige culturele beleving 

In samenwerking met Schelle en Niel willen wij er vanuit Ivebica voor zorgen dat er iets te beleven valt in Hemiksem en onze 
buurgemeenten. Wij zetten deze samenwerking dan ook actief verder om ervoor de zorgen dat er voor ieder wat wils is binnen 
Ivebica. 

Daarnaast weten wij allemaal dat een gevoel van verbondenheid van groot belang is voor iedere mens. Wij merken echter nog 
te vaak dat diensten, verenigingen en activiteiten te hoge drempels hebben. Het aanbod is te onbekend, de weg ernaartoe niet 
duidelijk, de mogelijkheden voor zij die het wat moeilijker hebben te versnipperd. 

Wij willen ons inzetten om de verbondenheid tussen mensen te versterken, isolement te doorbreken en duidelijkheid rond de 
beschikbare diensten te creëren zonder te stigmatiseren. Dit alles liefst binnen een participatief kader, wij zien cultuur als een 
middel om dit te bekomen maar willen dit ook breder bekijken over verschillende beleidsdomeinen. In nauwe samenwerking 
met de sociale dienst willen wij zoeken naar manieren waarop iedereen kan participeren in het sociaal-cultureel leven in He-
miksem en naar een manier om een domein-overschrijdend beleid te voeren met oog voor elke inwoner. 

Met kunst in het openbaar domein willen wij ook oog hebben voor de beeldende kunst en willen wij projecten uitwerken die 
maken dat iedereen, zonder drempel, kan genieten van kunst in onze mooie gemeente. 

We vergeten hierbij uiteraard ons verleden niet en hebben aandacht voor ons erfgoed. Wij zullen dan ook inspelen op de ini-
tiatieven die in dit kader genomen worden en het Gilliot & Roelants tegelmuseum en de heemkundige kring kunnen op onze 
steun blijven rekenen. 

3.3 Socio-culturele beleving 

3. Visie
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3.3 Socio-culturele beleving 

3. Visie

• Onze inwoners moeten elkaar kunnen ontmoeten op uitgelezen plaatsen. 

De gemeenteplaats moet het kloppend hart van onze gemeente worden, m.a.w. een sociale ontmoetingsplaats bij uitstek wor-
den. 

Een lange weg is al afgelegd, de realisatie van ons nieuw dorpscentrum komt nabij. 

Dankzij de toegezegde Vlaamse subsidies voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel kunnen we deze heraanleg mooi 
koppelen aan de werken die nodig zijn in de Assestraat en het Kerkeneinde. We verfijnen de plannen nog verder en leggen ze 
nog eens opnieuw voor aan inwoners en plaatselijke middenstanders. 

Het oude gemeentehuis is vrij gekomen na stopzetting van activiteiten van de vorige erfpachter. We willen voor dit gebouw 
terug een langlopende erfpachtovereenkomst afsluiten. Om het gebouw aantrekkelijk te maken voor een nieuwe erfpachter 
moeten we het gebouw eerst volledig ontruimen en opgelopen schade aan de daken laten herstellen. 

Om de kleine binnenkoer van de abdij beter geschikt te maken voor socio-culturele evenementen zal deze in eigen beheer he-
raangelegd worden, we voorzien tevens sanitair die ook door de bezoekers van het tegelmuseum kunnen gebruikt worden. Met 
een aangepaste sfeerverlichting kleden we deze binnenkoer verder aan tot een feeëriek geheel. 

Voor de restauratiedossier van de zuidvleugel van de abdij is het wachten op de subsidies van Erfgoed Vlaanderen. Om het res-
tauratiedossier verder af te werken starten we de ‘studie technieken’ nog op. 

• Verenigingen blijven een belangrijk deel in onze samenleving, we ondersteunen hen 

Onze jeugdverenigingen vangen veel plaatselijke jongeren op en bezorgen hen een boeiende jeugd. Om de veiligheid van de 
jeugdlokalen te verbeteren voorzien we investeringssubsidies om deze te laten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. 
Ook nemen we maatregelen om de logistieke ondersteuning voor al onze verenigingen te verbeteren. 

We voorzien plaats voor verenigingen of organisaties in de vrijgekomen lokalen in Depot Deluxe en optimaliseren de toegang 
tot de polyvalente ruimte.  
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3.4 Een veilige, nette en fijne buurt

3. Visie

Binnen de politiezone Rupel voeren we de strijd voor een  
veilige gemeente verder op. Een uitbreiding van het korps met 
10 manschappen is reeds in de politieraad goedgekeurd Op 
termijn bekijken we nog 6 extra aanwervingen. De brandweer-
post Hemiksem binnen de brandweerzone Rivierenland blijft 
voor onze gemeente meer dan noodzakelijk. We zullen blijven 
ijveren om deze post te voorzien van alle nodige materiaal om 
alle eerstelijn-interventies uit te voeren. 

We blijven ook uitkijken naar opportuniteiten om het service 
level verder te verbeteren, de motivatie van de brandweervrij-
willigers hoog te houden en de gemeentelijke bijdrage onder 
controle te houden. We moeten ook nagaan hoe we, in samen-
spraak met de omliggende gemeenten, de dringende medi-
sche hulp in onze gemeente kunnen verbeteren. 

• Aan veiligheid werken we samen

De Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) leveren een belangrijke 
bijdrage aan de effectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel 
in de gemeente. In samenwerking met de politiediensten blij-
ven we verdere samenwerkingsvormen tussen het buurtinfor-
matienetwerk, de leden en de politie onderzoeken. We moedi-
gen onze inwoners verder aan lid te worden van een BIN en om 
effectief meldingen te doen van verdachte omstandigheden. 

Om de pakkans op sluikstorters verder te verhogen investeren 
we in de aankoop van minimum 1 extra vaste mobiele camera. 
Deze camera’s kunnen eenvoudig verplaatst worden naar een 
aantal vaste punten binnen de gemeente, maar kunnen ook 
kortstondig elders doelgericht ingezet worden. Deze camera’s 
kunnen ook ingezet worden om andere vormen van overbelast 
te registeren. Samen met de vaste camera’s aan onze gemeen-
telijke gebouwen en ons ANPR-netwerk breiden we het came-
ranetwerk verder uit. 
Hemiksem is een hartveilige gemeente en wil dit in de toe-
komst verder blijven.  We blijven opleidingen voorzien voor 
het gemeentelijk personeel en plaatsen een extra AED in het 
administratief centrum. We sluiten voor het onderhoud van 
deze AED toestellen een onderhoudscontract af. 

Om het BE-alert systeem optimaal te laten renderen is het be-
langrijk dat zo veel mogelijk inwoners zich aangemeld hebben 
op dit systeem. Wij zullen acties organiseren om het aantal 
aangesloten inwoners te verhogen. 

• Een propere gemeente voor iedereen

Zwerfvuil en sluikstort aanpakken blijft een prioriteit. 
We blijven de bestaande projecten verder ondersteunen en 
leggen deze legislatuur extra de nadruk op de aanpak van si-
garettenpeuken. Zo voorzien we asbakken aan alle bushaltes.  
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• We informeren onze inwoners over de 
mogelijkheden van onze sociale dienst.

Het is belangrijk dat er voldoende informatie gegeven wordt in 
verband met de service die de gemeente aanbiedt om gezin-
nen te helpen die moeilijkheden hebben. 

De potentiële cliënten van onze sociale dienst zijn dikwijls niet 
de gebruikers van de digitale media. Daarom is het belangrijk 
om via Hallo Hemiksem regelmatig begrijpbare informatie te 
geven over de hulp waar inwoners in moeilijkheden beroep 
kunnen op doen. 

We organiseren een gezondheidsbeurs en een seniorenbeurs 
om ook op deze manier de doelgroepen laten kennis te maken 
met alle faciliteiten die men via onze gemeente kan aanvra-
gen. 

Via het ‘Huis van het Kind’ zetten we volop in op preventieve 
gezinsondersteuning. Ook organisaties zoals Tochtgenoten en 
het buurthuis maken mee deel uit van een integraal en af-
gestemd beleid met betrekking tot toegankelijkheid van de 
lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van kin-
derbescherming. 

• We verbeteren de sociale huisvestings-
mogelijkheden aangeboden door ons 
OCMW 

Het OCMW beschikt over een aantal serviceflats en een aantal 
woningen die ter beschikking gesteld worden aan kansarmen. 
De laatste jaren is de bezettingsgraad van onze serviceflats 
opmerkelijk gedaald – we nemen maatregelen zodat deze ser-
vice flats opnieuw aantrekkelijk worden. 

Ons OCMW heeft nog een aantal wooneenheden ter beschik-
king voor sociale verhuur. Vrijgekomen woningen zullen enkel 
nog aangeboden worden via kortdurende contracten. 

Een aantal van die oudere woningen zullen op termijn ver-
kocht worden. Via toekenning van een huursubsidie zal het 
OCMW in staat blijven om kansarmen te helpen een woonst 
te vinden. 

• Duurzame ontwikkeling 

Het is van groot belang om niet enkel voor onze eigen deur te 
vegen. Wat aan de andere kant van de wereld gebeurd heeft 
een impact op ons en de keuzes die wij maken hebben een 
impact op mensen aan de andere kant van de wereld. 

Wij leven niet op een eiland en willen hier dan ook de aan-
dacht op vestigen via een het organiseren van sensibilisatie-
campagnes rond wereldthema’s zoals klimaat, waterschaarste, 
armoede,… 

We willen onze Noord-Zuid Raad de mogelijkheid bieden hun 
werking te versterken en in samenwerking zullen wij ervoor 
zorgen dat wij ons Fairtrade-label kunnen behouden.  

3.5 We trekken volop de sociale kaart in Hemiksem. 
We organiseren, ondersteunen lokale initiatieven, 
stimuleren en sensibiliseren de inwoners van  
Hemiksem. 

3. Visie
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• We investeren verder om onze CO2-doel-
stellingen te halen. 

Daar waar mogelijk worden voertuigen van de gemeente die 
aan vervanging toe zijn vervangen door CNG of elektrische 
voertuigen.

Het vervangen van de lampen van de openbare verlich-
ting door LED-verlichting heeft een belangrijk effect op het 
stroomverbruik. 

Bovendien zal deze “ver-LED-ding” bijdragen tot het veilig-
heidsgevoel omdat de openbare verlichting kan gedimd wor-
den over gans de gemeente in plaats van het alternerend do-
ven van de verlichting zoals het nu gebeurt. 

• Verder investeren in milieu- en klimaat-
maatregelen 

Hemiksem is een gemeente waar aandacht wordt besteed aan 
milieu en klimaat. We willen dat elke inwoner op wandelaf-
stand van zijn woning kan genieten van een stukje natuur. 
Hiervoor investeren we verder in de groene ring. 

Met een ecologische aanpak van het groenonderhoud streven 
we naar een verhoging van de biodiversiteit. Samen met de 
milieuraad organiseren we minstens 1 publieke actie om deze 
thema’s breed onder de aandacht te brengen. We voorzien sub-
sidies voor milieuvriendelijke renovaties aan woningen indien 
er nog financiële mogelijkheden zijn binnen de bestemde gel-
den van de stedenbouwkundige last. 

We streven naar het verkleinen van het aantal kg afval per 
inwoner en ondersteunen de invoering van de ‘PMD plus’ zak. 
We willen ruimte voorzien voor onze kinderen om te kunnen 
spelen in de natuur. Hiervoor willen we twee speelbossen in-
richten. We zullen deze in samenspraak met onze inwoners en 
het regionaal landschap ontwikkelen. 

• Dierenwelzijn 

We vinden dierenwelzijn belangrijk. De komende jaren willen 
we inzetten op de beweging en huisvesting. Verder moeten 
onze inwoners voldoende informatie ter beschikking hebben 
over dierenwelzijn. Verwaarlozing van huisdieren is niet te to-
lereren. Het moet dan ook duidelijk zijn waar schendingen van 
dierenwelzijn kunnen worden gemeld. Naast het welzijn van 
de huisdieren zetten we ook projecten op om inheemse soor-
ten te beschermen. 

Concreet maken we werk van een huisvesting voor zwerfkat-
ten, plaatsen we uitdagende speeltoestellen op iedere hon-
denweide, maken een zwemvijver voor honden en voorzien 
samen met natuurpunt en het regionaal landschap nestkastjes 
voor vogels om enkele inheemse soorten te beschermen zoals 
de huismus en de gierzwaluw. 

Om het dierenwelzijn te garanderen moeten inwoners correct 
geïnformeerd worden. 

Wanneer er inbreuken op het dierenwelzijn worden vastge-
steld moet dit vlot gemeld kunnen worden. 

Er komt een webpagina waar alle info over dierenwelzijn 
wordt verzameld. Hier vind je alle informatie over dierenwel-
zijn; van de locaties van hondenweides, asiel, dierenhulp, vo-
gelopvangcentrum, tot hoe je je kippenhok kan beschermen 
tegen marters en vossen. 

Op deze webpagina vind je ook de weg om klachten of inbreu-
ken te melden.  

3.6 Milieu en omgeving

3. Visie
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3.6 Milieu en omgeving

3. Visie

• Omgeving 

Hemiksem moet een mooie en gezellige gemeente blijven. Iedere inwoner moet groen en natuur op wandelafstand kunnen 
vinden. We moeten een mix houden tussen appartementen en ééngezinswoningen. Het moet aangenaam werken en wonen zijn 
binnen de gemeente met de mogelijkheid om ook als kleine ondernemer in Hemiksem te starten. 

We zorgen voor meer publieke groene open ruimte. De afgelopen 12 jaar hebben we al 10ha extra publieke groene open ruimte 
gekregen dankzij aanpassing van het RUP Dorp, inrichting park Den Akker en de aankoop van gronden langsheen de Bredestraat 
en achter de Varenstraat. 

In deze legislatuur creëren we nog 12ha extra publieke ruimte met de uitwerking van het ecologisch park op de voormalige 
Bekaertsite, de ontwikkeling van de groene vingers aan de Schelleakker en de aankoop van gronden langsheen de Asterlaan. 

Tegen eind 2025 zal iets meer dan 12% van de totale grondoppervlakte van onze gemeente publiek open ruimte zijn. In 2007 
was dat nog 8%. 

Hemiksem is reeds erg dicht bebouwd. Met een politieverordening leggen we voorwaarden op in welke omstandigheden men 
van een woning een meergezinswoning kan maken. Zo willen we voorkomen dat er op verkeerde locaties een nog hogere druk 
ontstaat op parkeermogelijkheden en mobiliteit. We zullen vastleggen waar het nog wenselijk is om woningen om te vormen 
tot meergezinswoningen en waar niet. 

We willen een nieuwe visie ontwikkelen voor de zone rond het bedrijf Lamifil, waaronder de oude schoolgebouwen langs de 
Bouwerijstraat. Momenteel is dit woonzone en dit geeft echter conflicten met de industriële bestemming van Lamifil. Daarom 
willen we met het opstellen van een RUP de bestemming van wonen wijzigen naar KMO en bufferzone. Zo komt er ruimte voor 
kleine ondernemers vrij binnen de gemeente. Er zal ook rekening gehouden worden met de huidige bewoners om hen te inte-
greren binnen het RUP. 

Daarnaast willen we ook dat het oude schoolgebouw wordt afgebroken zodat de Bouwerijstraat geen verloederde indruk maakt. 
De bloemmolens op de grens met de gemeente Schelle blijven in de huidige staat een doorn in het oog. 

De bloemmolens en omgeving moeten worden omgevormd tot een inkompoort van de gemeente. De huidige bestemming moet 
worden omgevormd naar een beperkte woonzone of groenzone. De bestemming kan gewijzigd worden naar woonzone omdat 
er reeds sinds honderden jaren bebouwing aanwezig was, los van het gewestplan dat werd opgesteld. Indien, vooraleer een 
nieuwe bestemming kan gegeven worden aan de site, de veiligheid in het gedrang komt, doordat er gevaar is door afbrokkeling 
of instorting, wordt het gebouw afgebroken tot 3 meter hoog. 

Om huisjesmelkers te ontmoedigen en de kwaliteit van huurwoningen te bewaken voeren we een verplicht conformiteitsattest 
in.  
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Deze beleidsverklaring geeft zeer concreet de weg aan die onze gemeente 
de volgende jaren zal volgen. We geven inspraak via onze adviesraden en 
betrekken onze inwoners. 

We nodigen iedereen uit om constructief en opbouwend mee te werken aan het 
welzijn van al onze inwoners en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie 
gemeente. 

Tijdens de komende bestuursperiode zal de gemeente voor een bedrag van on-
geveer 22 miljoen euro investeringen doen om Hemiksem te verbeteren, aan te 
passen en met een lange termijnvisie een stevige basis te leggen voor de toe-
komst. Hemiksem zal hierbij op verschillende vlakken investeren, zodat iedere 
inwoner uit verschillende sociale achtergronden alle opportuniteiten krijgen die 
aansluiten bij onze slogan “Helemaal Hemiksem”.  Om dit alles kunnen realiseren 
kunnen we op ongeveer 9 miljoen euro subsidies rekenen vanuit diverse hogere 
overheden.

Het contact met de inwoners zullen we dan ook versterken door een open  
communicatie op verschillende vlakken door uitbreiding van het gemeentelijke 
magazine Hallo Hemiksem van tweemaandelijks naar een maandelijkse editie. 
Ook toekomstgerichte communicatie via sociale media en onze app zullen we 
uitbreiden en bijsturen aan de noden van de inwoners.

 

4. Slotconclusie


