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Persbericht 9 december 2015  
 
Planning 2016  
 

 

 

Inleiding 

 

Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2013 werd het meerjarenplan 2014 -2019 goedgekeurd. 

In dit plan werden de doelstellingen vastgelegd  voor de komende legislatuur: waar wil Dendermonde als 

stad op inzetten? Welke acties gaan we ondernemen om onze dienstverlening en werking verder uit te 

bouwen en te verbeteren? Hoe maken we van Dendermonde een aangename stad om te wonen en te 

werken? 

 

In het meerjarenplan zijn een aantal speerpunten geformuleerd waarop de focus wordt gelegd. Concreet 

gaat het over de stad Dendermonde als duurzame, ondernemende, zorgzame, veilige en dienstverlenende 

stad. Ook in 2016 wordt hier verder aan gewerkt. 

 

Onderstaand worden een aantal punten naar voren geschoven door de leden van het schepencollege. Deze 

punten worden ter debat voorgelegd aan de gemeenteraadsleden op woensdag 16 december 2015.  

 

 

Speerpunt: Duurzame stad 

 

- Overdekte afscheidsruimte begraafplaats Baasrode en/of Grembergen  

De afscheidsruimte voor het waardig afscheid nemen van overledenen is voorzien in Baasrode en/of 

Grembergen. 

 

- Restauratie en museale inrichting van het Stadhuis met Belfort 

De restauratie betreft de gelijkvloerse voorkant van het Stadhuis (de voormalige kantoren van de 

toeristische dienst en jeugddienst) en beoogt de ontmanteling van niet-waardevolle 

bouwconstructies en de restauratie van het interieur op basis van de resultaten van de 

vooronderzoeken (bouwhistorisch onderzoek). Onder meer de oorspronkelijke lakenhal zal in ere 

worden hersteld. De gerestaureerde ruimtes worden museaal ingericht rond het thema 

‘Dendermonde voor, tijdens en na de Groote Oorlog’. De nieuwste audiovisuele technologie wordt 

hierbij toegepast. Ook het Belfort wordt gerestaureerd.  

 

- AGB: verwarmingsinstallatie en renovatie kleedkamer en sanitair 

In de loop van 2016 wordt de realisatie van de stookplaatsrenovatie van sporthal Oudegem gepland. 

Verder is er een definitief ontwerp voor nieuwe kleedkamers en sanitair in de sporthallen van Appels 

en Oudegem voorzien. 

 

- Optimalisatie patrimonium 

In de loop van 2016 zal het gebruik van het patrimonium van de stad en het OCMW verder onder de 

loupe worden genomen binnen de werkgroep ‘patrimonium’.  Doorheen de jaren is het interne 

gebruik voor dienstverlening, maar ook het externe gebruik (o.a. door verenigingen) geëvolueerd. Er 

is nood om na te gaan of optimalisatie van het gebruik mogelijk is, zodat eveneens de onderhouds- 

en beheerskosten optimaal worden benut. 
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- Brandweerkazerne 

De realisatie van een nieuwe brandweerkazerne langs de Oude Vest zal in twee fasen gebeuren. Als 

eerste wordt de broodnodige vergroting van de garagehal aangepakt. Tevens wordt de uitrit voor de 

prioritaire voertuigen verplaatst naar de Leopold II-laan. In deze fase wordt ook de aanleg van een 

publieke buitenparking voorzien. 

In een tweede fase, met uitvoering na 2019, worden de administratieve gebouwen, kleedkamers, 

sanitair … vernieuwd. In 2016 wordt gestart met de opmaak van het ontwerp van de nieuwe 

kazerne. 

 

 

 

- Jeugd- en dienstencentrum Appels 

Voor Appels werd in de loop van 2015 de aanbesteding voor een nieuw jeugd- en dienstencentrum 

gelanceerd. De open aanbesteding leverde slechts twee inschrijvingen. Beide inschrijvingen zijn 

aanmerkelijk duurder dan de budgetraming. Bovendien bevatten beide inschrijvingen leemtes, 

hetgeen kan leiden tot substantiële onregelmatigheid. Gelet op deze juridische en financiële 

problemen bij de aanbesteding wordt momenteel onderzocht hoe dit dossier verder aan te pakken. 

 

- Plattelandseducatie 

Jong en oud terug vertrouwd maken met onze lokale voedselproductie in en om het Dendermondse 

landschap, maar ook in de klas. Onze landbouwkoffers voor kleuter- en lagere scholen dragen 

hiertoe bij.  

 

- Landbouw en dierenwelzijn 

De landbouwers ondersteunen we verder via de landbouwraad en lokale premies. Verder willen we 

in 2016 ook verder inzetten op het welzijn van dieren met het verderzetten van de sterilisatie van 

zwerfkatten. 

 

- Trage wegen 

In 2016 werken we verder aan het Trage Wegennetwerk. In Baasrode herstellen we een aantal 

wegen. In Mespelare inventariseren we de bestaande wegen samen met de inwoners en het 

Regionaal Landschap Schelde-Durme en proberen we deze met elkaar te verbinden tot een echt 

netwerk voor de trage weggebruiker.  

 

- Klimaatplan 

Met het klimaatplan zetten we een eerste stap richting klimaatneutraliteit. In 2016 maken we werk 

van de eerste acties uit ons actieplan. De stadsdiensten geven daarbij het goede voorbeeld door 

verder te besparen op het energieverbruik, de stedelijke vloot aan te pakken en de volledige eigen 

werking onder de loep te nemen. Niet alleen door technische investeringen, maar ook door rationeel 

om te springen met energie en door duurzaamheid verder te implementeren binnen de 

stadsdiensten. We hopen zo ook anderen te inspireren. Samen met inwoners en bedrijven maken 

we graag verder werk van een duurzame, leefbare en klimaatbestendige stad, met goed geïsoleerde 

huizen en waar ruimte is voor landbouw.  

 

Ook het vuilnisbakkenplan past in de visie van ons klimaatplan. De juiste vuilnisbak op de juiste 

plaats zorgt immers ook voor minder uitstoot door onze uitvoeringsdiensten én minder sluikstorten. 

In 2016 starten we met de verwijdering en verplaatsing van straatvuilnisbakken. Verder houden we 

samen met de OVAM de vinger aan de pols met het oog op onze openbare netheid en trachten we 

evenementen duurzamer, energiezuiniger en afvalarmer te organiseren. 
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Speerpunt: Ondernemende stad 

 

- In 2016 worden diverse evenementen en voorstellingen georganiseerd, waaronder: 

o Tentoonstelling 'Die van Aalst':  

CC Belgica presenteert in het late voorjaar de tentoonstelling 'Die van Aalst' waarbij 

hedendaagse kunst getoond wordt uit diverse privécollecties in Vlaanderen. Uniek aan de 

tentoonstelling is dat ze zich afspeelt op 5 locaties in Oost-Vlaanderen, waaronder het Huis 

Van Winckel. Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

o Feestprogramma 20 jaar CC Belgica  

CC Belgica bestaat in 2016 20 jaar en zet dit in de belangstelling met een passend 

feestprogramma. Aftrap van deze verjaardag wordt voorzien tijdens het weekend van 7 en 8 

oktober wanneer het gerenoveerde Belgica Theater voor het eerst aan het ruime publiek zal 

worden getoond. 

 

o Herneming ‘DMD 4t‘ 

De eerste editie van ‘Dendermonde 4t’ werd positief geëvalueerd. In het eerste weekend 

van juli 2016 wordt een opvolgeditie voorzien, gebaseerd op hetzelfde concept. 

 

o Toerist in eigen stad 2016: formule ‘jardin d'amis’  

Bijzondere tuinen vormen het uitgangspunt van de nieuwe editie van Toerist in eigen stad in 

het voorjaar van 2016. Tevens worden de vele bed & breakfasts die de laatste jaren in 

Dendermonde verrezen mee onder de aandacht gebracht. Toerist in eigen stad zal ook de 

deelgemeenten in zijn parcours betrekken. 

 

o Wintering 2 in december 2016 

Toen het vuur- en lichtfestival Wintering in 2014 voor het eerst werd georganiseerd, was het 

meteen een schot in de roos. Dit festival wordt tweejaarlijks georganiseerd. Op zaterdag 17 

december 2016 wordt Dendermonde opnieuw in vuur en vlam gezet. 

 

- Traject visievorming stedelijke musea 

De stedelijke musea ontwikkelen een scenario voor hertekening en optimalisering van hun 

infrastructuur, inhoud, publiekswerking en communicatie.  

De eerste fase van het veranderingstraject loopt en wordt afgerond in de zomer van 2016 

(voorlopige planning). Met een stuurgroep denken we na in 5 sessies (1 in 2015, 4 in 2016) over de 

kansen en zwaktes van de musea en formuleren we een missie en visie voor de toekomst. Deze 

eerste fase zal voornamelijk het inhoudelijke en organisatorische aspect omvatten maar alle thema’s 

komen aan bod (presentatie, communicatie, toegankelijkheid, publiekswerking, gebouwen ...). Alle 

bevindingen van de stuurgroep worden gebundeld en moeten leiden tot een gedragen toekomstvisie 

die we praktisch kunnen uitwerken en toepassen in een volgende fase (aan te vatten najaar 2016).  

Parallel met de inhoudelijke denkoefening doorlopen de musea een traject rond de 

depotproblematiek.  

 

- Herinrichting bedrijfsomgeving VPK  

In 2016 worden de nodige gronden verworven, de aangekochte woningen gesloopt en de 

nutsleidingen aangepast. Het dossier kan ingediend worden ter betoelaging zodra alle gronden in 

het bezit zijn van de stad en vrij zijn voor gebruik. 
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- Kernwinkelhart 

o Jaarlijkse decoratie via thema's (conform Dendermonde Viert, feestvlagjes) 

o Vaste decoratie in kernwinkelhart 

o Digitalisatie cadeaubon via cadeaubonautomaat en ontwikkeling Dendermondse app 

o Ontwikkelen wifiproject in kernwinkelhart en op de Grote Markt 

 

- Publieke buitenparking 

Bij de nieuwe brandweerkazerne langs de Oude Vest wordt in de eerste fase ook de aanleg van een 

publieke buitenparking voorzien. 

 

 

 

- Markt 

In 2015 werd er extra aandacht besteed aan het nieuwe marktplan en marktreglement. Zo werden er 

heel wat abonnementen open geschreven voor plaatsen die al enige tijd vrij bleven. In 2016 willen 

we vooral aan de hand van het openschrijven van toekomstige lege plaatsen een zo een gevarieerd 

mogelijk aanbod verzekeren en via animatie de attractiviteit verhogen. Verder wordt een extra 

marktkast geplaatst op de Oude Vest om de nodige elektriciteitsvoorziening te verzekeren. 

 

 

Speerpunt: Veilige stad 

 

- Uitwerking fietsbeleidsplan 

Het fietsbeleidsplan is afgewerkt in 2015, de acties starten in 2016. We voorzien o.a. de opmaak van 

een bestek voor fietsstallingen op afroep en de aankoop van een fietstelpaal langs de Noordlaan. 

 

- Mobiliteit 

o Aanpassing circulatie in Sint-Gillis  

o Aanpassing kruispunt Hoogveld / Vlassenhout met proefopstelling in Wolvestraat 

o Blijvende aandacht voor schoolomgevingen  

 

Prioritair inzetten op opvolging realisatie langeafstandsfietspaden 

Het stadsbestuur werkt samen met de provincie aan de realisatie van langeafstandsfietspaden naast 

de spoorlijn 53 (Gent – Dendermonde – Mechelen) en een deel naast de oude spoorlijn 52 

(museumspoorlijn). Het stadsbestuur staat in voor de verwerving van de nodige gronden en de 

provincie zorgt voor de realisatie van drie projecten: 

 

1. Aanleg van een fietspad naast spoorlijnen 52 - 53 vanaf Hoogveld tot Baleunisstraat 

2. Aanleg van een fietspad naast spoorlijn 53 op het tracé Meersstraat vanaf 

Gasthuisstraat tot VPK 

3. Aanleg van een fietspad naast spoorlijn 53 vanaf VPK tot station Schoonaarde 

 

- Ruimtelijke Ordening 

o Ontwerpende onderzoeken Hollandse Kazerne en epicentrum 

o Lopende dossiers RUP oude verkavelingen afwerken 

o Planologische attesten voor toekomstperspectief Livovabo en Hermans 

Het bestek voor de opmaak van planologische attesten 'Livovabo' en 'Bouwwerken 

Hermans' is goedgekeurd op GR oktober 2015. De procedure voor de aanstelling externe 

dienstverlener is lopende. In 2016 wordt de opmaak van deze RUP’s voorzien en indien 

mogelijk de goedkeuring. 
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Speerpunt: Zorgzame stad 

 

- In 2016 breiden de sportkampen en apenstaartactiviteiten uit, in overleg met de jeugd- en 

sportdienst en de IBO’s. Hierbij is er extra aandacht voor het opvangaanbod.  

 

- In 2016 wordt verder gewerkt aan het traject kindvriendelijke stad. 

 

- Huis van het Kind 

Er wordt een bekendmakingstraject opgestart met de partners van het samenwerkingsverband. In 

tweede instantie wordt het Huis van het Kind bekendgemaakt bij de gebruikers (kinderen, jongeren 

en ouders). 

 

- Digitaal inschrijvingsplatform 

In 2016 wordt er een digitaal inschrijvingsplatform gerealiseerd voor inschrijvingen IBO. Daarnaast 

wordt er een uitbreiding gecreëerd voor opvangmogelijkheden bij sport- en jeugdkampen. De 

speelpleinwerking wordt ook meegenomen in deze afstemming van aanbod.  

 

- 10.000 stappenplan 

In 2016 zal het 10.000 stappenplan uitgewerkt worden om mensen meer aan te zetten tot bewegen. 

 

- G-sportdag 

Op 25 september 2016 wordt de volgende G-sportdag georganiseerd in en rond het sportcentrum 

Sint-Gillis, na een succesvolle starteditie.  

 

- Seniorensportdag  

Op 10 november 2016 wordt een seniorensportdag georganiseerd, na een succesvolle starteditie.  

 

- Spijbelen 

In het kader van het flankerend onderwijsbeleid werd er samen met het LOP secundair onderwijs 

een werkgroep opgericht rond spijbelen. Het afgelopen jaar werden de cijfers m.b.t. spijbelen in kaart 

gebracht en geanalyseerd om zo tot een projectvoorstel te komen. 

Indien we over voldoende subsidies beschikken, zal gedurende het schooljaar 2016-2017 een anti-

spijbelproject van start kunnen gaan in de Dendermondse secundaire scholen. Met het project willen 

we verbindend werken tussen de school, jongeren en ouders. 

Dit project zou dan ook een mooie aanvulling zijn op het buddyproject en het time-outproject “Cool 

Down”, die de voorbije schooljaren al een vaste waarde geworden zijn in onze Dendermondse 

scholen. 

 

 

Speerpunt: Dienstverlenende stad 

 

- Website 

In 2016 wordt de nieuwe website gerealiseerd. Hier wordt ook de opstart van de nieuwsbrief aan 

gekoppeld. Ook de digitale dienstverlening wordt extra gepromoot.  

De webshop is geïmplementeerd en functioneert voor diverse diensten. Wat de aanvraagprocedure 

voor zalen betreft, wordt er ingezet op een meer transparante aanvraagwijze via een centrale 

aanvraagprocedure op de nieuwe stadswebsite.  

 

- Synergie 
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Ten gevolge van de beslissing van de gemeenteraad en de OCMW-raad (16 september 2015) wordt 

de fusie van de volledige dienstverlening beoogd, waarbij de ondersteunende diensten prioritair zijn. 

De fusie en werking van de ICT-diensten spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

- Dienstverlening 

In 2015 is het ticketsysteem opgestart in het Administratief Centrum. Op basis van de beschikbare 

statistieken worden in 2016 een aantal nieuwe voorstellen onderzocht rond de dienstverlening, zoals 

het werken op afspraak. 

 

 

 

 

- Implementatie nieuw ticketingsysteem in CC Belgica 

De ticketingmodule wordt stopgezet, ze is onvoldoende uitgewerkt voor de schaal van de activiteiten 

van het CC. CC Belgica verkende de markt van de ticketingleveranciers en sloot een overeenkomst 

voor 5 jaar met de huisleverancier van o.a. AB en Vooruit.  Op die manier willen we de online 

ticketing de volgende jaren klantvriendelijker en performanter te maken, zowel voor het publiek als 

voor de medewerkers. 

 

- Opstart cultuurloket 

In 2016 start het cultuurloket in de bibliotheek. Dit richt zich tot al wie in Dendermonde een cultureel 

evenement of culturele werking wil ontplooien. Er wordt gestart met het in kaart brengen van de 

noden, opvolging en evaluatie. 

 

- ‘Digitale bib’ 

Het verder uitbouwen van de 'digitale bib' blijft een beleidsprioriteit: de bib gaat in op opportuniteiten 

op het vlak van 'digitale collectieonderdelen' (bv. aankoop van e-readers, tablets, apps), biedt 

opleidingen/activiteiten aan om de e-inclusie te bevorderen en om klanten kennis te laten maken met 

de nieuwe media. De 3e graad krijgt de gelegenheid om voor een rondleiding via tablet in te 

tekenen. Ook wordt de uitleen van games opgestart. 

 

- Aangepaste dienstverlening bibliotheek 

De stedelijke bibliotheek zet in op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte 

mobiliteit (zorgbib) en voor moeilijk bereikbare doelgroepen. De bib actualiseert haar collectie 

grootletterboeken en koopt een of meer daisyspelers aan. Dit o.a. in functie van het project 'bib aan 

huis'. De werking werd gestart in Baasrode en zal verder uitgerold worden. In de eerste helft van 

2016 wordt dit project in Grembergen opgestart. 

 

- Uitrol netwerk ‘cultuureducatie in de vrije tijd’ (t.g.v. trefmoment vorige week) 

Het eerste trefmoment ‘cultuureducatie in de vrije tijd’ van eind november 2015 was een succes en 

leverde stof op voor tal van acties om dit netwerk betekenisvol te laten starten.  In 2016 worden de 

eerste stappen gezet in de structurele uitrol van dit netwerk. 


