Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties
1. We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht voor de kwetsbare burger
We verfijnen het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en sensibilisering
We ondersteunen de Turnhoutse vierde pijlerwerking
We bieden ondersteuning aan scholen en verenigingen voor mondiale vorming
We blijven inspanningen leveren om het label Fairtrade-gemeente te behouden
We blijven acties, activiteiten en campagnes van organisaties, verenigingen, particulieren, … ondersteunen en werken hiervoor een goed beleidskader uit
We dragen positief bij aan de realisatie van de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de verenigde naties
We ontwikkelen een sterk preventief gezondheidsbeleid
We zetten in op algemene preventie en sensibilisering met betrekking tot gezondheid (m.i.v. preventie alcohol- en tabakgebruik)
Om actieve verplaatsingen en ontmoetingskansen voor iedereen te stimuleren, leveren we extra inspanningen om de toegankelijkheid van het openbaar domein te verhogen
We ontwikkelen acties om het mentaal welzijn van onze inwoners te verbeteren
We ontwikkelen acties die een actieve levensstijl bij onze inwoners bevorderen
We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden
We sensibiliseren rond armoede - zowel intern als extern - en werken hiervoor gepaste communicatiecampagnes uit.
We begeleiden kwetsbare gezinnen met kinderen van voor de geboorte van het kind tot aan de meerderjarigheid om hen een sterke start in het leven te geven
We maken vrijetijdsbeleving toegankelijk en betaalbaar voor iedereen
We bouwen mobiliteit op maat uit
We begeleiden elke burger met een welzijnsvraag op maat naar zelfredzaamheid door gericht financieel te ondersteunen
We werken actief samen met partners in het werkveld, geëngageerde burgers,… en bouwen hiervoor een sterk netwerk uit
We ondersteunen burgers op maat door een integrale aanpak in de hulp- en dienstverlening
We werken drempels naar hulp-en dienstverlening weg door een outreachende werking te ontwikkelen. We sporen actief de meest kwetsbare inwoners op, leiden hen warm
toe naar de juiste hulp-en dienstverlening en werken waar nodig aanklampend
We verminderen non-take up van steunmaatregelen en ontwikkelen daarvoor een methode om (lokale) rechten automatisch toe te kennen
We leiden meer mensen toe naar werk of zinvolle dagbesteding
We begeleiden inwoners met woonnoden integraal en op maat naar een duurzame woonsituatie
We zetten in op levenslang leren voor kwetsbare burgers
We verbeteren de toegankelijkheid van de gezondheidszorg
We richten een team sociale activering op, ingebed binnen de werking van Algemeen Maatschappelijk Werk.
We breiden het bestaande aanbod aan sociale activering uit door nieuwe initiatieven of concepten te ontwikkelen
We breiden het bestaande aanbod aan sociale activering uit door in te zetten op samenwerking met bestaande initiatieven en/of deze toegankelijker te maken
We geven incentives aan initiatieven die in een toegankelijk aanbod aan activiteiten voorzien voor onze doelgroep
We bouwen het aanbod rond laagdrempelige opleiding verder uit
We continueren het welzijnsonthaal op de welzijnscampus
We werken aan een seniorenvriendelijke stad én bouwen voor diverse doelgroepen een volwaardig en vraaggestuurd zorgaanbod uit
We voeren een behoefteonderzoek bij senioren uit
We bevorderen een ruim vrijetijdsaanbod voor senioren
1/24

Pr

N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N

Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties
We informeren senioren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, in het bijzonder zij die dicht bij hun pensioen staan.
We starten overleg op om te kijken hoe we de wachtlijsten (woonzorgcentra/serviceflats) kunnen uitzuiveren en zicht te krijgen op de reële vraag
Samen met zorggroep Orion ontwikkelen we een vierde dienstencentrum
Door het uitbouwen en implementeren van de methodiek van zorgzame buurten ondersteunen we levenslang wonen in eigen buurt
Het lokaal bestuur ontwikkelt in samenwerking met Orion en andere partners een visie rond ondersteunen van mantelzorgers.De dienstencentra ontwikkelen initiatieven om
mantelzorgers te ondersteunen zodat hun draagkracht verhoogt
We geven Welzijnszorg Kempen de opdracht om een CADO (collectieve autonome dagopvang) te ontwikkelen en uit te baten voor zorgbehoevende ouderen i.s.m. Thuiszorg
Kempen
We zetten in op het verder toegankelijk maken van de geestelijke gezondheidszorg voor diverse doelgroepen door het optimaal gebruik maken van het bestaande aanbod
binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, het verder ondersteunen van TEJO en het inzetten op een extra eerstelijnspsycholoog binnen het woonzorgcentrum (in het
kader van uitbouw oriënterend kortverblijf)
We werken jaarlijks minstens 2 acties uit (variatie tussen eenmalig en structureel) om stad Turnhout als dementievriendelijke gemeente te bekrachtigen. Hierbij is het aspect
sensibilisering rond dementie zeer belangrijk
We volgen specifieke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg op zoals de verdere uitbouw AZ Turnhout richting ziekenhuisnetwerk Kempen en de uitbouw van het aanbod
binnen de derdelijnsgezondheidszorg
We maken een zorgambitieplan met nadruk op de nulde en eerste lijn op voor Turnhout dat past binnen een breder stadsregionaal verhaal en aansluit bij de beleidsplannen
van de Eerstelijnszone
We experimenteren rond zorginnovatie met de hulp van proeftuinen waarbij we nagaan of de gewenste impact daadwerkelijk bereikt wordt
We bevorderen de mobiliteit van senioren door het huidige aanbod (MMC, taxicheques, …) te evalueren en bij te sturen indien wenselijk. We ontwikkelen nieuwe initiatieven
indien nodig
We faciliteren levenslang thuis wonen, dit doen we door mensen te informeren en te sensibiliseren over aanpasbaar bouwen en verbouwen en door op zoek te gaan naar
samenwerkingen of projecten (technologische of andere) die ouderen thuis kunnen ondersteunen. Het gaat om initiatieven die een oplossing kunnen bieden aan problemen
die ouderen ondervinden wanneer zij langer thuis willen blijven wonen
Een tijdschrift als Binkenpost is een belangrijk communicatiekanaal voor senioren. In functie van een goede communicatie naar deze doelgroep, stemmen we de stedelijke
communicatiekanalen op elkaar af
We nemen een actieve rol op in de zorgraad van de eerstelijnszorg om het aanbod en onze samenwerkingsverbanden te optimaliseren en de signaalfunctie naar hogere
overheden op te nemen
We ontwikkelen een kader om een beleid rond ruimtelijke ordening en vergunningen te voeren op basis van de welzijnsnoden vanuit zorg(ambitieplan) en
senioren(vriendelijkheid)
We zetten in op informatie, detectie en keten'zorg'
We zorgen voor toegankelijke informatie rond zorg en senioren
Vanuit het welzijnsonthaal zetten we in op preventieve huisbezoeken bij senioren vanuit een brede insteek om hen te informeren over het bestaande zorgaanbod, de
dienstverlening en het vrijetijdsaanbod in en rond Turnhout. Bij senioren met extra zorgvragen, zorgen we voor een warme toeleiding
Vanuit het welzijnsonthaal zetten we in op een laagdrempelig zorgloket: een infoloket waar burgers met zorgvragen terecht kunnen
We zetten in op ketenzorg binnen de tweede lijn en voorzien de nodige middelen aan Orion zodat zij hiervoor een zorgcoach kunnnen aanstellen.
We bouwen een voldoende uitgebouwde locatie voor (buitenschoolse) kinderopvang (in elke schoolomgeving)
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We werken een vernieuwend samenwerkingsmodel voor de buitenschoolse kinderopvang uit samen met de basisscholen om een plaats te creëren voor alle kinderen tussen
2,5 en 12 jaar die in Turnhout wonen en/of naar een basisschool in Turnhout gaan. Hierbij willen we slim gebruik maken van mensen en middelen

N

We zetten in op een langdurige begeleiding op weg naar opleiding en werk van gezinnen die gebruik maken van de kinderopvang
We ondersteunen ouders en kinderen bij een warme overgang van kinderopvang naar school om zo de stap naar onderwijs kleiner te maken
We blijven inzetten op het project Mama Leert! door een intense samenwerking tussen de verschillende partners en willen dit project structureel inbedden binnen het lokaal
bestuur
We vergroenen de buitenruimtes van de opvanglocaties om kwaliteitsvol en veilig buitenspel mogelijk te maken
We nemen een actieve rol op bij het uitwerken van een lokaal loket kinderopvang en een fysiek huis van het kind binnen de stadsregio
We willen de kinderopvang meer zichtbaar maken in de stad
We onderzoeken welke bestuursvorm het meest efficiënt is om kinderopvang te organiseren
We breiden de werking van de buitenschoolse kinderopvang uit met extra locatie in buurt Hellegat: we organiseren voor- en naschoolse opvang voor basisschool SintPietersinstituut Jubileumlaan
We zetten in op een sterk lokaal samenwerkingsverband om de participatie aan het aanbod voor alle kinderen aan buitenschoolse activiteiten (jeugd, sport en
cultuursector)te verhogen
We organiseren 1 loket voor de inschrijvingen vrijetijdsactiviteiten tijdens de schoolvakanties
We onderzoeken of er verbeteringen en/of uitbreidingen mogelijk zijn voor de bestaande IBO locaties en realiseren de verbetervoorstellen die hier geformuleerd worden.
We onderzoeken de mogelijkheid voor een geschikte locatie voor de IBO in Zevendonk
We implementeren occasionele kinderopvang Baby's en peuters Het Lindeke in het gebouw in de Druivenstraat
We breiden de occasionele kinderopvang Baby's en peuters uit met een 2de locatie in het Pioniersgebouw
We zoeken actief naar bijkomende financiering zodat alle ouders gebruik kunnen maken van het inkomensgerelateerde tarief
We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen
In samenwerking met partners (LOP, scholen, CLB, KenG, HvK, Kinderopvang … ) werken we een plan van aanpak uit om te komen tot een maximale participatie aan
kleuteronderwijs vanaf 3 jaar met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen
We ondersteunen scholen en onderwijsinstellingen die zich willen openstellen als brede school om ontmoetingsruimtes en maatschappelijke infrastructuur te creëren om
meer verbondenheid te krijgen
We onderzoeken de mogelijkheden en voorwaarden om de accommodatie van de Kunstencampus ter beschikking te stellen voor derden
Om anderstalige nieuwkomers in het onderwijs de meest gepaste begeleiding te kunnen bieden, zetten we een sterk onthaalonderwijs op
We bieden scholen ondersteuning in het omgaan met diversiteit op school
We bouwen verder aan het traject warme school
We bieden ondersteunende oplossingen om stress en burn-out bij leerkrachten te reduceren
We ondersteunen scholen om een antipestbeleid op te stellen en bieden hen het Fins wetenschappelijke antipestprogramma KiVa aan
Om cyberpesten tegen te gaan zetten we de werking van Digitale Zorg (DiZo) verder en versterken dit door een trekker te zoeken voor de ervaringsgroep DIZO Kempen
We continueren het plan leerrecht waarmee we de ongekwalificeerde uitstroom in Turnhout willen verminderen. Hiervoor faciliteren we 'labo's' waarin scholen en
welzijnsorganisaties samen acties ontwikkelen die schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom moeten tegengaan
We bieden scholen ondersteuning aan door middel van naadloze flexibele trajecten (NAFT) om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. We bestendigen
hiervoor de convenanten met Arktos en Cirkant
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Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties
In samenwerking met LOP, scholen, welzijns- en armoedeorganisaties werken we een plan van aanpak uit om een positieve schoolloopbaan van kinderen in armoede te
bevorderen. We informeren en sensibiliseren scholen en hun personeel over kinderarmoede en rijken handvaten aan om hiermee om te gaan
We zetten een communicatiestrategie op die de keuze voor Turnhout als onderwijs-en studentenstad promoot. Ons sterk flankerend onderwijsbeleid spelen we daarbij uit als
troef
We spelen met beide kunstacademies in op het decreet deeltijds kunstonderwijs en bieden indien nodig nieuwe opleidingen aan
We investeren waar nodig in ons stedelijk onderwijs. We bouwen verder aan de kunstencampus op Turnova site (oa renovatie van het Monument)
We investeren waar nodig in ons stedelijk onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheden om het lokaalgebrek in de basisschool weg te werken
We vernieuwen het sanitair van de basisschool
De SHT (Sport- en Handelsschool Turnhout) werkt stapsgewijs aan de modernisering van haar studieaanbod en zoekt toekomstgerichte, relevante trajecten met focus op
duaal leren
We investeren waar nodig in ons stedelijk onderwijs. We leggen de speelplaats van de sport- en handelsschool opnieuw aan
We investeren waar nodig in ons stedelijk onderwijs. We compartimenteren de SHT
We investeren waar nodig in ons stedelijk onderwijs. We schilderen de lokalen van de SHT
We investeren waar nodig in ons stedelijk onderwijs. We maken een Agion-dossier op voor het bouwen van 8 nieuwe klaslokalen voor de SHT
In het basisonderwijs zetten we de werking van het scholenfonds en de onderwijscheques verder
We zetten de werking van Mama Leert! verder en zorgen voor een structurele inbedding
We zetten initiatieven op om inwoners vertrouwd te maken met nieuwe media
We concretiseren de samenwerkingsovereenkomst met Thomas More in deelovereenkomsten waarin duidelijke wederzijdse engagementen zijn opgenomen en sluiten een
samenwerkingsovereenkomst met de AP Hogeschool met als doel de hogescholen te versterken en de aanwezige expertise vanuit deze onderwijsinstellingen ten dienste te
stellen van het lokaal bestuur
We monitoren de toe- en afnames van het aantal leerlingen om capaciteitsproblemen te voorkomen
We onderzoeken de mogelijkheid om ook in secundaire scholen onderwijscheques te implementeren
We ondersteunen scholen in de aanpak van kinderarmoede door de inzet van brugfiguren in het onderwijs
We ondersteunen kwetsbare gezinnen in het huiswerkgebeuren. Hiervoor continueren we het brugfigurenproject ism het Rode Kruis
We werken een gezamenlijk inschrijvingsbeleid uit om sociale mix te bevorderen en een plaats voor elk kind in een Turnhoutse school te garanderen
We zetten een centraal aanmeldsysteem voor basisonderwijs in Turnhout op en beheren dit
We stimuleren en ondersteunen scholen om via en in de school te werken aan sociale verbondenheid. We rijken tips en methodes aan om alle ouders en leerlingen te
betrekken bij en te laten participeren in de school, én om hen te verbinden met elkaar
We werken aan het welzijn van de dieren
We ondersteunen dierenwelzijnsorganisaties in Turnhout in hun werking
Burgers worden gesensibiliseerd over dierenwelzijn
We organiseren educatieve projecten rond dierenwelzijn op scholen. We zoeken naar partners om het nodige educatieve materiaal te voorzien
We leggen een klachtenregister dierenverwaarlozing en dierenmishandeling aan
We voorzien een chiplezer voor het identificeren van gevonden of verloren gelopen dieren
We treden proactief, bemiddelend en handhavend op tegen dierenleed en dierenmishandeling
We voorzien huisdierstickers voor noodgevallen
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We ondersteunen de uitbouw van een dierenambulance
N
We voorzien specifieke acties om wilde diersoorten te beschermen. We stimuleren burgers om zelf ook actie te ondernemen via een actieve communicatie
N
We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaa
Met oog op een proactieve werking (stimuli en controles) en het bepalen van prioriteiten (handhaving) brengen we de private huurmarkt in kaart, en hebben hierbij
J
bijzondere aandacht voor het grijze wooncircuit
We versterken de private huurmarkt door het aanbieden van dienstverlening op maat van eigenaar-verhuurders, en waar nodig het aanbieden of toeleiden naar een
J
ontzorgingstraject
We controleren proactief alle private en sociale huurwoningen in Turnhout tegen 1 januari 2030 en stellen hiertoe het conformiteitsattest verplicht
J
We bepalen prioriteiten inzake handhaving Wonen, Ruimtelijke Ordening en Volksgezondheid, we stemmen de instrumenten maximaal op elkaar af en zetten deze gericht in J
In die gevallen waar een verhuis noodzakelijk is, nemen we vroegtijdig en op een outreachende en aanklampende manier contact op met de bewoners, en ondersteunen we J
hen in de zoektocht naar herhuisvesting
We nemen actief onze regierol ten aanzien van DE ARK op en sluiten hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af met betrekking tot de gezamenlijke engagementen van stad J
en DE ARK met betrekking tot het bijkomend aanbod en sociale mix, renovatieplanning, inschrijvingen en toewijzingen en leefbaarheid van buurten

We nemen actief onze regierol ten aanzien van DE ARK en SVK op, sluiten woonbeleidsconvenanten af en hanteren de bestaande richtlijnennota Sociaal Wonen
J
We streven een gezonde mix na op regionaal niveau. Hiervoor onderhouden we een constructief overleg met onze buurgemeenten, overtuigen we hen om eveneens
J
bijkomende sociale woningen te realiseren, om de bestaande richtlijnennota sociaal wonen verder toe te passen en om woonbeleidsconvenanten af te sluiten eens een
gemeente haar Bindend Sociaal Objectief heeft bereikt
We nemen actief onze regierol ten aanzien van DE ARK en SVK op zodat elke sociale huurwoning tegen 1 januari 2030 van goede kwaliteit is, desgevallend na uitvoering van
J
een renovatieplan
We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke woonstad, met een goede mix van inwoners. We blijven in de verschillende wijken een verscheiden publiek qua leeftijd, inko
We volgen de demografische evoluties in de regio op om richting te geven aan de gewenste woontypologieën en woonsferen in woonontwikkelingen
N
We selecteren een aantal centrumwijken waar sterke verandering op komst is voor een "Buurt in Beeld"-werking. Daar werken we participatief en op basis van een wijkprofiel N
een buurtverhaal uit dat aangeeft hoe de noden en behoeften van de buurt door middel van opstartende of nieuwe projecten kunnen vervuld worden

We maken wijkprofielen op om noden en behoeften te detecteren, met proactieve focus op de kwetsbare buurten
N
We blijven de norm van 15% sociale huisvesting in projecten van minstens wooneenheden hanteren
N
We maken ruimte voor levenslang wonen door in stadsprojecten een aandeel aanpasbare of aangepaste woningen te voorzien
N
Door het uitbouwen en implementeren van de methodiek van zorgzame buurten ondersteunen we levenslang wonen in eigen buurt
N
We zetten de studie "buurt Otterstraat" in als onderzoekscase voor woonkwaliteit, woonkansen, duurzaam renoveren, economische vernieuwing en buurtinfrastructuur
N
We bouwen Heizijdse velden verder uit tot een groene woonbuurt op fietsafstand van het stadshart. We focussen op de twee opgestarte clusters en het park dat groeit tussen N
fietsbrug, stadsboerderij en ziekenhuis
We geven sturing aan de potentiële woonontwikkelingen in Schorvoort, en vullen die aan met eigen initiatieven. De woonkwaliteit van de huidige en toekomstige bewoners N
verbetert qua divers wonen, multimodale bereikbaarheid, aanwezige voorzieningen en publiek bruikbaar groen
We organiseren samen met DE ARK de vernieuwing van de Parkwijk
N
We bevorderen de werking van de arbeidsmarkt door actie te ondernemen om onbenut talent, hoge studie-uitval en de mismatch tussen onderwijs en beroepspraktijk tegen te gaa
We zetten actief in op het activeren van mensen met een leefloon door het programma WERK verder uit te bouwen
N
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We zetten blijvend in op bedrijfsbezoeken, waarbij tewerkstelling (artikel 60, IBO, BIO,…) wordt toegelicht door middel van diverse maatregelen gekaderd binnen het
N
activeringsbeleid van stad en OCMW Turnhout
We voeren een actieve communicatie naar bedrijven waarbij tewerkstellingsmaatregelen in de kijker worden gezet
N
We zetten blijvend in op het project #Work waar scholen gratis aan kunnen deelnemen
N
We organiseren in een breed partnerschap de Transit schoolverlatersdagen in Turnhout
N
We ondersteunen de secundaire scholen in de organisatie van de scholenbeurs zodat ouders en leerlingen goed geïnformeerd de juiste keuze maken m.b.t. studierichting
N
We ontwikkelen samen met partners (o.a. WEB) nieuwe methodieken om moeilijk bereikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt te activeren
N
We ontwikkelen een softwareplatform om informatie tussen de medewerkers van Programma Werk efficiënt uit te wisselen en om resultaten te kunnen monitoren
N
We starten proefprojecten op die inspelen op het wegwerken van drempels naar werk
N
We bouwen structurele samenwerkingen uit met netwerkpartners op vlak van werkgelegenheid om een betere afstemming te krijgen tussen vraag en aanbod op de
N
arbeidsmarkt. Deze worden verankerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en het lokaal bestuur
We ondersteunen en stimuleren (nieuwe) opleidingen om mensen duurzamer toe te leiden naar werk
N
Samen met andere partners organiseren we een driejaarlijkse jobbeurs met aandacht voor laaggeschoolde werkzoekenden
N
We organiseren jobdates voor mensen met een leefloon
N
We ondersteunen netwerkavonden van Ondernemend Turnhout
N
We bevorderen de werking van de arbeidsmarkt door mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, diverse ondersteunende tewerkstelling (sociale economie, arbe
We houden de regie en investeren in de verdere uitbouw van het project lokale diensteconomie Klein Engelandhoeve
J
We houden de regie en faciliteren de verdere uitbouw van het project lokale diensteneconomie fietspunten
J
We houden de regie in de uitbouw van de Stadsboerderij en faciliteren de mogelijkheden tot lage opstapplaatsen afgestemd op de doelstelling van het activeringsbeleid
J
We volgen de uitbouw van het project Veldekenshof en stemmen dit maximaal af op de doelstelling van het activeringsbeleid
J
We werken met de Stadsregio Turnhout aan een nieuwe invulling voor de regierol sociale economie
J
We zoeken naar een maximale afstemming met project Wijkwerken en VINAC dat werd ingebed binnen de Stadsregio Turnhout
J
We willen drempels (financiële en andere) wegwerken zodat iedereen aan sport kan doen
We zetten de coördinatie van buurtsport verder en versterken de huidige werking
N
We zien er op toe dat er voldoende beweeg- en sportactiviteiten worden aangeboden op een laagdrempelige manier en organiseren zelf een aanbod waar nodig
N
We participeren aan de UitPas Kempen
N
We stimuleren en ondersteunen projecten die een sport- en beweegaanbod aanbieden aansluitend of buiten de schooluren (bv. Moev, Sportsnack, SNS Pas, …)
N
We zien er op toe dat er een G-sport aanbod wordt voorzien in onze regio
N
We evalueren de werking van de sportregio in functie van actuele en prioritaire noden
N
We bouwen actief een kennis- en doenetwerk uit met de onderwijsaanbieders van sportrichtingen
N
We willen het kindvriendelijk beleid verder zetten en nog verbeteren en verbreden
We willen in 2020 opnieuw het label kindvriendelijke stad (2020-2025) behalen
N
We ontwikkelen een nog beter en breder kindvriendelijk beleid
N
We zetten ons in voor alle Turnhoutse kinderen en jongeren
We vernieuwen de samenwerkingsovereenkomst met extern verzelfstandigd agentschap JeP vzw (jeugdprogrammatie)
N
We zorgen ervoor dat Turnhout Speelt toegankelijk en aantrekkelijk is voor alle kinderen en tieners
N
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We bouwen gelet op de hoge nood de werkingen van externe welzijnspartners zoals Akira en Arktos verder uit
We blijven investeren in het organiseren van jeugdevenementen
We onderzoeken hoe de werking en organisatie van het jeugdwelzijnsoverleg kunnen worden versterkt om beter in te spelen op de stijgende noden van maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren
We streven er naar onze jonge vrijwilligers maximaal te ondersteunen
We organiseren 1 loket voor de inschrijvingen van vrijetijdsactiviteiten tijdens de schoolvakanties
We zetten in op een sterk lokaal samenwerkingsverband om de participatie aan het aanbod van buitenschoolse activiteiten (jeugd, sport en cultuursector) van alle kinderen in
de buitenschoolse kinderopvang te verhogen
We blijven financiële ondersteuning verlenen aan jeugdverenigingen en verenigden. We bekijken opnieuw de subsidievoorwaarden en passen deze aan de noden aan
We werken een afwegingskader uit en passen dit toe bij nieuwe initiatieven of bestaande jeugdverenigingen en verenigden die ondersteuning op maat nodig hebben
We behouden de huidige logistieke ondersteuning voor jeugdverenigingen en verenigden
We onderzoeken of het vrijetijdsaanbod in de Stad voldoet aan de noden en behoeften van kinderen en jongeren
We versterken, gelet op de hoge nood, het buurtgericht jeugdwerk
We verstevigen en bouwen de kwalitatieve werking van het team vrije tijd verder uit
We zorgen ervoor dat Speelpleinwerking Wollebos toegankelijk en aantrekkelijk is voor alle kinderen en tieners
We blijven de Speelpleinwerking Bollewos aanbieden voor kinderen met een ernstige beperking
2. We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zich te ontplooien
We ontwikkelen een sterk strategisch plan om te werken aan integratie en samenleven
We bevorderen het samenleven in diversiteit en de integratie van nieuwe Turnhoutenaren en zetten hierbij in op sociale cohesie, toegankelijkheid van diensten en
voorzieningen en emancipatorisch werken. We evalueren de huidige werkingen, ontwikkelen een plan 'samenleven en integratie' en zetten het plan om in een transversaal
beleid
We organiseren een permanente dialoog met mensen met een migratieachtergrond en zetten hiervoor een ontmoetingsplatform op
We schakelen de kracht en expertise van externe organisaties in voor de opmaak en uitvoering van het plan
We zorgen voor afstemming tussen de verschillende outreachende werkingen en versterken deze waar nodig
We stimuleren ontmoeting in de buurten met extra aandacht voor kwetsbare buurten en zetten projecten op om de verbondenheid in de buurt te versterken
We zetten in op die wijken waar er minder of geen sociale cohesie is door een tweede buurtmaker actief projecten op te laten starten of hem bewoners te laten stimuleren
om de sociale cohesie en verbondenheid te verhogen
We breiden het aanbod van de buurtmakerij uit op 3 items (het accentueren van positieve initiatieven en verhalen van inwoners van 1 wijk per jaar, nieuwe trajecten binnen
grote verhuisbewegingen en nieuwe woonprojecten opstarten en kinderen- en jongerenparticpatie vorm geven binnen het concept van de open straatdag).
We maken een kwantitatieve en kwalitatieve analyse om de meest kwetsbare wijken in kaart te brengen en ontwikkelen een integrale aanpak om kwetsbare wijken en
inwoners te versterken
We starten een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen op via een methodiek op maat van de specifieke buurt, de concrete problematiek en de betrokken
doelgroepen
We verduurzamen buurtsport door van tijdelijke contracten over te stappen naar reguliere tewerkstelling voor de buurtsportanimatoren en we versterken buurtgericht
jeugdwerk. We verbinden de beide projecten meer zowel inhoudelijk als in het kader van het subsidiedossier van het decreet bovenlokaal jeugdwerk
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Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties
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We bestendigen het proefproject 't Geburt aan het Merodecenter met als doel om nieuwe manieren uit te testen om de verbondenheid in de buurt te versterken
We werken nauwer samen met de Ark om samenlevingsproblemen in (kwetsbare) buurten snel aan te pakken en om de sociale verbondenheid te versterken
We ondersteunen organisaties om ontmoetingsruimtes en maatschappelijke infrastructuur te creëren om meer verbondenheid te krijgen in de buurt, met extra aandacht voor
kwetsbare buurten. We werven hiervoor een coördinator ontmoetingsruimtes/sociaal culturele infrastructuur aan
We bouwen de lokale dienstencentra uit als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor iedereen uit de buurt, met bijzondere aandacht voor mensen met een beginnende
zorgbehoefte of kwetsbaarheid. Een lokaal dienstencentrum zet in op preventie, gezondheidspromotie, het verstreken van sociale cohesie in de buurt en het sociaal netwerk
van mensen. We bieden informatie en leiden mensen met een welzijnsvraag toe naar de juiste plek
We geven uitvoering aan het kerkenplan
We overleggen om de 3 jaar met de parochies over hun kerken, infrastructuur en eigendommen. We maken telkens een stand van zaken van het kerkenplan
We realiseren het project "Buurtkerk Parkwijk" en komen hierbij tegemoet aan verschillende noden binnen de wijk
We werken samen met de parochie "Goddelijk Kind" en de Steinerschool om een samenwerkings- en exploitatiemodel te maken voor de parochiale infrastructuur en het
schoolgebouw
We onderzoeken de herschikking van de parochiale infrastructuur in Zevendonk, als mogelijke nevenfuncties van de kerk
We onderzoeken samen met de parochies of huidige kerken geschikt zijn voor gebruik door andere religies, religieuze groepen
De Begijnhofkerk wordt verder gerestaureerd en ingericht voor museaal en artistiek gebruik
Voor de kerken die als religieus gebouw in gebruik zijn maken we een meerjarenplan op voor de nodige onderhouds-, herstellings- en restauratiewerken
Voor de kapellen die geen echte functie hebben voor de eredienst worden de kerkfabrieken ondersteund als ze een haalbaar onderhouds- en openstellingmodel uitwerken en
overeenkomen
De Turnhoutse sportclubs zijn onze beste ambassadeurs. We willen de clubs en hun vele vrijwilligers blijvend ondersteunen en hen versterken in hun werking
We steken de kampioenenviering in een nieuw jasje
We bieden financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de aankoop van duurzame sportmaterialen conform het reglement
We bieden financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor het realiseren van private sportinfrastructuur. Daarnaast analyseren we het bestaande reglement en
stemmen we dit af op gelijkaardige reglementen in de andere vrijetijdssectoren
We voorzien een financiële ondersteuning van de Turnhoutse sportverenigingen op basis van een subsidiereglement
We analyseren en evalueren de verschillende reglementen en stemmen ze af op andere vrijetijdssectoren en op de actuele noden van de sportverenigingen
We stellen expertise ter beschikking voor de organisatie en promotie van de activiteiten en evenementen van sportverenigingen en we streven naar een zo actueel mogelijk
databestand om informatie vanuit de sportverenigingen te verspreiden
De stad ondersteunt het cultuurleven en coördineert en stimuleert samenwerking
De stedelijke cultuurinstellingen zetten actief in op een verregaande inhoudelijke samenwerking met tal van non-profitactoren, zowel wat betreft creëren, produceren als
presenteren
We voeren een onderzoek naar nieuwe financiële instrumenten voor extra ondersteuning van kunst en cultuur
We ondersteunen actief inhoudelijk de culturele verenigingen / verenigden
We onderzoeken de mogelijkheden om belangenbehartiger of netwerker te spelen voor niet traditionele culturele verengingen en verenigden
We werken een gemeenschappelijke publiekswerking uit met aandacht voor strips, Kempen en maatschappelijk relevante thema's
We zetten actief in op (educatie van) kinderen en jongeren en kwetsbare doelgroepen
We zetten actief in op digitalisering als maatschappelijke tendens, zodat iedereen hiermee om kan gaan
We zetten in op een uitbreiding van de digitale dienstverlening
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Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties
We implementeren het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS)
De stedelijke cultuurinstellingen werken een kader uit voor infrastructuurgebruik door externen
We evalueren de subsidiereglementen en stemmen deze op elkaar af (werkingssubsidies, infrastructuursubsidies, projectsubsidies)
We evalueren en actualiseren onze kunst- en cultuurconvenanten in samenwerking met de betrokken convenantpartners
De Stad zorgt mee voor aangepaste en betaalbare sportinfrastructuur voor clubs en individuele sporters
We stellen sportinfrastructuur ter beschikking zowel voor sportverenigingen als voor niet clubgebonden sporters
We verlenen advies bij mogelijke nieuwe stadsontwikkelingen waar vrijetijdsaccommodatie voorzien kan worden
We onderzoeken of een solidair systeem haalbaar is voor de huurtarieven van alle Turnhoutse sporthallen
We onderzoeken de mogelijkheden om de realisatie van private sportinfrastructuur te faciliteren
We realiseren sportinfrastructuur op de site Waterheide
We herstellen en vernieuwen de sportmaterialen ten behoeve van de sporthal Stadspark
We bekijken sportinfrastructuurvragen van bovenlokaal belang samen met buurgemeenten
We streven naar bewegingsvriendelijke publieke infrastructuur
We bieden alternatieve locaties voor de onderwijsuren LO voor de Sport- en Handelsschool totdat de nieuwe sporthal gerealiseerd is
We vernieuwen de toplaag van de Finse Piste
We onderhouden de stedelijke sportinfrastructuur
We starten een onderzoekstraject op voor de realisatie van een nieuwe sporthal die aan de noden van zowel de sportclubs als de SHT voldoet
We realiseren een nieuwe stedelijke sporthal om aan de noden van zowel de sportclubs als de SHT te voldoen
We vernieuwen de kunstgrasmat van het korfbalveld in het stadspark
We onderzoeken een alternatieve bestemming voor de tennispleinen in het stadspark
We onderzoeken de kostenefficiëntie voor het onderhouden en exploiteren van een stedelijke minigolf
We zoeken naar mogelijke locaties voor sportinfrastructuurprojecten en zoeken naar mogelijke opportuniteiten in de regio Turnhout
We realiseren een uitbreiding van het kleedkamergebouw op de sporthoeve
Een kindvriendelijke stad heeft nood aan kindvriendelijke jeugdinfrastructuur
We gebruiken de resultaten van de studie kindvriendelijke publieke ruimte als één van de leidraden bij (de afstemming van) publieke ruimtelijke projecten
We blijven gericht investeren in ontmoetings- en belevingspleintjes op maat van de buurt
We maken speelpleinen integraal toegankelijk voor alle kinderen, ook voor kinderen met een handicap
Ook projectontwikkelaars laten we mee investeren in kwalitatief, duurzaam, kindvriendelijk en goed onderhoudbaar openbaar domein
We blijven verder werken aan autoluwe woonwijken, trage wegverbindingen binnen wijken en veilige fietsroutes naar de scholen
Het openbaar domein is er ook voor jongeren. 'Rondhangen' (met respect voor anderen en hun omgeving) moet kunnen maar tegen overlast treden we op
De stad blijft inzetten op fuifzaal Futur
We investeren verder in het Raadsherenpark
We willen van de Wollewei nog meer dan vroeger een echt jeugdcentrum maken
Door de sportdienst, cultuurcoördinatie en het evenementenloket naar het stadskantoor te verhuizen, komt er ruimte vrij voor andere actoren die zich specifiek op jongeren
richten
We maken de lokalen van het jeugdcentrum (o.a. tuinvleugel) gebruiksklaar voor de instuif, kinder-, tiener- en jongerenwerking
We blijven het jeugdhuis structureel ondersteunen
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We zetten meer in op de basiswerking van het jeugdhuis
N
We onderzoeken de haalbaarheid om een speel-o-theek naar het jeugdcentrum over te brengen
N
Kunst en cultuur zijn er voor iedereen en brengen mensen dichter bij elkaar
We organiseren een tweejaarlijks stadsfestival
N
De stad zorgt voor een actieve versterking en (regionale) uitbreiding van de UiTPAS Kempen
N
Turnhout blijft verder inzetten op de Museumpas als toeleidingsinstrument
N
We zetten in op ontmoetingsruimtes en maatschappelijk / culturele infrastructuur om meer verbondenheid te creëren. We streven hierbij naar een optimale afstemming
N
tussen vraag en aanbod en nemen hierin een regierol op
We voeren een onderzoek naar een verbeterde beheerstructuur van het parochiecentrum Meuletiende
N
We ontwikkelen een korte- en langetermijnaanpak voor de herbestemming van het voormalige academiegebouw in de Begijnendreef
N
We verhogen de toegankelijkheid van de nieuwe bib en stellen het gebouw open voor organisaties, buurtgroepen, burgers
N
We ontwikkelen een integrale visie voor een verbeterd beheer van de Begijnhofsite in samenspraak met stakeholders
N
De ontwikkeling van een museumplein/parking/buurtplein aan het Speelkaartenmuseum (inclusief kostprijs) wordt onderzocht
N
We komen tot een nieuw inspraakmodel dat de ambitie heeft om alle mensen te bereiken (mensen van alle leeftijden, scholingsgraad, afkomst, socio-economische situatie …) en da
We ontwerpen een nieuw inspraakmodel waarbij we alle doelgroepen zoveel als mogelijk betrekken bij het stedelijk beleid
N
We rollen het nieuwe inspraakmodel stelselmatig verder uit over de verschillende beleidsthema's
N
We bekijken crowdfunding als instrument om externe middelen te verzamelen voor initiatieven in de stad
N
3. We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie en handhaving
We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit
We zetten de bestaande projecten inzake verkeerseducatie verder en actualiseren deze op basis van nieuwe tendensen
J
We zetten de bestaande projecten inzake diefstalpreventie (preventie van woninginbraak, preventie van fietsdiefstal en het W.I.N.) verder en actualiseren op basis van nieuwe J
tendensen
We zetten de werking van de gemeenschapswachten verder en actualiseren deze werking op basis van nieuwe tendensen
J
We zetten de werking van de drugpreventie en de drughulpverlening eerste lijn verder
J
We zetten de werking van het plan welbevinden/pestactieplan verder en actualiseren dit plan op basis van de recente bevraging van kinderen en jongeren over een
J
kindvriendelijke stad
We bieden het KIVA-project (Fins anti-pest project) aan alle 14 lagere scholen aan en zorgen voor een opvolgingstraject binnen de lagere scholen
J
We zetten de bestaande projecten inzake diefstalpreventie (preventie van woninginbraak, aanbieden van technopreventief advies, aanmoedigen tot oprichten / toetreden tot J
B.I.N.) verder en actualiseren op basis van nieuwe wetgeving en tendensen.
We versterken de naambekendheid en de zichtbare aanwezigheid van de wijkagent in het straatbeeld. Hierdoor vergemakkelijken we de aanspreekbaarheid en
J
bereikbaarheid van de wijkagent
Door betere samenwerking maken we tijd vrij voor de kerntaken van de wijkagent (zichtbaar in het straatbeeld, aanspreekbaar, conflicthanterend/probleemoplossend
J
werken, zelfredzaamheid van de burger aanmoedigen, uitoefenen van signaalfunctie in alle richtingen)
We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid
We starten een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen op via methodieken op maat van de specifieke buurt, de concrete problematiek en de betrokken
J
doelgroepen
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We werken een gemeenschappelijke visie inzake veiligheid en handhaving uit en stemmen de doelstellingen af tussen de verschillende diensten opdat we integraal en
J
geïntegreerd kunnen werken
4. We zetten in op een veilige, verkeersluwe maar bereikbare stad. Hierbij zijn de kwetsbare weggebruikers de norm
Als stadsbestuur werken we aan het tot stand brengen van veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personen
We werken acties uit in functie van toegankelijkheid (ingrepen voor mensen met een beperking, bushaltes, banken, rustpunten, …)
J
We onderzoeken het weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer in het natuurgebied in het noorden van Turnhout en werken een pakket maatregelen uit
J
We realiseren diverse ingrepen in de infrastructuur om knelpunten weg te werken (in functie van circulatie autoverkeer, inritconstructies, verkeersplateaus, snelheidremmers, J
kruispunt Stwg op Tielen en Everdongenlaan, conflictvrij maken kruispunten R13, ongelijkvloerse kruisingen, ontvlochten fietsnetwerken, heraanleg profielen, fiets o strades,
...)
We communiceren en sensibiliseren in functie van het stimuleren van verplaatsingen te voet, met de fiets en het collectief vervoer
J
We breiden het autodelen uit en promoten dit initiatief
J
We nemen actie in kader van de deelfietssystemen
J
We voeren een onderzoek naar een kader voor een lage emissie zone en duurzame logistiek voor het stadshart
J
We stimuleren het elektrisch vervoer
J
We voeren een onderzoek naar een netwerk van mobipunten, als overstap-knooppunten tussen de verschillende vervoersmodi
J
We voeren verder onderzoek naar de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen
J
We werken verder aan de studie 'Noordelijke ontsluiting' en starten een vervolgtraject
J
We actualiseren en voeren het SAVE Actieplan uit
J
We verbreden en verdiepen het ruimtelijk- en mobiliteitsplan van de Stadsregio Turnhout
J
We werken mee aan de opmaak van het "Vervoersplan openbaar vervoer van de Vervoersregio" en aan de opmaak van het "Mobiliteitsplan Vervoersregio"
J
We organiseren verkeerstellingen, monitoren op straat de nieuwe maatregelen en voeren sensibiliseringsacties
J
We werken een visie uit rond mobility as a service (MAAS)
J
We actualiseren het fietsactieplan en voeren het gefaseerd verder uit.
J
We breiden de zone 30 uit
J
We onderzoeken en werken verkeerstechnische maatregelen uit in functie van veilig en zelfstandig bespeelbare en bereikbare speelpleinen en belevingspleinen
J
We onderzoeken en werken verkeerstechnische maatregelen uit in functie van veilig bereikbare schoolomgevingen
J
We onderzoeken en werken het veilig (ontvlochten) fietsroutenetwerk uit
J
We onderzoeken de beperking van 3,5 ton in het centrum in functie van veilige school- en fietsroutes
J
We onderzoeken het weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer binnen de ring, in de mobiliteitskamers (woonwijken) en in de mobiliteitskamers buiten de ring, en we
J
werken een maatregelenpakket uit
We onderzoeken het functioneren van, en de aansluitingen met de ring en andere gewestwegen
J
5. We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke en belevenisvolle stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers
Als centrumstad en hoofdstad van de Kempen nemen we een actieve voortrekkersrol op in de regio
We bepalen in overleg met de partners van de Stadsregio hoe we in de toekomst verder zullen samenwerken
J
We verspreiden actief goede praktijken in de Kempen en in Vlaanderen en tonen hiermee onze voortrekkersrol aan
J
We onderhouden nauwe en regelmatige contacten met bovenlokale beleidsniveaus om ons beleid nog meer slagkracht te geven
J
Als voortrekker en hoofdstad van de Kempen zetten we in op initiatieven die het regionaal denken en samenwerken uitdragen
J
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We activeren onbebouwde percelen en verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door het bestrijden van leegstand en verwaarlozing
We blijven onbebouwde gronden activeren middels een activeringsheffing, en hanteren hierbij een strengere en duurdere aanpak van grondspeculatie (waarbij het om veel
gronden gaat)
Middels gerichte communicatie motiveren we eigenaars om leegstand en verwaarlozing te vermijden en te beëindigen
Middels een heffing ontraden we de eigenaars die, na het voortraject, leegstand en verwaarlozing nog niet beëindigd hebben, om te blijven stilzitten en sturen we aan op een
beëindiging van leegstand en verwaarlozing
Het goed onderhouden van het openbaar groen in alle wijken is belangrijk en we zorgen voor netheid in onze stad
We leggen het huidige en toekomstige groenbeleid vast in een groenbeleidsplan
We verbinden het Stadspark met de zuidelijke woonwijken (Parkwijk, Sint Jorislaan, Rozenlaan) en we richten de Aa-vallei verder in zodat de rivier terug ruimte krijgt
We vernieuwen de inrichting van het stadspark en de bomen krijgen een onderhouds- en veiligheidssnoeibeurt
We breiden het park Heizijdse Velden uit met fase 4 waarmee we de verbinding met het AZ-Turnhout en het Stadsbos realiseren
We breiden het domein Klein Engelandhoeve uit met een wandelpad voor personen met een handicap, senioren en kinderwagens
We leggen tussen Bentelnoord en Bentelzuid de 'groene vinger' Bentel aan. Via een voet- en fietsgangerstunnel onder de ring realiseren we een groene as tussen Sportdomein
de Hoogt in Oud-Turnhout en Turnova
Voor het onderhoud van onze parken en bossen werken we samen met sociale tewerkstellingsinitiatieven
We ondersteunen lokale vergroeningsprojecten in buurten
We beschermen stukjes ‘ruwe en ruige’ natuur en maken er waar mogelijk ruimte voor
We beschermen bedreigde diersoorten
In het domein Klein Engeland bouwen we een vleermuisbunker en een vleermuistoren
We maken een bomenbeleids- en beheersplan op en implementeren het in het groenbeleid
In het vleermuisreservaat 'La Bonne Esperance' bouwen we een nieuwe winterverblijfplaats voor de voor Ingekorven- en Meervleermuis
We beheren wegbermen, zandwegen en (baan)grachten op een correcte manier
We bestrijden invasieve uitheemse planten
We planten nieuwe bossen aan
We geven natuurverenigingen, scholen en burgers die aan natuurbeheer doen een financiële ondersteuning
We optimaliseren de werking van de dienst Groen en Reiniging
Voor de opvolging van de effectieve uitvoering van het groenbeleid voeren we een digitale groenbeheerplanning in
We actualiseren en evalueren het bestaande netheidsplan en sturen waar nodig bij
In uitvoering van het vuilbakkenplan vernieuwen we de straatvuilbakken
We actualiseren het hondenpoepzuilenplan en verbeteren de ergonomie van de (nieuwe) recipiënten
We ondersteunen burgers via deskundig advies (boomdeskundige) voor het onderhoud van monumentale of waardevolle bomen op private eigendom
In nieuwe en bij bestaande projecten met dense bebouwing (waar wenselijk en haalbaar) voorzien we ondergrondse sorteerstraten
We ondersteunen de zwerfvuilvrijwilligerswerking en bouwen deze verder uit
We pakken het sluikstortprobleem aan met preventieve en reactieve acties
Met buurten en wijken zetten we participatietrajecten op die een ordelijk en net openbaar domein vanzelfsprekend moeten maken
We informeren en adviseren burgers met betrekking tot het behoud en/of de realisatie van nieuw waardevol privaat groen
12/24

Pr
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties
We bewaren bij nieuwe projecten waardevolle groenelementen en houden rekening met de onderhoudsvriendelijkheid, klimaatrobuustheid en ecologische waarde van
nieuwe aanplant
We maken een bomen- en groentoets om projecten en omgevingsvergunningsaanvragen te beoordelen
We nemen Groen en natuur in het beleidsplan handhaving op als handhavingprioriteiten
We maken het openbaar domein onderhoudbaar en klimaatrobuust
We bouwen het historische deel van het kerkhof Kwakkelstraat verder uit als erfgoedsite en het overige deel als buurtgroen/park
De aantrekkingskracht die een centrumstad moet hebben binnen de stadsregio en ook daarbuiten, werken we verder uit in een sterk plan 'levend stadshart'
We maken een geïntegreerd promotieplan op om de aantrekkingskracht van Turnhout te versterken met aandacht voor de interactie tussen retail, horeca, cultuur, groen en
toerisme
We richten een Stadslab in in een handelspand in het kernwinkel- of winkelgroeigebied als fysiek aanspreekpunt voor de ondernemers in het centrum
We voorzien in een communicatietool voor laagdrempelige en efficiënte communicatie met ondernemers
We ondersteunen de horeca ondernemers om een ambassadeur te worden van de stad en ondersteunen actief lokale horeca en gastronomie
We continueren het project Rock Paper Pencil, waarbij het belevingsaspect voor het stadshart een belangrijke rol blijft spelen
We ondersteunen de ontwikkeling van de binnengebieden in het stadshart door mee te werken aan de inhoudelijke programmatie
We voeren een actief acquisitiebeleid en begeleiden kandidaat-investeerders en ondernemers via het project Ondernemers(t)huis
We ondersteunen ondernemers door een (starters)coach die gericht advies kan geven op vlak van retail en horeca
We evalueren de werking van de EVA vzw Centrummanagement en hervormen deze indien nodig
We voeren een actief beleid om leegstand van handelspanden in het kernwinkel- en winkelgroeigebied te bestrijden door uitvoering te geven aan de visienota 'Detailhandel
Stadsregio Turnhout'
We monitoren continu het aantal bezoekers in het centrum door een permanente passantentelling
We ontwikkelen innovatieve concepten voor de zaterdagse markt en de antiek- en curiosamarkt aan de Warande
We evalueren de afbakening van het kernwinkel- en winkelgroeigebied en sturen waar nodig bij
We investeren jaarlijks in de aanleg van 1 belevingsplek in het kernwinkel- of winkelgroeigebied van de stad
We blijven inzetten op de structure kwaliteitsverbetering van handelspanden in het kernwinkelgebied door subsidies te verlenen voor gevelrenovaties, wonen of werken
boven winkels en infrastructuurwerken om panden geschikt te maken als handelspand
We zetten in op transformatie van de aanloopstraten naar het winkelhart van Turnhout door langdurige leegstand impulsen te geven en om te vormen naar kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen
We investeren in de verfraaiing van het winkelcentrum door extra ingrepen die meer beleving creëren in het centrum
(Grote) sportevenementen brengen mensen bij elkaar, zetten aan tot sporten, genereren een economische return en verhogen de uitstraling van (en fierheid op) de stad
We werken samen met een sportevenementen bureau om een groot sportevenement in Turnhout te organiseren
We blijven de huidige evenementen evalueren en kijken waar er vernieuwing nodig is
We onderzoeken of we het ISB congres kunnen organiseren in Turnhout
We breiden de 2 jaarlijkse sportbeurs verder uit in samenwerking met de sportraad en de sportverenigingen
Kunst, cultuur en erfgoed dragen in grote mate bij tot de centrumfunctie en de uitstraling van de stad en vergroten de fierheid van de burgers over hun stad
We volgen de inhoudelijke werking van cultuurhuis APB de Warande actief mee op
We renoveren het dak van het Speelkaartenmuseum en onderzoeken de installatie van zonnepanelen
We voeren instandhoudingswerken uit aan de conciërgewoning van het Taxandriamuseum en onderzoeken de mogelijkheden voor renovatie
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We voorzien een fietsenstalling voor het personeel van het Speelkaartenmuseum
We maken een ruimtelijke visie op voor de begraafplaats Kwakkelstraat en stellen een plan van aanpak voor om de inventarisatie en de opvolging van de uitvoering van de
ruimtelijke visie, al dan niet met vrijwilligers, te garanderen
We bouwen een nieuwe infrastructuur voor de Bib en het Archief en openen die feestelijk
We ontwikkelen een (historisch) informatiepunt over en met verhalen van de Kempen
We initiëren een denkoefening over een programma Kempens / stedelijk Woord (literatuur, kennis, debat, reflectie)
We starten het onderzoek naar de haalbaarheid van een bezoekerscentrum militair erfgoed herop
We onderzoeken de haalbaarheid en doelstellingen van een ambitieus 'kunst in de openbare ruimte'-beleid
We voeren een haalbaarheidsonderzoek naar de kandidatuur voor Culturele hoofdstad van Europa
We werken actief mee in de zoektocht naar een ideale beheersstructuur van De Warande
De stedelijke musea verscherpen hun profiel en bouwen minstens een grote tentoonstelling per legislatuur
We voeren een onderzoek naar de noden (en (financiële) haalbaarheid) van een regionaal cultureel en onroerend erfgoeddepot
We onderzoeken waar een eerstelijns loket erfgoed / aanspreekpunt erfgoed ingebed kan worden voor allerhande (roerende/onroerende) erfgoedvragen
We werken nauw samen met en doen actief een beroep op de diensten van projectvereniging Erfgoed Noorderkempen (erfgoedcel en IOED) zowel wat betreft projectwerking
als adviesverlening
We vormen een visie over en voeren een onderzoek naar de herbestemming van de Begijnhofkerk en de toekomstige ontwikkeling van het Begijnhof en het Begijnhofmuseum
We maken een restauratiedossier voor het Begijnhof Museum op
We maken een restauratiedossier voor de Begijnhof Kerk op
Een gelaagde seizoensgebonden aanpak moet worden toegespitst op de diverse soorten toeristen die we willen aantrekken
We evalueren het bestaande aanbod in functie van bereik en afstemming op (één van) de volgende doelgroepen (in prioritaire volgorde): (1) de emptynesters, (2) gezinnen
met kinderen, (3) de weekendtoerist, (4) de (jeugd)groepen en (5) in mindere mate de zakentoerist
We onderzoeken de mogelijkheden van de ontwikkeling van een camperterrein nabij de jachthaven aan de Nieuwe Kaai
We ontwikkelen nieuwe/vernieuwde producten op maat van de omschreven doelgroepen, en met een voldoende spreiding over de seizoenen. Waar we een blinde vlek
ervaren, met name in het najaar, investeren we extra
We ontwikkelen in samenwerking met de logiessector een actieplan rond meerdaags toerisme. De focus ligt hierbij op recreatief kortverblijf. We onderzoeken of specifieke
acties op het vlak van MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) en zakelijk toerisme haalbaar zijn
We evalueren onze onthaalwerking om de dienstverlening nog meer te kunnen afstemmen op maat van de bezoeker op de plek en het moment dat de bezoeker dit wenst.
Dit passen we waar mogelijk in in het bredere dienstverleningsconcept van de stad
We blijven in functie van de vraag van de klant investeren in een selectief toeristisch aanbod in onze shop, en breiden waar mogelijk uit met diverse stadspromotionele
producten
We onderzoeken de mogelijkheid om de dienstverlening/werking van de Stad en Toerisme Provincie Antwerpen, deelwerking Kempen in het voormalig stadhuis te huisvesten
We evalueren de bestaande strategische infopunten (antennes) op diverse plekken in de stad, sturen bij of breiden uit waar nodig, en verbreden en verdiepen de werking
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We werken een thematische programmatie uit voor groepen, organiseren de boekingen op maat van de klant en communiceren het aanbod zo gericht mogelijk. De kwaliteit N
gedurende elke stap van de customer cycle blijf hierbij het streven
We maken in samenspraak met diverse betrokken partners een programma op voor het meer beleefbaar maken van het Bels Lijntje en voeren dit uit
N
Toeristen moeten Turnhout associëren met een dynamische en betekenisvolle stad met rijkelijk erfgoed, winkelmogelijkheden, een gediversifieerd aanbod van evenementen en gas
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We stippelen een geïntegreerd evenementenbeleid uit met weloverwogen criteria op basis van analyse van het evenementenlandschap en het gewenste stedelijk profiel
We bouwen de groene omgeving rond Turnhout verder uit tot een hotspot voor fiets- en wandelliefhebbers, met handige en gemakkelijke doorsteken naar het stadscentrum.
Het groene noorden krijgt prioritaire aandacht vanwege haar unieke natuurwaarden en ambitie tot ontwikkeling regionaal park
We zetten intensiever in op de promotie van ons culinaire aanbod. Dit gaat enerzijds over culinaire evenementen, anderzijds over permanent horeca-aanbod. Specifieke
aandacht gaat hierbij naar korte keten
We investeren in een klantvriendelijke- en efficiënte dienstverlening inzake evenementen
We evalueren de bestaande eigen evenementen in functie van de vooropgestelde criteria en organiseren in eigen beheer (al dan niet deels uitbesteed) een beperkt aantal
imagoversterkende evenementen. Vanaf 2021 zetten we tweejaarlijks in op de organisatie van een stadsbreed stadsfestival met regionaal bereik
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Het Turnhoutse erfgoed is een belangrijke troef voor de uitbouw van het toerisme want het zorgt er mee voor dat inwoners fier kunnen zijn op hun stad. Het Begijnhof als
N
UNESCO werelderfgoed verdient expliciete aandacht
Turnhout in beide wereldoorlogen krijgt zijn plaats in het toeristisch aanbod
N
We actualiseren, in samenwerking met diverse stakeholders, onze visie over het beeld dat we willen uitdragen naar enerzijds de eigen inwoners en anderzijds nietN
Turnhoutenaren en voeren deze visie uit
We blijven maximaal participeren in de mediacampagne van Toerisme Kempen
N
We evalueren kritisch onze banden met de zustersteden en kijken verder naar nieuwe mogelijkheden qua strategische partnerschappen en samenwerkingsverbanden
N
We investeren in de ontwikkeling van het centrum waarbij we voldoende aandacht geven aan groen, horeca, winkels en toeristische mogelijkheden
N
Onze communicatie focust op vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fie
We voeren een nieuwe huisstijl in die we snel organisatiebreed implementeren. Deze nieuwe huisstijl geeft het lokaal bestuur een nieuwe visuele identiteit
J
We zetten in op een volgehouden communicatie over beleid, acties en evenementen rond de thema's armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Daarvoor werken we J
met de betrokken diensten een communicatieplan uit en gaan we telkens op zoek naar de beste communicatiemix, met meer aandacht voor sociale media

Via de interne communicatie informeren we de medewerkers van het lokaal bestuur over beleid, acties en evenementen rond de thema's armoede, verbondenheid, veiligheid J
en mobiliteit. Zo kunnen de medewerkers van het lokaal bestuur de rol van ambassadeur op zich nemen.
We zetten de Bink-campagne verder of vervangen deze op termijn eventueel door een andere campagne die mikt op het verhogen van de fierheid van de Turnhoutenaar
J
We monitoren de stedelijke communicatie-acties en bekijken op basis van de evaluatie welke aanpassingen of extra communicatiekanalen nodig zijn
J
We onderzoeken de zin en de haalbaarheid van een app die communicatie tussen het lokaal bestuur en de inwoners mogelijk maakt
J
We geven meer aandacht aan bijzondere prestaties en verwezenlijkingen van Turnhoutenaren, Turnhoutse bedrijven en organisaties in de communicatie van het lokaal
J
bestuur. Dat kan in het stadsmagazine, maar ook in de digitale communicatie van het lokaal bestuur
6. We zetten maximaal in op slim en duurzaam ruimtegebruik met aandacht voor natuur en klimaat
Als stadsbestuur maken we een duurzame keuze voor natuur en klimaat door een ambitieus milieu-, duurzaamheids- en energiebeleid te voeren. We stellen een wetenschappelijk o
We maken een klimaatplan op waarbij de CO2-uitstoot conform de burgemeestersconvenant tegen 2030 met 40% verminderd wordt. Hierbij hebben we de ambitie om tegen J
2050 klimaatneutraal te zijn. Dit plan wordt wetenschappelijk onderbouwd en we streven naar een zo breed mogelijk draagvlak
We houden de vinger aan de pols met betrekking tot lokale transitie-initiatieven. We promoten en ondersteunen (particuliere) initiatieven rond hergebruik, recyclage,
J
voorkomen van afval, ...We onderzoeken of het aanbieden van premies de hefboom kan zijn om transitie-initiatieven verder te verspreiden, te vergroten of verder uit te
diepen
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We volgen de studie rond energielandschappen van de provincie Antwerpen op en we schuiven onze stad(sregio) als piloot naar voor. We koppelen dit traject aan de
ruimtelijke mobiliteitstudie van de stadsregio Turnhout en het klimaatplan
We nemen een pionierende rol op inzake hernieuwbare energieproductie en staan open voor innovatieve ideeën. We faciliteren hierbij ideeën die passen binnen het
klimaatplan
We maken een warmteplan op voor de stad en zoeken naar een strategie om de omslag naar hernieuwbare warmte zo snel mogelijk te maken. De nodige instrumenten om
de omslag te maken zitten vervat in het plan
We maken een verordening warmte op. Tevens maken we een leidraad op die gebruikt kan worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (warmtenetten vs. warmtepompen)
We rollen het concept van de warmte-eilanden verder uit
We zetten in samenwerking met Fluvius stappen in de uitrol van het Turnhoutse warmtenet op waarbij we streven, om deze middels geothermie te voeden. Hierbij gaan we
op zoek naar 'eilanden' om projectgebonden warmtenetten aan te leggen. Aanvullend gaan we op zoek naar een strategie om de bestaande eilanden te koppelen middels
een moedernet. We zoeken hierbij naar mogelijkheden voor coöperaties zodat burgers kunnen participeren
In het centrum van de stad en in zones met een voldoende woningdichtheid zorgen we er samen met Fluvius voor dat er warmtenetten worden aangelegd (Historische
binnenstad, Heizijde fase 1, Parkwijk, …)
We onderzoeken de mogelijkheden van energie uit lokale biomassa op stadsregionale schaal
In het kader van klimaatadaptatie zoeken we naar een oplossing voor het klimaatbewust koelen van gebouwen
We zetten in op circulaire economie, we onderzoeken in het klimaatplan welke mogelijkheden er zijn
In onze nieuwe stadsgebouwen zetten we in op het voorkomen van hitte en onderzoeken we of koelen door middel van hernieuwbare energie mogelijk is
We maken een zonne- en windplan op. We onderzoeken welke plekken geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Hiervoor zal een studie opgemaakt worden door
een gespecialiseerd studiebureau. De studie kadert binnen een energielandschapsplan
In een vervolgopdracht op het klimaatplan brengen we de onbenutte dakoppervlaktes in kaart en bekijken we de potenties ervan in kader van energieproductie en/of
groen/blauw. We zoeken naar instrumenten om deze daken (op een participatieve wijze) te activeren
Samen met energiecoöperatieven bekijken we op welk stadsgebouw er een collectief zonnepaneelproject uitgewerkt kan worden. We werken hiervoor een duidelijke
strategie en aanpak uit
We spreken mogelijke partners die met waterstof bezig zijn in Turnhout aan en gaan op zoek naar pilootprojecten (opslaan van energie/tankplaats/…)
We zoeken naar manieren om energieparticipatie op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor elke burger (om op die manier voor een meer gedragen en
betaalbaar energiebeleid te zorgen)
We verplichten minimaal 20% burgerparticipatie in alle lokale hernieuwbare energieprojecten
In het kader van klimaatadaptatie bewaken we binnen de ruimtelijke mobiliteitsstudie van de stadsregio welke open ruimtes zeker behouden moeten blijven en waar er nog
kwalitatief verdicht kan worden
We zoeken actief naar participatietrajecten waarbij een debat rond gestapeld en verdicht wonen wordt gevoerd en sluiten daarbij aan
We bouwen een klimaatneutrale, circulaire sporthal. We voeren een studie uit die alle terugverdientijden van investeringen in kaart brengt zodat we een helder zicht krijgen
op de kost van het gebouw en het verbruik gedurende de volledige levensduur/afschrijvingstijden
We onderzoeken de mogelijkheden en de benefits van de invoering van een klimaattoets voor maatregelen en vergunningen. Extra uitstoot van CO2 moet (bij voorkeur in de
Turnhoutse regio) gecompenseerd worden
Voor onze nieuwe stadsgebouwen gaan we de uitdaging aan (bijna)energieneutraal te bouwen. We onderzoeken steeds of circulair bouwen haalbaar is
In het bestaande patrimonium voeren we REG-investeringen uit om de gebouwen energiezuiniger te maken en te investeren in hernieuwbare energie. Als stad hebben we een
voorbeeldfunctie. De REG-middelen kunnen ook gebruikt worden om als stad te participeren in hernieuwbare energie
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We realiseren een (of meerdere) good practises waarmee we circulair bouwen bij ontwikkelaars en aannemers en/of sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen stimuleren
We onderzoeken good practice van circulaire parkeergebouwen in plaats van conventionele bouw
In het onderzoek kwetsbare buurten zorgen we dat energie een indicator en beoordelingscriterium is
Binnen het beleid rond energiearmoede definiëren we verschillende doelgroepen (zoals bv. noodkopers, vme's, eigenaar-verhuurders, huurder, ...). Voor elke doelgroep
ontwikkelen we specifieke instrumenten om het beleid te voeren
Het energiehuis zal een outreachende werking hanteren om de specifieke doelgroep te bereiken
Vanuit de werking van het energiehuis zetten we in op ontzorging van eigenaar-verhuurders
We zetten naast de focus op betaalbaar en kwalitatief wonen in op betaalbare energie
We promoten de werking van de energiemeesters en de energiesnoeiers
We bekijken welke meerwaarde de implementatie van de sustatool kan betekenen
Met huisvestingsmaatschappij De ARK sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af waarbij we meer de regierol in zake van de renovatie van hun patrimonium opnemen
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We stimuleren onze inwoners om grondig te renoveren en te isoleren
We zetten in op coördinatie voor de samenaankoop van duurzame of herbruikbare materialen
We onderzoeken op welke wijze we mensen die investeren in isolatie of zonnepanelen kunnen vrijstellen van de retributie voor het gebruik van de openbare ruimte voor
containers en gevelstellingen
We onderzoeken op welke manier we bedrijven en verenigingen kunnen belonen voor hun klimaatinspanningen
We stimuleren bedrijven om gezamenlijke inspanningen of investeringen te doen in het kader van het klimaat
We willen een modal shift realiseren om het verbruik van fossiele brandstoffen in de stad te laten dalen.
We sensibiliseren en stimuleren vervoer te voet, met de fiets en (openbaar en privaat) collectief vervoer. We zetten in op de modal shift naar onze eigen werking en naar
bedrijven toe. Particulier voeren we promotieacties voor de fiets en collectief vervoer
We ondersteunen (auto)deelinitiatieven, met een extra focus op initiatieven die inzetten op hernieuwbare brandstoffen
We volgen de opmaak van de circulatieplannen van de binnenstad en de wijken nauw mee op in het kader van klimaatadaptatie (kansen voor ontharding, vergroening, ...) en
bewaken de impact van het plan richting de modal shift
We stellen prioriteiten binnen bestaande acties van de burgemeestersconvenant 2020 naar aanleiding van de onderschrijving van de nieuwe burgemeestersconvenant 2030 in
functie van het uitwerken van het klimaatplan
We voeren overleg met de Lijn in functie van emissieloze bussen (elektrische - hybride - waterstof bussen ...)
We houden de visie en het kader over het elektrisch laden up to date
We onderzoeken of een lage emissiezone een goed instrument is om de omschakeling naar alternatieve brandstoffen mee te realiseren in Turnhout. We nemen gezondheid
hierin op als beoordelingscriterium
We voeren een onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame stadsdistributie en overslaglocaties
We onderzoeken of in Turnhout een pioniersproject opgestart kan worden rond een waterstoftankplaats in samenwerking met een aantal Turnhoutse partners uit het veld
We maken een hitte- en overstromingsplan
Binnen het kader van het ontwikkelen van groen-blauwe netwerken werken we verder aan de uitvoering van de groene vingers in de stijl van de noordelijke groene vinger

J
J
J

We maken beleidsplannen op voor groen en bomen. We brengen het bestaande groene weefsel en aanwezige knelpunten in kaart
We behouden en versterken het bestaande groene weefsel. We proberen de belangen van alle partners hierin te vergroten (natuur, landbouw, mobiliteit, toerisme)
Op plaatsen waar onvoldoende groen blijkt voorzien we extra groen

J
J
J
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We onderzoeken de mogelijkheden van het principe van een stadslab om met innovatieve ideeën te experimenteren en deze op een participatieve manier naar buiten te
J
dragen
We zetten actief in op onthardingsprojecten
J
We planten bos aan voor de compensatie van CO2
J
Bij de aanleg van speelpleinen voorzien we zo veel mogelijk groen, rekening houdend met de integrale toegankelijkheid en normering rond speeltoestellen
J
We maken een waterplan op voor de stad
J
We trachten in alle aanleg van openbaar domein zo veel mogelijk water aan de oppervlakte te houden
J
We stimuleren burgers en organisaties bij het onderhoud en aanleg van groen en blauw
J
Vanuit klimaat zetten we in op korte keten omwille van het verminderen van food miles, veerkrachtige lokale landbouw (ikv klimaatadaptatie), biologische productie,
J
plantaardige voeding, afvalarm produceren en consumeren, afval verwerken, …
We volgen de opmaak van een lokale voedselstrategie op waarbij we bij coördinatie, marketing, educatie, sensibilisering en communicatie de focus leggen op de impact van J
en op het klimaat.We hebben bijzondere aandacht voor de vertegenwoordiging van de volledige keten in het verhaal
We ondersteunen ondernemers bij het instappen in het korte keten verhaal. De lokale voedselstrategie en circulair ondernemen zijn hierbij speerpunten
J
Onze eigen projecten (Stadsboerderij, Het Veldekenshof, Klein Engelandhoeve) hebben een voorbeeldfunctie in de werking rond korte keten en circulaire economie
J
We bewaken gebiedsgericht en op integrale wijze de prioriteiten van het klimaatplan bij de opmaak van de ruimtelijke mobiliteitsvisie en bij de instrumenten om deze visie te J
realiseren (bv. voorwaarden en lasten bij ontwikkelingen, ...)
We zoeken actief naar nieuwe locaties om zelfoogsttuinen op te starten op basis van een haalbaarheidsstudie
J
We herbekijken het kader waarbinnen we de volkstuinen kunnen inrichten. We bekijken of er meer volkstuinen (of op andere sites) ingericht kunnen worden
J
We maken een bewuste keuze om het openbaar verlichtingsnet om te vormen naar zuinigere verlichting op basis van een op te maken masterplan
J
De recepties en evenementen die we als lokaal bestuur organiseren maken we duurzaam
J
We brengen een aanbod van alternatieven in kaart om collega's zo veel mogelijk te ontzorgen om evenementen op poten te kunnen zetten
J
We laten vuurwerk niet meer toe wegens de bijzonder grote fijnstof productie en het veroorzaakte dierenleed
J
We bieden op onze eigen evenementen vegetarische en plantaardige alternatieven aan
J
We maken een kader op om organisaties te ondersteunen om hun evenementen duurzaam te organiseren
J
We staan kerstboomverbrandingen en niet-overdekte ijspistes niet meer toe
J
We maken een bedrijfsvervoersplan op voor ons eigen personeel (woon-werk, maar ook werk-werk). We onderzoeken onder andere op welke manier werknemers het meest J
gestimuleerd worden om met de fiets of openbaar vervoer te komen werken. We onderzoeken ook de piste waarbij werknemers (elektrische) fietsen kunnen leasen via de
stad
We zetten in op klimaateducatie bij de scholen op Turnhouts grondgebied. We stimuleren participatieve projecten vanuit de leerlingen. We hervormen de toelage die via de J
scholenconvenant duurzame projecten verstrekt werd
We breiden het eigen wagenpark uit met minstens één elektrische wagen en zetten in op een meer ecologisch gebruik van onze vervoersmiddelen
J
We onderzoeken binnen het pioniersproject rond waterstof of we het eigen wagenpark kunnen uitbreiden met wagens op waterstof
J
We onderzoeken bij welke stadsgebouwen we groene gevels kunnen installeren
J
We nemen steeds de nodige criteria betreffende ecologische, sociale en ethische aspecten op in onze bestekken
J
We onderzoeken hoe we de investeringen in fossiele brandstoffen kunnen beperken
J
Turnhout neemt het voortouw in de uitbouw van het Vennengebied om samen met de omliggende gemeenten het overleg over de haalbaarheid van een Regionaal park op te start
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We starten een visietraject op voor de realisatie van een Regionaal Park met ondersteuning van Regionaal Landschap en in goed overleg met alle stakeholders op het terrein

N

We starten met alle stakeholders een traject op om een visie en ontwikkelingsplan uit te werken voor het kleiputtenlandschap ter hoogte van de voormalige Pannenfabriek
We maken in samenspraak met diverse betrokken partners een programma op voor het meer beleefbaar maken van het Bels Lijntje en voeren dit uit
We starten voor het Turnhouts Vennengebied de gesprekken op om de haalbaarheid van een raamakkoord af te toetsen tussen landbouw en natuur, gebaseerd op de filosofie
van het raamakkoord De Liereman, waarbij rechtszekerheid, respect en erkenning van wederzijdse belangen voorop staan
We maken een inventaris op van missing links, quick wins,… in het Turnhouts Vennengebied en voorzien jaarlijks een budget om deze weg te werken of uit te voeren
We werken een globale mobiliteits- en parkeervisie uit voor het Turnhouts Vennengebied, afgestemd op het toegankelijkheidsreglement. We voorzien in de uitvoering van
deze visie door aanleg van parkeerfaciliteiten en het aanpassen van de rijroutes door het natuurgebied
We investeren in de inrichting en de uitbouw van het domein Klein Engelandhoeve. Inzonderheid een wandelpad voor mindervaliden, rustpunten, het speelbos, de uitbouw
van een hoogstamboomgaard, het project Kempense geit, …
We investeren verder in de uitbouw van de Klein Engelandhoeve als bezoekerscentrum voor het Turnhouts Vennengebied en zorgen voor een kwalitatief onthaal voor de
bezoekers aan het Turnhouts Vennengebied
We faciliteren actief de samenwerking tussen de verschillende bezoekerscentra in de omliggende regio (Klein Engelandhoeve, Stadsboerderij, de Liereman, de Klapekster, het
Boshuisje, Merksplas Kolonie ...)
We voeren acties uit ter verbetering van de biodiversiteit in het Turnhouts Vennengebied
We faciliteren passende economisch en toeristische ontwikkelingen in het Turnhouts Vennengebied
We ondersteunen ondernemers en faciliteren initiatieven die inzetten op korte keten en circulaire economie
We maken een marketing- en communicatieplan op om landbouwers met korte keten productie of een korte keten initiatief te ondersteunen
We zoeken actief naar nieuwe locaties om zelfoogsttuinen op te starten op basis van een haalbaarheidsstudie
We maken een lokale voedselstrategie op met diverse netwerkpartners en staan in voor de coördinatie, marketing, educatie, sensibilisering en communicatie. SmaaktLokaal is
de koepel waaronder we dit positioneren
We organiseren 2 jaarlijks het Vennenfestival op het domein Klein Engelandhoeve en jaarlijks Nazomeren op de Stadsboerderij Turnhout
We ontwikkelen een business case rond innovatieve biolandbouw in Turnhout met ondersteuning van het Innovatiesteunpunt en implementeren gefaseerd
We voorzien in 1 aanspreekpunt voor (startende) ondernemers die een concept in korte keten of circulaire economie willen ontwikkelen
We faciliteren de opstart van een boerenmarkt in Turnhout
We onderzoeken de haalbaarheid van een hub voor korte keten productie in Turnhout, waarbij onder meer experimenten met nieuwe verdienmodellen korte keten
gefaciliteerd worden en kleinschalige productieruimten ter beschikking kunnen gesteld worden
We blijven de Stadsboerderij binnen park Heizijdse Velden als verbindingshub tussen stad en platteland positioneren waar educatie, beleving en korte keten gepromoot
worden
We schakelen de Klein Engelandhoeve, de Stadsboerderij en het Veldekenshof mee in voor de promotie van korte keten en circulaire economie
We zijn zuinig met de open ruimte. Hergebruik, verweving, kwalitatieve verdichting en tijdelijk gebruik is de basislijn in ons ruimtelijk beleid
Bij het ontwikkelen van projecten stellen we, vooraleer er ontwerpen worden opgemaakt, een groeninventaris op
We blijven in het project SLIM nieuwe woonvormen voor verschillende doelgroepen ondersteunen en onderzoeken welke rol we als lokale overheid hierin kunnen spelen
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We blijven in het project SLIM verder inzetten op het ondersteunen en coördineren van tijdelijke invullingen binnen het stadsvernieuwingsproject door behoud van de functie N
sitecoach

19/24

Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties

Pr

We starten in samenspraak met partners (Zorggroep Orion, LiCalab,…) een visietraject op voor het implementeren van vernieuwende samenwerkingsverbanden die sociale
innovatie en cohesie bevorderen en voor het bepalen van de gezamenlijk ambities binnen het Pioniersgebouw en voeren dit uit. Zo vertalen we de innovatieve visie van het
vooropgestelde concept verder binnen het stadsvernieuwingsdossier
We zetten in op sociale innovatie in de kinderopvang met de realisatie van de occasionele kinderopvang, medegefinancierd met Vlaamse middelen van Sociale Infrastructuur
We voorzien ruimtes voor de uitbouw van een fysiek Huis van het kind in het Pioniersgebouw en ondersteunen de stadsregio in het verder uitrollen van het concept (met
specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren)
We ondersteunen de realisatie van het lokaal dienstencentrum in het Pioniersgebouw en werken een beheerssysteem uit met de verschillende gebruikers en stakeholders

N

We voorzien ruimte voor economische activiteiten in het project SLIM waarbij onder meer gezocht wordt naar diensten en producten binnen de welzijns- en gezondheidszorg
Vanuit de Stad voorzien we een borgstelling ter attentie van Blairon NV in functie van het aangaan van een banklening nodig voor de verwerving van ruimtes in het
Pioniersgebouw
We voorzien een achtergestelde lening tav Orion in functie van de actuele bezettingsgraad van de Assistentiewoningen die worden gerealiseerd in het Pioniersgebouw
gedurende een periode van 5 jaar
We werken het project Turnova af
Bij strategische inbreidings- of verdichtingprojecten zetten we in op ontwerpend onderzoek om actiever over de kwaliteiten van een project en omgeving te kunnen spreken
We voeren regie en zijn actor in het Project Parkwijk
We organiseren samen met DE ARK en Fluvius een warmtenet, zodat de Parkwijk een gasloze wijk wordt.
We realiseren het project "Buurtkerk Parkwijk" en komen hierbij tegemoet aan verschillende noden in de wijk
We leggen een nieuwe hoogwaardige fietsverbinding aan tussen stadspark (monument) en Parkwijk (winkels)
We werken verder aan het project Zuidelijk Ring (site Sint Elisabeth)
We voeren regie in de gebiedsontwikkeling Heizijdse Velden
We nemen samen met het Sint Jozefcollege de uitvoering van het masterplan voor hun schoolomgeving op
We voeren regie op de ontwikkeling van het binnengebied Begijnenstraat
We voeren regie op de ontwikkeling van het binnengebied achter het Stadhuis. De voorbouw van het stadhuis wordt volledig heringericht en gerenoveerd
Parallel met het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan en de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan werken we voor de stadsregio een locatiebeleid uit
We leggen de standaard voorwaarden en lasten bij projectontwikkeling voor deze legislatuur vast
We maken het RUP Parklaan Oost op
We gaan actiever op zoek naar vraag en aanbod voor ruimtevragen en zoeken proactief naar verwevingmogelijkheden zowel voor tijdelijke als permanente oplossingen

N
N

We zetten strategische vastgoedtransacties op om te kunnen inspelen op opportuniteiten die kaderen binnen het bestuursakkoord
We maken een handhavingsplan op met handhavingsprioriteiten. We maken gebruik van de dienstverlening van IOK voor het uitvoeren van de taken van een
stedenbouwkundig inspecteur en het opmaken van herstelvorderingen en een herstelbeleid
Voor het centrum gebruiken we het beeldkwaliteitplan om het stadshart verder kwalitatief te ontwikkelen
We houden de participatie door NV Blairon (dochter van het AGB) binnen de vennootschap SLIM Turnhout NV verder aan en blijven zo mee de regie voeren over de
inhoudelijke en ruimtelijke kwaliteit van het stadsvernieuwingsproject
We starten een visietraject op voor de toekomstige parkeerstrategie in en rond de site, in samenspraak met de betrokken stakeholders (SLIM Turnhout NV, NMBS,…) en
voeren hiermee de regie voor de verdere uitwerking van het project SLIM

N
N
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We onderzoeken hoe de inrichting van de fiets-o-strade langs de spoorlijn gekoppeld aan een ondergrondse doorsteek voor de zwakke weggebruiker, versneld gerealiseerd
kan worden en gaan hiervoor de nodige samenwerkingsverbanden aan
We onderzoeken hoe we in de verschillende openbare ruimtes van het project SLIM bijkomende elementen en/of ontwerpprincipes kunnen voorzien die de sociale cohesie
bevorderen
We onderzoeken hoe innovatieve projecten rond zorg en wonen, en nieuwe integrale woon-zorgconcepten om zorg betaalbaar te houden en kansen op isolement te
verminderen, kunnen worden gerealiseerd in het project SLIM
We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein
We stellen een masterplan voor de openbare verlichting op
We werken hydraulische problemen in de riolering weg om onnodig overstorten te vermijden
We onderhouden voet- en fietspaden, rijwegen en pleinen met oog voor het verhogen van de verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor alle leeftijden
We houden de toegankelijkheid van landbouwgronden en de waterhuishouding van deze percelen in stand
We inspecteren en onderhouden de bruggen in het beheer van de stad
We onderhouden onze technische installaties (verkeerslichten, fonteinen,…)
We zorgen voor voldoende banken, speel- en rustpunten en veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers in en tussen wijken
We zorgen voor de omgevingsaanleg Waterheide – White Star
We vormen onze straten en pleinen om die in de meerjarenplanning zijn opgenomen
We vormen het verlichtingsnet om waarvan de lampen uit productie worden gehaald
We verledden de volledige openbare verlichting gespreid over 10 jaar
We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering
We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP
We plaatsen prioritaire IBA's
We maken een waterplan op voor de stad
We realiseren retentiebekkens voor het hemelwater
7. We bouwen Turnhout verder uit tot de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio
We maken werk van de ruimtelijke noden van onze bestaande en toekomstige ondernemers
Voortvloeiend uit de resultaten van de studie bedrijventerreinen maken we ruimtelijke uitvoeringsplannen op om toekomstige terrein(her)ontwikkelingen maximaal af te
stemmen op de bestaande ruimtevragen. We ontwikkelen een visie over het locatiebeleid in functie van het type bedrijvigheid (KMO-zone Parklaan, Philips-site,
Everdongenlaan,...)
We ronden de studie over de site van de Post af en definiëren een vervolgtraject
We maken een opportuniteitenkaart op voor mogelijke economische (her)ontwikkelingen in het centrum, die gekoppeld kunnen worden aan bestaande ruimtelijke noden
We werken de resultaten van de studie bedrijventerreinen verder uit op vlak van duurzame mobiliteit, verbetering van de omgevingskwaliteit, efficiënt ruimtegebruik,…
We onderzoeken de mogelijkheid voor de uitvoering van een mobiscan i.s.m. de POM Antwerpen
We maken een overzichtskaart op van het bedrijventerrein met aanduiding van de aanwezige fietsroutes en groenzones voor de bedrijven
We laten een marktbevraging uitvoeren over gedeelde faciliteiten op het bedrijventerrein
We realiseren een fietsverbinding van het centrum naar het bedrijventerrein Veedijk om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren
We maken werk van een globale oplossing voor de lokale vrachtwagenproblematiek op de bedrijventerreinen
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We starten een visietraject op voor de Philips-site met aandacht voor de verdere uitbouw van de OMC in Turnhout. We zetten een partnerschap op voor de verdere uitbouw
van de innovatie cluster op deze site
We starten de opmaak van een RUP voor de ontwikkeling van Bentel Noord in samenwerking met de gemeente Oud-Turnhout en de Stadsregio
De stad verbindt zich met landbouw als partner en werkt met hen samen
We zetten innovatieve projecten op in samenwerking met landbouwers in het buitengebied
We organiseren een open dialoog met de landbouwers in de stad en optimaliseren de werking van de landbouwraad
We zijn een aanspreekpunt voor landbouwers bij diverse vragen
We willen de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio zijn. We zetten sterk in op samenwerking en ondersteuning
We brengen lokale ondernemers maximaal op de hoogte van de openbare aanbestedingen of bestellingen door het lokale bestuur
We implementeren het concept Ondernemers(t)huis waarbij de éénloket-functie bij de dienst Ondernemen en Werk versterkt wordt. Voor elke vraag van een ondernemer
wijzen we een accountmanager toe, die als aanspreekpunt functioneert
We zetten sterk in op digitalisering en administratieve vereenvoudiging bij het afleveren van vergunningen
We ontwikkelen een communicatieplan om de digitale dienstverlening naar ondernemers kenbaar te maken bij de doelgroep
We continueren de bedrijfsbezoeken om een vlotte dienstverlening naar bedrijven te waarborgen
We zetten in op de uitbouw van het creatief ondernemerschap in Turnhout in samenwerking met de sector
We ondersteunen de organisatie van het jaarlijkse Rock Paper Pencil event in de Warande in samenwerking met een breed partnerschap
We zetten in op de vereenvoudiging van de lokale belastingen op economische activiteiten
We investeren actief in het aantrekken van nieuwe bedrijven in Turnhout
We maken een globale visie op voor de verdere uitbouw van de zorgeconomie op diverse sites in Turnhout in goed overleg met verschillende stakeholders
We maken een globale visie op voor de verdere economische uitbouw van het thema duurzaamheid en energie in goed overleg met diverse stakeholders
We investeren in de verdere uitbouw van Rock Paper Pencil als economisch merk voor de creatieve grafische sector in samenwerking met een breed partnerschap
We zetten in op de verdere uitbouw van het FABLAB en de professionele ondersteuning van creatieve starters door het aanbieden van begeleiding en workshops.
We maken een inventaris van leegstaande panden op
We maken een marketing- en communicatieplan op om bedrijven aan te trekken naar Turnhout
We gaan op zoek naar bedrijven die passen bij de intrinsieke sterktes van onze stad en gaan op prospectie, leggen onze sterktes op tafel om bedrijven te doen kiezen voor
Turnhout
8. We evolueren als organisatie naar een wendbare en open organisatie met een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat
We oriënteren onze middelen maximaal op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en we werken een rentabiliteitsplan uit
We zetten in op het verwerven van bijkomende middelen
We verhogen onze investeringen en houden tegelijk de schuldgraad onder controle
We anticiperen op de uitdagingen van de pensioenkosten op korte en lange termijn
We zetten een opvolgsysteem op om de personeelskost permanent te monitoren
We optimaliseren onze financiële processen en werkorganisatie
We scherpen het financiële bewustzijn van de organisatie verder aan
We screenen de externe partners die wij betoelagen op vlak van de aanwending van de toegekende middelen en bereikte effect in relatie tot onze beleidsdoelstellingen
We bewaken de financiële gezondheid van onze organisatie op korte en lange termijn
Om ons beleid te ondersteunen, definiëren we ken- en stuurgetallen, maken we gebruik van beschikbare data en studies en rapporteren we op regelmatige basis
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We voeren een informatiebehoeftenanalyse uit
We implementeren een dashboard van ken- en stuurgetallen dat als ondersteunende tool dient voor de leidinggevenden sociale zaken in de coaching van de medewerkers
We volgen de uitvoering van het bestuursakkoord en strategisch meerjarenplan op
Op basis van de noden uit de informatiebehoeftenanalyse verzamelen we de nodige gegevens uit de interne organisatie en/of extern
We screenen opportuniteiten van studies en onderzoeken naar de meerwaarde en motiveren onze deelname
We nemen deel aan de bevraging van de stadsmonitor
We zorgen voor een optimaal digitaal beheer van onze interne gegevens
We implementeren een datawarehouse en vullen het gefaseerd
We maken bijkomende analyses op de reeds beschikbare data
We rapporteren beschikbare informatie, zowel brongegevens én analyses, op maat van de organisatienoden
We implementeren DEMAD (duurzame effectiviteitmeter maatschappelijke dienstverlening)
We zorgen voor optimale werkprocessen, efficiënt en kostenbewust.
We zetten een kader voor interne beheersmaatregelen op
We maken een planning om de beheersmaatregelen en audits uit te voeren
We introduceren een systeem van procesoptimalisatie
Onze organisatie profileert zich in haar netwerk als regisseur, facilitator, uitdager, inspirator of stimulator
We brengen alle samenwerkingsverbanden in kaart en verzamelen de nodige basisinformatie
We evalueren de samenwerkingsverbanden op basis van de prioriteiten gesteld in het strategisch meerjarenplan en sturen bij
We maken, met aandacht voor personeelswelzijn en oog voor diversiteit, maximaal gebruik van de competenties in de organisatie om onze doelen te realiseren.
We werken een overkoepelend raamwerk uit voor het HR beleid 2020-2025, vertalen dit naar onze concrete acties en projecten en koppelen dit aan een opvolgingssysteem
We maken een transparant personeelsbehoeftenplan en een personeelsplanning op die gericht zijn op het dichten van de kloof tussen de nodige competenties en de
capaciteit
Vanuit een beleid rond personeelswelzijn verhogen we de betrokkenheid en het engagement van onze medewerkers
We maken onze organisatie diverser
We zetten in op de sociale cohesie tussen medewerkers en ondersteunen het teamgebeuren met personeelsactiviteiten
Met het beleid rond loopbaanbegeleiding en interne personeelsmobiliteit zetten we in op duurzaam werk waarbij we de aanwezige competenties en capaciteit in de
organisatie zoveel mogelijk op de realisatie van de organisatiedoelen richten
We ontwikkelen een opleidingsbeleid dat gericht is op het versterken van leidinggevenden, de link legt met acties uit het strategisch plan én oog heeft voor opleidingsnoden
van medewerkers en teams
We zetten in op verbetering van de processen rond werving en selectie (employer branding, kanalen, procedures) en op de ontwikkeling van onze troeven als werkgever zodat
we ontbrekende competenties en capaciteit in huis kunnen halen
We zetten in op een vraaggestuurde en geïntegreerde dienstverlening
We definiëren binnen welk kader we 'een vraaggestuurde en geïntegreerde dienstverlening' willen realiseren en vertalen dit naar een concept
We realiseren de verbeterprojecten uit het concept op een gefaseerde manier
We zetten een systeem voor klanttevredenheidsbevraging op om onze dienstverlening op continue basis te monitoren en bij te sturen waar nodig
We zetten de nodige structuren op om te komen tot een effectieve en efficiënte interne netwerkorganisatie die een integrale beleidsvoering en een optimale dienstverlening
maximaal ondersteunt en bevordert
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Het IT-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid én gericht op de realisatie van de beleidsdoelen en het verhogen van de efficiëntie
We zorgen voor een gemeenschappelijke basis voor onze kennissystemen.
We bouwen een performante ICT-infrastructuur (netwerk, servers, werkplekken,...) uit met bijhorende security
We optimaliseren het gebruik en de mogelijkheden van onze telefooncentrale en zorgen zo voor een verbetering van de onderlinge communicatie en de dienstverlening
We voorzien een verdere digitalisering en automatisering.
We zorgen - in overleg met de gebruikers - voor de meest optimale software en staan in voor het onderhoud van de toepassingen
9. We voeren onze basistaken en -opdrachten uit
We zijn een slagkrachtige organisatie
We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur
We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking
We continueren de werking van de beleidsgerichte clusters
We maken publieke en private instituties en voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar
De bibliotheek speelt een sleutelrol in het gidsen van de mensen in het informatieaanbod
We ondersteunen verenigingen, verenigden en organisatoren
We bieden een kwaliteitsvol, gastvrij en professioneel toeristisch onthaal aan
We organiseren het deeltijds kunstonderwijs
We verzamelen, bewaren, bestuderen en ontsluiten het erfgoed van Turnhout en de Antwerpse Kempen voor een breed publiek, op een aantrekkelijke, wetenschappelijke en
educatieve manier
We zorgen voor een duurzame woon- en leefomgeving
We installeren een duurzaam ondernemersvriendelijk klimaat
We ondersteunen onze maatschappelijke partners
We overleggen met en vormen de advies- en participatieraden binnen de stad
We nemen in stadsregionaal verband de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren
We voeren een flankerend onderwijsbeleid
We dragen bij tot de realisatie van de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake wonen, middels het continueren van de Intergemeentelijke Samenwerking 'Wonen in de
Stadsregio'
We zorgen voor sociale cohesie in de stad en de buurten
We stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid van de Turnhoutenaren
We voeren een geïntegreerd veiligheids- en preventiebeleid
We stimuleren een gezonde levensstijl en zetten in op ziektepreventie
We leveren administratieve stukken en attesten af
We organiseren basis- en secundair onderwijs
We ontwikkelen inspirerende projecten en organiseren spraakmakende evenementen
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