Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen
Beleidsdoelstelling
1. We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht voor de kwetsbare burger
Sociaal
We verfijnen
beleid het
voorbeleid
iedereen
inzake ontwikkelingssamenwerking en sensibilisering
Sociaal
We ontwikkelen
beleid voor
een
iedereen
sterk preventief gezondheidsbeleid
Sociaal
We ontwikkelen
beleid voor
een
iedereen
sterk strategisch plan om armoede te bestrijden
Sociaal
We bouwen
beleidde
voor
'autostrade'
iedereen sociale activering uit als onderdeel van de brede activering
Sociaal
We werken
beleid
aan
voor
eeniedereen
seniorenvriendelijke stad én bouwen voor diverse doelgroepen een volwaardig en vraaggestuurd zorgaanbod uit
Sociaal
We bouwen
beleideen
voor
voldoende
iedereen uitgebouwde locatie voor (buitenschoolse) kinderopvang (in elke schoolomgeving)
Sociaal
We werken
beleid
aan
voor
eeniedereen
inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen
Sociaal
We werken
beleid
aan
voor
hetiedereen
welzijn van de dieren
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 sociaal
Sociaal
woningaanbod
beleid voor iedereen
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, inkomen, …
Sociaal
stimuleren.
beleid
Betaalbaarheid
voor iedereenis hierbij belangrijk
Sociaal
We bevorderen
beleid voor
de iedereen
werking van de arbeidsmarkt door actie te ondernemen om onbenut talent, hoge studie-uitval en de mismatch tussen onderwijs en beroepspraktijk tegen te gaan
We bevorderen de werking van de arbeidsmarkt door mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, diverse ondersteunende tewerkstelling (sociale economie, arbeidszorg,
Sociaal
artikel 60
beleid
…) aan
voorteiedereen
bieden
Sociaal
We willen
beleid
drempels
voor iedereen
(financiële en andere) wegwerken zodat iedereen aan sport kan doen
Sociaal
We willen
beleid
hetvoor
kindvriendelijk
iedereen beleid verder zetten en nog verbeteren en verbreden
Sociaal
We zetten
beleid
onsvoor
in voor
iedereen
alle Turnhoutse kinderen en jongeren
2. We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zich te ontplooien
Verbondenheid,
We ontwikkelen ontmoeting,
een sterk strategisch
ontplooiing
plan om te werken aan integratie en samenleven
Verbondenheid,
We stimuleren ontmoeting
ontmoeting,inontplooiing
de buurten met extra aandacht voor kwetsbare buurten en zetten projecten op om de verbondenheid in de buurt te versterken
Verbondenheid,
We geven uitvoering
ontmoeting,
aan het ontplooiing
kerkenplan
Verbondenheid,
De Turnhoutse sportclubs
ontmoeting,
zijnontplooiing
onze beste ambassadeurs. We willen de clubs en hun vele vrijwilligers blijvend ondersteunen en hen versterken in hun werking
Verbondenheid,
De stad ondersteunt
ontmoeting,
het cultuurleven
ontplooiing
en coördineert en stimuleert samenwerking
Verbondenheid,
De Stad zorgt mee
ontmoeting,
voor aangepaste
ontplooiing
en betaalbare sportinfrastructuur voor clubs en individuele sporters
Verbondenheid,
Een kindvriendelijke
ontmoeting,
stad heeft
ontplooiing
nood aan kindvriendelijke jeugdinfrastructuur
Verbondenheid,
We willen van deontmoeting,
Wollewei nog
ontplooiing
meer dan vroeger een echt jeugdcentrum maken
Verbondenheid,
Kunst en cultuurontmoeting,
zijn er voor iedereen
ontplooiing
en brengen mensen dichter bij elkaar
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 dat er voor
Verbondenheid,
kan zorgen dat alontmoeting,
die mensenontplooiing
een constructieve bijdrage kunnen leveren
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
Veiligheid,
We bouwen
preventie
het preventief
en handhaving
veiligheidsbeleid verder uit
Veiligheid,
We makenpreventie
werk van en
eenhandhaving
integraal veiligheidsbeleid
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, personenwagens en
Veilige,
goederenvervoer,
verkeersluwe,
waarbij
bereikbare
de meest
stad
kwetsbare weggebruikers de norm zijn
5. We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke en belevenisvolle stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers
Aantrekkelijke,
Als centrumstadbelevenisvolle
en hoofdstadstad
van de Kempen nemen we een actieve voortrekkersrol op in de regio
Aantrekkelijke,
We activeren onbebouwde
belevenisvolle
percelen
stad en verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door het bestrijden van leegstand en verwaarlozing
Aantrekkelijke,
Het goed onderhouden
belevenisvolle
van het
stad
openbaar groen in alle wijken is belangrijk en we zorgen voor netheid in onze stad
Aantrekkelijke,
De aantrekkingskracht
belevenisvolle
die eenstad
centrumstad moet hebben binnen de stadsregio en ook daarbuiten, werken we verder uit in een sterk plan 'levend stadshart'
Aantrekkelijke,
(Grote) sportevenementen
belevenisvolle
brengen
stad mensen bij elkaar, zetten aan tot sporten, genereren een economische return en verhogen de uitstraling van (en fierheid op) de stad
1/2

Pr
N
N
J
N
N
N
J
N
J
N
N
J
N
N
N
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N
J
J

J
J
N
N
J
N

Overzicht beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen
Beleidsdoelstelling
Aantrekkelijke,
Kunst, cultuur en
belevenisvolle
erfgoed dragen
stadin grote mate bij tot de centrumfunctie en de uitstraling van de stad en vergroten de fierheid van de burgers over hun stad
Aantrekkelijke,
Een gelaagde seizoensgebonden
belevenisvolle stadaanpak moet worden toegespitst op de diverse soorten toeristen die we willen aantrekken
Toeristen moeten Turnhout associëren met een dynamische en betekenisvolle stad met rijkelijk erfgoed, winkelmogelijkheden, een gediversifieerd aanbod van evenementen en
Aantrekkelijke,
gastronomischebelevenisvolle
mogelijkheden
stad
Aantrekkelijke,
Onze communicatie
belevenisvolle
focust opstad
vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fierder
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 onderbouwd,
Slim
geïntegreerd
en duurzaam
en zoruimtegebruik
breed mogelijk gedragen klimaatplan op waarbij alle relevante actoren worden betrokken
Slim
Turnhout
en duurzaam
neemt het
ruimtegebruik
voortouw in de uitbouw van het Vennengebied om samen met de omliggende gemeenten het overleg over de haalbaarheid van een Regionaal park op te starten
Slim
We ondersteunen
en duurzaam ruimtegebruik
ondernemers en faciliteren initiatieven die inzetten op korte keten en circulaire economie
Slim
We zijn
en duurzaam
zuinig metruimtegebruik
de open ruimte. Hergebruik, verweving, kwalitatieve verdichting en tijdelijk gebruik is de basislijn in ons ruimtelijk beleid
Slim
We investeren
en duurzaam
in een
ruimtegebruik
kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein
7. We bouwen Turnhout verder uit tot de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio
Ondernemersvriendelijke
We maken werk van de ruimtelijke
stad
noden van onze bestaande en toekomstige ondernemers
Ondernemersvriendelijke
De stad verbindt zich metstad
landbouw als partner en werkt met hen samen
Ondernemersvriendelijke
We willen de meest ondernemersvriendelijke
stad
stad van de regio zijn. We zetten sterk in op samenwerking en ondersteuning
Ondernemersvriendelijke
We investeren actief in het
stad
aantrekken van nieuwe bedrijven in Turnhout
8. We evolueren als organisatie naar een wendbare en open organisatie met een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat
Wendbare,
We oriënteren
open
onze
organisatie,
middelendienstverlening
maximaal op deoprealisatie
maat van de beleidsdoelstellingen en we werken een rentabiliteitsplan uit
Wendbare,
Om ons beleid
open
teorganisatie,
ondersteunen,
dienstverlening
definiëren we
opkenmaat
en stuurgetallen, maken we gebruik van beschikbare data en studies en rapporteren we op regelmatige basis
Wendbare,
We zorgen open
voor optimale
organisatie,
werkprocessen,
dienstverlening
efficiënt
op maat
en kostenbewust.
Wendbare,
Onze organisatie
open organisatie,
profileert zich
dienstverlening
in haar netwerk
op als
maat
regisseur, facilitator, uitdager, inspirator of stimulator
Wendbare,
We maken,open
met aandacht
organisatie,
voor
dienstverlening
personeelswelzijn
op maat
en oog voor diversiteit, maximaal gebruik van de competenties in de organisatie om onze doelen te realiseren.
Wendbare,
We zetten in
open
op een
organisatie,
vraaggestuurde
dienstverlening
en geïntegreerde
op maat dienstverlening
Wendbare,
Het IT-beleid
open
is afgestemd
organisatie,
op dienstverlening
het organisatiebeleid
op maat
én gericht op de realisatie van de beleidsdoelen en het verhogen van de efficiëntie
9. We voeren onze basistaken en -opdrachten uit
Basistaken
We zijn een, -opdrachten
slagkrachtige organisatie
Basistaken
We continueren
, -opdrachten
de werking van de beleidsgerichte clusters
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