Ronse, een sterk merk
Prioriteiten bestuur 2019 - 2024
CD&V en N-VA
CD&V en N-VA sluiten een akkoord om tijdens de komende bestuursperiode 2019 - 2024 onze stad
samen te besturen. Door de handen in mekaar te slaan, verzekeren we de continuïteit van het beleid.
Wij zijn er immers van overtuigd dat de kentering voor Ronse is ingezet en de vorige bestuursploeg
goed werk heeft geleverd. CD&V en N-VA zijn vastberaden om de ambities de komende 6 jaar verder
op te drijven.
We horen dikwijls dat Ronse enorm is veranderd en verbeterd. De nieuwe dynamiek die we zien in
onze stad gaat gepaard met een verhoogd zelfvertrouwen. Dit willen we verderzetten en, meer nog,
versterken. Het werk is echter nog niet af en we zijn creatief om met de beschikbare middelen toch
een maximum aan resultaat te boeken.
Onze stad kenmerkt zich door de sterke tradities, de rijke geschiedenis, het unieke patrimonium, de
schitterende natuur en de bloeiende culturele en maatschappelijke toekomst. Ronse is een diverse
stad van meer dan 26.000 individuen met een eigen achtergrond, verschillende overtuiging, specifieke
dromen… We hebben echter gemeen dat we allemaal Ronsenaar zijn. Ronse vormt onze geborgen en
veilige thuis. Het is ons venster op de wereld. We zetten in op dialoog, betrokkenheid en participatie
die de sociale cohesie versterken zowel in het onderwijs, op de werkvloer als in de vrije tijd.
Een stad bruist door talent en creativiteit. We hebben nood aan ondernemende en creatieve burgers
die elkaar vinden in de ambitie om van Ronse een sterk merk te maken. De coalitie van CD&V en N-VA
vertrekt vanuit een positieve keuze voor de toekomst en de overtuiging dat alle Ronsenaars zich willen
inzetten voor hun stad. Vandaar reiken wij de hand naar de andere partijen en iedereen die in Ronse
woont, werkt en onderneemt om constructief samen te werken. We schenken het vertrouwen door
naar elkaar te luisteren, samen plannen te maken en actie te ondernemen.
Dit bestuursakkoord 2019 - 2024 legt het kader vast voor het toekomstige beleid. Het college van
burgemeester en schepenen engageert zich om met visie en ambitie verder aan de slag te gaan en
uitvoering te geven aan dit toekomstig project voor Ronse.
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Dit bestuursakkoord 2019 - 2024 legt de krachtlijnen vast voor het toekomstig beleid. Onderstaand
geven we een overzicht van de 10 werven waar we in de komende legislatuur werk van maken.
 Een armoedeplan met de focus op onderwijs, werk en wonen
De armoedeproblematiek vormt een grote uitdaging. De burgemeester coördineert de opmaak en het
uitvoeren van een concreet en integraal armoedeplan om het patroon van de kansarmoede te
doorbreken en mensen meer weerbaar te maken. We werken daarvoor op 3 sporen, namelijk
onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Dit zijn de belangrijkste hefbomen in de strijd tegen
armoede.
We laten niemand aan zijn of haar lot over. Mensen verdienen kansen en we sporen iedereen aan om
deze met beide handen te grijpen. Rechten impliceren ook plichten. Zo kan ieder individu zich ten volle
ontplooien en deelnemen aan de samenleving.
We nemen de nodige initiatieven om te bekomen dat kinderen uit Ronse maximaal in onze stad kunnen
schoollopen en effectief een diploma lager- en secundair onderwijs behalen.
Samen met de partners uit werk en welzijn voorzien we een gepast opleidings- en
ondersteuningsaanbod voor de werkzoekenden om effectief aan de slag te gaan.
 Een leefbare, groene en duurzame stad
Ronse ligt middenin het groen en is de poort van de Vlaamse Ardennen. We zullen Ronse verder als
een groene stad uitbouwen en op de kaart zetten.
We komen de doelstellingen uit het actieplan van het Burgemeestersconvenant na en verlagen
daarmee de CO2 uitstoot. We roepen iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen voor het
klimaat. We geven als stad het goede voorbeeld door zelf te investeren in energie-efficiëntie en
duurzaamheid.
Met een afvalplan gaan we de strijd tegen zwerfvuil aan. We bouwen verder aan een toegankelijk en
betaalbaar recyclagepark.
 Een kwalitatieve huisvesting
Ronse kent nog te veel verouderde en onaangepaste woningen. We pakken de leegstand, de
verkrotting en huisjesmelkerij drastisch aan en zorgen voor meer kwalitatieve en energiezuinige
woningen en appartementen. We voeren daarvoor een actief woon- en huisvestingsbeleid. We werken
onmiddellijk één centrale huisvestingsdienst uit, verfijnen en concretiseren het woonplan en
onderzoeken of we met een intergemeentelijk samenwerkingsakkoord een wooncoach kunnen
aanwerven. We stellen een integraal actieplan op voor de aandachtswijken.
De bestaande sociale woningen maken we energie-efficiënter. We voeren de lopende projecten uit en
plannen geen nieuwe sociale woonentiteiten. De toewijsvoorwaarden voor het bekomen van een
sociale woning worden aangescherpt.
 Een betere ontsluiting en mobiliteit
We gaan voor een leefbare stad en investeren in een vlotte, duurzame en veilige mobiliteit. Het STOPprincipe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenvervoer) blijft het uitgangspunt bij de
aanleg van nieuwe wegenis. We stellen een prioriteitenlijst op om onveilige situaties weg te werken.
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We promoten de gratis randparkings, zorgen voor een duidelijke bewegwijzering en een slim
parkeergeleidingssysteem. We hebben tevens oog voor nieuwe vormen van mobiliteit zoals autodelen
of deelfietsen.
Met het fietsbeleidsplan, een verbeterde fietsinfrastructuur en de herwaardering van de trage wegen
willen we de Ronsenaars meer op de fiets en aan het wandelen krijgen. We focussen daarbij op veilige
fietsroutes van en naar de scholen en voorzieningen zoals de academie, de bibliotheek en het Rosco.
Verkeersveiligheid en een betere ontsluiting van de stad blijven aandachtspunten. Een kwaliteitsvol,
frequent en divers openbaar vervoer zijn daarvoor cruciaal. We nemen onze rol in de Vervoerregioraad
ter harte en werken constructief samen met de hogere overheden. We verstevigen een breed
draagvlak voor de doorsteek van de N60 en de zuiderring en blijven ijveren voor een snelle realisatie.
 Een aantrekkelijk, inspirerend en veilig Ronse
Ronse heeft heel wat potentieel en troeven. Deze spelen we optimaal uit. We accentueren de
toeristische parels en blijven onze stad op de kaart zetten met een creatieve en verfrissende
citymarketing. We versterken de centrumfunctie van onze stad in de ruime regio en dit op het vlak van
toerisme, cultuur en sport.
Een aantrekkelijke stad is ook een nette, leefbare en veilige stad. De uitbouw van de Vrijheid, de
realisatie van het zwembad als onderdeel van onze sportsite (Rosco) en de organisatie van
kwaliteitsvolle evenementen dragen daartoe bij.
Een bloeiend socio-cultureel, sportief en economisch weefsel zijn de motor van een dynamisch Ronse.
Vandaar blijven we investeren in een aangepaste infrastructuur en een stimulerende omkadering voor
de cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenverenigingen. Toegankelijkheid, dialoog, ontmoeting en het
versterken van het maatschappelijk weefsel zijn daarbij aandachtspunten.
Veiligheid blijft als basisrecht een belangrijk aandachtspunt. We kiezen voor een kordate aanpak van
criminaliteit en overlast. We zorgen ervoor dat de wijkagenten nog meer aanspreekbaar zijn. We
investeren in verkeersveiligheid en pakken onveilige situaties aan.
 Een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg
We zetten de plannen voor de verzelfstandiging van de zorg verder. Op die manier zorgen we voor de
bouw van een nieuw, modern en aangepast woonzorgcentrum. Als stad en OCMW nemen we de
regietaak actief op en bevorderen we de samenwerking tussen alle actoren uit de zorg. Het
uitgangspunt blijft een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod op maat van de
zorgbehoevende.
 Een ondernemende en gedreven stad
De diverse ondernemingen staan garant voor werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze stad. We
koesteren onze ondernemingen en investeren verder in een gunstig en stimulerend
ondernemingsklimaat. We werken verder aan een goede communicatie, administratieve
vereenvoudiging en een efficiënt vergunningenbeleid.
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We zetten in op een compact handelscentrum met aangename pleinen en straten en gaan na hoe de
baanwinkels en het commercieel centrum elkaar kunnen versterken. We zullen Ronse in
samenwerking met de handel en de horeca blijven promoten als winkel-, belevings- en
ontspanningsstad en de commerciële uitstraling van de kern versterken. We sporen de Ronsenaars
aan om in hun stad te winkelen, te consumeren, te ontspannen en te genieten.
TIO3 profileert zich verder als ondernemers-, event-, en innovatiecentrum.
 Een versterking van het Nederlandstalig karakter
Ronse wil volwaardig deel uitmaken van Vlaanderen, maar de taalfaciliteiten verhinderen dat. Vandaar
blijven we ijveren voor de afschaffing van deze uitzonderingsmaatregel met grote socio-economische
en maatschappelijke gevolgen.
We versterken het Nederlandstalig karakter door het straatbeeld verder te vernederlandsen en een
daadkrachtig taalbeleid te voeren.
Meertaligheid is een troef, hoffelijkheid een opdracht en de kennis van het Nederlands een noodzaak.
Taal is een verbindend element en een basisvoorwaarde voor inburgering. Vandaar moet er een
aangepast aanbod zijn om de taal te leren en te oefenen.
 Een efficiënt bestuur en een klantgerichte dienstverlening
We zetten in op een toegankelijke, klantvriendelijke en gedigitaliseerde dienstverlening voor iedereen.
We werken verder aan de integratie van de stad en het OCMW en focussen op de kerntaken. We
brengen de diensten samen in een nieuw administratief centrum en werken aan een eigentijds HRbeleid voor het personeel van de stad.
We optimaliseren de fiscaliteit en zorgen ervoor dat de globale belastingdruk niet verhoogt. De
verouderde en unfaire belasting op drijfkracht bouwen we geleidelijk af.
 Een verdere toekomstgerichte stadsvernieuwing
Ronse verandert drastisch. De tal van bouwwerven en kranen illustreren dit. Gezellige pleinen, groene
parken en levendige straten dragen bij tot een aantrekkelijke en leefbare stad. Het nieuwe
stadsbestuur is ambitieus en zal blijvend inzetten op stadsvernieuwing door te investeren in de
publieke ruimte en voorzieningen, infrastructuur en nutsvoorzieningen.
De bestaande werven werken we af en we plannen of onderzoeken nieuwe projecten die een
meerwaarde creëren voor Ronse.
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1. Een sterk en warm sociaal weefsel
1.1. Leven in diversiteit
We blijven ons inzetten voor een warm en leefbaar Ronse waar het voor elke Ronsenaar goed is om te
wonen, te werken, te ondernemen en te ontspannen.
Ronse is een diverse stad. Niet de afkomst, maar de gedeelde toekomst vormt het uitgangspunt. We
richten ons tot alle Ronsenaars en verwachten dat iedereen de kansen optimaal grijpt en meebouwt
aan de toekomst. We willen het samenleven bevorderen door te focussen op de verbindende
elementen. We zetten dan ook in op een betere dialoog met het oog op het versterken van de cohesie
en een weerbaar sociaal weefsel. Een diverse samenleving gaat gepaard met tal van uitdagingen die
onze aandacht vragen. We hebben in het bijzonder oog voor de armoedeproblematiek en de
leefbaarheid in de aandachtbuurten.
We dulden geen enkele vorm van discriminatie en scharen ons achter de universele fundamentele
waarden en de democratische verworvenheden zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding
tussen kerk en staat, de fundamentele vrijheden en de principes van de rechtsstaat.
1.2. Inburgering en gelijke kansen
Inburgering is essentieel. We geven de nieuwkomers bouwstenen om te werken aan een succesvolle
inburgering en we stimuleren participatie ten volle. We begeleiden nieuwkomers intensief naar het
onthaalbureau Inburgering Oost-Vlaanderen voor een inburgeringtraject. Wie dit traject succesvol
afrondt, waarderen we voor de geleverde inspanningen.
We bevorderen de inburgering via het Nederlands. De kennis van het Nederlands vormt de sleutel tot
communicatie en inburgering. Het creëert kansen in de maatschappij. Het onderwijs is hierbij van
primordiaal belang. Daarom ondersteunen we het onderwijsopbouwwerk maximaal.
We sporen ontmoetingen aan tussen nieuwkomers en mensen die reeds goed vertrouwd zijn met
het reilen en zeilen in onze stad. Deze ontmoetingen werken niet alleen de taalervaring van
nieuwe inwoners in de hand, maar verhogen ook hun sociale mobiliteit.
We maken volop gebruik van de gewijzigde wet voor het recht op maatschappelijke integratie
(RMI). Met het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) koppelen we
concrete en afdwingbare voorwaarden aan de toekenning van een leefloon aan nieuwkomers.
Elke leefloonbegunstigde ondertekent een contract met het OCMW op maat van zijn of haar
behoeften. In het contract staan duidelijke afspraken met het oog op de sociale en professionele
integratie. Zo kunnen we begeleiden, responsabiliseren en activeren op maat van de nieuwkomer.
1.3. Een onthaalbeleid voor nieuwkomers
Vanuit de stad werken we een lokaal onthaalbeleid voor alle nieuwe Ronsenaars uit. Dit stelt ons in
staat om de nieuwe inwoners te informeren en wegwijs te maken in hun nieuwe stad.
We maken actief werk van gemeenschapsvorming door initiatieven te ondersteunen die het
samenleven bevorderen. Het ruime verenigingsleven en de tal van gemeenschapsvormende
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initiatieven beschouwen we als een kennismaking en opstap naar de Ronsese samenleving. Zo willen
we nieuwkomers maximaal betrekken bij het lokale verenigingsleven.
1.4. Dialoog en inspraak zijn de basis van samenleven
Naast het traditionele verenigingsleven bieden ook lossere samenwerkingen en projecten in de buurt
kansen om het sociaal weefsel te versterken. We stimuleren en versterken daarom de samenwerking,
de cohesie en de gemeenschapsvorming in de eigen leefomgeving.

2. (Kinder)armoede drastisch aanpakken
Te veel kinderen worden in armoede geboren. Te veel Ronsenaars leven in armoede. De
armoedeproblematiek vormt een grote uitdaging. Dat vergt een doortastende en
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak. We werken een concreet en integraal armoedeplan uit om het
patroon van de kansarmoede te doorbreken. We maken de mensen weerbaar door te investeren in
huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid en leggen de focus op preventie en begeleiding. We gaan
daarvoor de samenwerking aan met alle betrokken actoren, zoals de stad en het OCMW, de scholen,
de VDAB, het middenveld, het Huis van het Kind, de armoedeorganisaties, de huisartsen, de experten
en academici. De burgemeester wordt bevoegd voor armoedebestrijding en coördineert de uitwerking
van het armoedeplan.
Een armoedeplan vereist visie, ambitie, ideeën en middelen om de doelstellingen en de acties te
realiseren. We evalueren de huidige ondersteuningsmodellen (o.a. convenanten) op de effectiviteit en
de concrete output. De convenanten worden verdergezet na een gunstige beoordeling en mits het
formuleren van concrete doelstellingen. Het armoedeplan vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.
We ondersteunen bestaande waardevolle projecten zoals de Vrolijke Kring en de sociale kruidenier.
De wijk- en buurtwerking speelt een belangrijke rol om de problemen dicht bij de mensen aan te
pakken.
We zetten verder in op een proactieve bestrijding van armoede, alsook het opsporen van verdoken
armoede. Dit doen we samen met de betrokken organisaties.
De aandacht gaat verder naar de schuldbemiddelingsdiensten van het Sociaal Huis, zoals collectieve
schuldbemiddeling en budgetbeheer.

3. Het onderwijs versterken
We nemen de nodige initiatieven om te bekomen dat kinderen uit Ronse maximaal in Ronse kunnen
schoollopen en effectief een diploma lager en secundair onderwijs behalen.
Een degelijk onderwijs is de basis van het levenslang en levensbreed leren. Het moet erop gericht zijn
om de talenten ten volle te ontplooien, actief burgerschap te stimuleren en kinderen te laten
openbloeien. Het onderwijsbeleid van Ronse moet ieder kind gelijke kansen bieden.
We doen dit door als stad een net-overschrijdende regierol op te nemen. De schepen van onderwijs is
het centraal aanspreekpunt van alle onderwijsinstellingen. Hij of zij faciliteert en coördineert het
netoverschrijdend overleg. Daarvoor herwaarderen en versterken we de onderwijsraad.
We voorzien in de stedelijke administratie een personeelslid dat zich volledig toelegt op het domein
onderwijs. We ondersteunen de werking van het lokaal overlegplatform (LOP) en van de
onderwijsraad.
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De onderwijsraad buigt zich onder meer over volgende thema’s:
 De huidige en toekomstige capaciteit;
 Het aanbod van studierichtingen;
 De schoolparticipatie in het algemeen en kleuterparticipatie in het bijzonder;
 De betrokkenheid van de ouders en de aanwezigheid van een stimulerende thuisomgeving.
Hiervoor werken we actief samen met Kind & Gezin en met brugfiguren in de voorschoolse
kinderopvang;
 De talenkennis en taalondersteuning met bijzondere aandacht voor de overgang tussen het
kleuter- en het lager onderwijs;
 Het voorzien van een performant en aangepast flankerend onderwijsbeleid;
 De omkadering en ondersteuning van leerkrachten omtrent de specifieke situatie in Ronse.
We voeren een transparant en evenwichtig netoverschrijdend GOK-beleid (gelijke onderwijskansen)
en blijven sterk investeren in een flankerend onderwijsbeleid. Het project van de huiswerkbegeleiding
in het lager onderwijs wordt verdergezet en waar nodig versterkt. We bekijken de mogelijkheden om
de huiswerkbegeleiding in de eerste graad van het hoger onderwijs verder te zetten om zo de overgang
van het lager naar het hoger onderwijs vlotter te laten verlopen.
Om leerlingen van het laatste jaar beroeps- of technisch onderwijs maximaal in de eigen streek te laten
werken, organiseren we een jobbeurs voor (bijna) afgestudeerden. We spelen onze troeven als
kenniscentrum voor zorg (AZ Werken Glorieux, Zorggroep Eclips, Triamant…) uit en werken nauw
samen met de opleidingen zorg en verpleegkunde bij de instellingen die het aanbieden.

4. Focus op activering
Maatschappelijke ondersteuning door opleiding en begeleiding staat steeds in het teken van
activering. Een job leidt tot economische zelfstandigheid en versterkt de positie in de maatschappij.
Het blijft de beste garantie in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het stimuleert de eigen
ontplooiing. Vandaar zetten we verder in om een groter jobaanbod in Ronse te creëren en meer
mensen aan het werk te krijgen. Een goede samenwerking tussen de stad/OCMW, de VDAB en de
verschillende partners uit werk en welzijn is daarvoor noodzakelijk. Samen met al deze actoren
voorzien we een gepast opleidingsaanbod, mogelijkheden om werkervaring op te doen en opleidingen
op de werkvloer.
We komen de engagementen uit het Maatwerkplan voor Ronse na. Het Maatwerkplan blijft een
dynamisch plan dat we op basis van de maatschappelijke noden permanent bijsturen. Als stad nemen
we daar verder een actieve rol in op.
Sociale economie staat steeds in het teken van activering. Waar mogelijk ondersteunen we de
initiatieven om voldoende plaatsen te voorzien en de overgang vanaf 1 januari 2019 naar collectief
maatwerk adequaat te laten verlopen.
We hanteren de maatregel van artikel 60 als een waardevol instrument voor uitstroom naar het
normaal economisch circuit. De leeflooncliënten stimuleren we om de kloof naar de reguliere
arbeidsmarkt te verkleinen. Een prioriteit daarbij is de voorbereiding op de uitstroom naar de reguliere
arbeidsmarkt. Daarvoor koppelen we concrete en afdwingbare voorwaarden met het oog op de sociale
en professionele integratie aan de toekenning van een leefloon. Elke leefloonbegunstigde ondertekent
daarvoor een contract met het OCMW.
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Bij de activering van werkzoekenden speelt de kennis van het Nederlands een belangrijke rol. Zo blijven
we investeren in bv. individuele taalondersteuning op de werkvloer. In samenwerking met het Huis
van het Nederlands, de VDAB en de betrokken actoren voorzien we een taalaanbod op maat.
De stad Ronse voorziet en/of ondersteunt stageplaatsen met aandacht voor diversiteit.

5. Lokaal sociaal beleid op mensenmaat
5.1. Toegankelijk zorgaanbod op maat
Het lokaal sociaal beleid streeft naar een toegankelijke dienstverlening, een leefbaar inkomen voor
iedereen, maar ook naar betaalbare huisvesting, een goede gezondheid, degelijk onderwijs en
kinderopvang, een ouderenbeleid, het wegwerken van schulden en energiearmoede en een uitgebreid
zorgaanbod.
Het sociaal huis voert de wettelijke opdracht uit, namelijk het garanderen van een menswaardig
bestaan voor elk individu. Het personeel stimuleert de zelfredzaamheid op een ondersteunende
manier en in dialoog. We besteden bijzondere aandacht aan armoedebestrijding en mensen met een
beperking.
Een sociaal beleid moet effectief en efficiënt zijn. Een sociaal beleid is gebaseerd op het creëren van
kansen en daarbij horen de rechten en plichten. We verwachten dat kansen ook effectief worden
gegrepen.
In het sociaal huis kan iedereen terecht voor elke vorm van sociale dienstverlening. We investeren in
een laagdrempelige toegang tot het sociaal huis waar de 1-loket functie de directe toeleiding naar de
juiste dienst garandeert.
We springen mee op de kar voor het preventiebeleid van de Vlaamse gemeenschap en ondersteunen
bestaande initiatieven zoals mammobiel, bloeddonatie en darmkankerscreening. We bekijken hoe we
projecten kunnen opzetten rond gezonde voeding, voldoende beweging en een gezonde levensstijl.
We doen dit verder in samenwerking met Logo Gezond+.
De European Disability Card geeft de mogelijkheid om personen met een beperking zonder discussie
korting te geven voor lokale diensten en evenementen. We werken vanuit het sociaal huis aan een
ruimere bekendmaking.
5.2. Vereenzaming aanpakken
We stellen alles in het werk om de vereenzaming en het sociaal isolement krachtdadig aan te pakken,
zeker bij senioren en maatschappelijk kwetsbare mensen. Participatie vormt een instrument tegen
vereenzaming. We stimuleren alle Ronsenaars om zich actief in te zetten en deel te nemen aan het
rijke verenigingsleven.
5.3. Misbruiken uitsluiten
We dulden geen sociale fraude. Via een goede samenwerking tussen de sociale
huisvestingsmaatschappijen, de politie, het OCMW, de stadsdiensten… gaan we sociale fraude verder
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tegen. Voor het bestrijden van domiciliefraude werd met alle betrokken diensten een draaiboek
opgemaakt. Dit blijft de leidraad om misbruik op te sporen en uit te sluiten.

6. Aandacht voor senioren
De vergrijzing van de bevolking neemt toe en dat vergt een aangepaste aanpak. De seniorenraad speelt
als adviesraad een belangrijke rol voor het adviseren en uitwerken van een seniorenbeleid.
Zorgbehoevende personen willen we goed omkaderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven.
Daarvoor zijn een toegankelijk dienstenaanbod, aangepaste zorg en activiteiten op maat nodig. We
gaan na hoe we de thuis- of mantelzorger beter kunnen ondersteunen of de last tijdelijk kunnen
verlichten. Dat kan zowel adviserend, financieel, informerend of via dagopvang.
De stad heeft als regisseur van de zorg een belangrijke opdracht om het recht op betaalbare en
kwaliteitsvolle zorg te bewaken en te garanderen. Wie zorgbehoevend is, moet deze zorg ook effectief
kunnen krijgen. Een aangepaste zorg mag niet afhankelijk zijn van de financiële draagkracht van de
oudere. Vanuit onze regiefunctie werken we nauw samen met de gevestigde en de nieuwe aanbieders
in de ouderenzorg bv. Triamant, Zorggroep Eclips, Werken Glorieux en Sint-Vincentius.
We bouwen aan een stad waar plaats en ruimte is voor ouderen. In het openbaar domein hebben we
steeds aandacht voor een vlotte toegankelijkheid. Dat komt iedereen ten goede.
Steeds meer ouderen moeten rondkomen met een pensioen dat flirt met de armoedegrens. In het
armoedeplan vormt dit een actiepunt.
Tot slot besteden we aandacht aan de vereenzaming bij senioren. Daarvoor werken we actief samen
met de seniorenraad.

7. Een kindvriendelijke stad
Wij willen Ronse verder uitbouwen als een kindvriendelijke stad. In de stad moeten er voldoende,
toegankelijke, betaalbare en flexibele kinderopvangplaatsen zijn. De stad ondersteunt het initiatief van
het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Solva (www.kinderopvangzov.be) om op een eenvoudige
manier beschikbare plaatsen te zoeken in de regio. Daarbij ondersteunen we ook de onthaalouders.
Deze vormen een spil in ons beleid.
De stad blijft voorzien in een degelijke, flexibele ochtend- en avondopvang door het OCMW
(Buitenschoolse Kinderopvang – BKO) en in een goede speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties.
We doen dit met aandacht voor de noden van jonge, werkende gezinnen. De huidige werking van het
BKO wordt geëvalueerd en waar mogelijk geoptimaliseerd.
Het Huis van het Kind bouwen we verder uit ter ondersteuning van ouders met opvoedingsvragen. We
doen dat met het oog op het bekomen van het label: ‘kindvriendelijke stad’.
We ondersteunen verschillende vakantie-initiatieven, ook voor mensen met een beperking of
maatschappelijk kwetsbare mensen.
We gaan na of we het huidige zwembad aan de Engelsenlaan kunnen omvormen tot een geschikte
locatie voor de jeugd- en jongerenverenigingen.
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We waarderen de huidige speelpleinen op en, waar mogelijk, worden parkjes- en speelzones
aangelegd. We voeren een speelweefseltoets in. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen kan
hierbij een belangrijke partner zijn.
Bij de programmatie van het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod besteden we blijvend aandacht aan
de allerkleinsten.
Het bestrijden van kinderarmoede vormt een prioriteit in het armoedeplan.

8. Verzelfstandiging van de zorg met het oog op kwaliteit en betaalbaarheid
De voorbije legislatuur hebben de stad en het OCMW een aantal zorgdiensten verzelfstandigd,
namelijk de dienstencheque-onderneming, gezinshulp en thuiszorg, serviceflats en dienstencentrum
en de kindercrèche. We beschouwen deze taken immers niet langer als een kerntaak voor de stad en
het OCMW, omdat tal van private ondernemingen dezelfde diensten op een kwalitatieve manier
aanbieden.
Met het oog op een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod voor iedere Ronsenaar zetten we
de plannen voor de verzelfstandiging en de bouw van een nieuw, modern en aangepast
Woonzorgcentrum vastberaden verder. We blijven achter de gekozen optie staan waarbij de private
partner, WZC Sint-Vincentius vzw, een nieuw woonzorgcentrum bouwt, alsook de bestaande
gebouwen op de campus renoveert en transformeert om er nieuwe zorgfuncties, zoals een
herstelverblijf, in onder te brengen.
Onze prioriteit blijft de zorgbehoevende mens. De manier hoe de zorg wordt georganiseerd, is daaraan
ondergeschikt. De speerpunten in dit zorgdossier blijven: de betaalbaarheid voor alle Ronsenaars, de
kwaliteit van de zorg, de aandacht voor de rechten van het personeel en de verankering van de zorg in
Ronse. We bewaken dit via de statutaire vertegenwoordiging van de stad en het OCMW in de diverse
bestuursorganen en de blokkeringsminderheid voor beslissingen inzake de kostprijs en de toewijzing.
Na de realisatie van het nieuw woonzorgcentrum zullen onze rusthuisbewoners eindelijk kunnen
genieten van een aangepaste en moderne infrastructuur en zal het personeel in degelijke
omstandigheden kunnen werken.
De stad neemt de regie- en controlefunctie waar door intensief en constructief samen te werken met
alle zorgverstrekkers (bv. Triamant, Sint-Vincentius, Zorggroeps Eclips en Werken Glorieux) om het
zorgaanbod in onze stad te optimaliseren. We streven een aangepaste, betaalbare en toegankelijke
zorg voor iedereen na.

9. Aandacht voor taal en het Nederlandstalig karakter versterken
Ronse is een Vlaamse stad, gelegen op de taalgrens en veruit de grootste faciliteitenstad in Vlaanderen.
We kiezen complexloos voor Ronse als een Vlaamse stad en zullen het Nederlandstalig en Vlaams
karakter versterken. We zetten verder actief in op het vernederlandsen van het straatbeeld. Wij spelen
de troeven van een gastvrije en Vlaamse stad uit.
We willen volwaardig tot Vlaanderen behoren en zo erkend worden. Vandaar blijven we bij de hogere
overheden ijveren om de huidige discriminatie weg te werken en de taalfaciliteiten af te schaffen. De
faciliteiten zijn een louter administratieve bepaling. Ze hebben het doel als integratie bevorderende
maatregel volledig gemist en werken de verfransing verder in de hand. De faciliteiten isoleren onze
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stad bestuurlijk en zorgen ervoor dat Ronse tal van kansen misloopt. Zo kan Ronse geen fusie aangaan
met de omliggende gemeenten.
De maatschappelijke en socio-economische kostprijs van de faciliteiten is enorm. Het is daarom een
asociale maatregel die vooral de zwaksten in onze samenleving treft.
Taal vormt een bindende factor tussen de burger en is een basisvoorwaarde tot integratie. Iedereen
gedraagt zich hoffelijk en gastvrij. We erkennen de rijkdom van persoonlijke meertaligheid en
benadrukken dat de kennis van het Nederlands noodzakelijk is om zich in onze samenleving volwaardig
in te schakelen. De kennis van het Nederlands vormt de hefboom naar het onderwijs, de arbeidsmarkt
en het verenigingsleven.
Voor verenigingen die aangesloten zijn bij sport-, cultuur-, jeugdraad of andere adviesraden maken we
subsidies afhankelijk van het gebruik van het Nederlands in de communicatie.
In samenwerking met het Huis van het Nederlands en de aanbieders van taallessen en -ondersteuning
voorzien we voldoende mogelijkheden om het Nederlands te leren en te oefenen. Daarbij bieden we
zoveel als mogelijk maatwerk aan. We evalueren of het huidig taalaanbod volstaat en voldoende
inspeelt op de noden en de vragen.
Het Schoolopbouwwerk, taalcoaching, Taalpaleis of Babbelonië zijn uitstekende initiatieven om
Nederlands te leren, om Ronsenaars te ontmoeten en wegwijs te maken in de stad.
Zowel de stad als het OCMW voeren in al hun diensten een taalbeleid dat de noodzaak aan de kennis
van het Nederlands benadrukt en geven zelf het goede voorbeeld.
We onderzoeken de mogelijkheden om het Nederlands op een positieve manier te promoten en alle
Ronsenaars te stimuleren om het Nederlands mee(r) op de kaart te zetten in Ronse.

10. Ronse, een veilige stad
Veiligheid is een basisrecht voor iedere Ronsenaar. We werken verder aan de versterking van de
veiligheidscultuur door van Ronse een nette, aangename, leefbare en veilige stad te maken.
De politie focust zich op de kerntaken: handhaven van de openbare orde en het bestrijden van overlast
en criminaliteit. We bieden de lokale politie de nodige financiële en materiele ondersteuning. We
maken dat het kader steeds volzet is. Daarmee garanderen we dat er steeds voldoende ploegen op
straat zijn. De politie moet immers zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn. De wijkagent heeft
hierbij een belangrijke rol.
Het zonaal veiligheidsplan moet beantwoorden aan de noden van de Ronsenaars. We besteden
specifieke aandacht voor een kordate aanpak van geweld, overlast en baldadigheden, alsook het
bestrijden van drugs en het aanpakken van intrafamiliaal geweld.
We werken de digitalisering van de politie verder uit en zetten verder in op de klantvriendelijkheid en
de toegankelijkheid.
We evalueren de rol van de gemeenschapswachten en sturen bij waar nodig.
We realiseren zo nodig verder een slim cameranetwerk en (ANPR) camera’s op strategische plaatsen
en evalueren permanent.
Het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement (GAS) blijft een waardevol instrument om kleine
overtredingen en overlast zoals geluidshinder en sluikstorten aan te pakken.
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De Buurtinformatienetwerken (BIN) zullen we ondersteunen en samenbrengen om goede praktijken
uit te wisselen. We evalueren de huidige werking en focussen daarbij op verbeterpunten. We
betrekken de diverse BIN’s bij het opstellen van het veiligheidsplan.
Verkeersveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van een veilige en leefbare stad. Dit kunnen we
realiseren door een doordachte en functionele inrichting van de openbare ruimte, alsook door in te
zetten op een verantwoord en hoffelijk gedrag van de weggebruikers. We treden consequent op tegen
roekeloos rijgedrag, onveilige verkeerssituaties en onstuimige trouwstoeten of toeterkaravanen.
De nieuwe brandweerkazerne (Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen) moet beantwoorden aan de
noden van een moderne brandweer. We blijven focussen op brandpreventie.

11. Ronse, duurzaam en klimaatvriendelijk
11.1.

Groene stad waarmaken

We zetten in op het vergroenen van Ronse, het bebloemen van de binnenstad, een bijenvriendelijk
groenbeheer en groene bermen met streekeigen planten en kruiden. Met een groenplan kaderen we
de groeninvesteringen in een globale visie voor aanleg en onderhoud.
We realiseren groene buurtparken in de wijken naar het voorbeeld van de Botaniek en het buurtpark
De Stookt.
Ruimtelijke ordening vormt een aandachtspunt voor een leefbare stad waar de open ruimte zoveel
mogelijk wordt gevrijwaard. In opvolging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan maken we een
nieuw Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. De aandacht voor open ruimte en groen zijn daarbij
belangrijke criteria voor publieke en vergunningsplichtige private projecten.
We promoten duurzame en ecologische innovatieve ontwikkelingen zoals groendaken, ook op het
eigen patrimonium.
11.2.

Engagementen burgemeestersconvenant realiseren

De klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn een realiteit. Langere periodes van hitte en
droogte wisselen af met periodes van hevige regenval. Dit heeft een enorme impact op de mens en de
natuur. Een belangrijke oorzaak daarvan is het verbranden van fossiele brandstoffen. In 2015 hebben
195 landen in Parijs beslist om de opwarming van de aarde aan te pakken, de weerbaarheid van de
landen te vergroten en de transitie in te zetten naar een koolstofarme maatschappij. Het ambitieus en
bindend mondiaal klimaatakkoord vormt de basis voor het internationaal en nationaal klimaatbeleid
voor de komende decennia. Ook vanuit de stad nemen we onze verantwoordelijkheid op. Zo hebben
we samen met 13 steden en gemeenten uit de Vlaamse Ardennen een ambitieus klimaatactieplan
uitgewerkt. Op die manier komen we de engagementen in het kader van het Burgemeestersconvenant
na: namelijk de reductie van de CO2 uitstoot met 40% tegen 2030. De komende 6 jaar voeren we de
engagementen van het klimaatactieplan uit. Een ambtenaar coördineert de acties in samenwerking
met Solva.
De stad, de ondernemers, de bedrijven en de Ronsenaars moeten inspanningen leveren om rationeler
en zuiniger om te gaan met grondstoffen en energie. De stad geeft het goede voorbeeld en schenkt bij
renovatie en infrastructuurwerken steeds aandacht aan het milieu, energie-efficiëntie en
Bestuursakkoord CD&V en N-VA Ronse 2019 - 2024
12 december 2018

12

duurzaamheid. We maken het gebouwenpatrimonium zo duurzaam mogelijk door te investeren in
dubbele beglazing, dak- en muurisolatie, hernieuwbare energie… We vervangen systematisch de
openbare verlichting door led verlichting.
We onderzoeken de mogelijkheden om meer hernieuwbare energie op te wekken. We gaan na hoe de
Ronsenaars mee kunnen investeren in dergelijke projecten. In het kader daarvan promoten we het
principe van zonnedelen in onze stad.
We stellen een actieplan op voor het aanpakken van de problematiek van fijn stof.
11.3.

Afvalbeleid

We pakken het zwerfvuil aan met aan alomvattend afvalplan. Een middel daarvoor is het ondergronds
brengen van de glasbollen en eventuele ander fracties. De stad promoot het composteren en de
selectie van het afval. We onderzoeken de mogelijkheid en de haalbaarheid voor een wekelijkse
ophaling van de restfractie (huisvuil) tijdens de zomermaanden.
Het recyclagepark dient voor iedere Ronsenaar gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en
gebruiksvriendelijk te zijn. Het installeren van een weegbrug laat toe om op een eerlijke en
transparante manier af te rekenen. Daarmee schaffen we het als onrechtvaardig ervaren
puntensysteem af. We maken tevens een duidelijk onderscheid tussen de betalende en niet-betalende
fracties. Luier- en groenafval kunnen gratis worden aangeboden.
We gaan na hoe we evenementen duurzaam en minder milieubelastend kunnen organiseren.
We blijven ons verzetten tegen het gifstort in Louise-Marie.
We investeren verder in waterzuivering met gescheiden stelsels voor regen- en afvalwater zodat tegen
2027 al het afvalwater wordt gezuiverd. Hemelwater moet in eerste instantie vastgehouden (en
hergebruikt) worden, in tweede instantie geïnfiltreerd en pas in laatste instantie vertraagd
afgevoerd worden. Rioleringswerken voeren we steeds uit in combinatie met wegenwerken. Bij de
uitvoering van deze werken doen we maximaal beroep op subsidies.
11.4.

Aandacht voor dierenwelzijn

De bevoegdheid dierenwelzijn wordt uitdrukkelijk toegevoegd aan het takenpakket van een schepen.
We maken werk van dierenwelzijn door in te zetten op informatie- en sensibiliseringscampagnes rond
dierenwelzijn en de permanente sterilisatieactie van zwerf- en huiskatten. In samenwerking met de
politie treden we op tegen dierenverwaarlozing en -mishandeling.

12. Een betere ontsluiting en mobiliteit
12.1.

Betere mobiliteit

Een vlotte, duurzame en veilige mobiliteit vormt een noodzakelijk eigenschap van de stad van de
toekomst. We werken aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum, een vlotte
doorstroom van verkeer, veiligheid voor voetgangers en fietsers, veilige schoolomgeving, goede
bewegwijzering, informatievoorziening en het weren van doorgaand vrachtverkeer door de stad. We
besteden tevens aandacht aan integrale toegankelijkheid voor kinderen en minder-mobiele personen.
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We gaan voor het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenvervoer) bij de
aanleg van nieuwe wegenis. De reeds vastgestelde knelpunten en ontbrekende verbindingen worden
verder aangepakt. We stellen daarvoor een prioriteitenlijst op om verkeersonveilige situaties weg te
werken.
In de stad worden voldoende parkeerplaatsen voorzien. We leiden de bezoekers toe naar de gratis
randparkings en zorgen voor een duidelijke bewegwijzering met een slim parkeergeleidingssysteem.
Op de parkings houden we de veiligheid nauwgezet in de gaten en promoten we de installatie van
laadpalen voor elektrische wagens.
We onderzoeken de mogelijkheid om in het binnengebied tussen de Hoogstraat en de Abeelstraat een
centrumparking aan te leggen.
We creëren voldoende plaatsen voor touringcars.
We analyseren de noden en de mogelijkheden voor nieuwe vormen van mobiliteit, bv. autodelen of
deelfietsen.
12.2.

Focus op voetgangers en fietsers

We werken in samenwerking met de fietsersbond ons fietsbeleidsplan verder uit om zo meer
Ronsenaars op de fiets te krijgen. We werken acties uit om het stadspersoneel te stimuleren om de
fiets te gebruiken.
We werken aan groene vingers die het centrum verbinden met de groene heuvels rondom en besteden
aandacht aan ontbrekende fiets- en voetpaden. We brengen de noden voor onderhoud en herstel van
bestaande voet- en fietspaden in kaart. We betrekken hier ook de wandelverenigingen.
Het fietspad langs de Beekstraat naar het Muziekbos is in uitvoering. We maken van Ronse een
knooppunt van fietssnelwegen door in samenwerking met de provincie op de oude spoorwegbedding
fietspaden aan te leggen: Ligne 86 (Leuze), F421 (Lessen) en F45 (Avelgem). We maken bovendien een
verbinding van het station naar het wandelpad en de Ravel-Ligne 87 (Lessen) en creëren zo een groene
vinger richting Pays des Collines.
De verkeersveiligheid van, naar en in de onmiddellijke omgeving van de scholen, de bibliotheek, het
Rosco, de academie en CC De Ververij blijft een prioriteit. We stimuleren de kinderen om te voet of
met de fiets te gaan. Daarvoor zullen we in samenspraak met de scholen veilige routes uittekenen.
Omdat vele gezinnen geen plaats hebben om de fietsen op te bergen, gaan we na of we afgesloten
fietsenstallingen kunnen plaatsen die men voor een kleine bijdrage kan huren.
We herwaarderen de ‘trage wegen’ voor functionele en recreatieve fietsers en voetgangers. We
werken daarvoor het trage wegenplan voor het volledige grondgebied af.
12.3.

Betere ontsluiting van onze stad

Om de leefbaarheid van het centrum te waarborgen en het doorgaand verkeer uit het centrum te
halen, blijven we eensgezind ijveren voor het doortrekken van de N60 en de zuiderring. We nemen als
stad de verantwoordelijkheid voor een breed draagvlak.
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Een goede doorstroming op de hoofdwegen ontlast de woonstraten. We ontmoedigen sluipverkeer
en in samenspraak met de bewoners brengen we de probleempunten in kaart en werken we een
oplossing uit die zowel de rust in de buurt als de vlotte bereikbaarheid van de gemeentelijke
diensten en handel garandeert.
Het station bouwen we samen met de NMBS, Infrabel, De Lijn en de provincie uit tot een Mobipunt
voor duurzame en CO2-loze mobiliteit richting TIO3, de industriezone en het Rosco.
We maken werk van een kwaliteitsvol, divers en veilig openbaar vervoer, ook in de vroege of de late
uurtjes. We evalueren de werking van de Belbus en de stadsbussen. Hiervoor zullen we onze rol in de
Vervoerregioraad maximaal uitspelen. We vertrekken daarbij vanuit een vraaggestuurd aanbod.
We stimuleren het busgebruik door de financiële tussenkomst voor de 10-beurtenkaarten verder te
zetten.
We blijven ijveren voor een vlotte en verbeterde treinverbinding door de frequentie in het weekend
te verhogen.

13. Beter wonen in Ronse
13.1.

Blijvend inzetten op een aantrekkelijke stad om te wonen

Het recht op wonen is universeel en absoluut. Zich ergens thuis kunnen voelen, is een noodzakelijke
voorwaarde voor een menswaardig leven. Nog te veel Ronsenaars leven echter in verouderde en
onaangepaste woningen. We besteden prioritair aandacht aan kwaliteitsvolle en energetische
woningen in bloeiende, leefbare en dynamische wijken. Het woonbeleid focust op betaalbare,
aangepaste en kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
De plannen voor de Stadstuin werken we af.
We zetten blijvend in op de randvoorwaarden voor een aantrekkelijke stad met onder meer de focus
op jonge gezinnen, namelijk kinderopvang, scholen, vrijetijdsbeleving…
We implementeren de Bouwmeesterscan, een instrument voor een duurzamer en beter
ruimtegebruik, in het nieuw Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte dat de krijtlijnen uitzet voor de verdere
stadsontwikkeling en de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer
inclusieve leefomgeving.
13.2.

De huisvestingsproblematiek grondig aanpakken

De stad is de coördinator van het lokaal woonbeleid. We werken onmiddellijk 1 centrale
huisvestingsdienst uit. Deze dienst werkt nauw samen met de diverse actoren rond wonen waaronder
de energiehuizen, de sociale woonorganisaties en de welzijnsorganisaties. De bevoegdheden inzake
huisvesting worden ondergebracht bij 1 schepen.
We onderzoeken of we in een intergemeentelijke samenwerkingsakkoord met onze buurgemeenten
via de subsidie lokaal woonbeleid een wooncoach kunnen aanwerven. Dit geeft onze stad meer
slagkracht om de woonproblematiek in kaart te brengen, op te volgen en aan te pakken. Het creëert
eveneens de mogelijkheid om een uniek en laagdrempelig loket uit te bouwen voor het informeren,
adviseren en begeleiden van de Ronsenaars met alle woon- en energievragen.
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We voeren het woonplan uit. De woonraad verfijnt het woonplan en werkt de concrete doelstellingen
op korte- en lange termijn uit. We gaan na wat de gevolgen zijn van de vele appartementsprojecten
op de bestaande woonmarkt.
We stellen voor de aandachtswijken een actieplan op met een inventarisatie van knelpunten en
problemen en met aandacht voor de randvoorwaarden zoals veiligheid, voldoende open en groene
ruimte, mobiliteit, kinderopvang- en schoolgelegenheid… We focussen op een geïntegreerde en
maatgerichte aanpak voor concrete oplossingen. In de wijken zullen we met alle betrokkenen
(inwoners, verenigingen, hulporganisaties, BIN, politie, experten…) de prioriteiten en werkpunten
bepalen. We doen daarvoor eveneens een beroep op externe expertise en goede praktijken uit binnenen buitenland.
We geven de EVA Bouwmaatschappij Ronse beduidend meer middelen om samen met de stad een
visie te ontwikkelen en een actief woonbeleid te voeren met als doel om verloederde panden of
gronden aan te kopen, te renoveren of te saneren en te ontwikkelen, alsook om kwalitatieve woonen handelspanden op de huurmarkt te brengen.
13.3.

Verloedering en de leegstand aanpakken

We zetten prioritair en preventief in op de kwaliteit van het bestaand woningpatrimonium door:
 De preventieve controle op de kwaliteit van de huurwoning via conformiteitsattesten;
 De belasting op onbewoonbare, ongeschikte en verwaarloosde woningen en panden;
 De belasting op leegstaande woningen;
 Het opsporen en aanpakken van domiciliefraude en huisjesmelkerij.
We voorzien daarvoor voldoende personeel en middelen.
13.4.

De sociale woningen kwalitatiever maken en goed beheren

We plannen geen bijkomende sociale woningen bovenop de lopende projecten. De geplande projecten
werken we af. We zetten prioritair in op de kwalitatieve en energetische renovatie van het bestaande
patrimonium.
Voor de kandidaat huurders bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en het SVK verstrengen we van
bij de aanvang van de legislatuur de lokale binding en maken een doelgroepenplan.
Wat de lokale binding betreft, geven we achtereenvolgens voorrang aan de kandidaat-huurders:
 die sinds hun geboorte in Ronse wonen. De kandidaat-huurder zal hiervoor een attest met
historiek van woonst moeten voorleggen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit attest
kan bekomen worden bij de bevolkingsdienst;
 die minimaal 10 jaar in Ronse wonen of gewoond hebben;
 die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van de
stad Ronse;
 met schoolgaande kinderen in Ronse.
We maken een doelgroepenplan met voorrang voor grote gezinnen, senioren vanaf 65 jaar en
personen met een beperking.
We bekijken de mogelijkheden om een werkbare mix te realiseren en nemen deze ambitie mee in het
woonbeleid van de stad. Voor de wijk Scheldekouter maken we een leefbaarheidsplan.
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We stemmen het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen en het SVK af op de lokale
behoeften en maken daarover een afsprakennota.

14. Ruimtelijke ordening
14.1.

Het centrum meer uitstraling geven

We geven het winkelcentrum zuurstof door een creatief en attractief beleid in samenspraak en in
nauwe samenwerking met de bestaande horeca- en handelszaken. Financiële stimuli gaan daarbij hand
in hand met het voorzien van een goede omkadering zoals parkeermogelijkheden en het ondersteunen
van (startende) ondernemers.
14.2.

Het patrimonium goed beheren

De ruimte moet slim, kwaliteitsvol en efficiënt worden ingericht met het oog op aangename en
leefbare buurten. In opvolging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan maken we een nieuw
Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. De principes van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte vertalen we
in stedenbouwkundige verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
De stad heeft een uitgebreid patrimonium. Dat heeft een hoog kostenplaatje voor onderhoud,
verwarming en verzekering. We zullen het gebouwenpatrimonium optimaliseren en verkopen
leegstaande of vrijgekomen panden zoals:
 het gebouw van het Rode Kruis in de Bordetlaan;
 het oud rijksarchief in de Kasteelstraat;
 de kindercrèche in de Oscar Delghuststraat;
 de huidige Brandweerkazerne aan de Veemarkt na ingebruikname van de nieuwe kazerne.
We gaan na hoe we het oud zwembad aan de Engelsenlaan kunnen renoveren en herbestemmen tot
een voorziening voor de jeugd.
We nemen een voorbeeldfunctie op door de gebouwen van de stad energetisch en kwalitatief te
renoveren (isolatie, dubbel glas, zonnepanelen en duurzame stookinstallatie).
In uitvoering van het kerkenbeleidsplan gaan we na of een herbestemming van de Klijpekerk mogelijk
en haalbaar is. De restauratie van de Sint-Hermesbasiliek zetten we verder, zodat het een mooi geheel
vormt met onze crypte.
We werken verder aan het masterplan voor het opwaarderen van de stationsomgeving en willen een
herbestemming van de vrijgekomen ruimtes in het stationsgebouw. We nemen als stad in
samenwerking met Infrabel de verantwoordelijkheid om de Passerelle, de unieke voetgangersbrug, te
herstellen.
De koer Devos wordt gerenoveerd door de Bouwmaatschappij Ronse als herinnering aan het
industrieel historisch verleden.

Bestuursakkoord CD&V en N-VA Ronse 2019 - 2024
12 december 2018

17

14.3.

Openbare werken

Bij openbare werken zorgen we voor een vlotte communicatie tussen de betrokken diensten en de
politie. In overleg met de omwonenden streven we naar een maximale beperking van de hinder.
We geven prioritair uitvoering aan onderstaande wegeniswerken:
 Rode Mutslaan;
 Geraardsbergenstraat;
 César Snoecklaan;
 Mussenstraat en Steenveldstraat;
 Beukenlaan.
We voorzien jaarlijks een budget voor het onderhoud en de vernieuwing van de voetpaden.

15. Ronse, een ondernemende stad
We blijven ons inzetten voor een gunstig ondernemersklimaat. We zetten het huidig beleid verder met
aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap, administratieve vereenvoudiging en
digitalisering, bedrijventerreinmanagement, netwerking en samenwerking.
De professionele dienst lokale economie vormt het centrale aanspreekpunt voor de ondernemers met
al hun vragen. Onze diensten werken nauw samen met de ondernemers bij het uittekenen van het
vergunningenbeleid.
We voorzien een goede communicatie en dialoog tussen de stad en de ondernemers. We
onderstrepen daarbij het belang van de bedrijvenverenigingen, onder meer gelet op de te halen
doelstelling van het Burgemeestersconvenant.
We werken verder nauw samen met de ondernemers, de Unie der Handelaars en Unizo. We zullen
Ronse in samenwerking met de handel en de horeca blijven promoten als winkel-, belevings- en
ontspanningsstad en de commerciële uitstraling van de kern versterken.
We blijven de Ronsenaars stimuleren om in hun stad te winkelen, te consumeren, te ontspannen en
te genieten.
We steunen de verdere uitbouw van Pont West (fase 2) en de site Cyr Cambier (Van Nassaustraat).
Daarmee creëren we extra tewerkstelling in onze stad.
We zetten in op een compact handelscentrum met aangename pleinen en straten en maken een
beleving van het winkelen in Ronse.
We zorgen voor een actieve monitoring van de leegstand en verwaarlozing van de handelspanden in
het centrum en zoeken verder naar creatieve methoden om deze panden een nieuwe invulling te
geven (bv. het huidig pop-upreglement, de subsidie handelspandenfonds en de fiscale voordelen voor
starters). We spelen maximaal in op nieuwe tendensen. We stimuleren wonen boven winkels in het
handelscentrum en zorgen daarmee voor een nieuwe dynamiek.
De baanwinkels worden beperkt tot de C. Snoecklaan. We gaan na hoe de baanwinkels en het
commercieel centrum elkaar kunnen versterken.
We besteden extra aandacht aan landbouwers en brengen in dialoog de vragen en noden in kaart. We
verkennen de mogelijkheden om landbouw meer te betrekken bij de toeristische uitbouw van de stad.
TIO3 profileert zich verder als ondernemers-, event-, en innovatiecentrum.
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16. Ronse, een toonbeeld van performant bestuur
16.1.

Efficiënt en transparant bestuur

Het stadsbestuur focust op de kerntaken, stelt duidelijke prioriteiten en neemt in de eerste plaats een
regietaak op. We gaan voor een slagkrachtig bestuur dat weloverwogen en effectief knopen doorhakt.
Daarbij focussen we prioritair op een coherente langetermijnvisie voor de toekomst van onze stad.
Het bestuur kan dit niet alleen realiseren. We willen de stad meer verbinden door te luisteren en
oplossingen aan te reiken. De kracht van het lokaal bestuur schuilt in de betrokkenheid met de burgers.
We geven meer vertrouwen en stimuleren de Ronsenaars om niet bij de pakken te blijven zitten en
initiatief te nemen in de tal van adviesraden.
16.2.

Optimaliseren van de stadsdiensten en dienstverlening op maat van de klant

We zetten de integratie van de stad en het OCMW verder. Zo komen we tot een geïntegreerde
organisatiestructuur met het oog op samenwerking en een vereenvoudigde, efficiëntere en betere
dienstverlening.
We brengen de diensten samen in een nieuw administratief centrum. We voorzien een aangepaste
structuur voor de dienstverlening met 1 centrale frontoffice en een gescheiden backoffice. Met een
toegankelijke en laagdrempelige front-office willen we de wachttijden voor de burger beperken en
beter doorverwijzen. Tegelijk garanderen we de privacy bij het afhandelen van de individuele dossiers.
We realiseren verder een modern personeelsbeleid op basis van competenties, kwaliteit en concrete
output. We maken blijvend werk van een professioneel en kundig ambtenarenapparaat dat zich focust
op de kerntaken. We gaan voor een objectief evaluatiesysteem en evolueren naar een modern HRbeleid. Op de werkvloer vormt het Nederlands de voertaal.
De burger beschouwen we als een klant (bottom-up benadering). Toegankelijkheid en
klantvriendelijkheid, privacy en neutrale dienstverlening staan daarbij centraal. We voorzien een
hoffelijk onthaal en spreken de burgers steeds eerst in het Nederlands aan. We gaan na hoe we de
kwaliteit van de dienstverlening kunnen monitoren.
16.3.

Nieuw geïntegreerd strategisch plan voor Ronse

We evalueren het strategisch plan. We maken een update met een langetermijnvisie voor Ronse tegen
2030. We focussen daarbij op een geïntegreerde aanpak in de wijken.
16.4.

Ronse, digitale en slimme stad

We bouwen de papierberg af. Waar mogelijk vereenvoudigen en digitaliseren we procedures en de
aanvraag van vergunningen of documenten (E-gov). We bouwen daarmee een volwaardig e-loket uit.
We onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een city app en rollen een wifinetwerk
uit op enkele strategische locaties in het centrum van de stad.
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Ronse speelt een voortrekkersrol om een smart city te worden door de slimme inzet van digitalisering
en automatisering. Binnen de stad richten we een werkgroep op die over de beleidsdomeinen heen
onderzoekt hoe we radicaal digitaal kunnen gaan en Ronse als slimme stad kunnen profileren. We
verliezen daarbij niemand uit het oog.
16.5.

Competente en gemotiveerde mandatarissen

We gaan voor competente, gedreven en gemotiveerde mandatarissen. Het opnemen van een mandaat
gaat samen met de verantwoordelijkheid om dit deskundig en bekwaam in te vullen. In het kader
daarvan scherpen we de verwachtingen ten aanzien van de mandatarissen aan en zorgen we voor een
aangepaste omkadering.
We pakken dit aan door de fractievoorzitters en de voorzitter van de gemeenteraad samen te brengen.
Tijdens dit overleg wordt een analyse van de rol en de verwachtingen van en ten aanzien van de
mandataris gemaakt en brengt men de werkpunten ter ondersteuning in kaart. Deze werkgroep
formuleert op basis daarvan doelstellingen en aanbevelingen. De voorzitter van de gemeenteraad
neemt daarvoor het initiatief en koppelt de resultaten van dit overleg terug aan het college.
De gemeenteraadscommissies komen op regelmatige basis samen.
De adviesraden zijn een belangrijk klankbord voor het bestuur. Een kwaliteitsvolle adviesraad bestaat
uit competente leden die spreken met kennis van zaken, expertise en ervaring. De leden investeren
tijd en energie voor de stad en het is belangrijk dat hun inbreng wordt gewaardeerd. Zo gaan we als
bestuur nauwgezet om met de adviezen en zetten we in op een goede omkadering.

17. Een gezond financieel en fiscaal beheer
We blijven investeren in Ronse en we voeren een voorzichtig, doordacht en sober financieel beheer.
We houden de schulden onder controle.
We zorgen ervoor dat de globale belastingdruk niet verhoogt en optimaliseren de fiscaliteit. We nemen
de fiscaliteit onder de loep. Daarbij hanteren we het principe dat we werken, sparen en ondernemen
stimuleren en dat de gebruiker en de vervuiler betaalt.
We schaffen bij de aanvang van de legislatuur de verouderde belasting op drijfkracht geleidelijk af. We
starten in het eerste jaar met een vrijstelling tot 20 kilowatt (KW) en bouwen deze belasting over 4
jaar systematisch af.
We maximaliseren de kansen op het binnenhalen van externe subsidies. Alle subsidiemogelijkheden
worden telkens grondig onderzocht en subsidiedossiers worden nauwgezet opgesteld of
gecoördineerd en telkens geëvalueerd.
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18. Ronse, een sterk merk
18.1.

Ons erfgoed koesteren

We koesteren ons rijk roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van Ronse. We waarderen de
inspanningen van verenigingen die zich inzetten voor het bewaren, het archiveren, het opwaarderen
en het uitdragen van het erfgoed van Ronse.
De plannen voor de verhuis van het stadsarchief naar het voormalige Belgacomgebouw voeren we uit
en we realiseren een archief met vaste openingsuren.
We koesteren onze twee grootste stadsevenementen en ondersteunen de Fiertel en de Bommels.
We stimuleren de inspanningen om het Fiertelgebeuren te versterken en nog meer nationaal en
internationaal uit te spelen. Vanzelfsprekend zetten we mee onze schouders onder het dossier om de
Fiertel te erkennen als werelderfgoed bij Unesco. Sint-Hermes vormt een belangrijk aanknopingspunt
om het samenwerkingsverband tussen Ronse en Rome verder aan te knopen.
We geven een boost aan ons religieus cultureel erfgoed. We voeren het kerkenbeleidsplan uit en
zetten de restauratie van de Sint-Hermesbasiliek verder zodat het een mooi geheel vormt met onze
crypte.
18.2.

De toeristische uitstraling van Ronse en de regio versterken en uitspelen

We openden zopas het nieuwe onthaal- en belevingscentrum, de Hoge Mote, als toeristische
uitvalsbasis voor Ronse en de Vlaamse Ardennen. We maken verder werk van een sterk toeristisch
imago van onze stad door Ronse te promoten als toeristische bestemming.
Het vernieuwde historische centrum De Vrijheid met de Passage, de mooie horecapleintjes en de
groene omgeving spelen we nog beter uit als troef. Toeristische trekpleisters- en parels combineren
we slim met recreatieve-, culinaire- en overnachtingsmogelijkheden. Het vormt zo een belangrijke
economische motor die zowel de horeca, de logiesverstrekkers als de ondernemers een belangrijke
boost geven.
We mikken op extra kwaliteitsvolle en diverse overnachtingsmogelijkheden, zoals hotel, logie, Bed &
Breakfast, een kwalitatieve camping en de nodige faciliteiten voor campers. We zetten hard in op het
aantrekken van een hotel in het hart van de stad, namelijk aan de kop van de Stadstuin.
We focussen op wandel- en fietsrecreatie in de Vlaamse Ardennen. Het centrum van de stad en de
Hoge Mote wordt daarbij steeds gepromoot als vertrek- en eindpunt.
18.3.

Samenwerking met de ruime omgeving en bevriende steden

We zetten in op een samenwerking in de Vlaamse Ardennen om onze regio meer op de kaart te zetten
en toeristisch te promoten. We kijken ook over de taalgrens en zoeken naar mogelijkheden voor een
vruchtbare samenwerking met Pays des Collines.
Ronse willen we ook internationaal profileren door samen te werken met de bevriende steden. De
jumelages zullen we herbekijken en waar nodig bijsturen.
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18.4.

Citymarketing

We profileren Ronse op het vlak van toerisme, economie, winkelen, cultuur en vrije tijd. ‘Traditie,
natuur en dynamiek’ blijven de centrale kernwoorden om onze stad te positioneren als een sterk merk.
We richten een taskforce op die zich buigt over citymarketing. We doen daarvoor een beroep op
iedereen die in Ronse onderneemt en organiseert. We stimuleren de Ronsenaars om als ambassadeur
van hun stad mee in de bres te springen.
We kopen digitale infoborden aan en plaatsen deze op de strategische locaties in de stad.
De communicatie met de burger blijft een prioriteit en we gebruiken hiervoor de moderne
communicatiemiddelen. Zo onderzoeken we of een digitale nieuwsbrief van de stad haalbaar is.
18.5.

De Vrijheid afwerken

De grondige make-over van de Vrijheid blijft een belangrijk project. De planning en de timing zijn
opgesteld en zullen we verder afwerken. In een latere fase starten we de werken in de Priestersstraat
en het Bruulpark. De Molenbeek vervult daarbij een belangrijke functie. Zo brengen we opnieuw
zichtbaar water in de stad.
Het MUST en de Sint-Hermescrypte, twee bijzondere en unieke trekpleisters, vergen onze blijvende
aandacht. We promoten deze op gepaste wijze. We zorgen voor een herwaardering van het MUST
door het integreren van de recent aangekochte site Bovijn in ons textielmuseum.

19. Het vrijetijdsbeleid geeft onze stad kleur
Op cultureel vlak bouwen we Ronse uit tot de centrumstad in de regio en we stimuleren een breed,
kwaliteitsvol, creatief en divers aanbod.
We moderniseren de bibliotheek en bouwen het verder uit tot een volwaardig lokaal kennis- en
informatiecentrum. De dienstverlening wordt klantgericht uitgebouwd en focust op een optimale
toegankelijkheid en een deskundige ondersteuning. Onze bibliotheek moet ook een digitheek worden.
We integreren de nevenactiviteiten van de bibliotheek in de werking van CC De Ververij en stemmen
de werking op elkaar af.
Bij de verdere uitbouw van CC De Ververij tot een toonaangevend cultuurcentrum in de regio starten
we met de voorbereidende studie voor een schouwburg - polyvalente zaal. Ook een publiek-private
samenwerking behoort tot de mogelijkheden.

20. Ronse, een sportieve stad
Het bestuur ondersteunt topsportevenementen die Ronse in de kijker zetten. Dit wordt steeds
afgetoetst aan de reële output en de meerwaarde voor onze stad.
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We zorgen voor een ruim en toegankelijk sportaanbod. We stimuleren alle Ronsenaars om meer te
bewegen en zich sportief te engageren door mee te sporten of zich als vrijwilliger in te schakelen. We
besteden daarbij extra aandacht aan niet-sporters en niet-georganiseerde sporters.
De tal van sportclubs die onze stad rijk is, vormen een onmisbare schakel. Deze sportclubs weten als
geen ander wat er leeft in de stad en waar de noden liggen. Het is belangrijk dat deze ondersteund
worden en bij het beleid betrokken worden.
We zorgen voor een aangepaste, toegankelijke, betaalbare en hoogstaande infrastructuur. We zullen
het Rosco verder uitbouwen en onderhouden tot een topsite voor sport en recreatie. We bouwen een
bestaand plein om tot een multifunctioneel kunstgrasveldplein en we bekijken de mogelijkheid voor
een beregeningsinstallatie voor de bestaande velden.
Het zwembad staat in de steigers en werken we af. We houden de kost voor de exploitatie nauw in de
gaten door een rationele inzet van het personeel. We screenen de bezetting van de sporthal en
optimaliseren de inkomsten.
In afwachting van een volwaardige atletiekpiste zorgen we voor een basisvoorziening voor het
beoefenen van atletiek.
We hebben aandacht voor nieuwe sporten en geven deze een plaats op onze sportsite.
We renoveren de kleedkamers en de douches van de hoofdtribune aan het voetbalveld.
We besteden aandacht aan de kwaliteit van de jeugd- en sportbegeleiders.

21. Socio-culturele,
ondersteunen

jeugd-,

sport-

en

seniorenwerkingen

maximaal

De socio-culturele, jeugd-, sport- en seniorenwerkingen zijn belangrijk voor het realiseren van een
sterk sociaal weefsel en een hechte samenleving. We vertrekken daarbij van het initiatief van de
Ronsenaars. We willen initiatieven maximaal bijstaan en zorgen voor een goede omkadering door het
ter beschikking stellen van infrastructuur en het voorzien van logistieke en materiële ondersteuning.
We besteden aandacht aan amateurkunstenaars en amateurkunsten-verenigingen. We hebben oog
voor kleinere initiatieven en nieuwe disciplines en ondersteunen de samenwerking met het deeltijds
kunstonderwijs.

22. Evenementen geven Ronse uitstraling
We blijven initiatieven die Ronse op de kaart zetten optimaal omkaderen en ondersteunen. We blijven
in de programmatie nadenken over vernieuwende en gedurfde initiatieven. We besteden daarbij
aandacht aan alle vormen van samenwerking.
De voordelige Vrijetijdspas blijven we inzetten. We bekijken de mogelijkheden om de VT-pas uit te
breiden naar alle verenigingen in Ronse.
De Stadsfeestzaal wordt verder opgefrist tot een volwaardige, polyvalente evenementenzaal voor onze
verenigingen.
We voorzien een maximale logistieke en materiële ondersteuning voor de verenigingen of andere
samenwerkingsverbanden.
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23. Toegankelijkheid
We hebben oog voor een ruime participatie en het aanspreken van alle lagen van de bevolking bij
activiteiten en evenementen. Bij de ontwikkeling van een eigen aanbod en de ondersteuning van de
socio-culturele, jeugd-, sport- en seniorenverenigingen houden we maximaal rekening met moeilijk
bereikbare doelgroepen en personen met een beperking. We moedigen hun deelname maximaal aan
en houden rekening met mogelijke drempels.

24. Overzicht van de projecten
Overal in de stad zie je bouwkranen staan. Er wordt volop geïnvesteerd. De komende 6 jaar zullen we
verder investeren in een aantrekkelijke stad en focussen we op onderstaande projecten:
 Een nieuw administratief centrum;
 Fase 3 en 4 van De Vrijheid, namelijk de Priestersstraat en het Bruulpark. Daarbij leggen we de
beken open zodat het water weer zichtbaar wordt in het straatbeeld;
 De integratie van het pand Bovijn in het Must;
 De renovatie van het sanitair van de Stadsfeestzaal;
 De verhuis van het stadsarchief naar het voormalige Belgacomgebouw;
 Het tweede deel van de Stadstuin tussen het amfitheater en het sociaal huis;
 Een mooi plein als toegangspoort naar CC De Ververij;
 Het masterplan voor de stationsbuurt en een nieuwe invulling voor het stationsgebouw;
 De renovatie van de Passerelle in samenwerking met Infrabel;
 De sportsite Rosco met een kindvriendelijk zwembad, een kunstgrasveld, een
beregeningsinstallatie en basisvoorzieningen voor het beoefenen van atletiek;
 De ring rond het centrum door Broeke en de César Snoecklaan fietsvriendelijk en veilig af te
werken;
 Fietspaden:
o Beekstraat naar het Muziekbos;
o Ligne 86 (Leuze), F421 (Lessen) en F45 (Avelgem);
o verbinding van het station naar het wandelpad en de Ravel-Ligne 87 (Lessen).
 Wegeniswerken in de:
o Rode Mutslaan;
o Geraardsbergenstraat;
o César Snoecklaan;
o Mussenstraat en Steenveldstraat;
o Beukenlaan.
 Onderzoek om in het binnengebied tussen de Hoogstraat en de Abeelstraat een betalende
centrumparking aan te leggen;
 Onderzoeken van de herbestemming van het oud zwembad aan de Engelsenlaan en Park
Spiers tot een multifunctionele jeugdvoorziening;
 Onderzoeken van de herbestemming van de Klijpekerk;
 Starten met een voorbereidende studie voor een schouwburg - polyvalente zaal in functie van
de verdere uitbouw van CC De Ververij tot een toonaangevend cultuurcentrum.
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