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2019 was een jaar waarin het nieuwe 
gemeentebestuur hard werkte. We zijn fier op 
wat er bereikt is en vinden dat het tijd is om 
onze burgers hierover in te lichten.

In de eerste helft van dit boekje vind je de 
hoogtepunten terug van wat we dit jaar  
realiseerden.

De tweede helft focust op enkele belangrijke 
actieplannen die we met een sluitende 
begroting gemaakt hebben voor de periode 
2020-2025. Het geheel van deze plannen 
wordt ook wel de meerjarenplanning 
genoemd en is op zich al één van de grote 
verwezenlijkingen in het eerste jaar van de 
legislatuur.

Uiteraard zijn er  heel wat meer actieplannen 
opgenomen in de meerjarenplanning dan 
degene die we   nu opsommen. De volledige 
meerjarenplanning kun je raadplegen via de 
gemeentelijke website of je mag steeds één 
van onze bestuurders hierover bevragen.
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ALGEMEEN BESTUUR:
REALISATIES 2019

Participatie:  
ons bestuur is op zoek naar meer participatie van burgers. 
Zo startten we met het overlegplatform Facta Non Verba, 

waar burgers ideeën kunnen aanbrengen. Daarnaast 
werd de Ronde Tafel van het klimaat opgestart. We willen 
graag de bestaande adviesraden in onze gemeente meer 

betrekken in de besluitvorming.

Professionalisering van onze dienstverlening:  
na overleg met de vakbonden werd beslist om van 

een 36-uren naar een 38-uren week te gaan voor het 
gemeentepersoneel. Aan burgers bieden we in de toekomst 

de mogelijkheid om op afspraak langs te komen via een 
nieuw digitaal platform.

Vernieuwing directieteam: 
dit jaar werd er een nieuwe algemeen 
directeur en een financieel directeur 

aangesteld. Zij zullen er mee voor zorgen 
dat de samenwerking en interactie tussen 
de gemeentelijke diensten, de burger en 
het gemeentebestuur efficiënt verloopt. 
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POLITIECOLLEGE: 
REALISATIES 2019

Politiefusie:  
dit jaar werd een haalbaarheidsstudie gestart 

naar de fusie van de politiezones BRT en 
Aarschot. Een grotere zone biedt heel wat 

meer mogelijkheden voor de handhaving. Wij 
volgen dit dossier op en blijven ons inzetten 

om dit te verwezenlijken.

Snelheidshandhaving:   
dit jaar werd een mobiele digitale 

snelheidscamera aangekocht waarmee het 
mogelijk wordt om ook op kleinere wegen 

snelheidscontroles uit te oefenen. De agenten 
kregen ondertussen de nodige opleidingen. 

Vanaf 2020 is de camera operationeel.

Mobiele ANPR camera:    
als eerste stap in een kordater handhavingsbeleid werd dit jaar een anonieme 
wagen in dienst genomen die is uitgerust met een ANPR toestel (camera met 

nummerplaatherkenning). Deze zullen we inzetten voor het opsporen van 
gestolen, verdachte of niet-verzekerde wagens en om dievenbendes op te 

sporen. Naast de inzet van de mobiele ANPR camera, bekijkt de gemeente ook de 
mogelijkheden om een cameranetwerk op te zetten, onder meer om sluikstorten, 

vandalisme,… tegen te gaan.
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OPENBARE WERKEN: 
REALISATIES 2019

Afwerking dorpskern Betekom:  
dit jaar werd de laatste hand gelegd aan de 

vernieuwing van de dorpskern in Betekom. We 
zorgen nog voor vergroening van de dorpskern 

door middel van plantenbakken. Netheid:  
de gemeente zorgt ervoor dat haar 

patrimonium er netjes bij ligt. Dit jaar werd 
onder andere het stort aan het containerpark 

opgeruimd en werd grote kuis gehouden in de 
stock van de gemeentelijke loods. 

Nivellering parking Station:   
de stationsparking, gelegen in de Spoorwegstraat, was 
in erg slechte staat. Bovendien is de parkeerintensiteit 

toegenomen sinds de invoering van het betaald parkeren 
in Aarschot. Door deze relatief goedkope ingreep is zowel 

het gebruiksgemak als de capaciteit van de parking 
verhoogd.
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Start dorpskernvernieuwing Begijnendijk:   
ondertussen zijn de werken gestart aan de dorpskern 

van Begijnendijk. We zijn ervan overtuigd dat deze 
werken noodzakelijk zijn om van Begijnendijk terug een 

bruisend centrum te maken en proberen de overlast 
hiervan tot een minimum te beperken. 

Opkuis kerkhoven:   
propere kerkhoven, waar onze burgers in alle rust 

hun dierbare overledenen kunnen herdenken, 
is een prioriteit voor het bestuur. De gemeente 

kiest ervoor om het onderhoud van de kerkhoven 
opnieuw in eigen beheer te nemen.

Markt:   
de gemeente ondersteunt de wekelijkse markt 
en komt met de installatie van een mobiel toilet 

tegemoet aan de noden van zowel marktkramers 
als bezoekers
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MILIEU EN KLIMAAT: 
REALISATIES 2019

Het Mooimakersproject 
is een goed voorbeeld 

van een geslaagde 
samenwerking tussen 

burgers en overheid. Want 
zwerfvuil aanpakken, 

dat doen we samen. De 
gemeente werkt bovendien 

aan een overkoepelend 
plan tegen zwerfvuil en 

sluikstorten. 

De Ronde Tafel van het Klimaat 
werd dit jaar opgericht. Dit is een 

participatietraject van geëngageerde 
inwoners die verschillende 
klimaatprojecten uitwerken.

Alle gemeentelijke 
diensten en onze 

gemeentelijke 
scholen gebruiken 

voortaan 
kraantjeswater, 
de logische keuze.

Begijnendijk engageerde zich dit jaar opnieuw om een 
diervriendelijke gemeente te zijn. Zo voerden we het 
geluidsarm vuurwerk in en schaften we schuilhokken 
aan voor zwerfkatten. De eerste stappen om tot een betere 

samenwerking te komen met lokale opvanginitiatieven en een 
intergemeentelijke samenwerking zijn gezet.



  9

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID:  
REALISATIES 2019

De gemeente ging een samenwerking 
aan met de vzw Trage Wegen en streeft 
naar een trage wegen netwerk dat 

wandelen en fietsen aanmoedigt.

Met het verplichte (i.p.v. vrijblijvende) 
eenrichtingsverkeer in de 

De Bruynlaan, willen we 
een veiligere en duidelijkere 
verkeerssituatie creëren. Dit 

eenrichtingsverkeer geldt bij het 
begin en einde van de school en 

wordt aangegeven door een digitaal 
verkeersbord.

Met de installatie van een 
blauwe zone aan het 
rond punt in Betekom, 
komen we tegemoet aan het 

gebrek aan plaatsen voor 
kort parkeren.

Zwaar verkeer wordt vanaf nu geweerd 
uit de dorpskern van Betekom.
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FEESTELIJKHEDEN 2019

Geschenkmand: voor 
alle trouwers, jubilarissen 
en 100-jarigen voorziet de 

gemeente sinds dit jaar een 
geschenkmand gevuld met 

streekproducten.

Er werd een nieuw 
gemeentelijk 

feestcomité opgericht 
dat de gemeente zal 

bijstaan voor de organisatie 
van evenementen.

Volgende evenementen waren dit jaar een 
succes:
• Nieuwjaarsreceptie
• Fietseling
• Midzomerviering
• Kampioenenviering
• Kermissen
• Ontvangst nieuwe inwoners
De nieuwe jubilarisviering was een groot 
succes!



 11

SCHOLEN:   
REALISATIES 2019

Met de nieuwe schoolbus die dit jaar 
aangekocht werd, kunnen de scholen 
blijven voorzien in kwalitatief vervoer, 

zowel van en naar school als voor 
uitstappen (bib, zwembad of andere).

Muziekschool: voor 
onderwijs van muziek, dans 
en woord blijft de gemeente 
de muziekschool ‘De Begijn’ 

ondersteunen.

We realiseerden een eerste 
noodzakelijke inhaalbeweging op het 

vlak van schoolinfrastructuur 
door klaslokalen te vergroten, 
modern in te richten en over te 

gaan tot de aankoop van nieuwe 
digiborden voor beide gemeentelijke 

basisscholen.
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WELZIJN: 
REALISATIES 2019

Tijdens de hitte in juli 
bezochten we onze 

80-plussers. Ons sociaal 
beleid heeft bijzondere 

aandacht voor de 
meest kwetsbare 
doelgroepen en 

we spannen ons in om 
sociaal isolement tegen 

te gaan. 

Bij de introductie van Warme William 
werden meer dan 1100 mensen bevraagd 

over de manier waarop hij in het 
straatbeeld moet verschijnen.  

Een luisterend oor en aandacht voor 
psychologische gezondheid is voor 

iedereen (van kleuter tot senior) 
belangrijk.

De verplichte inkanteling 
van het OCMW in 

de gemeente en de 
aanstelling van een 
nieuwe algemeen 

directeur zorgde ervoor 
dat de dienst welzijn 
herschikt en versterkt 

werd.
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De gemeente begeleidt zo goed als 
mogelijk jonge mensen zodat ze een 

uitweg vinden uit generatiearmoede. 
Er werd hiervoor ingestapt in de 

intergemeentelijke samenwerking 
Sacha, een organisatie die sterk inzet op 

trajectbegeleiding.

Met het voorleesproject ‘Boekenstoet’ wil de gemeente sociaal kwetsbare en/of 
anderstaligen helpen de Nederlandse taal sneller onder de knie te krijgen. We willen meer 
van dergelijke projecten organiseren om zo de meest kwetsbare kinderen te ondersteunen. 

Daarnaast zorgen we voor een nauwe samenwerking tussen de scholen en het OCMW in het 
kader van armoededetectie en -bestrijding.

Gemeente Begijnendijk organiseert voor het eerst een boekenstoet. 
Boekenstoet is een voorleesproject waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 
4 tot en met 9 jaar thuis zullen gaan voorlezen. Op een interactieve manier komen de kinderen in 
contact met het Nederlands. Ook voor de ouders die meeluisteren kan dit een stimulans zijn om voor te 
lezen. Met dit project willen we de taalontwikkeling stimuleren en kinderen in hun vertrouwde omgeving 
het plezier van voorlezen laten ervaren.

Hou je van verhalen en prentenboeken voorlezen?
Wil je graag je enthousiasme voor boeken delen met jonge kinderen?
… Dan is boekenstoet iets voor jou!

Wij zijn op zoek naar 10 boekenstoet-voorlezers die:
• 10 x 1u willen voorlezen aan huis tussen januari en mei 2020;
• 1x met een voorleeskindje de bib van Begijnendijk willen bezoeken;
• 1x met een voorleesgezin naar een vrijetijdsinitiatief naar keuze willen gaan (gratis!);
• 1x aanwezig zullen zijn op het magische slotfeest aan de bib.

Wat krijg je in ruil?
• Een vorming met tips en tricks op zaterdag 16 november van 16u tot 17u30 in de bib van 

Begijnendijk;
• Uit te lenen voorleesboekjes van de bib;
• Een boekenstoet-bibpasje;
• Een vrijwilligersvergoeding van €10,00 per voorleesbeurt;
• Aanspreekpunten voor al je vragen omtrent het voorlezen in je voorleesgezin.

Heb je zin gekregen om voor te lezen en kindjes hiermee iets bij te leren?
Geef dan een seintje via mail voor 26 oktober. 
Mail naar: bibliotheek@begijnendijk.be en 
noteer als onderwerp van je mail: “kandidaat vrijwilliger boekenstoet.”
Als we jouw inschrijving hebben ontvangen, zullen we je uitnodigen voor een kort, verkennend gesprek.
Wij kijken alvast naar je uit. Tot snel!
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ALGEMEEN BESTUUR:  
PLANNING 2020-2025

Bouw van een cultureel- en administratief dienstencentrum: het gemeentehuis voldoet op het 
vlak van arbeidsomstandigheden niet meer aan de eisen van de arbeidswetgeving. Bovendien is 
er geen loketfunctie wat een persoonlijke en discrete dienstverlening naar de burger bemoeilijkt. 
Tegelijk is het huis Spiessens naast het gemeentehuis dringend toe aan een grondige renovatie 
en is het OCMW-gebouw te klein. Bovenstaande zaken maken dat er een grondige investering 

nodig is in de gemeentelijke infrastructuur op maat van onze gemeente. Liever dan te investeren 
in gebouwen van meer dan vijftig jaar oud, besliste het bestuur om een ecologisch verantwoord, 

multifunctioneel dienstencentrum te bouwen op de plaats waar het huis Spiessens staat.  
Om dit te financieren worden het bestaande gemeentehuis en het OCMW-gebouw verkocht. 

Het nieuwe gebouw zal ook onderdak bieden aan de OCMW-diensten en concretiseert aldus 
de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Tevens zal het nieuwe gebouw een cultuurzaal 

bevatten. Voor de bouw zoeken we een budgetvriendelijke uitvoerder.
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OPENBARE WERKEN:    
PLANNING 2020-2025

Afwerking 
dorpskernvernieuwing 

Begijnendijk: de werken die 
dit jaar startten, worden verder 
afgewerkt. Hierbij streven we 

naar een minimum aan overlast 
voor de omwonenden. 

In een latere fase zal ook het 
plein voor de kerk vernieuwd en 

vergroend worden. 

Fietspaden: de fietspaden van de Baalsesteenweg en 
Kleinesteenweg worden vernieuwd. Voor de Sleutelbaan en de 

Mechelbaan (tussen Liersesteenweg en Sleutelbaan) wordt de studie 
voor de subsidieaanvraag opgestart.

Rioleringen: de gemeente doet al het 
mogelijke om de rioleringsgraad in onze 
gemeente te verhogen. Dit is nodig voor 
een goede waterhuishouding en propere 

grachten. Voor deze legislatuur zijn er 
naast de dorpskern van Begijnendijk 
nog rioleringswerken gepland in de 

Kleinesteenweg, Hoekje en Moorputstraat. 
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Asfalteringswerken: verschillende straten hebben 
een nieuwe asfaltlaag nodig. Het gaat hierbij onder 

andere om de Werchtersesteenweg, Tremelosesteenweg, 
Zwartmakersstraatje, Soelstraat, … Deze werken zullen in de 

loop van deze legislatuur uitgevoerd worden.

‘Verledding’: de gemeente 
geeft aan Fluvius de opdracht 
om de openbare verlichting 

deze legislatuur te vervangen 
door energiezuinige 

ledverlichting. De eerste 
projecten werden reeds 

goedgekeurd. De kost hiervan 
wordt gedragen door het 

toekomstfonds van Fluvius.

Slimme verlichting op fietstrajecten: de 
gemeente voorziet slimme volgverlichting op de 

fietstrajecten in het Bieheidebos (van de De Bruynlaan 
tot de Liersesteenweg), de oude trambedding en de 

verbinding tussen de Staeystraat en de Ter Heidelaan.
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JEUGD EN CULTUUR:     
PLANNING 2020-2025

Onze jeugd is onze 
toekomst. er komen nieuwe 
multifunctionele lokalen voor 
Chiro Betekom waar ook de 

kinderopvang mogelijk gebruik 
van kan maken. Ook voor 
de lokalen in Begijnendijk 

worden budgetten voorzien 
voor een grondige renovatie. 
Verder wordt het skatepark 

vernieuwd en wordt er 
voorzien in degelijk onderhoud 

van onze speeltuinen. 
Tenslotte blijven we ook 

de jeugd- en sportkampen 
organiseren. De jeugdraad 

en kindergemeenteraad 
krijgen een belangrijke 
stem in de invulling van 

beleidsbeslissingen.

Cultureel aanbod: het gemeentebestuur wil 
voorzien in een divers cultuuraanbod waar, naast de 

amateurkunsten en de lokale actoren, ook aandacht is 
voor een cultureel aanbod van professioneel en (inter)
nationaal erkende artiesten. Via de intergemeentelijke 

culturele samenwerking (IGCS) blijven we 
gezamenlijke culturele activiteiten organiseren die 
voor alle betrokken partners een meerwaarde zijn.

Cultuurondersteuning: de gemeente ondersteunt 
via de cultuurraad al onze culturele verenigingen. 

Bovendien zal er een tweejaarlijkse cultuurprijs uitgereikt 
worden aan wie zich op dit vlak onderscheiden heeft. De 
gemeente zal tevens in het Uit-pas-project stappen om 

culturele participatie van kansarmen te bevorderen. 
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KINDEROPVANG, MIDDENSTAND, SMARTCITY:  
PLANNING 2020-2025

Digitale gemeente: met Europese 
subsidies zorgen we voor gratis WiFi in de 

dorpskernen en sportcentra. Bovendien willen 
we, in samenwerking met Smartcity-experten, 
een pilootproject op maat van onze gemeente 

uitbouwen.

Kinderopvang: er komt 
een loket waar ouders 

terecht kunnen om geschikte 
opvang te vinden voor 

hun kinderen. In Betekom 
zoeken we een nieuwe 
locatie voor Stekelbees 
in en rond de scholen. 

Samen met het LOK worden 
informatieve activiteiten 

georganiseerd voor ouders. 
In samenwerking met het 
OCMW zal het ‘Huis van 
het Kind’ gerealiseerd 

worden en dienen als een 
laagdrempelig platform 
en aanspreekpunt voor 

ouders en kinderen waar ze 
informatie kunnen krijgen 

over opvoeden en opgroeien.

De Middenstandsraad wordt nieuw leven ingeblazen. De gemeentelijke dienstverlening wordt 
gestroomlijnd om lokale ondernemers beter te ondersteunen. Winkelen in eigen buurt moet aangemoedigd 

worden en de gemeente ondersteunt de middenstand door het verfraaien van de dorpskernen. Tijdens 
de werken zal tevens alles in het werk gesteld worden om de onvermijdelijke overlast tot een minimum 

te beperken. Door de administratieve ondersteuning van pop-ups willen we ondernemerschap alle 
ondersteuning geven die het verdient.
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SCHOLEN:      
PLANNING 2020-2025

De gemeente zal in samenwerking met de scholen 
een STEM-academie uitbouwen zodat kinderen 

van de lagere school de kans krijgen om met 
wetenschap en technologie in aanraking te komen 

buiten de reguliere schooluren.

Veilig naar school: er komt een 
gemachtigd opzichter een half uur voor 

aanvang van de lessen. Verder worden er 
veilige fietstrajecten uitgewerkt en wordt er 

een mobiliteitsproject opgestart om leerlingen 
via een Buck-E beloningssysteem te motiveren 

om met de fiets naar school te komen. 

De bestaande 
schoolinfrastructuur moet 

op termijn opgewaardeerd 
worden om modern en kwalitatief 
onderwijs te blijven garanderen. 

Voor de grootschalige structurele 
werken wordt een studie 

opgestart die verplicht is om 
subsidies aan te vragen (AGION). 

De aanvraagprocedure en de 
wachtlijsten hiervoor zijn bijzonder 
lang, maar de visie van dit bestuur 
reikt verder dan één legislatuur. We 

willen ook investeren in digitalisering 
op maat van de pedagogische 

noden 

We investeren in flankerend 
onderwijs en zullen op het vlak 

van verschillende beleidsdomeinen 
alle scholen in de gemeente 

ondersteunen (gebruik gemeentelijke 
gebouwen, schoolbus, mobiliteit, 

verkeersveiligheid).
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MILIEU EN KLIMAAT:   
PLANNING 2020-2025

De keuze van het bestuur 
voor DifTar is gebaseerd op 
het gezonde principe dat de 
vervuiler betaalt. We werken 

nog sociaal corrigerende 
maatregelen uit, onder 
andere voor groenafval. 
Het geheel zal in 2022 
operationeel worden.

Onze gemeente moet 
bijkomende inspanningen 

leveren om de  
klimaatdoelstellingen 
te halen. Door opnieuw het 
burgemeestersconvenant 

te ondertekenen en de 
burger te betrekken via de 

klimaatraad, de Ronde Tafel 
... creëren we een draagvlak 

en komen we tot concrete 
acties.

We willen nog meer inzetten op ons groen 
patrimonium. Hiervoor worden er 

duizenden bomen geplant en is er aandacht 
voor de uitbreiding van natuurgebied.

De gemeente investeert mee in de restauratie 
van de Oude Molen. Hierdoor krijgt onze 
gemeente er een toeristische trekpleister bij.
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MOBILITEIT EN RUIMTELIJKE ORDENING:      
PLANNING 2020-2025

De fiets krijgt 
alle aandacht. 

Meer fietsstraten, 
functionele 

fietsverbindingen 
en projecten om 
het fietsen voor 

kinderen die 
naar school gaan 

te bevorderen. 
Deze projecten 

maken de omslag 
naar een nieuwe 

verplaatsingscultuur 
zichtbaar. 

Snelheidsduivels moeten eruit. Daarom 
willen we meer handhaving: betere 
controle door camera’s en functionele 

maatregelendie de snelheid doen 
vertragen op verbindingswegen. We 

betrekken de mobiliteitsraad maximaal bij 
het nemen van maatregelen.

Het bestuur streeft naar een coherent ruimtelijk ordeningsbeleid met meer verdichting 
in de twee kernen. Verder wordt het RUP Open Ruimte uitgevoerd. Onze burgers moeten 

weten wat wel en niet kan. Daartoe wordt ook een correct handhavingsbeleid uitgewerkt. 
Voorkomen indien mogelijk, optreden indien nodig.
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WELZIJN:    
PLANNING 2020-2025

We kiezen met overtuiging voor het 
behoud van alle thuisdiensten 
(poetshulp, klusjesdienst en warme 

maaltijden) zodat onze senioren, 
indien nodig, toegang hebben tot 
voldoende hulp, aangepast aan 
hun noden, en ze desgewenst 

langer kunnen thuis blijven 
wonen. Mantelzorg blijven we 

aanmoedigen.

Met de oprichting van een woonloket willen 
we de burger goed informeren over alles wat 

‘wonen’ aanbelangt. We willen investeren 
in een evenwichtig sociaal woonbeleid. Het 

bindend sociaal objectief (= minimum doelstelling 
voor sociale woningen per gemeente) wordt 
nagestreefd met een evenwichtige verdeling 

tussen beide dorpskernen.

We zetten mee onze schouders onder de intergemeentelijke samenwerking Eerstelijnszone 
Demerland. Deze samenwerking moet de zorg- en welzijnsnood centraal stellen en de 

zorg kwalitatief en toegankelijk maken. Daarnaast word er gewerkt aan een intergemeentelijk 
geïntegreerd breed onthaal. We werven een intergemeentelijke medewerker aan die 

vindplaatsgerichte acties uitwerkt, de onthaalfunctie opneemt, de dossiers via warme overdracht 
toevertrouwt aan het reguliere aanbod én een signaalfunctie opneemt en verbetervoorstellen 

aanreikt aan de intergemeentelijke stuurgroep.
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FEESTELIJKHEDEN EN SPORT:       
PLANNING 2020-2025

11 juli viering: 
vanaf 2020 viert onze 
gemeente de feestdag 

van de Vlaamse 
Gemeenschap met een 

nieuw evenement.

De bestaande 
tennisterreinen zijn 

toe aan vernieuwing. Om 
plaats vrij te maken voor 

een betere ontsluiting 
van de school (kiss and 
ride-zone) worden de 

tennisvelden verplaatst 
naar het sportpark Grote 

Baan (Vossenkot).

De sporthal wordt voorzien van een nieuw 
verluchtingssysteem. Bijkomend wordt er ook een nieuw 

relighting project uitgevoerd waarbij de bestaande verlichting 
vervangen wordt door energiezuinige ledverlichting.



 V.U.: David Dupont, Kasteelstraat 9, 3130 Begijnendijk.

HET VOLTALLIGE BESTUUR NODIGT U GRAAG UIT
OP DE NIEUWJAARSDRINK OP ZATERDAG 11 JANUARI
TUSSEN  17U EN  21U OP HET CENTRUMPLEIN IN BEGIJNENDIJK.

Indien u nog vragen hebt over de meerjarenplanning, dan is dit hét ideale moment
om één van onze mandatarissen hierover aan te spreken.

Er wordt tevens ook een ideeënbus voorzien.

De avond wordt vanaf 18u30 opgevrolijkt door een gezellige liveband.
Toegang wordt voorzien langs de Baalsesteenweg. Parkeren kan vlakbij op de centrumparking (Vissendijk).


