OCMW
Sociale assistentie en hulpbehoevendheid
en - Korte distributiekanalen (lokale economische ketens) bevorderen
- Het mobiliteitsplan in lijn zetten met de behoeften van alle weggebruikers
Mobi
socia
L
a
Thematische
markten
oprichten:
nachtmarkt,
lokale
producten,
n
liteit
d
al
- Actief voorkomen van onzekere
bouw
De
parkeerregels
en
de
blauwe
zones
herzien
,
belei
landbouwbeurzen, enz. om onze lokale producten te promoten
Hand
d
levensomstandigheden
el en
- De infrastructuur verbeteren: stoep, fietspaden, wegmarkeringen, enz.
Onevenredige
industriële
bedrijven
beperken
- Actieve samenwerking tussen alle sociale diensten
KMO
- De stoep toegangkelijker maken voor allen: mensen met beperkte mobiliteit, kinderwagens, enz.
's
De
oprichting
van
een
landbouwcoöperatie
stimuleren
Sma
- Experimenteren met innovatieve integratiertcit
- De preventie van het te hard rijden bevorderen en de bestraffing (flitsen) herzien
ies
Een
partnerschap
voor
familiale
landbouw
ontwikkelen
en n
technieken: door sport, meditatie, dierencontact, enz.
ieuw
- "Zachte mobiliteit" centraal stellen, en de nodige aanpassingen uitvoeren
Onze
landbouwgrond
zoveel
mogelijk
beschermen
en
de
gezinslandbouw
stimuleren
Onze
gemeente
omt
echn e
- Een psychologische cel creëren
- Het aanbod van het openbaar vervoer verbeteren en coördineren
o- De lokale handel ondersteunen, omdat het van levensbelang is!
zetten naar NITC's
l
o
Professionele integratie
giën
- Alle gemeentelijke en regionale wegen systematisch herstellen
De
relevantie
van
bepaalde
belastingen
herzien
(bv.
op
verpakkingen)
- Een meer collaboratieve,
- Het OCMW moet de draaischijf blijven
- De toegankelijkheid van industriële zones en bedrijven organiseren
- Verwaarloosde buurten en alle dorpen een nieuw leven inblazen
burgerlijke democratie bevorderen
- Opwaardering van de arbeidsovereenkomsten van
- Een innovatief project voor het station van Komen voorstellen
- Een mobiele kruidenier voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen
- Een verbonden stad worden, die
“Artikel 60” en "Artikel 61"
- De verkeersborden en signalisatie bekijken, waar nodig
- De lokale handelszaken bewust maken van de nieuwe technologieën (toepassingen)
beter communiceert
Sociale bijstand, budget- en energiebegeleiding
- Samenwerkingswerk of "co-working" en telewerk ontwikkelen
Huis- - Vergunningsclausules handhaven en controleren
- WIFI-zones in openbare plaatsen
- De strijd tegen kinderarmoede moet dé
- Bepaalde vergunningen beperken, quota instellen
installeren
vesti
- Scholen en jeugdbewegingen - De toegang tot (co)eigendom en de
“Prioriteit n°1” worden.
ng
- Een gemeentelijk handvest opstellen in samenwerking met de
- Openbare vergaderingen en
betrekken bij het aanbod
publiek-private samenwerking stimuleren
- Bewustwording en verantwoordelijkheid
r
u
u
t
l
Cu
lokale landbouw en de ondernemingen
gemeenteraden live uitzenden
- Jongeren actoren van cultuur - Meer rekening houden met mensen met
aanleren
- De groene en duurzame economie bevoorrechten
r,
maken, niet enkel toeschouwers een beperking en met de "nieuwe gezinnen",
- Fraude bestrijden
- Respect hebben voor
Natuu
- Een schepen van duurzame energie aanstellen
en
- Cultuur echt decentraliseren
kortom met onze hedendaagse maatschappij
- Goede praktijken toepassen qua energiebeheer
onze overledenen,
Milieu
rke
K
- Een gemeentelijk fotovoltaïsch park oprichten
d
- Klassieke met moderne cultuur verbinden
- De belastingen op nieuwe woningen aanpassen
Huisvesting
onze voorouders en
Nethei
ven
o
h
LED-verlichting
verkiezen
en
instaleren
en leegstaande woningen/panden vermijden
- Het beheer van transitie- en noodhulpwoningen - Etalages aanbieden voor onze lokale
hun families
- Een vijfjarenplan voor het schoonmaken van grachten opstellen - Onze kerkhoven op een
kunstenaars
- De eigenaars van lege of ongezonde woningen
van de Stad naar het OCMW onderbrengen
- Het late maaien op sommige plaatsen herzien (zichtbaarheid op verantwoordelijke manier beheren
informeren en sensibiliseren.
- Nauwer samenwerken met Lysco
- Jobs bij de gemeente veiligstellen
Tewe
kruispunten)
Rusthuizen
- Innoveren voor de herdenking en
- Vacatures in de openbare sector in de "Vivre à Comines" publiceren,
rk- Meer openbare vuilnisbakken voorzien, met afvalscheiding
stelli
- Het welzijn van de inwoner moet centraal staan
de toekomende generaties
alsook op internet en via elk ander communicatiemiddel
ng
- De bomen tijdig snoeien, zieke bomen verwijderen - Gezondheid in het algemeen bevorderen
- Het beroep in de sector van de bejaardenzorg
- Selectieproeven objectief en ongericht maken
- Openbare toiletten plaatsen
herwaarderen
door actieplannen en sensibilisatie
- Verbetering, aanpassing en beveiliging van werkplekken in alle openbare gebouwen
- Zorgen voor gebalanceerde maaltijden
- Een "sportpas" aanbieden voor de jongeren - Werk beter coördineren, inclusief de technische ploegen
- Een functionele oppasdienst aanbieden voor
- Aan iedereen toegang verlenen tot de
- Opleidingen organiseren die echte kwalificaties en reële vacatureopportunteiten
n en een gezonde levensstijl voor allen
zieke kinderen
e
r
e
t
d
r
Kin
Spo
- Een ruimte ter beschikking stellen tijdens
gemeentelijke sportfaciliteiten en het
aanbieden, zowel in de openbare dienstverlening als in de privésector
- Meer kinderopvangplaatsen voorzien via een
weekends en feestdagen voor de
bevorderen v/d toegang voor zowel top- De oprichting van nieuwe bedrijven en ontwikkeling van ambacht vergemakkelijken
samenwerking tussen de privé- en publieke sector
Gezo
(para)medische werkers van dienst
sporters als voor mensen met een beperking - Het bestemmingsplan toepassen dat 1/3 van de bedrijven voorziet in de creatie van
nd- Gratis activiteiten voorzien voor kinderen, alle
activiteiten beter ventileren over de vakantieperiodes, en - Meer defibrillatoren installeren in de heid
- Een schepen van duurzame ontwikkeling aanstellen toegevoegde waarde, en die echte banen creëert voor ongeschoolden, maar ook voor
openbare plaatsen en ze in kaart brengen
gekwalificeerde jongeren. Laat jongeren, afgestudeerden of niet, hier een baan vinden.
in logische leeftijdscategorieën opsplitsen
- Zorgen voor een harmonieuze balans tussen
- Inwoners informeren over het gebruik van
- Een babysitplatform oprichten (aangepast en legaal)
economische ontwikkeling en milieu, tussen platteland en biodiversiteit
- Geef stedelijk onderwijs de ereplaats die het verdient
defibrillatoren buiten EHBO-cursussen
- Toewijzen van nieuwe industriezones met respect voor de betrokken
- Een school als technologische voortrekker
- Alle beveiligingsberoepen herwaarderen
Stede
- Eerstehulpcursussen plannen voor de hele
omwonenden en onder bepaalde criteria: werkgelegenheid, vervuiling, risico
l
i
j
k
- Maak van stedelijk onderwijs een school die het succes o
- Het bewakingscameraplan verbeteren
bevolking
ndew
op gevaar, volksgezondheid, enz.
ijs
Ruim
van alle kinderen bevordert
- Voorrang geven aan de aanwezigheid van de politie in de openbare plaatsen
t
e
- Overstromingen voorkomen dankzij preventie
Veilig
- Focus op de fundamenten (lezen, schrijven, tellen),
- Betere toezicht en controle van de snelheid van voertuigen in stedelijke centra,
lijke
heid
- Stedelijke centra aantrekkelijker en gebruikersvriendelijker
Nederlands
inbegrepen,
en
bevorder
"meeslepend"
onderwijs
orden
vooral tijdens het weekend en feestdagen
ing
maken, met goed uitgeruste parkeerplaatsen
- Hou rekening met de specifieke problemen van elk kind en geef de
- Criminaliteit bestrijden en voorkomen van elke vorm van verslaving
- Een of twee parkeerplaatsen "snel winkelen" (max. 15 min.) creëren
leerkrachten de ruimte om problemen op te lossen
- Het infokantoor centraal, toegankelijk maken
- Zorgen voor een betere planning en coördinatie van de openbare werken
- Stel een modern onderwijs voor op basis van de solidariteit
Toeri
- Cursussen en gediversifieerde
sme - Toerisme de technische en noodzakelijke
- Meer vuilnisbakken en openbare banken plaatsen
activiteiten voorzien, en een continuïteit
mankrachten geven om efficiënt te werken
- Gemeenschapstuinen ontwikkelen
- De Jeugdraad en een informatiecel voor jongeren creëren
voorzien (verschillende niveaus, bv. voor - Lokale verenigingen en associaties stimuleren
ren - Een cel "vrije tijd en werkgelegenheid" oprichten voor de jongeren
de cursus informatica)
- Een schepen van dierenwelzijn aanstellen, die
- Een schepen van toerisme en aanverwante diensten
Jonge
Jongeren
helpen
met
hun
verplaatsingen,
vooral
van
en
naar
activiteiten
- Intergenerationele banden bevorderen
verantwoordelijk is voor een gemeentelijke adviesaanstellen zodat het infokantoor, het cultureel centrum
en
belangrijke
evenementen
(via
een
openbare
shuttle)
- "Senioren"huizen oprichten
commissie en dat in samenwerking met de publieke
(MJC), musea, Plugstreet, enz. nauwer samenwerken
Alle
diensten
(privé
en
openbaar)
consulteren
om
een
kalender
voor
te
stellen
die
de
binnen de buurthuizen
vertegenwoordiging en het dierenasiel (SPA)
en - Solidariteit betonen t.o.v. onze gidsen en hen helpen
r
o
i
n
volledige
vakantieperiodes
omvat,
voor
alle
leeftijdcategorieën,
ook
na
12
jaar.
e
S
- Een Taxi-Senioren dienst
- Nauwer samenwerken met het dierenasiel (SPA) en met
door een duidelijke en gemeenschappelijke richting te
Aangepaste
leefruimten
voorzien,
met
een
passend
toezicht
aanbieden (vervoer)
onze politie voor de bestraffing van dierenmishandeling
geven
Lokalen
van
de
jeugdbewegingen
grondig
onderhouden
- Beperk de vereenzaming door
- Hondentoiletten en uitwerpselenzakken voorzien
- Partnersteden of "jumelages" een nieuw leven inblazen
- Een gratis busdienst ter beschikking stellen voor feestelijke avonden
vrijwillige huisbezoeken, een
- Openbare acties uitvoeren zoals sensibilisatie
- Grote lokale evenementen organiseren die toerisme,
Diere
Meer
activiteiten
organiseren
voor
tieners,
vooral
tijdens
vakantieperiodes
bezorgservice in samenwerking met
nvan de sterilisatie van katten, met een
cultuur, concerten en sport verbinden
welzi
Een
web-applicatie
ontwerpen,
die
alle
activiteiten
voor
de
jongeren
bevat
lokale handelaars, enz.
gemeentelijke financiële stimulans.
jn
- Een digitale app ontwerpen voor alle toeristische sites

