OVERZICHT
Beleidsdoelstellingen

DOELSTELLINGEN

Priori- Actieplan

Acties

Commentaar

tair
Gemeente De Haan uitbouwen als
laagdrempelig toegankelijk en
professioneel bestuur.
APL1

APL2

APL3

APL4

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van
de gemeentelijke diensten optimaliseren.
1A1

Onderzoek en burgers bevragen ivm openingsuren gemeentelijke diensten.

1A2

Voorzien van duidelijke en klantvriendelijke signalisatie.

2A1

Invoer documentbeheerssysteem.

2A2

Implementatie van een planningstool met o.a. tijdsregistratie.

2A3

E-loket.

2A4

Implementeren integratie vergunningen en digitalisering.

3A1

Hertekenen organogram.

3A2

Actualisatie rechtspositieregeling.

3A3

Deontologische code opmaken en kenbaar maken.

3A4

Evaluatieprocedure herwerken.

3A5

Infobrochure nieuwe werknemers uitwerken.

3A6

Aanpassen bijdrage 2e pensioenpijler contractuelen.

3A7

Maaltijdcheques evalueren.

3A8

Jaarlijkse teambuildingdag organiseren.

3A9

Evaluatie vergoeding woon-werk met fiets.

4A1

MAT organiseren.

4A2

Diensthoofdenoverleg organiseren.

4A3

Afspraak met leden college over informatiedoorstroming van
intercommunales ed.

5A1

Herbekijken skate-infrastructuur (rotonde Wenduine).

5A2

Onderzoek aanleg kunstgras T2 Haneveld.

De mogelijkheden onderzoeken voor het optimaliseren van de voetbalvelden volgens de geldende reglementering.

5A3

Optimaliseren en vernieuwen van de bestaande buitensportveldjes.

Het vernieuwen van de bestaande buitensportveldjes en het structureel onderhouden ervan volgens de geldende wetgeving.

5A4

Aankoop en onderhoud van nieuwe speeltoestellen.

Het vernieuwen van bestaande speelpleinen en het structureel onderhouden ervan volgens de geldende wetgeving rondom veiligheid van speeltoestellen.

5A5

Plannen en installeren van de speelzone Vlissegem.

Ontwerpen en aanleggen van een natuurlijke speelzone in het bos "Vlissegem" via een samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke milieu- en groendienst en

Digitalisering van de werking.

Waardering en responsabilisering van het
gemeentelijk personeel.

Informatie-uitwisseling bevorderen.

Het vrijetijdsaanbod versterken
door in te zetten op eigentijdse
vrijetijdsinfrastructuur.
APL5

Professionele en actuele infrastructuur.

het Agentschap Natuur en Bos. Alle speeltoestellen in deze speelzone worden gemaakt door middel van kaphout.
5A6

Plannen en installeren van de speelzone Wenduine.

Ontwerpen en aanleggen van een natuurlijke speelzone in het bos "Wenduine" via een samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke milieu- en groendienst en
het Agentschap Natuur en Bos. Extra spelmateriaal (zoals klim- en klautermateriaal voor een uitleenbox) zullen hiervoor aangekocht worden.

5A7

Zaal speelloods als multifunctionele ruimte inrichten.

De "oude" gemeentelijke loods ter beschikking stellen als multifunctionele ruimte, aangepast aan de brandpreventienormen. Het garanderen van lokalen en een
binnenspeelruimte voor het jeugdwerk alsook het ter beschikking stellen van deze ruimte van Haanse verenigingen en scholen.

5A8

Modernisering bibliotheek Wenduine (meubilair, aankleding en
heroriëntatie collectie).

De uitleenpost van de bibliotheek in Wenduine is dringend aan een opfrissing toe. Het interieur moet worden vernieuwd, met aandacht voor het leggen van nieuwe
focuspunten : de jeugd- en scholenwerking.

6A1

Logistieke ondersteuning van het particulier jeugdwerk.

Het verenigingsleven heeft een gemeenschapsvormende opdracht; in dit kader is een goede logistieke ondersteuning belangrijk, enerzijds bestaande uit een goede

Het verenigingsleven versterken
via een optimale ondersteuning.
APL6

Algemene logistieke ondersteuning van het
particulier jeugdwerk.

uitleendienst van materialen (tafels, stoelen, …) en anderzijds bestaande uit een degelijke infrastructuur (zie verder investeringen patrimonium). Ondersteunen van alle
erkende jeugdverenigingen op diverse manieren : gratis kampvervoer, gratis uitleendienst bij de jeugddienst. Ondersteuning bij evenementen die de erkende
jeugdverenigingen organiseren (opmaken dossiers en technische fiche).
APL7

Ondersteuning van de culturele
verenigingen.
7A1

APL8

De socio-culturele verenigingen krijgen financiële ondersteuning via
het subsidiereglement.

Het verenigingsleven heeft een gemeenschapsvormende opdracht en financiële middelen kunnen hier niet ontbreken. Er wordt voor de socio-culturele verenigingen 1 euro
per inwoner als subsidies voorzien. Dit wordt toegekend a.d.h.v. een subsidiereglement (http://dehaan.liquifi.be/websites/2/uploads/file/cultuur/Subsidiereglement.pdf).

7A2

Activiteiten van de verenigingen worden meegenomen via de
gemeentelijke kanalen.

Het verenigingsleven heeft een gemeenschapsvormende opdracht en kan alle publiciteit gebruiken om zowel de vereniging als de activiteiten van de vereniging in de kijker
te plaatsen. Activiteiten worden via diverse media in de kijker geplaatst zoals de website, lichtkranten, UIT-project (zie hieronder), ...
(http://dehaan.liquifi.be/vrije-tijd/uit-in-de-haan/).

7A3

Uitwerken UIT-project.

Het verenigingsleven heeft een gemeenschapsvormende opdracht en om zowel de vereniging zelf als de activiteiten van de vereniging in de kijker te plaatsen, wordt ingestapt
in een UIT-project waar naast de UIT-website ook op tweemaandelijkse basis een UIT-krant over gans het grondgebied wordt vespreid
(http://dehaan.liquifi.be/vrije-tijd/uit-in-de-haan/ en http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/search?cityid=8420_DE_HAAN).

7A4

Het ondersteunen van een erkende jeugdraad.

8A1

Verfijnen van subsidiereglement met kwaliteitscriteria.

Toepassing van het subsidiereglement met kwaliteitscriteria (http://www.dehaansport.be).

8A2

Subsidiereglement elektronisch raadpleegbaar via website.

Alle informatie betreffende de sportdienst en reglementen raadpleegbaar op de website (http://www.dehaansport.be).

8A3

Inschrijvingsformulieren op website.

Inschrijvingsformulieren activiteiten raadpleegbaar op de website (http://www.dehaansport.be).

8A4

Ondersteuning sportverenigingen in functie van de kwalitatieve werking.

Doelgericht subsidiereglement met opvolging van volgende indicatoren : % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente, aantal leden in de

De Haan ondersteunt de kwalitatieve
uitbouw van de sportverenigingen en
jeugdsport.

gesubsidieerde sportclubs van de gemeente en aantal sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente. Het is de bedoeling om de
kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen te verbeteren (http://www.dehaansport.be).

APL9

8A5

Subsidiereglement jeugdsport elektronisch raadpleegbaar via website.

(http://www.dehaansport.be).

8A6

Inschrijvingsformulieren jeugdsport op website.

(http://www.dehaansport.be).

8A7

Concrete acties naar jeugdsportbegeleiding buiten subsidiëring met het
oog op kwaliteitsverhoging van de JSB/JSC.

Het organiseren van vormingsmomenten met het oog op kwaliteitsverhoging van de JSB/JSC.

8A8

Ondersteuning sportverenigingen in functie van kwaliteitsverhoging
JSC/JSB.

Toepassing van het subsidiereglement voor sportverenigingen in functie van kwaliteitsverhoging JSC/JSB (o.a. diploma's, verloning, trainers, vorming, bijscholing).
Indicatoren : aantal jeugdsportcoördinatoren, aantal jeugdsportbegeleiders en aantal clubs met jeugdwerking (http://www.dehaansport.be).

9A1

Financiële ondersteuning jeugdverenigingen via een subsidiereglement.

Toepassing van het subsidiereglement van de jeugdraad (startbedrag, ledenaantallen, activiteiten, …) (http://dehaan.liquifi.be/jeugd/verenigingen/subsidies/).

9A2

Organisatie vormingsmomenten.

Externe vorming aanbieden en organiseren voor het particuliere en gemeentelijk jeugdwerk.

9A3

Uitreiken van competentiedocumenten.

OSCAR.

9A4

Thematische informatie verstrekken.

Verstrekken van informatie rondom een breed jeugdbeleid aan leiding jeugdbewegingen, leden van de jeugdraad, animatoren van de speelpleinwerking en andere lokale
actoren waarvoor de informatie relevant is.

Ondersteuning jeugdverenigingen.

De Haan verder profileren als de
sportgemeente aan zee via een
breed sportaanbod.
APL10 Levenslange sportparticipatie.
10A1 Organisatie seniorensport.

Samenwerking tussen sportdienst en seniorenraad om de senioren maximaal aan te zetten tot bewegen.

10A2 Start-to activiteiten organiseren.

Activiteiten organiseren waarbij de doelstelling ligt op levenslange sportparticipatie.

10A3 Website van de sportdienst vernieuwen.

Via externe firma website vernieuwen en ontwikkelen met informatie en nieuws over het sportgebeuren (http://www.dehaansport.be).

10A4 Buurtsport / wijksport ook voor alle kinderen en jongeren.

Samenwerking tussen jeugddienst en sportdienst versterken om de vrijetijdsparticipatie van alle kinderen en jongeren te stimuleren. Aan de hand van laagdrempelige
buurtsport activiteiten organiseren i.s.m. de sportdienst.

10A5 Jaarlijkse organisatie van een jeugdsportdag in samenwerking met alle
Haanse scholen voor alle kinderen en jongeren.

Samenwerking met de sportdienst in het kader van een brede school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

10A6 Jaarlijkse organisatie van een loopcriterium voor alle kinderen en jongeren.

Samenwerking met de sportdienst in het kader van een brede school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

10A7 De sportdienst blijft de bevolking en toeristen aanzetten tot beweging aan
de hand van sportevenementen (o.a. zwembaddagen, ochtendzwemmen,
lactaattesten, rafting day, veloopzwem, crosstriathlon, sportstranden).

Organiseren van allerlei manifestaties met een gevarieerd en gediversifieerd aanbod voor eigen bevolking en toeristen; uitbouw en uitbreiding van de sportstranden;
mogelijkheid tot deelname aan een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. Aantal deelnemers bij diverse activiteiten en aantal deelnemers sportstranden.

10A8 Het gemeentebestuur organiseert onder de noemer "Sporten mag, bewegen Uitwerking van een jaarlijks programma voor actieve en sedentaire 50-plussers; (indicator: aantal 50-plussers dat deelneemt aan het structureel anders georganiseerd
moet" specifieke sportpromotionele initiatieven om 50-plussers aan te zetten sportaanbod van de sportdienst).
tot sporten of om op een gezonde manier te bewegen.
10A9 Medewerking aan de actie "Sportelgemeente" van BLOSO.

Deelname aan BLOSO-activiteiten stimuleren en zelf activiteiten organiseren in het kader "sportelgemeente" van BLOSO.

APL11 De gemeente voert een beweeg- en
sportbeleid met aandacht voor transversale
samenwerking zodat kansengroepen
gelijke kansen krijgen om actief te
participeren in sport en met bijzondere
aandacht voor het stimuleren van
personen met een handicap tot
sportbeoefening.
11A1 De sportdienst werkt in samenwerking met de dienst vrije tijd en de jeugddienst en een organisatie onderlegd in de doelgroepsportinitiatieven
activiteiten verder uit (o.a. Vier Sport met Vier, Start to Sport) om de
sportparticipatie van kansarmen te verhogen.

Via diverse activiteiten kansarmen en mindervalide personen stimuleren om te sporten en te bewegen op een gezonde wijze aan zeer democratische prijzen
(indicator: aantal deelnemers uit kansengroepen).

11A2 Kinderen van het MPI De Haan en het Zeepreventorium stimuleren om deel Inclusieve activiteiten ondersteunen. Door samenwerking en ondersteuning, met het MPI en Zeepreventorium, kinderen aanmoedigen om te sporten op een medisch
verantwoorde wijze (indicator: er is een structurele samenwerking met het MPI en Zeepreventorium).
te nemen aan de diverse sportactiviteiten (o.a. zwemweek, roefeldag,
buurtsportdag).
De Haan zet in op een breed,
kwalitatief en duurzaam cultureel
aanbod met een lage drempel.
APL12 Cultuurcoördinatie.
12A1 Cultuurcoördinatie.

De cultuurbeleidscoördinator coördineert de verschillende aspecten van het culturele leven, legt en onderhoudt contacten met het volledige culturele werkveld, initieert en
stimuleert de samenhang tussen de verschillende instanties die betrokken zijn bij het cultuurleven in de gemeente, organiseert efficiënt de interne en externe
communicatie en publieksrelaties, ...

13A1 Organisatie schoolvoorstellingen.

Via het organiseren van schoolvoorstellingen voor kinderen vanaf het 2de kleuter tot en met het 6de leerjaar wordt de jeugd van 4 tot 12 jaar bereikt. Deze schoolgaande
kinderen wonen in eigen gemeente minimaal 2 voorstellingen per schooljaar bij. Het gaat om een podiumvoorstelling en een educatieve filmvoorstelling. Deze schoolvoorstellingen worden ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën. De deelnameprijs bedraagt 3 euro. In het kader van een brede school met als doel het creëren van maximale
ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

13A2 Organisatie naschoolse academie met opname van mensen met een

Via de organisatie van een naschoolse academie kunnen kinderen van 7 tot 18 jaar terecht voor cultuureducatie na de schooltijden. Er zijn drie afdelingen (muziek,
woord-toneel en kunst). In de afdeling muziek kunnen de kinderen naast het aanleren van notenleer ook een instrument leren bespelen. In de afdeling woord-toneel kunnen
kinderen podiumervaring opdoen terwijl de afdeling kunst naast kinderen van 7 tot 18 jaar ook kunstopleidingen voorziet voor personen met een mentale beperking en
volwassenen. De deelnameprijs wordt bewust heel democratisch gehouden en schommelt tussen 40 en 80 euro per schooljaar.

APL13 Cultuureducatie met aandacht voor
kansengroepen.

beperking.

13A3 Podiumkunsten organiseren.

De organisatie in de gemeenschapscentra van zowel actieve als receptieve podiumkunsten (muziek, humor, theater,…) met een laagdrempelig karakter waardoor een
gediversifieerd aanbod ontstaat gecombineerd met een democratische toegangsprijs (tickets mogelijk vanaf 7,50 euro).

13A4 Beeldende kunsten/tentoonstellingen/projecten organiseren.

Receptieve beeldende kunstprojecten van plaatselijke kunstenaars en actieve beeldende kunstprojecten zoals de voorjaarstentoonstellingen, kunst in het straatbeeld, ...
zijn initiatieven die kosteloos, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn.

13A5 Jongerenprogrammatie uitwerken.

Realiseren van een laagdrempelig out- of indoorproject voor de jongeren, dit kan zowel zijn op het vlak van humor, muziek, kunst, strip...

13A6 Deelname grootschalige projecten.

Deelname aan grootschalige projecten zoals het kunstenevenement Beaufort in samenwerking met de andere badsteden zorgen voor een laagdrempelig en kosteloos
project over de gemeentegrenzen heen. Het grootschalig evenement kan zowel een kunstevenement zijn als een evenement in een andere discipline
(muziek, theater, film, ...).

14A1 Organisatie Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Op een actieve wijze wordt dit cultureel gemeenschapsvormend project opgezet met de socio-culturele verenigingen. Dit resulteert in een receptie en optreden in het
kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

14A2 Organisatie Vlissegem-kermis.

Het driedaagse dorpsfeest Vlissegem-kermis brengt het landelijke en het erfgoed in de kijker en wordt in samenwerking met het wijkcomité en plaatselijke verenigingen
georganiseerd. Zo zijn er naast de diverse gratis optredens voor jong en oud, tentoonstellingen over het Vlissegems erfgoed, demonstraties van oude ambachten,
old timer tractoren, kindergrime, teken- en sportwedstrijden voor kinderen, prondelmarkt, ...

14A3 Organisatie Reuzenfeesten.

Een tweedaags folklorefeest in Wenduine met een knipoog naar het rijke visserijverleden van Wenduine met op zaterdagavond een reuzenommegang met deelname van
muziekkorpsen en meer dan vijftig reuzen uit binnen- en buitenland. Naast de reuzenommegang zijn er diverse gratis optredens voor groot en klein, een brocante- en
kunstmarkt, kinderanimatie, ...

14A4 Organisatie Trammelant.

Het dorpsfeest Trammelant (feest rond het tramstation) wordt in samenwerking met de Haanse verenigingen gerealiseerd. Dit Belle Epoque-feest met als hoogtepunt de
wandeling van honderden figuranten door de Concessie, de beschermde woonwijk die zorgt voor het unieke karakter van De Haan. Met beelden uit het leven gegrepen
heeft Trammelant aandacht voor het dagelijkse leven van de bourgeoisie en de dorpeling uit de Belle Epoque, dit alles overgoten met een vleugje muziek uit de tijd van toen,
brocante- en kunstmarkt, ...

14A5 Organisatie Boulevard.

Boulevard is één van de oudste en behoort tot de hoogstaande gratis internationale straattheaterfestivals in het Vlaamse land. Het is tevens een dubbelfestival dat zowel in
De Haan als Wenduine doorgaat en wordt afgesloten met vuurwerk.

14A6 Organisatie Garnaalfeesten.

Dit feest in het teken van de garnaal gaat jaarlijks door in de wijk Vosseslag. Naast de optocht van vissers, garnaalkruier te paard zijn er diverse demonstraties
garnalenkruien, een tentoonstelling over netten en garnaalkruien, workshop netten breien, wedstrijd garnaalpellen, koken en uitdelen van de vangst, brocante markt,
vuurwerk en diverse gratis optredens en animatie voor jong en oud.

14A7 Organisatie Vosseslagfeesten.

Een tweedaags volksfeest in de wijk Vosseslag. Op zaterdag staat de legende van strandjutter Mong De Vos centraal. 's Namiddags is er een stoet met een evocatie van
het leven van Mong De Vos, 's avonds is er de verbranding van Mong De Vos op het strand. Daarnaast zijn er diverse gratis optredens, animatie, ... voor jong en oud.

APL14 Gemeenschapsvorming met aandacht voor
kansengroepen.

14A8 Organisatie Molenfeesten.

De Molenfeesten die in samenwerking met de wijkcomités worden georganiseerd, hebben aandacht voor de oude ambachten i.v.m. het molenbedrijf. De gerestaureerde
molens in werking van Wenduine en Klemskerke kunnen onder begeleiding van een molenaar gratis bezocht worden. Daarnaast zijn er demonstraties van oude
ambachten, een boekenmarkt, volkssporten, ...

14A9 Organisatie Zeewijding.

De Zeewijding waar de legende van het kruis van de kerk van het oude Wenduine en de visserij centraal staat is een spektakel waar dans, muziek en poëzie afwisselen
met folklore en vrome volksdevotie. Dit gratis kleurrijke gebeuren met processie wordt afgesloten met de zeezegening.

14A10 Intergemeentelijke culturele samenwerking.

Het intergemeentelijke culturele samenwerkingsverband tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke blijft behouden. Naast de samerwerking op het vlak van
communicatie wordt jaarlijks een cultureel laagdrempelig project gerealiseerd.

15A1 Vereenvoudiging algemeen reglement en tariefregeling.

Conformeren van het bibliotheekreglement aan de West-Vlaamse provinciale richtlijnen voor tarieven en uitleentermijnen
(http://dehaan.liquifi.be/websites/2/uploads/file/cultuur/Bibliotheekreglement.pdf).

15A2 Rendabiliteitsstudie van de openingsuren.

Evaluatie van de openingsuren (zoals beslist bij de goedkeuring in 2011) op basis van statistische gegevens en gekoppelde begeleiding bij aanpassing door HRM-bedrijf.

15A3 Inleverbus aanpassen.

De bibliotheek moet 24 uur op 24 toegankelijk zijn met enkele basisdiensten. Hierbij horen o.a. handige hulpmiddelen, zoals een inleverbox.

15A4 Organisatie Bib aan Huis.

Verderzetting van het "Bibliotheek-aan-huis" project bij particulieren, rusthuizen en ontmoetingscentra OCMW. Aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte
mobiliteit.

15A5 Leesbevorderingsprojecten bij kansengroepen in samenwerking met het
OCMW.

Bibliotheek zal hier optreden als een partner in cultuurparticipatie bij kansarmen of minderheidsgroepen. Aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

15A6 Bibliotheekcollectie aanvullen met interbibliothecair leenverkeer.

Subsidie door Provincie in het kader van de beleidsdoelstelling Streekgericht Bibliotheekbeleid.

15A7 Klantgerichte baliewerking.

Omvat enerzijds de aanpak van probleempunten en de onvolledige installatie van de zelfuitleenbalie (inleverkast + betaalautomaat), anderzijds het toepassen van het
Delphi-model (ondersteuning door provincie West-Vlaanderen) van de vraag- en klantgerichte bibliotheek in de eigen bibliotheek.

15A8 Strandbibliotheken.

Dienstverlening voor eigen inwoners en toeristen op het strand tijdens de zomermaanden (7 dagen op 7).

16A1 Inzetten op bovenlokale themaweken.

De bibliotheek stimuleert de participatie van een breder publiek aan cultuur en educatieve programma's rond o.a. e-inclusie, heemkunde, ...

16A2 Cinébib Event organiseren.

Participatie van een breder publiek in het cultuur- en vrije tijdsaanbod stimuleren, en het bevorderen van het "lokale ontmoeten".

16A3 Workshops en auteurslezingen aanbieden binnen relevante thema's.

De bibliotheek stimuleert de participatie van een breder publiek aan cultuur en educatieve programma's rond o.a. e-inclusie, heemkunde, ...

17A1 Organisatie educatieve projecten met de scholen (concretiseren door
bibliotheek).

De bibliotheek werkt nauw samen met lokale scholen. Enerzijds stelt ze zichzelf open voor klasbezoeken, geeft klasrondleidingen en speciale voorwaarden voor het
onderwijs. Anderzijds werkt ze mee aan de organisatie van leesbevorderende of mediawijze randactiviteiten. Tijdens de jeugdboekenweek ligt de focus ook op het
scholenaanbod. In het kader van een brede school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

18A1 Investeren in middelen (zuurvrije materialen, lokaal, IT, ...).

De bibliotheek trekt de kaart van de lokale inbedding met de installatie van een gemeentelijk erfgoedarchief. Hiervoor gaat ze de samenwerking aan met het gemeentelijke
archief. Naast preservatie, conservatie en waar mogelijk restauratie van fysieke bronnen, gaat ook aandacht uit naar de digitale werking.

19A1 Publieks- en administratieve computer in UP Wenduine.

Toegang voorzien tot het internet voor de gebruikers om e-inclusie te bevorderen : noodzaak tot publiekscomputer, maar ook wifi.

19A2 E-boeken in de bibliotheek.

Een aanbod e-boeken, binnen het model aangeboden door Bibnet, bevordert e-inclusie en toont de bibliotheek als partner in cultuurparticipatie.

19A3 Inzetten op projecten WINOB.

De projecten van het West-Vlaamse informatienetwerk van openbare bibliotheken zijn steeds conform de Vlaamse beleidsprioriteiten en stimuleren samenwerking tussen
bibliotheken. De bibliotheek kiest bewust voor een verdere medewerking.

19A4 Uitleen mogelijk maken met dubbel systeem : identiteitskaart en lenerspas.

Het gebruik van identiteitskaarten als lenerskaarten is al common practice in Vlaamse bibliotheken en stimuleert de laagdrempeligheid van de bibliotheek.

19A5 Overname kosten op gemeentelijk niveau van provinciaal bibliotheeksysteem.

Ontvangst = 0,17-eurosubsidie (jaarlijks) www.sociaalcultureel.be/volwassenen/bib_subsidievoorwaarden.aspx

20A1 Forfaitaire personeelssubsidie (enveloppensubsidie - jaarlijks).

Forfaitaire personeelssubsidie (enveloppensubsidie - jaarlijks) www.sociaalcultureel.be/volwassenen/bib_subsidievoorwaarden.aspx

21A1 Expo 8420.

Project van de jeugddienst waarbij alle kinderen en jongeren de kans wordt geboden om hun artistieke en creatieve vaardigheden tentoon te stellen. Dit kan gebeuren in het
kader van een brede school of via individuele participatieplatformen.

21A2 Organisatie cultuurcafé.

Inspraakmoment gekoppeld aan een gratis cultureel optreden waar alle kinderen en jongeren hun visie en wensen op vlak van culturele beleving kwijt kunnen.

21A3 Nieuwe website voor jeugd.

Het laten onwikkelen van een nieuwe website met informatie en nieuws. Deze website heeft als doel om alle kinderen en jongeren alsook de ouders te informeren.

Een moderne toegankelijke en
digitale bibliotheek uitbouwen met
aandacht voor de lokale
specificiteit van De Haan.
APL15 Laagdrempelig houden van de bibliotheek.

APL16 Publiekswerking en
leesbevorderingsprojecten.

APL17 Leesbevordering en informatieverspreiding
via scholenwerking.

APL18 Uitbouw historisch archief.

APL19 Digitalisering en e-inclusie.

APL20 Personeelsinzet in de bibliotheek.

Een jeugdbeleid ontwikkelen met
aandacht voor artistieke
expressie, ontmoeting en spelen.
APL21 Artistieke en culturele expressie voor
kinderen en jongeren.

21A4 Kinderschilderwedstrijd.

In het kader een brede school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

21A5 Graffitimuur.

Project van de jeugddienst waarbij alle kinderen en jongeren de kans wordt geboden om hun artistieke en creatieve vaardigheden tentoon te stellen. Dit kan gebeuren in het
kader van een brede school of via individuele participatieplatformen.

21A6 Kortingen op bioscoopticket.

Alle kinderen en jongeren kunnen via de jeugddienst een kortingsbon verkrijgen voor de lokale bioscoop (cinema Rio).

21A7 Programmeren van jeugdfilms.

Het programmeren van jeugdfilms met een lage toegangsprijs teneinde alle kinderen en jongeren de kans te bieden om deel te nemen.

21A8 Kortingen bij culturele optredens.

In samenwerking met de cultuurdienst.

21A9 Organisatie workshops.

Organisatie van diverse workshops met als doel het creëren van maximale artistieke ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

21A10 Ondersteuning gratis muziekfestival.

Financiële en logistieke ondersteuning van een gratis muziekfestival.

21A11 Voorzien projectsubsidies voor initiatieven gericht op jongeren.

Projectsubsidies geregeld via het subsidiereglement van de jeugdraad (http://dehaan.liquifi.be/jeugd/verenigingen/subsidies/).

21A12 Organisatie beachpartys en jeugdfuif.

Organiseren van gratis fuiven : kinderfuif voor alle kinderen en beachparty's voor alle jongeren.

22A1 Opmaken geïntegreerd fuifbeleid.

Opstellen van een reglement voor het organiseren van fuiven.

23A1 Organiseren buurtactiviteiten voor jongeren.

Op wijkniveau gratis activiteiten organiseren voor alle kinderen en jongeren uit die wijk. Een laagdrempelig concept georganiseerd door de jeugdwelzijnswerker. Dit concept
is een vrijwillige aanzet tot het organiseren van wijkfeesten.

APL22 Een gedragen lokaal fuifbeleid.

APL23 Buurtactiviteiten stimuleren en
organiseren.

APL24 Diverse activiteiten organiseren buiten de
vakantieperiodes op schoolvrije
momenten.
24A1 Diverse activiteiten voor jongeren op vrijdagavond of zaterdag op schoolvrije Aanbod van activiteiten voor alle kinderen en jongeren : carnaval, schaatsen, jeugddag, roefeldag, buitenspeeldag, …
momenten.
APL25 Een jeugdwerkaanbod organiseren tijdens
de vakantieperiodes.

De Haan als familiebadplaats bij
uitstek verder uitbouwen en
profileren.

25A1 Inzet van jobstudenten met attest of voldoende ervaring met kinderen.

Streven naar het inzetten van gevormde animatoren op de speelpleinwerking, met vormingsattest of aantoonbare relevante ervaring.

25A2 Vormingsmomenten voor jobstudenten.

Kadervorming organiseren voor animatoren van de speelpleinwerking.

25A3 Jaarwerking jobstudenten opstarten.

Terugkommomenten organiseren voor animatoren van de speelpleinwerking buiten de werking zelf om de groepssfeer te bevorderen, ervaringen uit te delen en de werking
zelf te evalueren.

25A4 Organisatie speelpleinwerking en ook een aangepaste werking met
activiteiten voor tieners organiseren tijdens de zomer.

Organiseren van een gemeentelijke speelpleinwerking in de korte schoolvakanties en de zomervakantie.

25A5 Organisatie van grabbelpasactiviteiten.

Organisatie grabbelpas tijdens de zomervakantie.

X
APL26 Opwaarderen van de zeedijken en
stranden.
26A1 Onderzoek opwaarderingsinitiatieven.
26A2 Onderzoek organisatie avondmarkten op de zeedijk.
26A3 Installeren borden Koninklijke Baan met vermelding bad- en surfzones.
26A4 Onderzoek uitbreiding badzone voor duinen richting Zeepreventorium.
26A5 Verbeteren luidsprekersystemen op de stranden.
26A6 Onderzoek mogelijkheid installeren grote info-borden (digitaal ?) :
weerbericht, activiteiten, verloren gelopen kinderen.
26A7 Voorzien speeltuigen / speelruimte op stranden / zeedijk.
26A8 Indoormogelijkheden / all weather activiteiten.
26A9 Onderzoek wifi-hotspots (ook op strand).
26A10 Organisatie festival op het strand op maat van de deelgemeente
(De Haan : jazz/blues festival; Wenduine : jongerenfestival).
26A11 Digitaal infobord op Kennedyplein.
APL27 Versterken van de landschapselementen
en gemeentelijke troeven.
27A1 Aanplanten groen en bloemenperken langs de invalswegen en dorpskernen.
27A2 Onderzoek opwaarderen picknickplaatsen.
27A3 Promotie streekproducten en activiteiten.

Speelruimte met speeltoestellen creëren op de stranden van Vosseslag, De Haan-Centrum en Wenduine.

27A4 Behalen label Fair Trade als gemeente.
APL28 Toeristische profilering en
professionalisering.
28A1 Opmaak uniforme en herkenbare toeristische huisstijl.
28A2 Bevragingen om aan de wensen van de "gast" te kunnen voldoen.
28A3 Digitalisering toeristisch kantoor.
28A4 Promotie-initiatieven congrestoerisme.
28A5 Onderzoek gemeentelijk patrimonium openstellen voor congrestoerisme.
28A6 Promotie rond wintertoerisme.
28A7 Winterevenementen organiseren.
Het sterke erfgoed als de unieke
troef van De Haan ontsluiten voor
inwoners en toeristen.
APL29 Onroerend erfgoed versterken.
29A1 Prijsuitreiking voor realisaties erfgoed.
29A2 Opmaak gemeentelijke inventaris via erfgoedcel.
29A3 Onderzoek herwaarderingsplan Driftweg.
APL30 Roerend erfgoed versterken door het
uitspelen van de erfgoedfactor.
30A1 Organisatie herdenking 100 jaar WO 1.
30A2 Digitale erfgoedwandelingen.
30A3 Intergemeentelijke samenwerking rond de instandhouding en ontwikkeling
van het roerend erfgoed.
30A4 Samenwerking badsteden uitbreiden.
30A5 Ontwikkelen van actieve troef.
Het versterken van lokale
economie en ondernemerschap in
De Haan.

X
APL31 Uitbouwen dienst lokale economie.
31A1 Uitbouwen loket lokale economie.
31A2 Opzetten van netwerking-avonden voor handelaars.
31A3 Onderzoek nog betere samenwerking met en ondersteuning van
handelaarsverenigingen.
APL32 Aanpak leegstand handelspanden.
32A1 In kaart brengen leegstand.
32A2 Gerichte communicatie-initiatieven naar KMO's.

De Haan uitbouwen als gezins- en
kindvriendelijke gemeente via
kwaliteitsvolle kinderopvang en
laagdrempelige
opvoedingsondersteuningsinitiatieven.
APL33 Laagdrempelige kinderopvang mogelijk
maken.
33A1 Implementatie kinderopvangzoeker en -loket.
33A2 Onderzoek naar mogelijkse uitbreiding kinderopvang tijdens alle
schoolvakanties (speelpleinwerking).
APL34 Laagdrempelige opvoedingsondersteuning
organiseren.
34A1 Opvoedingsondersteuningsinitiatieven organiseren in samenwerking met
jeugddienst (o.a. mama-café).

Organisatie van initiatieven teneinde ouders te laten samenkomen om met elkaar te praten over de opvoeding van hun kinderen.

34A2 Onderzoek spijbelbeleid en kleuterparticipatie ondersteunen.
34A3 Antisociaal gedrag risicojongeren in kaart brengen via de jeugdopbouwwerker.
34A4 Overleg met OCMW en sociale partners organiseren om kansarme jongeren Overleg met OCMW om na te gaan hoe men jongeren kan aansporen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.
aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod te laten deelnemen.
34A5 Aanbieden van een kortingssysteem voor kansarme gezinnen.

Toepassen sociaal tarief.

34A6 Inzetten jeugdwelzijnswerker.
34A7 Onderzoek betaalbare kinderopvang.
Het gemeentelijk patrimonium
versterken via gerichte
infrastructurele ingrepen.

X
APL35 Kennis opbouwen en verzamelen.
35A1 Inventarisatie gemeentelijk patrimonium.
APL36 Eigen patrimonium.
36A1 Renovatie gemeentehuis De Haan.
36A2 Renoveren of herbouwen sanitaire gebouwen / publieke toiletten.
36A3 Onderzoek invulling strandconstructie Wenduine / Vosseslag.
36A4 Renovatie van gemeenschapshuis Ons Huis.
APL37 Openbaar domein.
37A1 August Beernaertstraat + Kapellestraat + Monicastraat.
37A2 Zeedijk-Wenduine, Rochehelling, Rotonde en plein Graaf Jansdijk.
37A3 Uitwijkstroken langs landbouwwegen.
37A4 Onderzoek heraanleg dierenpark Wenduine.

Ruimte ontwikkelen met aandacht
voor wonen en mobiliteit.
APL38 Huisvesting stimuleren.
38A1 Aankoop gronden Katterekelaan.
38A2 Onderzoek invoeren subsidies voor jonge gezinnen.
38A3 Uitschrijven woonbeleidsplan.
APL39 Duurzame mobiliteit.
39A1 Actualisatie mobiliteitsplan.
39A2 Fietspad langs Grotestraat.
Een beleid uitbouwen met
aandacht voor evenwichtig groen
en een duurzame aanpak.
APL40 Duurzaam beheer infrastructuur.
40A1 Masterplan per wijk opmaken in functie van openbare verlichtingdoelstellingen.
40A2 EPC's opstellen voor alle gemeentelijke gebouwen.
APL41 Opwaardering openbaar groen.
41A1 Bomenplan (inventarisatie, onderhoudsplan).
41A2 Beplantingsacties uitvoeren / promoten.
41A3 Herwaarderen en aanleggen buurtgroen in wijken.
41A4 Pesticidenvrij beheer invoeren.
APL42 Ecologisch werken in de gemeente.
42A1 Onderzoek alternatieve voertuigen.
APL43 Ecologische technologie stimuleren.
43A1 Evalueren gemeentelijke subsidies renovaties.
43A2 Haalbaarheidsstudie windenergie.
APL44 Afvalbeheersing.
44A1 Aanmoediging gebruik containers bij handelszaken / meergezinswoningen.
44A2 Onderzoek milieutaks voor gebruik containers.
44A3 Gebruik ondergrondse containers promoten.
44A4 Ophaaluren herbekijken in functie van dageraad.
44A5 Informeren en sensibiliseren van 2-de verblijvers en toeristen.
44A6 Onderzoek noodzakelijkheid herlokalisatie containerpark.
44A7 Retributies herbekijken in functie van werkelijke kostprijs.

