Strategisch Meerjarenplan 2020-2025
Advies JEUGDRAAD BEERSE-VLIMMEREN (naam adviesraad)

Algemeen advies
o Gunstig
o Ongunstig
✓ Gunstig met opmerkingen
1. Eerst en vooral een dankwoord naar het gemeentebestuur om van Jeugd één van
de speerpunten in het voorgestelde Meerjarenplan te maken.
2. Fuifnoden:
niet enkel een locatie, maar ook materiële ondersteuning (bijvoorbeeld herashekken
...) voor fuiven voorzien. Daarnaast ook rekening houden met de inzichten die uit de
vragenlijst “Evenementnoden in Beerse-Vlimmeren” van de Jeugdraad komen.
3. Verenigingencoach:
wij vragen ons af hoe deze rol concreet zal worden ingevuld in de praktijk?
Wat moeten/kunnen we hieronder verstaan?
4. Maatschappelijk kwetsbare kinderen & jongeren:
we denken dat het belangrijk is om een degelijke balans te vinden tussen meer
recreatieruimtes (groene speelzones, skatepark ...), meer handhaving (veiligheid) en
outreachend werken.
5. Terugkoppeling (jaarlijks? Tweejaarlijks?)
naar adviesraden voor evaulatie/bijsturing van het Meerjarenplan in de toekomst

Bij de uitwerking van welke doelstelling(en) wil je adviesraad verder
betrokken worden?
(noteer de nummers van de doelstellingen hieronder)
01.01.01.01 (voor actiepunt 12)
- Een visie uitwerken over de rol van het lokaal bestuur op vlak van zorg en welzijn
01.01.03.01 (voor actiepunten 2,3,4,6 en 9)
– Een visie uitwerken over de rol van het lokaal bestuur op vlak van ondersteuning van verenigingen
01.01.04.01 (voor actiepunten 4 en 6)
- Een visie ontwikkelen op patrimonium binnen het lokaal bestuur Beerse
01.02.03 (voor actiepunt 10)
- We versterken Beerse als converserende overheid
01.03.02.02 (voor actiepunt 14)
- Maatregelen onderzoeken en implementeren om de omgeving van scholen en vrijtijdslocaties veiliger te
maken
01.03.02.04 (voor actiepunt 7)
- Een prioriteitenplan opstellen voor veilige fiets- en wandelverbindingen, en dat stapsgewijs realiseren
01.03.02.05 (voor actiepunt 7)
- Openbaar vervoer en duurzame mobiliteit stimuleren, fiets- en autodelen promoten en ondersteunen
01.03.03.01 (voor actiepunt 1)
- Een woonomgevingsplan en een beleidsplan ruimte uitwerken, om aan te geven wat er stedenbouwkundig
mogelijk is op welke plaats
01.03.03.02 (voor actiepunt 1)
- De noden rond kernversterking in Beerse-centrum, Den Hout en Vlimmeren onderzoeken
01.03.04.02 (voor actiepunt 1)
- Het openbaar domein in samenspraak met buurtbewoners inrichten als groene, levensloopbestendige
woonomgeving
01.03.05.02 (voor actiepunt 4)
- Binnen de politiezone pleiten voor een sterke focus op aanpak van drugsmisdrijven, vandalisme,
fietsdiefstallen, andere overlast en “blauw meer op straat”
01.04.02.02 (voor actiepunt 5)
- Fuifnoden en fuifgelegenheid in kaart brengen en nagaan waar de gemeente ondersteunend kan zijn
01.04.03.01 (voor actiepunten 12 en 13)
- Acties opzetten rond psychosociaal welzijn en preventie van drugs- en middelengebruik bij jongeren
01.05.03.02 (voor actiepunt 8)
- De UitPas verder uitbouwen
01.04 (voor alle actiepunten)
- We zorgen dat jongeren tussen 12 en 25 zich echt thuis voelen in onze gemeente
horizontale thema’s - Armoede & Gezondheid

Daarnaast wil de Jeugdraad Beerse-Vlimmeren ook betrokken worden bij alle doelstellingen die een
raakvlak hebben met onderstaande actiepunten van de Jeugdraad zelf (mochten zij nog niet vermeld
zijn in de lijst hierboven):

Bespreking van de doelstellingen:
Nummer van de doelstelling

Opmerkingen, bv
o Wat mis je nog?
o Prioriteit van inzet middelen?
o Suggesties voor acties die zouden ondernomen kunnen
worden om de doelstelling te halen?

