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Participatie @ opstelling meerjarenplan

- Gebrek aan project management
- Zeer laat en beperkt betrekken van oppositie
- Geen terugkoppeling ontwerp meerjarenplan naar inwoners (<> Gemaakte afspraken GR 02/2019)

Planning?

- Niet alle thema’s / beleidsdoelstellingen zijn aan bod gekomen
- (Té) sturend

Denk vanuit de Perenaar, niet vanuit het bestuur

- Kunnen niet gedefinieerd worden op basis van verslagen; wel op basis van inzichten en
cijfers

Prioriteiten?

- Laag aantal deelnemers (6% <>drempel: min. 10%)
Representatief?

- Verslagen zijn per definitie onvolledig en subjectief
- Ongewenste impact op uitkomst participatie: bv. investering in deelfietsen: bestuur <>

inwoners

Subjectief

- # ingediende ideeën? # weerhouden ideeën? Wie & Wat?
- Toegekende budgetten

Transparantie?
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Participatie @ uitvoering meerjarenplan

01
02

03Participatieplatform Inwoners @ GR
Appel: Participatiefora komen tegemoet aan de
doelstellingen van het Appel-programma ‘Mee
doen’ & ‘Mee Kunnen’:
- Besturen van onderuit (bv. evenementenraad)
- Democratiseren (bv. bestaande adviesraden

herbekijken)

Bestuur: Niet geïntegreerde
applicaties

Appel: Geïntegreerd platform (*)
- Project management
- Statistiek & Visualisatie
- Transparantie Participatiefora

Appel:
- Geef inwoners het recht om

voorstellen toe te voegen op de
agenda van de GR

- Organiseer een vragenuurtje
voor inwoners op de GR

Appel: Actief betrekken, opzoeken van mensen en/of
organisaties met de juiste competenties

Appel: Participatieplatform & Participatiefora gaan hand in
hand

Appel: Gemeenteraadsleden zijn ook inwoners; ze
hebben recht op aanwezigheid op de fora; maar zijn niet
stemgerechtigd (artikel 304 Decreet Lokaal bestuur <
Artikel 199 & 200 Gemeentedecreet)

Commissie 11/12/2019: Burgemeester
licht toe dat indien de keuze voor een
niet geïntegreerd platform en de noden
constant geëvalueerd zullen worden en
dat er voldoende budgetten aanwezig
zijn voor bijsturing – eventueel naar
een geïntegreerd platform toe indien
nodig
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Evaluatie
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#1 - Stad Peer is een klantvriendelijke organisatie met een netwerk
Peer is financieel gezond

Verblijfsbelasting (*)

Bestuur: 1,25 Euro / overnachting
Appel: 1,85 euro / overnachting
- Extra budget: 432.000 euro
- Besteding extra budget:

(1) Belasting (PB) van 8% naar 7,5%
(2) Budget interne organisatie +100.000 euro
(3) Ondersteuning lokale handel + 250.000 euro
(4) Ondersteuning duurzaamheid

& klimaatbeleid + 130.000 euro
(5) Ondersteuning mantelzorgers + 52.137 euro

02Personenbelasting (*)

Bestuur: 8%
Appel: 7,5% 03‘Handhavings’-belastingen

Bestuur: 55.500 euro
Appel: Sluikstorten #1 prioriteit
voor participeerders (cfr.
Dorpsparticipatie & Online) – 1.000
euro boetes per jaar lijkt wat aan
de lage kant

Kempervennen (NL) 1,87 euro / persoon / nacht
Het Heijderbos (NL) 2,24 euro / persoon / nacht
Port Zélande (NL) 2,47 euro / persoon / nacht
Limburgse Peel (NL) 2,43 euro / persoon / nacht
De Eemhof (NL) 2,98 euro / persoon / nacht
Het Meerdal (NL) 2,43 euro / persoon / nacht
De Huttenheugte (NL) 2,15 euro / persoon / nacht
Park Zandvoort (NL) 2,96 euro / persoon / nacht
Park Sandur (NL) 2,17 euro / persoon / nacht
De Vossemeren (BE) 1,85 euro / persoon / nacht
Erperheide (BE) 1,85 euro / persoon / nacht
Les Ardennes (BE) 2,50 euro / persoon / nacht
Park De Haan (BE) 2,25 euro / persoon / nacht



Amendement 1 - Verblijfsbelasting Amendement 2 – Aanvullende personenbelasting
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Evaluatie

#1 - Stad Peer is een klantvriendelijke organisatie met een netwerk
Peer is financieel gezond
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#1 - Stad Peer is een klantvriendelijke organisatie met een netwerk
Peer bouwt verder aan een slimme, toegankelijke, communicatieve en klantvriendelijke dienstverlening waarbij de
klant centraal staat

01
02 03

Dienstverlening

Appel: Doelstellingen waarop we het beleid zullen
evalueren:
- Elke inwoner wandelt met een oplossing of

duidelijk antwoord buiten
- Elke vraag, elk probleem wordt binnen een

redelijke termijn beantwoord
- Elke tussenkomst wordt aan een

klantentevredenheidstest onderworpen
- Peer behaalt een 8 op 10 voor ‘klanttevredenheid

(vandaag: 6,7 / 10 – Vlaams gemiddelde: 7,7 /
10)

Zaaksysteem

Appel: Zaaksysteem (‘Ticket Support
Systeem’) ondersteunt:
- Delen van informatie (op maat) van

antwoorden op vragen die iedereen /
groepen aanbelangen

- Transparantie: bij wie zit mijn vraag?
Wanneer kan ik een antwoord
verwachten? Toegang tot alle eerder
door mij gestelde vragen

- Stopt niet bij vragen en klachten; maar
laat ook dossieropvolging toe (bv.
bouwdossier)

- Meeting klanttevredenheid & Feedback

Applicaties

Bestuur: stadsapp (*Appel
– ‘Mee Zijn’) – chatbot –
whatsapp – gratis digitale
pieterpas (*Appel –
Participatie-overleg)

Appel: APP trage wegen –
APP veilige schoolroutes

Informatie: Niet alleen vragen op antwoorden, maar ook alle andere door de stad
opgemaakte info dient op een consistente manier via verschillende kanalen verspreid te
worden: stadsapp – chatbot – Stadsmagazine – Briefwisseling – Zaaksysteem (< interne
processen & applicaties) – vergadermomenten - ….
(*Appel – Mee Zijn’)



Meerjarenplan 2020 - 2025
Evaluatie

#1 - Stad Peer is een klantvriendelijke organisatie met een netwerk

04Interne organisatie

Appel: Een goede dienstverlening
staat en valt met de interne
organisatie
- Meer budgetten voor externe

consultants die de stad Peer
kunnen bijstaan in het
optimaliseren, uitwerken,
standaardiseren van processen,
procedures, tools en applicaties

- Meer budgetten voor opleiding
die toelaten het personeel te
trainen op de nieuwe organisatie
en de daaraan gerelateerde
competenties (o.m. project
management –
verandermanagement - …)

Amendement 3 – Interne
organisatie (1)

Amendement 4 – Interne
organisatie (2)
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#2 - Stad Peer is een veilige stad

Zwarte punten (in overleg)

Participeer:
- Peerderbaan
- Smeetshofweg
- Laarderweg
- Panhovenstraat
- Wittesteenstraat/Burkel
- Wittesteenstraat/Zuidervest
- Schutterstraat/Bocholterweg
- Deusterstraat/Erpekommerweg
- Smeetshofweg/Baan naar Bree
- Bovenlinde/Meeuwerbaan (Budget)
- Overes/Saliestraat (Budget)
- Lindebosstraat (Budget)

02Veilige schoolomgevingen

Appel: Veiligheid schoolomgevingen blijft een
aandachtspunt (bv. Leefschool / Alvo) (*Appel –
‘Zich Goed Voelen’)

Participeer:
- Scholencampus Peer Centrum
- Schoolomgeving Linde

Appel: Maak gebruik van Vlaamse budgetten voor
verkeersveilige schoolomgevingen & Veilige
schoolroutes: www.vlaanderen.be/subsidies-aan-
gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-
verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen

03Camera’s

Participeer:
- Sluikstorten
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#3 – Mobiliteit in Stad Peer

01
02
03

De fiets

De auto

De voetganger

Investering Subsidie

Fietspaden (incl. Noordervest
= weg + fietspad + voetpad)

10 miljoen euro 6,6 miljoen euro

Fietsinfrastructuur & Promotie 240.000 euro -

Investering Subsidie

Wegen 6,2 miljoen 795.000 euro

Investering Subsidie

Voetpaden 250.000 euro -

04Mobi-punten
Investering Subsidie

Mobi-punten 822.500  euro 446.000 euro

Baan naar Bree // Kleine-Brogel – Eksel //
Molenstraat // Erpekommerweg // Deusterstraat //
Noodervest – Bokt // Broekstraat //
Wauberg&Linde – Peer // Fietsostrade Wijchmaal-
Peer // Fietsverbinding Erperheide-Peer

Broekstraat // Onderhoud // Collegelaan –
Nieuwstraat // Panhovenstraat // Kaulillerweg //
Waubergdijk // Noordervest – Bokt

Nieuw parkeerbeleidsplan voor Peer Centrum …
Geen concreet budget; cfr. Burgemeester:
middelen voorzien i.k.v. aankoop gronden

Trage wegen // Toegankelijkheidsroute
seniorencampus Peer // Voetpadennetwerk
kerkdorpen

Participeer: wordt dit wel echt gedragen door de
bevolking? Inwoners = zeer terughoudend
tegenover deelmobiliteit

Participeer: fietsstallingen @ bushaltes // veilige
oversteekplaatsen
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#4 – Wonen in Stad Peer

01Betaalbaar wonen

Appel: Betaalbaar en gedifferentieerd wonen (‘Zich
Goed Voelen’) – Voorzie ruimte voor 1-kamer
appartementen, studio’s, kangoeroe-wonen, ….

02Duurzaam wonen

Appel: Stimuleren van verandering via subsidies
(‘Zich Goed voelen’) – bv. warmwaterpompen;
groendaken; begeleiding & sensibilisering

Appel: Meer focus op handhaving (ongeschikt –
onbewoonbaar, werkgroep woonkwaliteit)

03Handhaving

Appel: Handhavingsprogramma
Vlaanderen werd in 2015
goedgekeurd … en zal in 2020
herzien worden ….

In Peer zijn we nog niet gestart met
de opmaak van een handhavingsplan
…

Appel: De stad engageert zich om
geen onwettige beslissingen te
nemen

04Leefomgeving

- Onderhouden openbaar groen: #1 prioriteit
voor ParticiPeerders

- Aangepaste groenaanleg / Bomenbeheerplan
- Aanleg hondenlosloopweides
- Rioolbeheer (Schansstraat – Bokt –

Bomerstraat)
- ‘Geïntegreerde vergunning’ (R.O. – Milieu –

Natuur – Duurzaamheid – Huisvesting) (Appel –
‘Zich Goed Voelen’)

- Slimme vuilbakken – Niet minder maar meer
vuilbakken

- Grote-Brogel in ‘t nieuw

Appel: Voorzie in ondergrondse containers
i.p.v. individuele bergingen met stinkende
vuilzakken

Appel: Middelen voor groenonderhoud zijn
aanzienlijk – Aanpak herbekijken
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#4 – Wonen in Stad Peer

05Open ruimte

Klimaatbomen – Ambertuinen – Eetbaar landschap
– Bloemplukweides – Vergroening & Ontharding –
Subsidies voor behoud van waardevolle bomen

Houtkanten: sensibiliseren & (her)waarderen –
aanleg houtkant sportzone De Deust – Onderhoud
Gemeentelijke houtkanten (‘Appel – ‘Zich Goed
Voelen’

Amendement 6 – Bijkomende stimulansen inzake
duurzaamheid en klimaatbeleid

Appel: Verandering door het inzetten van subsidies: + 130.000
euro

ParticiPeer: Stad Peer geeft het goede voorbeeld – Minder
beton bij heraanleg van publiek domein (bv. Wirix)
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#4 – Wonen in Stad Peer

07
- Hernieuwbare energie
- Zonnepark
- Energiegemeenschappen
- Ver’led’ding openbare verlichting

Appel: Werk samen met lokale innoverende bedrijven zoals
Posetron (zonne-energie in combinatie met opslag van
overcapaciteit op batterijen) >> Industriezone Bokt (cfr.
Beleidsdoelstelling 5)

06Energie

Afvalbeleid & -beheer

- Bannen plastiek zakjes (Appel – ‘Zich Goed
Voelen’)

- Deeleconomie (Appel – ‘Mee Kunnen’)
- Promotie ‘Mooimakers (Appel – Participatie-

overleg)
- Nieuw recyclagepark door Limburg.Net
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#5 – Ondernemen, werken en leren in Stad Peer

Ondernemerschap

Amendement 6 – Bijkomende
stimulansen voor ondernemerschap

- Industrieterrein ‘Bokt’
- Duurzaam beheer ‘Bokt’
- Industrieterrein ‘Laerderheide’
- Flexwerken
- Netwerken ondernemers

Appel: ‘Laederheide’ – Meer dan 20 jaar in lopende zaken &
de akte is nog steeds niet verleden

Appel: Werk samen met lokale innoverende bedrijven zoals Posetron
(zonne-energie in combinatie met opslag van overcapaciteit op
batterijen) >> Industriezone Bokt (cfr. Beleidsdoelstelling 5)

Appel: Flexwerken – ook in de BIB (< huiselijke setting)

- Korte keten / Boerenmarkt
- Promotie / Ondersteuning van

handel & Horeca

02Leren

- Trajecten van opleiding &
tewerkstelling (Appel –
Meekunnen)

- Werkplekleren
- Ondersteuning

kunstonderwijs &
onderwijsnetten

- Culturele activiteiten voor
kinderen en jongeren
(wetenschapsacademie –
voorstellingen – bib –
workshops - …)
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#6 – Beleving en vrije tijd in Stad Peer

01Toerisme

- Regionaal Toeristisch Centrum
- Renovatie kapellen & Oud Stadhuis
- Onderhoud erfgoed
- Archeologische site Grote-Brogel

02Plattelandsbeleving

Bosland

- Dommelhuis

- Plattelandsklassen
- Plattelandshappening
- Plattelandseducatieve activiteiten
- Onderhoud wandelpaden (recreatieroutes)
- (Kosten) Brueghelhoeve (huur gronden –

onderhoud gronden

04Beleving

- Ondersteuning van evenementen
(logistiek & financieel)

- Uitrol handel- en horecaplan (< beleving – acties –
promoties – ondersteuning)

- ‘Reus der Kempen’ – hotspot
- Vergroening van het centrum (Appel – ‘Zich Goed Voelen)
- Dommelpark

Appel: Aandacht voor groene ‘centra’ – Het begon 12
jaar geleden met de visie van de oppositie voor ‘t Lin

05Dorpen & Buurten

- Dorp in de kijker
- Games of Peer
- Loop- & wandelroutes in elk dorp
- Ondersteuning ontmoetingscentra
- Kerkbeleidsplan
- Buurtwinkels
- Mobiele dienstverlening in dorpen
- Buurtwerkingen
- Spelen in de buurt
- Jeugdlokalen Kl-Brogel / Gr-Brogel
- Jeugdhuis Peer Centrum
- Sportaanbod voor iedereen
- Samenwerkingsproject voetbal Peer
- Cultuur @ BICC

ParticiPeer: Nieuwjaarsreceptie
elk jaar in ander kerkdorp

Appel: Buurtwerking ‘Burkel’ is al
2 jaar vragende partij
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#7 –Zorgen voor elkaar in Stad Peer

01Senioren

- Dienstverlening @ huis (pedicure –
klussendienst – welzijnsregio)

- Nieuw dienstencentrum @ site
Agnetendal

- Vitas & Nieuw cafetaria (incl. buurt)
- Mobiliteit op maat voor senioren

(Appel – ‘Mee Kunnen’)

- Ondersteuning mantelzorgers:
Appel – Extra budget

Amendement 7 – Bijkomende ondersteuning voor
mantelzorgers

02Junioren

- Plons: herlocalisatie @ heuve
Vermeulen

- Loket kinderopvang
- Pinnochio
- Buitenschoolse kinderopvang
- Huiswerkbegeleiding plus (Appel

– ‘Mee Kunnen’)
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#7 –Zorgen voor elkaar in Stad Peer

Iedereen

Fysieke
Gezondheid

Leefomgeving

InclusiePsychische
Gezondheid

Dierenwelzijn Financiële
ondersteuning

- Vitamine ‘P’
- Gezonde voeding – Kraantjeswater

Uitvoeren charter ‘Gezonde Gemeente’

- Streven naar een gezonde omgeving > Projecten
rond asbest, water en vervuilde gronden

Appel: Met het tolereren van asbest stortingen in
sportzone ‘De Deust’ & het storten van vervuilde
gronden op Peerse speelpleintjes was het Peerse
bestuur tussen 2013-2018 niet echt de beste leerling
van de klas te noemen

- JAC @ De Bak
- Eigen psychologische

hulpverlening (Appel)
- Projectwerking rond burnout

– obesitas – verslavingen
(Appel)

- Automatische toekenning van
rechten (Appel)

- Integratie van nieuwkomers &
anderstaligen
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Goedkeuring
#1 - Peer is een klantvriendelijke organisatie met een netwerk AP000034 – SPEERPUNT – In de stad Peer hebben de inwoners een duidelijke

stem in de beleidsvoorbereiding

AP000001 – Peer is financieel gezond AC000006 – De stad Peer werkt samen met haar burgers aan betere gemeente
en gaat via actieve participatie aan de slag met het aanwezige sociaal kapitaal.
De Perenaar heeft een duidelijke stem in de invulling van projecten. De Stad
Peer richt participatiefora (*Appel – ‘Mee Doen’) op waarin Perenaars uit het
verenigingsleven samen met geëngageerde inwoners en ondernemers hun
gedacht geven over bepaalde thema’s. De stad Peer begeleidt en faciliteert,
naast de dorpsbudgetten, bij het (alternatief) financieren van initiatieven en
acties van burgers en buurten via crowdfunding en co-creatie, budget voor
buurtprojecten (*Appel – ‘Mee Doen’), burgercontracten en/of
burgeronderzoeken.

AC000001 – De stad Peer heft aanvullende en lokale belastingen om de
financiële evenwichten te bewaken. Fiscale tarieven inwoners stijgen niet; wij
hervormen de verblijfsbelasting

AC000002 – De stad Peer neemt fiscale maatregelen om een duurzame en
kwaliteitsvolle leefomgeving te stimuleren

AP00002 – Peer is een netwerkstad

AC000003 – De stad Peer maakt strategische projecten mogelijk door het
‘slim’ aangaan van leningen en actief screenen van subsidiemogelijkheden.
We streven een geleidelijke schuldafbouw na op lange termijn

AC000007 – De stad Peer zorgt voor een structurele samenwerking in Noord-
Limburg voor schaalvergroting die meer slagkracht in bepaalde
beleidsdomeinen biedt (wonen, cultuur, erfgoed, toerisme, etc.) (*Appel –
‘Voluit Leven’)

AC000004 – De stad Peer beheert de geldmiddelen op een zuinige, ethische
en duurzame wijze. Betalingen gebeuren volgens de wetgeving
overheidsopdrachten

AC000008 – De stad Peer onderzoekt of een fusie schaalvoordelen kan
opleveren en gaat hiervoor in gesprek met de buurgemeenten

AC00005 – De stad Peer zet in op de parameters van de bovenlokale
financiering (bv. Open ruimte). We wenden de fondsen aan voor financiering
van de basisdienstverlening. Het aandeel van het OCMW in het

AC000009 – De stad Peer kijkt over de landsgrenzen heen en gaat op zoek naar
samenwerkingsverbanden met andere steden en gemeenten rond
beleidsrelevante thema’s waarbij er gestreefd wordt naar een netwerk van
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Goedkeuring

AC0000010 – De stad Peer organiseert informele bestuurlijke contacten via
de organisatie en promotie van bestuurlijke plechtigheden en ontvangsten
van vaderlandslievende activiteiten, ontvangst van nieuwe inwoners,
babyborrel, nieuwjaarsreceptie inwoners, huwelijksjubilarissen,
inhuldigingen, eerste steenleggingen, etc.

AC000015 – De stad Peer zet via het project Citymarketing bepaalde thema’s
extra in de kijker. Daarbij wordt er gestreefd naar een samenwerkingsverband
waarin zowel bewoners, bezoekers, ondernemers als het stadsbestuur werken
aan een positieve profilering

AP000003 – Peer bouwt verder aan een slimme, toegankelijke,
communicatieve en klantvriendelijke dienstverlening waarbij de klant
centraal staat

AC000016 – De stad Peer verzorgt drukwerken en gerelateerde dienstverlening
voor medewerkers en verenigingen. Er is een duurzaam aankoopbeleid o.a.
voor kantoormaterialen en kantoormeubilair

AC000011 – De Stad Peer organiseert een duidelijk en toegankelijk eerste
contact, onthaal en doorverwijzing. Daarbij wordt er ingezet op zowel fysieke
loketten als op digitale en slimme dienstverlening

AC000017 – De stad Peer organiseert een kwalitatief archiefbeheer waar er
naast het analoge archief ook aandacht is voor een stapsgewijze digitalisering
van het archief

AC000012 – De stedelijke gebouwen zijn toegankelijk zodat iedereen ze
zelfstandig kan bezoeken (*Appel – ‘Mee Kunnen’)

AC000018 – De stad Peer organiseert een performante interne werking via
onder meer juridische en boekhoudkundige ondersteuning, verzekeringen, …

AC000013 – De stad Peer organiseert een toegankelijke dienstverlening en is
vlot bereikbaar via verschillende kanalen waarbij er naast de klassieke
kanalen ook ingezet wordt op de verdere ontwikkeling van digitale
toepassingen zoals een stadsapp, chatbot, whatsapp en een digitale
pieterpas. We zorgen voor een zaaksysteem voor een snelle opvolging van
vragen en klachten. Het beheer (*Appel – ‘Mee Zijn’ & Participatie-overleg)

AC000019 – De stad Peer organiseert een efficiënt onthaal en portaal van de
beleidsorganen. Belangrijke beleidsdossiers worden centraal opgevolgd. De
mandatarissen kunnen rekenen op een omkadering.

AC000014 – De Stad Peer communiceert op een kwalitatieve en toegankelijke
manier via verschillende kanalen (*Appel – ‘Mee Zijn’). Er wordt gewerkt aan
een duidelijke media-mix waarbij de principes van actieve en passieve
openbaarheid van bestuur centraal staan

AC000020 – De stad Peer organiseert de verkiezingen op een efficiënte en
correcte manier zodat de verkiezingsactiviteiten ordelijk en foutloos verlopen
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AP000004 - Peer zet in op een performante personeelsorganisatie AC000025 – De stad Peer streeft naar veilige en emissiearme
schoolomgevingen (*Appel – ‘Zich Goed Voelen’). Hiervoor worden er
samenwerkingsverbanden met de lokale (school)gemeenschap aangegaanAC000021 – De stad Peer stimuleert projectwerking als werkvorm. De

speerpunten in dit beleidsplan worden gekruid door projectmedewerkers. We
schakelen jobstudenten gedurende het hele jaar in, i.f.v. de dienstverlening.
Hierbij is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student.
We introduceren het verenigingswerk

AC000022 – De stad Peer is een aantrekkelijke werkgever die maximaal inzet
op vorming en ontwikkeling van de medewerkers. Wij voeren een
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er is aandacht voor werkplekleren (*Appel
– ‘Mee Kunnen’). De opstart van verenigingswerk.

AC000026 – De stad Peer werkt samen met de politiediensten aan een
actieplan snelheid waarbij er aandacht is voor preventie en controle. Waar
mogelijk worden kleine snelheidsovertredingen opgenomen in het GAS-
reglement

AC000023 – De stad Peer stelt het welzijn van medewerkers centraal. Daarbij
wordt er voorzien in de uitrol van het intern preventiebeleid. In een
samenwerkingsverband tussen de interne preventieadviseur en team
Personeel. Wij stimuleren tevens de arbeidstevredenheid door attenties voor
personeel bij ziekte, speciale gebeurtenissen en activiteiten

AC000027 – De stad Peer maakt werk van een bovenlokaal plan waarbij
verkeerstromen zich op een efficiënte manier afwikkelen. Er gaat bijzondere
aandacht naar het weren van sluipverkeer (*Appel – ‘Zich Goed Voelen’) en
het correct leiden van vrachtverkeer

#2 - Stad Peer is een veilige stad AP000006 – Peer werkt samen met de politiediensten

AP000005 – Peer werkt aan het verhogen van de verkeersveiligheid AC000028 – De politiezone bewaakt de veiligheid van de Perenaars via
wijkagenten, interventieploegen, het bestrijden van georganiseerde misdaad
(i.s.m. ARIEC). De prioriteiten worden vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan
(verkeer – drugs – mensenhandel – woninginbraken). Ook hier wordt
schaalvergroting via fusie onderzocht

AC000024 – De stad Peer pakt verkeersonveilige situaties en ‘zwarte punten’
in dialoog met buurten en bewoners en externe partners aan.
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AC000029 – De stad Peer voorziet samen met de hulpverleningszone Noord-
Limburg een performante brandweer- en ambulancedienst. Om nog beter te
kunnen voorzien in de lokale noden wordt er gestreefd naar een
brandweerpost in Peer (ev. i.s.m. de vliegbasis)

AC000034 – De stad Peer werkt aan een comfortable fietsinfrastructuur waarbij
we in komende 12 jaar 50 km aan nieuwe / vernieuwde fietspaden voorzien.
We zetten in op slimme verbindingen tussen Peer en de kerkdorpen (o.a.
fietsroute Wauberg /Linde; fietsostrade Peer/Wijchmaal; fietsverbinding
Peer/Erperheide). We verhogen het fietscomfort op belangrijke wegen en
zetten in op fietsvriendelijke verbindingen, veilige oversteekplaatsen,
kwalitatieve en moderne fietsvoorzieningen zoals fietsstallingen, mobipunten,
goed onderhouden netwerk, …

AP000008 – Peer zorgt ervoor dat samenleven ook samen op een slimme
manier aan de veiligheid werken is

AC000030 – De stad Peer ondersteunt externe partners die mee instaan voor
de veiligheid

AC000031 – De stad Peer versterkt het algemeen veiligheidsgevoel en tracht
overlast te beperken door o.m. GAS-boetes, acties rond rondhangers,
voldoende verlichting op kritieke plaatsen, goede samenwerking met de
wijkpost van de politie en de politiezone

AC000035 – De stad Peer wertk aan een fietsbeleidsplan waarin fietscultuur en
fietsfun in elkaars wiel zitten. We hebben in het fietsbeleidsplan aandacht voor
sensibiliserende initiatieven zoals een lokale afdeling van het fietsforum en een
slim fietsbeloningssysteem

AC000032 – De stad Peer voorziet acties en sensibilisering die gerelateerd
zijn met veiligheid in de brede zin, zoals whatsapp-buurtpreventiegroepen,
diefstalpreventie, burenbemiddeling en het activeren van buurtverenigingen

AP000010 – Peer pakt mobiliteit planmatig aan

AC000033 – De stad Peer werkt aan slimme oplossingen inzake veiligheid
zoals het plaatsen van vaste en verplaatsbare camera’s (sluikstorten, events,
..) en de inzet van digitale systemen voor het vlot delen van data en het
efficiënter maken van bepaalde dienstverlening (geautomatiseerde
woonstcontrole)

AC000036 – De stad Peer stelt tegen eind 2022 een nieuw mobiliteitsplan op
(Appel – Met aandacht voor klimaat – ‘Zich Goed Voelen’)

#3 – Mobiliteit in Stad Peer AC000037 = De Stad Peer zorgt voor een goed onderhouden en veilige
infrastructuur

AP00009 – SPEERPUNT – Peer sluit een fietsdeal af met zijn inwoners AC000038 = De Stad Peer streeft naar een duurzame mobiliteit door een
netwerk van mobiliteitsknooppunten
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AC000039 = De Stad Peer brengt trage wegen in kaart en realiseert een
netwerk van trage wegen

AC000046 = De Stad Peer ondersteunt de inwoners in het slim aanpakken van
het (ver)bouwen van een energiezuinige en gezonde woning

AC000040 = De Stad Peer verzekert i.s.m. de vervoerregio een
basisbereikbaarheid met het openbaar vervoer en zorgt voor goede
verbindingen tussen de dorpen en Peer-centrum

AP000012 : Peer gaat voor betaalbare woningen voor verschillende
doelgroepen

AC000041 = De Stad Peer faciliteert een Spartacushalte in Wijchmaal AC000047 = De Stad Peer zorgt voor een kwaliteitsvol, duurzaam en
betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden via gemeentelijke,
sociale of private ontwikkeling. Wij faciliteren daarbij de ontwikkeling van
bouwgronden, starterswoningen of andere maatschappelijke projecten en
woonbehoeften (beschut wonen) door aankoop, ontwikkeling, verkoop, een
bouwgrondenplan, …

AC000042 = De Stad Peer evalueert het parkeerbeleid en ontwikkelt tegen
eind 2023 een nieuw parkeerbeleidsplan

#4 - Wonen in stad Peer AP000013 : Peer zet in op handhaving

AP000011 : Peer gaat voor kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig wonen AC000048 = De Stad Peer werkt een handhavingsplan uit en zet samen met
hogere overheden en politiediensten in op controle (Appel – De stad engageert
zich om geen onwettige beslissingen te nemen)AC000043 = Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie

van de woonnoden

AC000044 = De Stad Peer bewaakt de woonkwaliteit (ongeschikt,
onbewoonbaar, conformiteitsattesten, VLOK, woningcontroleur, werkgroep
woonkwaliteit)

AP000014 : Peer gaat voor een kwaliteitsvolle en groene woonomgeving

AC000045 = De Stad Peer informeert, adviseert en begeleidt inwoners met
vragen over wonen via het Woonloket

AC000049 = De Stad Peer zorgt voor goed onderhouden openbaar groen in
nette en propere buurten. Wij voorzien slimme vuilnisbakken, zitbanken en
ander straatmeubilair in het openbaar domein (*Appel – ‘Zich Goed Voelen’)
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AC000050 = De Stad Peer realiseert minstens één bijkomende
hondenlosloopweide

AC000057 = De Stad Peer bouwt de leefbaarheid in Linde verder uit door oa. de
voltooiing van het project ‘t Lin in ’t nieuw.

AC000051 = De Stad Peer werkt samen met nutsmaatschappijen AC000058 = De Stad Peer bouwt de leefbaarheid in Kleine-Brogel verder uit
door o.a. de voltooiing van het project schoolomgeving en de uitbreiding en
verfraaiing van het kerkhof met de pastorijtuin als groene rustplek

AC000052 = De Stad Peer streeft er naar de reductiedoelstellingen voor
rioolbeheer (o.a. heraanleg Schansstraat, Bokt, Bomerstraat) te behalen

AC000059 = De Stad Peer realiseert een nieuw centrum in Grote-Brogel. De
focus ligt op de verlegging van de Smeetshofweg en de aanleg van een rotonde,
het opwaarderen van oud Breugelheem, de aaneenschakeling van gezellige
pleintjes en groenplekken, het voorzien van een verbinding met de Abeekvallei
en het faciliteren van nieuwe kleinere woonvormenAC000053 = De Stad Peer beheert de ruimtelijke ordening, het wonen, milieu

en natuur door de opmaak van gemeentelijke plannen en reglementen. Wij
implementeren het principe van de geïntegreerde vergunning waarbij er
aandacht gaat naar de architectuurtoets, duurzaamheid, huisvesting, ...
(*Appel – ‘Zich Goed Voelen’)

AC000054 = De Stad Peer zorgt voor een goed ingericht en duurzaam
onderhouden patrimonium

AP000016 : SPEERPUNT - Peer werkt aan een duurzame stad via een
ambitieus klimaatbeleid

AC000055 = De Stad Peer staat in voor een goed beheer en onderhoud van
de kerkhoven

AC000060 = De Stad Peer zet in op het verhogen van de biodiversiteit én het
ontwikkelen en of herstellen van de open ruimte door klimaatbomen,
ambertuinen, eetbaar landschap, bloemplukweides en diverse projecten van
vergroening en ontharding

AP000015 : Peer gaat voor leefbare dorpen op basis van een globale visie. (o.a.
door realisatie masterplannen)

AC000061 = De Stad Peer zet met het project ‘Energieke houtkanten’ in op
informeren, sensibiliseren en (her)waarderen van de historisch belangrijke
houtkanten

AC000056 = De Stad Peer realiseert een multifunctionele groenruimte rond
de site Sint-Elisabeth in Wijchmaal en zorgt voor een goede afwikkeling van

AC000062 = De Stad Peer zet de Perenaren mee aan tafel bij het schrijven en
het realiseren van het klimaatplan.
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AC000063 = De Stad Peer zet in op hernieuwbare energie en vult daarbij een
voorbeeldfunctie in door onderzoek naar een zonnepark, een proefproject
lokale energiegemeenschappen, het investeren in de eigen gebouwen, het
voorzien van subsidies aan verenigingen en de ver”led”-ding van de
openbare verlichting tegen 2030.

AC000068 = De Stad Peer biedt een starterskit voor bedrijven/zelfstandigen
aan. Wij ondersteunen pop-ups en startups waarbij er extra aandacht is voor
jonge starters o.a. via de creatie van flexwerkruimten

AC000064 = De Stad Peer werkt aan een samenwerkingsverband tussen
landbouw en natuur (Appel – ‘Mee Doen’) dat zijn thuis vindt in het
Dommelhuis.

AC000069 = De Stad Peer stimuleert netwerken tussen ondernemers (Appel –
‘Mee Doen’)

AC000065 = De Stad Peer beheert, beschermt en versterkt haar water door
de inzet op een integraal waterbeleid (Appel – ‘Zich Goed Voelen’) Wij
brengen de Perenaar terug in contact met de waterlopen, onder meer via het
hemelwaterplan en het riviercontract de Dommel

AC000070 = De Stad Peer ondersteunt de landbouwsector en koppelt de
promotie van de lokale sector aan het principe van de korte keten via de
organisatie van een lokale productenmarkt

AC000066 = De Stad Peer voert een proactief afvalbeleid waarbij het
vermijden van afval en het correct verzamelen en afvoeren van afval centraal
staan. Wij doen dat samen met Limburg.net dat in Peer een nieuw
Recyclagepark voorziet. Wij zetten daarbij in op sensibilisering en informeren,
door het ondersteunen van acties zoals Mooimakers en het Optimo-project
en de promotie van duurzame materialen (vb. bekers), promoten en
ondersteunen circulaire economie en deeleconomie en projectwerking (vb.
bannen plastic zakjes)…. (Appel – ‘Zich Goed Voelen’)

AC000071 = De Stad Peer ondersteunt, promoot de lokale handel en horeca
en stimuleert de verbetering van toegankelijkheid (Appel – ‘Mee Kunnen’)

#5 – Ondernemen, werken en leren in stad Peer AP000018 : Peer stimuleert het permanent leren

AP000017 : Peer stimuleert het duurzaam ondernemerschap AC000072  = De Stad Peer is een stagiair vriendelijke werkgever. Wij hebben
daarbij aandacht voor een toegevoegde waarde voor alle partijen

AC000067 = De Stad Peer realiseert een bijkomende en duurzame KMO-zone
(Appel – Snelle uitvoering van Laerderheide)

Goedkeuring



Meerjarenplan 2020 - 2025

AC000073 = De Stad Peer zet in op de ondersteuning van initiatieven die de
maatschappelijk integratie bevorderen

AC000079 = De Stad Peer bewaart, beheert en ontsluit haar cultureel erfgoed
zoals de archeologische site in Grote-Brogel en Brueghel

AC000074  = De Stad Peer zorgt ervoor dat de Perenaar in de mogelijkheid
wordt gesteld om een eigen inkomen te verwerven via trajecten van
opleiding en (vrijwillige) tewerkstelling (Appel – ‘Mee Kunnen’). Wij
ondersteunen daarbij diverse vormen van werkplekleren (vb. TWE, sociale
economie)

AC000080 = De Stad Peer ontwikkelt en ondersteunt initiatieven voor het
landelijk toerisme o.m. Plattelandsklassen, educatieve tentoonstelling,
Plattelandshappening en promotie van het verblijfstoerisme. Wij voorzien een
recreatieve fietsverbinding tussen Erperheide en het Stadscentrum.

AC000075 = De Stad Peer werkt rond het kunstonderwijs in een bovenlokaal
samenwerkingsverband en biedt daarvoor voorzieningen aan.

AC000081 = De Stad Peer ontwikkelt jaarlijks minstens 1 nieuw product en 1
grote attractiepool om Bosland mee op de kaart te zetten. Het Dommelhuis
wordt de poort naar Bosland.

AC000076  = De Stad Peer ondersteunt alle Peerse onderwijsinstellingen en -
netten in gelijke mate

AC000082 = De Stad Peer zet in op natuurbeleving o.a. door een groene
corridor aan de Abeek en in het recreatiegebied Aen de Kerkhoef

AC000077 = De Stad Peer organiseert elk jaar minstens 20 kwalitatieve
culturele activiteiten afgestemd op kinderen en jongeren (auteurslezingen,
voorstellingen, introducties, tentoonstellingen, workshops,
bibliotheekbezoeken, wetenschapsacademie)

AP000020 : SPEERPUNT - Peer wordt een hotspot voor beleving

#6 – Beleving en vrije tijd in Stad Peer AC000083 = De Stad Peer ondersteunt jaarlijks minstens 20 evenementen door
middel van een financiële en logistieke ondersteuning

AP000019 : Peer profileert zich als een toeristische trekpleister, ook voor de
Perenaren

AC000084 = De Stad Peer voorziet de uitrol van het handel- en horecaplan. Wij
trekken leuke winkels en gezellige terrassen aan door het opzetten van
centrum- en belevingsmanagement, acties, promotiecampagnes en
ondersteuningsreglementenAC000078 = De Stad Peer organiseert een toeristisch onthaal dat jaarlijks

minstens 10.000 bezoekers onthaalt en instaat voor een kwalitatieve
dienstverlening. Wij ontwikkelen minimaal 1 initiatief voor gezinnen met
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AC000085 = De Stad Peer bouwt de Reus der Kempen uit als symbool van ons
erfgoed en beleving

AC000092 = De Stad Peer faciliteert dienstverlening tot in het dorp (Appel –
‘Mee Kunnen’)

AC000086 = De Stad Peer steekt de Vesten in een nieuw kleedje en zet mee
de schouders onder de ontwikkeling van de site “Agnetendal”.

AC000093  =  De Stad Peer stimuleert buurtwinkels

AC000087 = De Stad Peer zet in op de vergroening van het stadscentrum
(Appel – ‘Zich Goed Voelen’)

AC000094 = De Stad Peer stimuleert en ondersteunt jaarlijks de
buurtwerkingen. De buurt wordt meer betrokken als aanspreekpunt en in de
uitvoering van het beleidsplan. Wij voelen de polsslag van de buurten via een
regelmatige Buurtentour

AC000135  =  De Stad Peer realiseert een belevingsvolle route langs de
Dommel (< Dommelpark)

AC000095 = De Stad Peer promoot en faciliteert spelen in de buurt. Wij
voorzien speelstraten, speelgroene buurtplekken, … na een buurtentour

AP000021 : SPEERPUNT – Peer zet in op dynamische dorpen en buurten AC000096 = Het kerkenbeleidsplan wordt verder verfijnd. Tegen 31.12.2022
wordt er aangegeven welke kerken er in aanmerking komen voor een
herbestemming. Daarnaast komt Stad Peer zijn verplichting na om te voorzien
in huisvesting voor de geestelijken

AC000088 = De Stad Peer zet in het project ‘Dynamisch Dorp’ jaarlijks een
'Dorp in de kijker' en voorziet de nodige dorpsbudgetten

AC000089 = De Stad Peer organiseert ‘Games of Peer’, een terugkerende
battle tussen de dorpen

AC000097 = De Stad Peer realiseert in de dorpen een antenne van het
dienstencentrum. Er wordt hiervoor samengewerkt met de lokale verenigingen,
scholen en ontmoetingscentra. Wij organiseren dorps- en buurtrestaurants in
elk dorpAC000090 = De Stad Peer faciliteert een loop- en wandelroute in elk dorp

AC000091 = De Stad Peer zet in op ontmoeten in de dorpen. Elk (duo)dorp
beschikt over een eigentijds ontmoetingscentrum en ontmoetingsplekken in
een goed onderhouden buitenruimte
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AC000098 = De Stad Peer beschouwt verenigingen en vrijwilligers als een
belangrijke schakel in de uitbouw van de lokale gemeenschap. De
verenigingen kunnen voor een toegankelijk ondersteuningsbeleid (logistiek,
promotioneel, vorming) terecht bij het Vrijetijdsloket. Daarnaast reduceren
wij de planlast voor het aanvragen van een financiële ondersteuning.

AC000103 = De Stad Peer voorziet in een aanbod van toegankelijke
sportinfrastructuur (incl. samenwerkingsproject voetbal Peer)

AC000099 = De Stad Peer zet in op de ondersteuning van een Jeugdraad, de
jeugdverenigingen en jeugdlokalen

AC000104 = De Stad Peer ondersteunt de G-sport

AP000023 : Peer faciliteert een jongerencentrum met een geïntegreerde
culturele, sociale en ondernemersvormende werking

AP000026 : Peer biedt via het BICC ontmoeting, cultuurbeleving en
cultuureducatie en het BICC van de toekomst aan

AC000100 = De Stad Peer bouwt een jongerencentrum met een actieve
culturele, sociale en ondernemersvormende werking uit. Wij organiseren en
promoten een tienerwerking (Appel – 2006) in het jongerencentrum

AC000105 = De Stad Peer biedt via het BICC ruime en klantvriendelijke
openingstijden aan en zorgt voor een kwalitatieve en doorgedreven digitale
dienstverlening

AP000024 : Peer gaat voor een organisatiebreed mondiaal , duurzaam en
Fairtrade beleid

AC000106 = De Stad Peer biedt een kwaliteitsvolle BICC-infrastructuur met
diverse technologische faciliteiten aan

AC000101 = De Stad Peer sensibiliseert en promoot een mondiaal beleid met
bijzondere aandacht voor het principe van Fairtradegemeente, 4de Pijlers en
de korte keten

AC000107  = De Stad Peer zorgt voor een goed beheer van de infrastructuur
en uitbating van het cafetaria

AP000025 : Peer gaat voor sportaanbod voor iedereen. AC000108 =  De Stad Peer gaat voor minstens 12.000 bezoekers die elkaar
jaarlijks ontmoeten in het BICC. Het cultureel programma zorgt voor beleving
op maat van de Perenaar. Samenwerkingsverbanden met professionele en
amateurkunstenaars zijn mogelijk. Wij zetten in op een toegankelijke
cultuurbeleving in de dorpen.

AC000102 = De Stad Peer zet al zijn inwoners aan het sporten door de
organisatie van jaarlijks minstens 4 sportinitiaties, 4 sportlessen, 3
sportkampen,…
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AC000109  = De Stad Peer biedt via het ‘BICC van de toekomst’ een actuele
jeugd- en volwassenencollectie, met oog voor digitale ontwikkelingen aan

SPEERPUNT – Peer zorgt er voor dat senioren levenslang kunnen wonen in de eigen
stad. De Perenaar kan dankzij de nodige ondersteuning zo lang mogelijk thuis blijven
wonen. Indien er toch meer

AC000110 = De Stad Peer faciliteert het project ‘streetart in de open ruimte’ AC000113 = De Stad Peer faciliteert de dienst- en hulpverlening aan huis
door het aanbod duidelijk in kaart te brengen, ondersteuning te bieden bij
het zoeken en aanvragen van de gewenste dienstverlening

#7 – Zorgen voor elkaar in Stad Peer AC000114 = De Stad Peer ondersteunt mantelzorgers o.a. via een jaarlijks
waarderingsmoment. Er wordt extra ingezet op seniorenoppas om de
mantelzorger te kunnen ontlasten

AP000027 : Peer neemt de regierol lokaal sociaal beleid op AC000115  = De Stad Peer bouwt een nieuw dienstencentrum op de site
Agnetendal. Wij zorgen via de uitbating voor een warme ontmoetingsplek en
een toegankelijk diensten-, activiteiten en vormingsaanbod voor senioren
(incl. huur Brueghelhuis)

AC000111 = De Stad Peer ontwikkelt een gedragen, integraal en inclusief
lokaal sociaal beleid. WVG100, WVG100/1, WVG100/11

AP000028 : Realiseren van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) in de eerstelijnszone
(ELZ) Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen.

AC000116 = De Stad Peer investeert samen met VitaS in een eigentijds
woonzorgcentrum op de site van het 'oude rustoord' met een grote cafetaria
die toegankelijk is voor alle buren. De assistentiewoningen worden
overgedragen aan VitaS. Het aanbod aan assistentiewoningen wordt
uitgebreid (privé / publiek).

Actienummer AC000112 = Het lokale bestuur maakt werk van een maximale
toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en besteden daarbij
bijzondere aandacht aan onderbescherming door een samenwerkingsverband geïntegreerd
breed onthaal te realiseren. De kernactoren in dit samenwerkingsverband GBO zijn de
lokale besturen van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer, Pelt, CAW
Limburg en de diensten maatschappelijk werk van CM, LM, De Voorzorg, Partena en VNZ.
Het werkingsgebied van dit samenwerkingsverband GBO is de eerstelijnszone Noord-
Limburg. Voor het samenwerkingsverband GBO in ELZ Noord-Limburg worden de Vlaamse
subsidies geboekt via de gemeente Pelt.
De doelgroep waarop outreachend en proactief zal worden ingezet is tweeledig: kwetsbare
en vroegtijdige schoolverlaters en gezinnen in kansarmoede met schoolgaande kinderen.
De toelichting over de werking en de acties van het samenwerkingsverband GBO, alsook de
engagementsverklaring van de betrokken kernactoren is terug te vinden via deze link:

AC000117 = De Stad Peer voert een leeftijds- en dementievriendelijk beleid
waar ouderen zich thuis voelen en gezond ouder kunnen worden

Goedkeuring



Meerjarenplan 2020 - 2025

AC000136 = De stad Peer bevordert de mobiliteit van senioren o.a. via
vervoer op maat, mindermobielencentrale, een goede verbinding tussen
sites, voetgangerscirkels, pendelbus,…

AC000123  = De Stad Peer zet via het project ‘Vitamine P’ Perenaars aan het
bewegen

AP000030 : Peer streeft naar een kwaliteitsvolle kinderopvang. Wij hebben een goed
uitgebouwd en duurzaam aanbod aan voorzieningen voor kinderopvang.
Kinderopvang in Peer is betaalbaar en toegankelijk

AC000124 = De Stad Peer zet gericht in op gezondheidspromotie en
ziektepreventie. Wij maken de Perenaars bewust van gezonde voeding (o.a.
op de lokale productenmarkt) en gebruik van kraantjeswater. Wij voorzien
voldoende randvoorwaarden om een goede gezondheid te waarborgen (incl.
charter ‘Gezonde Gemeente’ -
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente#themas)

AC000118 = De Stad Peer neemt de regiefunctie kinderopvang op

AC000119 = De Stad Peer voorziet ondersteunende maatregelen t.b.v.
(lokale) initiatieven voor kinderopvang

AC000125  = De Stad Peer creëert een gezonde omgeving via projecten rond
asbest, water en vervuilde gronden, betere luchtkwaliteit en putwater, en
groen in je buurt.

AC000120 = De Stad Peer heeft bijzondere aandacht voor kleuteropvang,
kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgbehoefte. Wij beschikken
over een flexibel en inclusief aanbod voor buitenschoolse kinderopvang.
Naschoolse activiteiten worden verder uitgebouwd

AC000126 = De Stad Peer streeft er naar dat de Perenaar zich goed in zijn vel
voelt. Jongerenwelzijn krijgt een bijzondere plaats in het jongerencentrum
door samenwerking met het JAC, de eigen psychologische hulpverlening
wordt kracht bijgezet i.s.m. Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
Er is een preventieve en projectmatige werking rond burnout, obesitas,
verslavingen (alcohol, drugs, gokken, roken)…AC000121 = De Stad Peer bouwt een nieuwe huisvesting voor Plons Peer-

centrum

AC000122 = De Stad Peer voorziet ondersteuning op maat voor elk gezin en
elk kind. Wij breiden de ondersteuning aan kwetsbare leerlingen uit naar het
lager onderwijs o.a. door huiswerkbegeleiding (Appel – ‘Mee Kunnen’)

AC000127 = De Stad Peer organiseert een grote gezondheidsenquête

AP000031 : SPEERPUNT – Peer focust op een betere gezondheid van de Perenaars
door in te zetten op bewegen, leefstijl- en omgevingsinterventies
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AP000032 : Peer zet in op het voorkomen van vereenzaming, achterstelling
en kansarmoede. Dit vormt een aandachtspunt doorheen de hele
organisatie en alle initiatieven.

AC000128 = De Stad Peer maakt vrijetijdsparticipatie mogelijk voor elke
Perenaar via projecten als de Pieterpluspas, premies, welzijnsschakels,
….WVG100/2, WVG100/12

AC000129 = De Stad Peer zorgt ervoor dat elke Perenaar een menswaardig
bestaan en een volwaardige plaats in de maatschappij heeft. De Perenaar
kan, indien nodig, rekenen op financiële en materiële ondersteuning via het
OCMW.

AC000130 = De Stad Peer neemt initiatieven om de integratie van
nieuwkomers en anderstaligen te bevorderen

AC000131 = De Stad Peer faciliteert de automatische toekenning van rechten
en sociale voordelen

AC000132 = Elke Perenaar heeft recht op een inkomen. Personen in
financiële moeilijkheden worden geholpen.

AP000033 : Peer bevordert het welzijn van dieren.

AC000133 = De Stad Peer werkt samen met partners die dierenwelzijn
bevorderen
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