
Beste collega’s van de gemeenteraad en de OCMW-raad,

Beste publiek,

Ik ben trots jullie vandaag het strategisch meerjarenplan ‘20-25 van onze stad te mogen 
toelichten.  Het resultaat is een verdienste van onze meerderheid, in combinatie met het 
team van ambtenaren.  Het moét gezegd: het mag er écht zijn!

De tijd vliegt!  

2020 staat voor de deur.  Je zou het niet zeggen, maar de zo befaamde en destijds 
gevreesde overgang naar het Millennium ligt nu al zo’n 20 jaar achter ons.  Twee jaar na 
datum volgde de hoopvolle geboorte van onze Euro als Europese eenheidsmunt.  Het lijkt 
voor velen alsof er nooit een alternatief bestaan heeft.  Onze jongste gemeenteraadsleden 
waren toen amper 6 en 4 jaar oud. Gek, maar terecht: zij vertegenwoordigen vandaag onze 
jeugd en dus ook de toekomst van onze stad.
Na enkele woelige jaren –zo rond 2008– mogen we met 2020 in het vooruitzicht gerust 
stellen dat we opnieuw mogen proeven van economische voorspoed.  En toch.  Er zullen 
altijd cruciale onderwerpen op tafel te liggen die de leiders in deze wereld kopzorgen blijven 
baren.  Als lokaal bestuur kunnen we geen oplossing bieden voor mondiale uitdagingen, 
maar ons meerjarenplan is wel een subtiele vertaling van wat er leeft in de wereld, en dus 
ook in onze stad.

SDG’s

De leidraad, aangereikt door de VVSG, fungeerde voor de opmaak van ons plan als 
vertrekpunt.  

Het is een kader om de –door de Verenigde Naties goedgekeurde– Social Development 
Goals, of –vertaald– Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (verder SDG’s genoemd) op lokaal 
niveau te implementeren.  En dus werden alle beleidsdoelstellingen, actieplannen én acties 
hieraan gekoppeld.  

Neem nu: het klimaat, onze natuur, een duurzame ontwikkeling en navenante groei… het 
stond en staat hoog op onze prioriteitenlijst.  Waarom zouden we welvaart en welzijn dan 
niet koppelen aan de uitdagingen die ons te wachten staan?

Koken kost wel geld.  Dat geldt voor iedereen en dus ook voor ons, maar we eindigen 
uiteindelijk met een financieel gezond beleid en een meerjarenplan dat alle Breeënaren –jong 
én oud– tegemoet komt.  

SAMENWERKING met het oog op een nog betere dienstverlening voor de burger

Schaalvergroting

De maatschappij evolueert razend snel en creëert de noodzaak tot schaalvergroting of 
bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  

Denk maar aan: 



-Onze politiediensten (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, 
Oudsbergen, Zutendaal)
Zij ondergingen een hele metamorfose en werken al geruime tijd in de 
overkoepelende zone Carma, aangestuurd vanuit Genk.

-Onze brandweer
Dat is net zo’n succesverhaal.  Ook zij werken vanuit één groot verband of 
(bandweer)zone: Hulpverleningszone Noord-Limburg genoemd, aangestuurd vanuit 
Lommel, maar met een kazerne in Bree.

-Welzijnsregio Noord-Limburg
Samen met 7 andere gemeenten in Noord- en Oost-Limburg creëerden we een 
zorgregio, waarin we elkaar versterken door expertise en middelen te delen.

-Ons regionaal ziekenhuis maakt al sinds begin 2000 (met de oprichting van ZMK) 
deel uit van een groter geheel.  Verdere stappen richting schaalvergroting werden 
gezet door de verankering van het ZMK binnen het ZOL.

-Medische Centrum Huisartsen
De polikliniek en de dienst radiologie hebben hun intrek genomen in het 
splinternieuwe gebouw op de voormalige ziekenhuissite.  En zij niet alleen.  Onder 
hetzelfde dak huisvesten we het Huis van het Kind, Kind & Gezin, Landelijke 
Kinderopvang, de Breese Dienstenonderneming en VCLB Limburg, weldra aangevuld 
met de huisartsenwachtpost.  

Op deze manier wordt alle hulp- en dienstverlening binnen het gezondheids- en 
welzijnsdomein op een bijzonder laagdrempelige manier tot bij onze burgers gebracht.

En er zijn nog enkele te nemen hindernissen:

Voor ons containerpark bijvoorbeeld beogen we een intergemeentelijke samenwerking met 
buurgemeente Bocholt en met Limburg.net.  
Waarom ook niet?  
Maar ook voor het behoud van ons zwembad dienen we alle mogelijke registers open te 
trekken.  We hebben dus ongetwijfeld nog enkele uitdagingen op het programma staan.  

In elk geval: schaalvergrotingen zijn niet meer weg te denken.  Of je er nu voor of tegen 
bent: ze zijn geen nice-to-have.  Ze zijn simpelweg een financiële must.  Of je reduceert je 
aanbod of je kiest voor het meest efficiënte, kwaliteitsvolle plan B, zonder er een financiële 
kater aan over te houden.  Wij stelden en stellen ons in al die bovengemeentelijke dossiers 
bewust solidair op en we zullen dat blijven doen, zolang het een verhaal van geven en 
nemen blijft.

EIGEN DIENSTVERLENING

Een verdere professionalisering van eigen diensten en dienstverlening staat in dit 
meerjarenplan hoog in de ranglijst.  

Hogere overheden leggen lokale besturen meer en meer verplichtingen op of schuiven taken 
af.  Burgers worden mondiger, maar ook veeleisender.  Een verdere digitalisering van 



dienstverlening is onomkeerbaar. 

Het lijstje van uitdagingen stopt hier niet:  

 We opteren voor opgeleid en getraind personeel.  
 We professionaliseren de werking van ons managementteam in hun functie als 

adviesverlener aan het college van burgemeester en schepenen.  
 We leggen ons toe op organisatiebeheersing in de vorm van procesmanagement.  
 We kiezen doelbewust voor ‘werken op afspraak’.
 We ontwikkelen nieuwe procedures, om meldingen en klachten op een uniforme en 

correcte manier te behandelen en zoveel meer.  
 We vergemakkelijken tevens het gehele proces voor de organisatie van evenementen.  

We introduceren een one stop shopping-principe.  Het evenementenloket staat garant 
voor een vereenvoudigde dienstverlening en dat voor zowel burgers als verenigingen.  
We maken ook werk van een digitaal reserveringssysteem voor gemeentelijke 
infrastructuur en materialen.

We optimaliseren bovendien niet alleen de dienstverlening van het evenementenloket, we 
introduceren ook een visie ter bevordering van de samenwerking tussen de diensten 
onderling.  We vormen op die manier een sterk ambtenarennetwerk met een maximum aan 
expertise.  
We herorganiseren de dienst Burgerzaken en zorgen voor een strikte scheiding tussen front- 
en back-office en tussen snelle en trage dossiers.  Net zoals bij de dienst Omgeving zullen 
burgers online een afspraak kunnen boeken, met voor zich sprekende doelen: kortere 
wachtrijen, een voorbereide medewerker en expertise op maat. Ook attesten (en officiële 
documenten) aanvragen en afhalen zal voortaan sneller verlopen. De inrichting van de 
infrastructuur –op de benedenverdieping in het stadhuis– zal in functie van dit geheel 
aangepast worden.

Het is slechts één voorbeeld uit ons ambitieuze plan.

Communicatie

We testen participatie-initiatieven uit.  Het digitale buurtnetwerk Hoplr werd ontwikkeld ter 
bevordering van sociale cohesie, buurtzorg en participatieve communicatie.  Meer dan 70 
steden en gemeenten maken intussen gebruik van deze app.  Hoplr als informatief kanaal, 
gedragen door de buurt kan een goede aanvulling betekenen op onze stadsapp (= promotie 
lokale handelaars), Whatsapp-buurtpreventienetwerken (= diefstalpreventie) en 
facebookpagina’s (= promotie evenementen en sfeernieuws).  Hoplr zal ook overwogen 
worden als gericht kanaal voor berichtgeving over de centrumwerken.  Het project staat of 
valt met draagvlak bij inwoners die mee aan de kar willen trekken.

We volgen uiteraard ook andere maatschappelijke trends om onze inwoners zo snel en 
efficiënt mogelijk te informeren.  Dat kan via inspraakmomenten, via ons stadsmagazine 
Klets!, via al dan niet geschreven pers, maar ook op digitale wijze via onze eigen –overigens 
totaal vernieuwde– websites, de stadsapp, via sociale media, informatiezuilen en andere 
kanalen.  

SOCIAAL BELEID



Algemeen

Het Geïntegreerd Breed Onthaal dat door het decreet Sociaal Beleid is geïmplementeerd 
(samenwerking OCMW, CAW, DMW) kan op onze vraag projecten rond bepaalde thema’s 
uitwerken.

Armoede

Een door armoede getergde bevolkingsgroep ondervindt maandelijks problemen om de 
eindjes aan elkaar te knopen.  
We zijn rechtvaardig maar ook streng: financiële middelen moeten terechtkomen bij wie ze 
écht nodig heeft. De beste sociale zekerheid is immers nog steeds een job hebben, althans 
voor zij die in de mogelijkheid zijn om te werken.

De stijgende (kinder)armoede, de jeugdwerkloosheid en de groei in het aantal 
leefloongerechtigden zijn ernstige signalen, die we ter harte nemen. Maatregelen voor deze 
doelgroepen zijn dus ook doelbewust in de OCMW-meerjarenplanning opgenomen.  We 
leveren voornamelijk inspanningen via onze eigen gespecialiseerde dienstverlening vanuit het 
Sociaal Huis en via Welzijnsregio Noord-Limburg, maar ook via een inclusieve samenwerking 
met gewaardeerde vrijwilligerswerkingen in sociale context.

We bevorderen de samenwerking tussen alle verenigingen in Bree die actief zijn op het vlak 
van armoedebestrijding en opvang van de zwaksten in onze samenleving.  

Kinderen

Naast het thema armoede, staan ook nog enkele andere onderwerpen op de agenda.  Onze 
kinderen bijvoorbeeld.  

In het gloednieuwe Huis van het Kind is er plaats voor zowel ouder als kind.  
Partnerorganisaties zoals de Opvoedingswinkel, Pleegzorg en CAW kunnen er consultaties en 
adviesgesprekken organiseren.  Het is maar één van de initiatieven die perfect aansluiten bij 
onze visie om een netwerk van zorgpartners uit te bouwen voor de ondersteuning en 
begeleiding van kwetsbare gezinnen.
Dag in dag uit worden in Bree, zowel voor en na de schooluren, als tijdens vakantieperiodes 
overigens heel wat kinderen opgevangen.  We bouwen een gloednieuwe locatie voor de 
buitenschoolse kinderopvang in Gerdingen en niet alleen dat.  Samen met de school ter 
plaatse werken we aan de realisatie van een hedendaagse sporthal, die ook buiten 
schooluren ter beschikking van Breese sportievelingen gesteld zal worden.  Als stad 
participeren we, zoals eerder in het project van Basisscholen De Kei in Beek en van de 
Vuurvogel in het centrum, dus opnieuw voor 50% in zo’n waardevolle project.

Senioren

Ook senioren kunnen profiteren van een dienstverlening op maat van hun zorgen en 
bekommernissen.  

Via de seniorenadviesraad houden we vinger aan de pols rond wat er leeft bij onze 65-
plussers en trachten we antwoorden te bieden op hun specifieke noden.  Het seniorenloket 
in het stadhuis staat op welbepaalde uren volledig ter beschikking van deze doelgroep en/of 
zij die hen ondersteunen.  



Uiteraard is er ook onze gerespecteerde seniorenvoorziening op de Gerkenberg, die fors 
uitbreidt. Triamant is op dezelfde site gestart met de renovatie van het kloostergebouw en 
een hedendaagse nieuwbouw.  Codiva, het vroegere MPI Ter Engelen, die op dezelfde site 
vertegenwoordigd zijn, breiden dan weer hun zorgvoorziening voor mentale opvang in De 
Oase uit. Ook het project Gerkenhof met 14 zorgwoningen past perfect in de plaatje.

De stad neemt een regierol op zich tussen de verschillende partners op deze site voor wat 
betreft het gebruik van de openbare ruimte.

Projecten om U tegen te zeggen, dus. 

Naast residentiële opvang zullen we een netwerk van vrijwilligers uitbouwen om in te zetten 
op “Buurtgerichte Zorg”, zoals opgenomen in het woonzorgdecreet. Dit om senioren toe te 
laten, zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.  We zijn ons wel 
bewust van de vereenzaming die alsmaar toeneemt. We onderzoeken daarom de 
mogelijkheden om specifiek voor hen een ‘ontmoetingsplek’ te creëren.  

We onderzoeken de invoering van een werkbare mantelzorgpremie, die zal worden toegekend 
aan de zorgverlener(s) van een zorgbehoevende.

Woningen

Onze sociale zorg draait niet alleen om het dagelijks levensonderhoud van mensen die het 
met minder moeten stellen, maar ook om het aanbod van betaalbare woningen via onder 
andere Ons Dak, Kempisch Tehuis en via het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg.  Elke 
inwoner verdient immers een degelijk dak boven zijn hoofd.  

Mede om die reden zetten we nog meer in op de handhaving van woonkwaliteit in 
huurwoningen en op betaalbare huisvesting.

Gezondheid

Tot slot willen we samen met de Vlaamse overheid en andere gemeenten de Vlaming 
stimuleren om gezonder te leven.  Een noodzaak in de alledaagse ratrace.  Het is 
onbetwistbaar en wetenschappelijk bewezen dat factoren zoals gezond eten, bewegen en 
sociaal betrokken zijn een rechtstreekse invloed hebben op onze leeftijdsverwachting.  We 
dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor onze kinderen.  Onze 
beslissing om de “UiT-pas” te verdelen en de European Dissability card in te voeren is al 
één van de stappen in de goede richting.

De Adviesraad Preventieve Gezondheid, eerstelijnsdiensten, Welzijnsregio, ELZ en lokale 
organisaties zetten alvast volop in op fysisch, psychisch en sociaal welbevinden door de 
organisatie van screenings en infoavonden.

In dit gezondheidsbeleid is trouwens ook mentale gezondheid –een thema dat niet meer weg 
te denken is– als kernthema naar voren geschoven, vandaar dat we streven naar een 
gerespecteerde en constructieve samenwerking met alle organisaties in onze stad die dit 
thema behappen.

ONDERWIJS en SPORT



De samenwerking met de Breese scholen verloopt bijzonder goed. Een mooi voorbeeld is de 
scholencampus aan de Rode Kruislaan.  Vanuit naburige steden en gemeenten komen 
leerlingen afgezakt, om er kwalitatief secundair onderwijs te volgen.  Een regionaal project 
van onschatbare waarde.

En daar blijft het niet bij. 

Het SAB, Middenschool Heilig Hart, het TISM, Agnetencollege Peer en Biotechnicum Bocholt 
vonden zich in de ‘Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Michiel’, 
KSOM.

Samen met deze scholengemeenschap (KSOM) bouwen we op de site van ons voormalig 
ziekenhuis een nieuwe sporthal, die –zoals de al eerder genoemde 
sportinfrastructuurprojecten– dubbel zal lonen: enerzijds door de scholen zelf én anderzijds 
door de gemeenschap.  Wij realiseren als stad in die zin al lang wat de Vlaamse overheid 
vooropstelt: gesubsidieerde nieuwe schoolgebouwen moeten voor de gemeenschap optimaal 
renderen.  

Het opzet is hoe dan ook om het huidige sportcomplex Olympia volledig te verhuizen naar 
deze nieuwe locatie/opportuniteit zodat in een latere fase een volledig eigen 
sportinfrastructuur zal worden geënt op deze sporthal.

Overigens zal deze scholengemeenschap op de site van de scholencampus een eigentijds 
administratief centrum bouwen voor haar werking, opnieuw een uithangbord op deze site.

De kers op de taart zou daar dan toch echt de bouw van een splinternieuw zwembad zijn, 
aangepast aan de noden van vandaag en met de mogelijkheid om alle clubs en 
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld G-sporters, in hun verwachtingen tegemoet te komen.  
Hopelijk kunnen we ook hier de kaart van samenwerking of schaalvergroting trekken.  Want 
eerlijk is eerlijk (net zoals in het ziekenhuisaanbod) liggen in ons zwembad de lusten bij vele 
inwoners van omliggende gemeenten, maar de lasten alleen bij ons.  
Hier mag en moet meer solidariteit van Bocholt en Oudsbergen gevraagd en verwacht 
worden.

CULTUUR

Het zou zonde zijn om het onder stoelen of banken te steken: het Breese cultuurleven kent 
hoogdagen. Zo nam onze stad onder andere het voortouw op het vlak van het Open-library-
gebeuren, verwezenlijkten we met De Zeepziederij een parel van een cultuurhuis en kunnen 
we proeven van een rijk gevuld verenigingsleven.  Een elan waarop ook de volgende 
beleidsperiode wordt verder gewerkt. 

Het aanbieden van een zinvolle (socio-)culturele, ontspannende en/of educatieve 
vrijetijdsbesteding aan burgers is meer dan ooit een verhaal van verbinding en connectie.  
Het is een must om publieke ontmoetingsplekken de nodige aandacht te blijven geven.  
Onze culturele diensten blijven actief verder werken aan een aantal speerpunten uit de 
vorige decreten (gemeenschapsvorming, het bevorderen van cultuurparticipatie, 
cultuurspreiding (zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van locatie), levenslang leren, 
digitale geletterdheid), aangevuld met nieuwe pijlers zoals duurzaamheid en digitalisering. 



Onze instellingen springen creatief om met hun opdracht en mixen traditie met innovatie.  De 
Breese bibliotheek overstijgt het clichébeeld van ‘een boekerij’ en is naast een boekenbastion 
ook een vormingscentrum, een ontdekkingsruimte voor digitale ontwikkeling (coderdojo’s, mini-
makerspaces) en veel meer.  
Hetzelfde verhaal gaat op voor het ‘cultuurcentrum’, dat stelselmatig de transitie maakt naar 
een ‘cultuurhuis’: een plek waar naast het eigen voorstellingen- en kunstenaanbod ruimte is 
voor nieuwe vormen van (socio-)culturele ontmoetingen en activiteiten.

KERKEN IN BREE

De kerkelijke realiteit is wat ze is: er komen geen kerkgangers bij en daarom staat een 
duidelijke toekomstvisie voor de Breese kerken in het door het Bisdom en door de 
gemeenteraad goedgekeurde Kerkenbeleidsplan neergeschreven. Vanuit financiële 
verantwoordelijkheidszin, wensen wij ons daaraan te houden.  

De verregaande interieurrenovatie van de dekenale kerk in het centrum zal in 2020 voltooid 
worden.  

We investeren echter niet alleen in onze kerk in het centrum.  

Ook de kerken in Beek, Opitter en Gerdingen kunnen –bijvoorbeeld voor hun 
onderhoudskosten– rekenen op een financiële tussenkomst van onze stad.  Maar wat de 
overige kerkgebouwen betreft, kiezen we resoluut voor ambitieuze projecten:

-een herbestemming voor de kerk van de Vostert
-een herbestemming van de kerk en pastorij van ’t Hasselt
-de (casco)renovatie van de pastorij in Opitter.

Voor de kerk van de Vostert zien we een herbestemming in functie van de nood aan opslag 
van en lokalen voor diverse verenigingen.  Die nood is immers prangend en zal enkel 
vergroten nadat de nog resterende opslagplaatsen in de laatste vleugel van het oude 
ziekenhuis gesloopt worden.  

OPENBAAR DOMEIN: hedendaags, veilig en groen.

Openbare werken

De Grauwe Torenwal en de Stationswal zijn al klaar.  

In de centrumstraten voorzien we naast een volledig nieuw rioleringsstelsel en modern wegdek 
plaats voor markt, kermis, voetgangers, fietsers én auto’s: parkeerplaatsen, fietsenstallingen, 
voldoende wandel- en belevingsruimte met terrassen, groenelementen, zitplekjes, kunstwerken 
en kindvriendelijke accenten.  Zo wordt bewust gewerkt aan een kindlint (of kindvriendelijke 
winkel-wandelroute) waarbij speelmogelijkheden in het straatbeeld worden geïntegreerd en laten 
we ons voor het gemak minder mobiele mensen adviseren door Inter.

Ook sfeervolle verlichting, aangename verblijfsruimtes, maximaal groen –zoals geveltuintjes– en 
voorrang voor voetganger en fietser staan op de planning. Dit alles met als doel een 



aantrekkelijk handelscentrum te creëren, waarbij toegankelijkheid en gezelligheid hand in hand 
gaan.

Onze centrale trekpleister, het Vrijthof, krijgt eveneens een opfrisbeurt en behoudt zijn rol als 
verkeersvrije belevingszone. De fontein blijft bestaan, zij het in een gewijzigde vorm/opstelling. 
We zetten daarnaast in op een betere toegankelijkheid en een modernere look, mét respect 
voor het historisch karakter van de gebouwen errond. 

De start van de werken is voorzien voor augustus 2020. De totale doorlooptijd van de werken 
wordt geschat op 413 kalenderdagen.

Na het centrum volgt het resterende deel van de ring. 
Naast de Grauwe Torenwal en de Stationswal zullen dus ook de Witte Torenwal, de 
Kruittorenwal en de Ter Rivierenwal een complete metamorfose ondergaan, zowel 
ondergronds als bovengronds.  Omdat deze werkzaamheden weliswaar nog een paar jaar op 
zich laat wachten, werden alvast enkele voorbereidende werken uitgevoerd: 

-Enerzijds werd het Stadsplein voorzien van tijdelijke parkeervakken om het 
parkeerongemak tijdens de centrumwerken zo maximaal mogelijk te compenseren.   
Om die reden werd de verzusteringsfontein voorlopig opgeborgen. De beslissing over 
het al dan niet terugplaatsen van de fontein zal genomen worden in het kader van 
de herinrichting van de belevingszones.  

-Anderzijds bewandelen we ook de piste om de verkeerscirculatie rond het centrum in 
tussentijd te optimaliseren.  Zo buigen we ons nu al over plannen om het kruispunt 
Ter Rivierenwal/Kruittorenwal vervroegd aan te passen, om op die manier een vlottere 
doorstroming te garanderen.

Het einddoel ligt alleszins voor de hand: een ononderbroken rijroute (één doorlopende ring) 
met voldoende parkeergelegenheid rondom een bloeiend, gezellig en groen centrum, voorzien 
van alle gemakken zoals bijvoorbeeld zorgparkeren.

We starten eveneens met de opmaak van een erosieplan om de problemen met erosie en 
wateroverlast op de flanken van het Kempisch plateau het hoofd te bieden.  Onze 
ondergrondse investeringen in functie van het hemelwaterplan zijn fors, maar noodzakelijk om 
wateroverlast te voorkomen én om het regenwater terug te krijgen naar daar waar het hoort: 
niet in riolen of in een waterzuiveringsstation, maar wel op akkers, weilanden en dus in de 
natuur. 

Maar niet alleen in ons eigen centrum of op onze ring kiezen we voor een radicale 
herinrichting.  
Ook het centrum van Tongerlo krijgt een volledig up-to-date rioleringsstelsel en vernieuwde 
straten en stoepen als bovenbouw.  

Fietsvriendelijke maatregelen

En we hebben er lang op moeten wachten, maar AWV start eindelijk met de heraanleg van 
de riolering en de weg, vrij liggende fietspaden inclusief, van Bree naar Wijshagen.  De 
heraanleg van de Maaseikerbaan nadert daarentegen dan weer zijn einddatum.  Het zijn 
zonder twijfel ingrijpende projecten die de nodige hinder met zich meebrengen, maar ze 
bieden op het einde van de rit wel het beoogde resultaat.



Maar niet alle projecten hoeven radicaal te zijn.  
Als de vraag daartoe gegrond is, dan opteren we voor reflecterende wegmarkeringen, LED-
nagels of voor snelheidsremmende maatregelen in kaarsrechte straten of sluipwegen ter 
bescherming van de zwakke weggebruiker.  

De voorbeelden zijn talrijk: 

-in de Wolstraat
-in de Bloemenstraat
-in de Caubergstraat
-op de Vrijheidslaan
-op de binnenwegen van de Gruitroderbaan richting Opitter en van de Peerderbaan richting 
Meeuwerkiezel
-… 

We denken er ook aan om samen met Trage Wegen VZW in de vorm van een participatief 
traject meer trage wegen te introduceren.  Zo’n principe brengt op zijn minst twee voordelen 
met zich mee: enerzijds zijn paden zonder gemotoriseerd verkeer veiliger, anderzijds krijgt 
onze natuur de erkenning die het verdient.  Een win-win dus. 

Naast effectieve wegaanpassingen, willen we kinderen die met de fiets of te voet naar school 
gaan extra belonen.  Op een leuke, eenvoudige en veilige manier worden zo de fiets- en 
wandelkilometers van thuis naar school vastgelegd.  Een sensor op hun fiets of 
rugzak registreert dan namelijk hun verplaatsing, waarvoor ze digitale munten ontvangen.  
Deze bucks ruilen ze om bij een lokale handelaar, in de bib, in het zwembad of elders.  Met 
deze actie –of een gelijkaardig initiatief– willen we zoveel mogelijk kinderen en ouders 
aanzetten om de auto thuis te laten en de verplaatsing naar school met de fiets of te voet 
af te leggen.  
Op die manier creëren we een veiligere en aangenamere schoolomgeving.

We lanceren, met hetzelfde doel voor ogen, ook een fluohesje met ons logo en een leuke 
dialectslogan om gratis te bedelen aan de scholieren van onze lagere scholen.  Inzetten op 
bewustwording rond zichtbaarheid in het verkeer lijkt ons ideaal bij deze leeftijdsgroepen, 
zodat ze dit principe kunnen meenemen in hun latere schoolcarrière.  

Graffiti 

Samen met de vijfdejaars economie van SAB en de kunstenaarsgroep rond Kris Dirkx geven 
we een betekenisvolle invulling aan de blanco wanden van de fietstunnel onder de Rode 
Kruislaan.  Elke dag passeren hier alle scholieren die pendelen tussen het centrum en de 
scholencampus en talrijke bezoekers die via het centraal busstation naar onze stad 
wandelen.  We frissen deze tunnel op met een kunstwerk dat ‘observatie en creatie’ heet en 
zowel een ode brengt aan wetenschap als aan techniek en de nieuwsgierigheid naar beiden.  
De ene muur legt de link naar de hoogtechnologische campus van TISM, de andere wand 
geeft in spiegelbeeld een invulling aan de wetenschappen die je op alle drie de scholen 
terugvindt. Deze verdere afwerking van de fietstunnel sluit aan bij de verfraaiing van het 
stadscentrum. 

ORDE en NETHEID OP STRAAT



Sluikstorten is een pest.  Op welke manier dan ook.  

Of het nu om hondenpoep gaat, of om zwerfvuil: het druist regelrecht in tegen onze 
waarden en normen of SDG’s.  We nemen het zekere voor het onzekere en investeren 
daarom fors in hypermoderne camera’s, die we zowel vast als mobiel kunnen en zullen 
opstellen.  

We wensen ons bovendien aan te sluiten bij de overkoepelende reglementering met 
betrekking tot GAS-boetes, voorgesteld vanuit Politiezone Carma.  
Overlast in al zijn vormen is voor vele mensen immers een doorn in het oog.  De 
reglementering geeft onze gemachtigde opzichters nu eindelijk de mogelijkheid om er zelf 
paal en perk aan te stellen.   

PATRIMONIUM

Renovatie of Verkoop

We bewaken ons erfgoed en ons patrimonium als een goede huisvader.  In sommige gevallen 
leidt die ingesteldheid tot een verkoop, zeker wanneer het conserveren van de gebouwen de 
prioriteit geniet.  

Over onze kerkgebouwen en pastorijen hadden we het eerder al, maar het succesverhaal van 
de Pollismolen past ook in die context: 
De concessiehouders willen de concessie omzetten in een aankoop van het domein, 
gebouwen inclusief.  Het kan de zuurstof in en om de gebouwen alleen maar ten goede 
komen.  Uiteraard zal de (wandel)toegankelijkheid naar het natuurgebied gegarandeerd 
blijven, nu en in de toekomst.  De parking blijft in die visie ook onze eigendom.

Ook de oude watertoren op de Boneput is zo’n mooi voorbeeld:
De toren is dringend aan renovatie toe.  De nieuwe eigenaars -een jong en ambitieus 
architectenkoppel- zullen zorgen voor een gepaste herbestemming én een visuele meerwaarde 
voor de opgewaardeerde site.  
Aangezien het park, de speeltuin en de gebouwen errond al in een nieuw (of gerenoveerd) 
jasje steken, zal dit project ongetwijfeld de kers op de taart zijn. 

Herbestemming

Op Dreelveld in Opitter trekken de bouwgronden heel wat jonge kopers/gezinnen aan.  Het 
is dan ook van belang om enkele faciliteiten in de buurt te upgraden.   

Denk maar aan de verouderde huisvesting van de KLJ ter plaatse.  We voorzien –speciaal 
voor hen– een nieuwe locatie ‘in het groen’, ter hoogte van de voetbalsite.  Het recent 
goedgekeurde RUP zorgt er immers voor dat bestemmingen zoals sport, jeugd en natuur 
netjes verweven kunnen worden, zoals het hoort dus.

En verhuizen doen we niet alleen in Opitter.  

We slagen erin om fusieclub KGS-Beek-Bree mits enkele (geplande) investeringen volledig te 
huisvesten in Beek.  Onze vrijwel enige nog te nemen hindernis is het parkeerprobleem op 
de meest drukke momenten.  De toekomstige herbestemming van de sportsite/sporthal KSK 



Bree, mogelijk gemaakt door deze succesvolle voetbalfusie, is een project van immense 
omvang.  Het gaat om +/- 9ha, die we multifunctioneel willen benutten.  Om die reden laten 
we ons voor de invulling ervan adviseren door specialisten, professoren en door de Vlaamse 
bouwmeester.

Leegstand

Wat ons centrum betreft zullen we ook het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) herzien, met als 
doel om eigenaars mogelijkheden aan te reiken, om structurele leegstand in te vullen.  
We kijken in deze herziening verder dan een louter economische invulling.  

We voeren eveneens een reglement op leegstand en verkrotting in.  
Het is de verantwoordelijkheid van eigenaars om hun woningen en panden kwalitatief in te 
richten en haalbare huurprijzen te vragen.  Speculeren op leegstand, of het gewoon gedogen, 
zal in de toekomst voor eigenaars/verhuurders bijgevolg financiële consequenties hebben. 

Naast een belasting op leegstand opteren we ook –zoals vele andere steden en gemeenten- 
voor een belasting op pylonen.

WERK, BEDRIJVEN EN MIDDENSTAND.

Bree is een aangename woon- en werkstad.  Dat blijkt duidelijk uit een objectieve 
omgevingsanalyse waarin de aantrekkelijkheid van Bree als regionale centrumstad wordt 
aangetoond.

Heel wat mensen vanuit omliggende gemeenten vinden dagdagelijks de weg naar onze stad, 
hetzij als bezoeker, hetzij als werknemer.  Onze stad telt meer dan 100 industriële 
ondernemingen. Deze bedrijven stellen samen meer dan 6000 mensen tewerk op 
5 bedrijventerreinen.
En dan hebben we het nog niet gehad over horeca, diensten en middenstand.  Ook zij 
hebben een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid, leefbaarheid én gezelligheid van onze 
stad.  
De nieuwe middenstandsvereniging #Breebeleven fungeert als dynamo voor handelaars in en 
rond ons centrum.  
De Breese Economische Stuurgroep neemt die rol op voor veelal industriebedrijven en 
scholen.  
Waardevolle organisaties die de onderlinge communicatie en de interactie met stedelijke 
diensten nog meer stimuleren.     

Het klopt: ons centrum kampt net als alle andere steden en gemeenten met leegstand van 
winkelpanden, maar –het mag gezegd–  we doen het met minder dan 8% aanzienlijk beter 
dan het gemiddelde.  Niettegenstaande engageren we ons ten volle voor een veelbelovend 
project: 

#NDK (Naar de Kern) is de benaming voor het innovatief traject waarbij provincie Limburg met 
Unizo & ABM als projectpartners samen met alle stakeholders van onze stad het unieke DNA 
van Bree identificeert, vertaalt naar concrete voorstellen voor de handelskern en stuurt in een 
toekomstgericht kernkompas. Het is een kortlopend en co-creatief proces waarbij de 



stakeholders, ondersteund door verschillende experten, de uitdaging aangaan om de 
levenskracht van de kern een boost te geven.
De centrummanager zal vanuit het ondernemersloket en in nauwe samenwerking met alle 
betrokken diensten het hele project faciliteren.  

Circulaire, inclusieve economie

We onderzoeken samen met verschillende actoren, zoals de Vdab, de Kringloopwinkel…, 
mogelijkheden om een alternatief aanbod te creëren voor onze inwoners.  Een fiets(o)theek 
of een repaircafé bijvoorbeeld.  

Vrijwilligers

Ook vrijwilligers horen thuis in de rubriek ‘Werken’.  Want dat doen ze!  Vrijwilligers zijn de 
draaiende motor achter heel wat activiteiten en diensten die wij als stad inrichten.  Het 
engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van 
onschatbare waarde.  De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat 
vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat.  
Wij zijn hen heel erg dankbaar voor het extra paar schouders, de tijd en zeker ook de 
gezelligheid.  

LANDBOUW

We namen in het verleden al vaker deel aan leadershipprojecten zoals de soeptrinette, 
knolcyperus, watersturing en dergelijke.  Ook nu zetten we verder in op duurzame landbouw, 
ondersteuning van landbouwers en op de korte voedselketen.  

Denk maar aan de investeringen die we plannen om de toegankelijkheid van 
landbouwpercelen te kunnen blijven garanderen en andere projecten, zoals de vernieuwde 
landbouwfietsroute.

Door deze fietsroute verenigen we landbouw en toerisme door een inkijk te geven in de 
werking van landbouwbedrijven.  De burger komt immers steeds minder in contact met 
voedselproductie waardoor wederzijds begrip afneemt. De wandel- en fietsroutes in het 
landbouwgebied bieden kansen om burgers opnieuw in aanraking te laten komen met 
landbouwbedrijven: een educatief en interactief project waardoor de korte keten wordt 
gestimuleerd.

Om hetzelfde thema, stellen we een ambitie.  In overleg met onze landbouwraad willen we 
lokale landbouwproducten aanbieden, hetzij in de supermarkten op ons grondgebied, hetzij 
door de organisatie van een boerenmarkt, of door lokale producten te promoten aan Breese 
instellingen die maaltijden bereiden en verdelen.  

De brede weersverzekering

De brede weersverzekering doet zijn intrede.  Desondanks is het noodzakelijk om de 
gemeentelijke schadecommissie verder te vernieuwen; een geprofessionaliseerd instrument dat 
sneller en flexibeler werkt wanneer de nood hoog is.  

PAS-reglementering (instandhoudingsdoelstellingen)



In functie van Europese richtlijnen ondernemen we acties in functie van natuur- en 
landschapsbehoud.  Daardoor verkleinen de zoekzones (i.f.v. de PAS-reglementering) en 
bieden we landbouwbedrijven alle kansen om hun economische bedrijvigheid verder te 
kunnen ontwikkelen. 

MILIEU

We voorzien jaarlijks subsidies voor natuurverenigingen om gronden, gelegen in natuurgebied 
aan te kopen.

We ondernemen, samen met de Breese milieuraad, de nodige acties om ons als bij-
vriendelijke gemeente te profileren en lanceren daartoe het label ‘Bree Blije Bijenstad’.  Zo 
werken we aan een bermbeheerplan: we brengen in kaart welke fauna en flora aanwezig is 
en stellen ons maaibeleid hierop af.  Verstoorde bermen, bijvoorbeeld na rioleringswerken, 
worden opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel, om op die manier bij- en 
insectvriendelijke bermen te creëren.

Klimaat

Samen met bijna alle Limburgse gemeenten ondertekenden ook wij het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Via dit convenant engageren we ons 
tot concrete maatregelen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met minstens 
40% te doen dalen en de veerkracht tegen de klimaatverandering te verhogen. 

De provincie en ook andere overheidsinstanties helpen bij de opmaak en uitvoering van een  
gemeentelijk klimaatactieplan 2030.  Het klimaatplan is beleidsdomein- en 
dienstoverschrijdend.  Het zal een overzicht van de klimaatambities van onze stad oplijsten 
en de vertaling ervan in maatregelen en acties die de komende jaren zullen worden 
uitgevoerd.  Het beoogt de inbedding van de klimaatacties in de bestaande werking van het 
stadsbestuur.   Het staat daarom niet op zichzelf en geeft een overzicht van relevantie 
acties en aandachtspunten op diverse beleidsdomein.    

Het klimaatbeleid is tevens een dynamisch beleid dat voortdurend in evolutie is.  Het 
klimaatplan geeft daarom ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten.  
Het getuigt van grote ambitie om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% te 
verminderen, maar wij scoren volgens de huidige gegevens al veel beter dan de gemiddelde 
Limburgse gemeente (periode 2011-2015: Bree: -8,2 % besparing t.o.v. -0,2 % gemiddeld, en 
dit nog terwijl onze bevolking, middenstand en industrie intussen gegroeid is).  We zijn er 
dus nog niet.  We moeten ook realistisch blijven in die zin dat de invloed van een lokaal 
bestuur op het energiegedrag van huishoudens en bedrijven eerder beperkt is.  We focussen 
dus vooral op wat we wel kunnen.

Vooralsnog zullen we prioritair inzetten op:

- Het energie- en waterverbruik van de eigen gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik 
van zonnepanelen op eigen daken, of de optimalisatie van ons eigen wagenpark,… 

- Acties om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken: wateroverlast, 
droogte, hitte,… door o.a. de opmaak van een hemelwaterplan



- Het betrekken van burgers en andere doelgroepen bij het klimaatbeleid en 
stimulerende acties ten voordele van het milieu, bijvoorbeeld de Kinderklimaatraad.

- LED-verlichting
- …

Vanuit de Europese Unie en de Vlaamse Overheid worden er financieringsmogelijkheden 
voorzien aan steden en gemeenten met een goedgekeurd actieplan.  We zullen er optimaal 
gebruik van maken om onze acties te kunnen realiseren.

FINANCIEN

Terugblik

Onze eigen boekhouding moet kloppen; daar is geen discussie over.  

Vanaf 2013 heeft deze meerderheid het saneren van de stadsfinanciën als prioriteit 
aangepakt.  
De extreem hoge schuldengraad liet dat nu eenmaal niet toe zonder de belastingen tijdelijk 
te verhogen. We zijn er de voorbije legislatuur echter wel in geslaagd om onze 
personenbelastingen, de onroerende voorheffing én de schuldgraad terug op het Limburgs 
gemiddelde te brengen.  Het is een hele prestatie om tot op dat punt te komen én te 
blijven, gezien de vele financiële uitdagingen.  Denk maar aan de veelbesproken pensioenlast 
uit ons ziekenhuisdossier, bijvoorbeeld.  Uiteraard is de geplande tussenkomst van de 
Vlaamse regering in de pensioenkosten van lokaal overheidspersoneel een –voor Bree– 
welgekomen geschenk.

Toekomst

Algemeen gesteld slagen we er in deze meerjarenplanning in om van 2020 tot en met 2025, 
onze dienstverlening te optimaliseren en nieuwe projecten op te starten, gekoppeld aan een 
zwaar investeringsritme.  De stadsfinanciën en de schuldgraad blijven desondanks gezond en 
de belastingen verhogen niet.    

Binnen onze stadsdiensten, het OCMW inclusief, stellen we een 180-tal personeelsleden 
tewerk. Hun loonkost bedraagt 42% van de exploitatie-uitgaven, die van 2020 tot 2025 
evolueren van 17,8 miljoen euro naar 19,2 miljoen euro.  Het budgettair resultaat, 
ontvangsten min uitgaven, blijft in ons meerjarenplan –zoals gezegd- positief.

In de periode 2020 t.e.m. 2025 wordt er in het meerjarenplan van onze stad en OCMW 27,5 
miljoen euro aan investeringsuitgaven gebudgetteerd. 

Onze autofinancieringsmarge blijft over de hele lijn ruimschoots positief.  Dat betekent dat 
we na het aflossen van onze leningsschuld nog steeds marge hebben om zelf te investeren. 
Er worden bovendien geen leningslasten doorgeschoven naar de volgende legislatuur: de 
gecorrigeerde autofiancieringsmarge is immers groter dan de gewone autofinancieringsmarge.  

We mogen dus met recht en reden spreken van een gezond en van behoorlijk bestuur.





De SDG’s in de beleids- en beheerscyclus: meerjarenplanning 2020-2025

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Vandaag overleven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag.  
Ook in België is en blijft armoede een prangend probleem.  We moeten er op nationaal vlak 

naar streven om tegen 2030 armoede te halveren. Het uiteindelijke doel is om armoede 
overal en in al haar vormen uit te roeien.

Actieplan

*In de strijd tegen sociale uitsluiting zijn activering en tewerkstelling bijvoorbeeld belangrijke 
hefbomen.  Maar de problematiek omvat meer dan enkel en alleen het sociale aspect.  Het 
Sociaal Huis wil inwoners daarom op een laagdrempelige manier gepaste individuele 
ondersteuning aanbieden op financieel, administratief én psychosociaal vlak. 

Sensibilisering van burgers

*Burgers worden gestimuleerd om te participeren aan activiteiten die door de stadsdiensten 
ingericht worden.  We voeren sociale tarieven in en werken alle mogelijke drempels weg..



Een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden: 

De Kinder- en moedersterfte moet dalen. Hetzelfde geldt voor het drank- en druggebruik. 
Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. 

De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder 
verkeersdoden.

Actieplan

*We geven zelf het goede voorbeeld: er wordt binnen onze eigen diensten bijzondere 
aandacht besteed aan welzijn op het werk. 

*Naast de lokale projecten en dienstverlening is bovenlokaal samenwerken op verschillende 
niveaus nodig om ons sociaal beleid te versterken en vorm te geven.  Neem nu: 
Welzijnsregio Noord Limburg, waar Bree sinds 2013 deel van uitmaakt. 

*Het Huis van het Kind wil dé lokale ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, jongeren, ouders 
en professionals. Speciale aandacht gaat uit naar het bestrijden van kinderarmoede, door 
o.a. het inrichten van een kinderarmoedeforum.  Maar ook perinatale zorg en taal zijn 
bijvoorbeeld belangrijke aandachtspunten.

*Het mag dan wel een ander thema zijn, maar ook de bestrijding en vernietiging van 
ongedierte/exoten/processierupsen hoort thuis onder de pijler welzijn.  Het zijn milieu 
gerelateerde items maar met een aanzienlijke negatieve impact op onze inwoners. 

Sensibilisering van burgers

*We zetten in op preventieve gezondheidsmaatregelen en beogen gezondheidswinst te 
boeken door preventie met betrekking tot middelengebruik en kanker. 

*Wij promoten doelbewust natuurgebieden met gezonde recreatiemogelijkheden voor alle 
leeftijden.

Recht op onderwijs voor iedereen met aandacht voor levenslang leren. 

Actieplan

*We hechten zelf belang aan bijscholing en opleiding voor onze eigen medewerkers. 



*We ondersteunen scholen in hun werking rond inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief 
onderwijs.  

*We stimuleren de samenwerking tussen scholen, bedrijven en andere organisaties op vlak 
van begeleiding van leerlingen/stagiairs, duaal leren, levenslang leren en de (her)integratie op 
de arbeidsmarkt.

*Bij het inrichten van de publieke ruimte wordt aandacht besteed aan veilige 
schoolomgevingen, onder andere door de aanleg van fietspaden en andere fietsvriendelijke 
maatregelen.

*Het deeltijds kunstonderwijs (stedelijke academie) wordt uitgebouwd en gecentraliseerd. 

*Het Sociaal Huis neemt de lokale regierol op vlak van kinderopvang op zich.  

Ze waken zoals het hoort over de maximale toegankelijkheid van de kinderopvang -ook voor 
kansengroepen- en proberen een antwoord te bieden op dringende opvangnoden. Ze bouwen 
zelf kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare kinderopvang uit en voorzien hiervoor 
aangepaste infrastructuur. 
Er is een ruim aanbod aan voorschoolse, buitenschoolse én vakantieopvang. Via de vzw 
Breese Buitenschoolse Kinderopvang wordt er de vinger aan de pols gehouden wat betreft 
de organisatie van de buitenschoolse opvang in de verschillende Breese 
kinderopvanginitiatieven. 

Sensibilisering van burgers

*We bieden ondersteuning aan ouders en schoolteams inzake kleuterparticipatie, 
taalstimulering, spijbelpreventie en andere actuele thema's. Ook kansengroepen worden met 
gerichte acties betrokken.                                                                                                      

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes

We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en 
gendergeweld. Vrouwen hebben, net zoals mannen, recht op een goede gezondheid en 

kennis over seksualiteit en voortplanting.

Actieplan

*Het eigen personeelsbeleid is gestoeld op een gelijkekansenbeleid. 

Sensibilisering van burgers

*We besteden aandacht aan topics zoals interfamiliaal geweld, baarmoederkanker, 
gendergelijkheid door onder andere infosessies te organiseren.  

*We ondersteunen acties zoals Think Pink, De Warmste Week en Dag Tegen Kanker.



Toegang tot water en sanitair voor iedereen verzekeren en inzetten op duurzaam 
watergebruik.

Iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Waterschaarste 
moet aangepakt worden. Daarnaast moet gewerkt worden aan een duurzaam waterbeheer en 
verhoogde waterkwaliteit. Dit kan door vervuiling te verminderen, een stop op de dumping 

van chemicaliën en een goede behandeling van afvalwater.

Actieplan

*Het rioleringsstelsel wordt aangepast aan de geldende Europese normen. 

*We zetten in op het hergebruik van regenwater in eigen gebouwen. 

*We besteden bij de herinrichting van de publieke ruimte bijzondere aandacht aan 
klimaatadaptie. 

*We werken aan een noodplan voor wateroverlast, een hemelwaterplan en aan het 
programma Water-Land-schap.  

Sensibilisering van burgers

*We besteden bij het afleveren van omgevingsvergunningen extra aandacht aan de 
infrastructuur voor de opvang, het hergebruik en de infiltratie van regenwater. 

*In samenspraak en in samenwerking met diverse actoren worden er acties uitgewerkt om 
water en landbouw in evenwicht te brengen.

Betaalbare en duurzame energie: 

Iedereen moet toegang krijgen tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. We moeten 
energiearmoede bestrijden. Hernieuwbare bronnen worden bijgevolg steeds belangrijker.

Actieplan 

*De Stad heeft een voorbeeldfunctie en besteedt in zijn gebouwenbeheer aandacht aan de 
optimalisatie van het energieverbruik door onder andere de implementatie van Led-verlichting. 

*Het woonloket informeert burgers onder meer over premies, subsidies, fiscale voordelen en 
energiebesparing bij hun (ver)bouwplannen.



*We werken aan een mentaliteitswijziging in het voordeel van de zwakke weggebruiker: tijdens 
de inrichting van openbare ruimte wordt hechten we belang aan het gebruik en het stallen 
van de (onder andere elektrische) fiets. 

Sensibilisering van burgers

*We stimuleren burgers via acties en informatieve bijeenkomsten over energie-efficiëntie. 

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig 
werk voor iedereen 

Iedereen werkt mee aan het uitroeien van slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid. In het 
streven naar duurzame economische groei is er aandacht voor veilige werkomstandigheden 

en respect voor het milieu. Jeugdwerkloosheid moet aangepakt worden.

Actieplan 

*We zetten als werkgever zelf in op duurzame werkgelegenheid door eerlijk werk aan te 
bieden in goede werkomstandigheden. 

*De middenstand en de marktcommissie worden ondersteund zodat ze promotieacties 
kunnen uitvoeren. 

*Stedelijke acties (o.a. Welkom-in-Bree pakket voor nieuwe inwoners, economische initiatieven, 
evenementen  en promocampagnes) versterken het handelscentrum en verminderen de 
leegstand. 

*We zetten in op het project ‘Naar de Kern’, een samenwerking tussen onze stad, provincie 
Limburg en Unizo.  Dit project heeft een economische insteek, maar betrekt eveneens andere 
stadsdiensten (bijv. mobiliteit).  

*We zijn mede bestuurslid van de Breese Economische Stuurgroep waarin zowel de Breese 
bedrijven, de Breese scholen als de lokale overheid hefbomen ontwikkelen om het 
bedrijfsleven en ondernemen op ons grondgebied te faciliteren en om de samenwerking met 
de scholen, die onze toekomstige werkkrachten en ondernemers opleiden, te optimaliseren.

Sensibilisering van burgers

*Door middel van sociale media en in samenwerking met onze middenstandsorganisatie 
#BreeBeleven sporen we burgers aan om lokaal te shoppen.  



Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame 
infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel.

Actieplan 

*We werken verder aan de herinrichting van de kleine ring en het centrum.  Tijdens deze 
werken bieden we specifieke ondersteuning aan middenstand en inwoners.

*De verkoop van de laatste bedrijfskavels op Industrieterrein Kanaal-Noord wordt afgerond. Er 
wordt onderzocht of de betrokken bedrijven via samenwerking een veiliger en duurzamer 
industrieterrein kunnen creëren. 

*Het masterplan Sport zet in op de planning en de bouw van een duurzame en innovatieve 
sportinfrastructuur in samenwerking met private partners. 

*Het parkeerbeleid wordt geoptimaliseerd. 

Sensibilisering van burgers

*We kiezen voor hotspots en gratis WIFI in openbare gebouwen.

*Burgers krijgen de mogelijkheid om mediawijzer te worden. 

*In het kader van de herinrichting van het centrum en de volledige ring is duurzaamheid de 
rode draad doorheen de opmaak van de plannen. 

Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen landen

Dit gaat onder meer over ongelijkheid op basis van inkomen, leeftijd, sekse en beperking. 
Discriminerende wetgeving en beleid kunnen niet. Sociale bescherming is belangrijk. Lokale 

dienstverlening moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen zonder enige vorm van 
onderscheid

Actieplan 

*De verschillende (stedelijke) diensten bieden een divers en kwaliteitsvol aanbod/programma 
aan.  

*We besteden aandacht aan rondhangende jongeren.  



*We informeren burgers via diverse communicatiemiddelen.

Sensibilisering van burgers

*Via lezingen, workshops, tentoonstellingen, voorstellingen, evenementen en acties kan de 
burger zijn nood aan informatie en zinvolle vrijetijdsbesteding invullen. 

Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen: 

Steden en gemeenten werken mee aan een aanbod van adequate en betaalbare woningen 
en duurzame mobiliteit. Er is aandacht voor veilige en groene publieke ruimtes, 

rampenbestrijding, duurzame ruimtelijke ordening en erfgoedbeheer.

Actieplan 

*We werken aan milieuhandhaving.

*We voorzien in duurzaam groenonderhoud.

*We investeren in goede stadsinfrastructuur met aandacht voor een kwaliteitsvolle beleving 
van openbare ruimte. 

*We kiezen voor kindvriendelijke initiatieven, zoals speeltoestellen, speelbossen en dergelijke.

*Door een constructieve samenwerking met scholen wordt de scholeninfrastructuur zo 
optimaal mogelijk benut, onder andere door ‘dubbel’ gebruik van sporthallen. 

*Over stadsdiensten heen wordt gewerkt aan kwaliteitsvol wonen door actieve 
kwaliteitsbewaking en doelgroepenbenaderingen. 

*We stimuleren ons werknemers om zich milieuvriendelijk te verplaatsen door 
fietsvergoedingen en een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer toe te kennen.

Sensibilisering van burgers

*We tekenen in op de vervoersregio Limburg.  Burgers worden via sensibiliseringsacties voor 
Stappen-Trappen-Openbaar vervoer aangezet om na te denken over hun verplaatsingen.

Zorgen voor duurzame consumptie-en productiepatronen. 



Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en 
efficiënt gebruiken is dan ook een must. Daarnaast moeten we inzetten op een minder 
vervuilende en afvalarmere productie, een duurzaam aankoopbeleid en op duurzaam 

toerisme. Duurzaam consumeren kan ook door voedselverspilling tegen te gaan en door de 
recyclage en het hergebruik van afvalproducten.

Actieplan

*Bij de stedelijke diensten en bij evenementen, door stedelijke diensten georganiseerd, wordt 
ingezet op duurzame consumptie- en productiepatronen. 

*Het afvalbeleid is een kernopdracht: tal van acties worden hieraan gekoppeld. We zetten in 
op het verwerken van organisch afval tot compost en schakelen compostmeesters in. 

Sensibilisering van burgers

*Burgers en leerlingen worden aangezet om afval te sorteren en afval te voorkomen. Via 
acties wordt de problematiek van zwerfvuil aangepakt. 

*In de volkstuintjes stimuleren we om op een duurzame manier groenten te kweken.

Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. 

De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te 
voorzien om de CO2-uitstoot te reduceren. Burgers moeten zich bewust worden van 

manieren en hulpmiddelen voor klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare naties weerbaarder 
maken tegen natuurrampen.

Actieplan

*Het Europese Burgemeestersconvenant is ondertekend. 

*We kiezen voor een klimaatactieplan met een duidelijke ambitie, met name: 40% minder 
CO2-uitstoot.

*We zoeken samen met bedrijven en andere organisaties mogelijkheden om onze lokale 
doelstellingen te realiseren.  Zo wordt actief op de promotie van de Zuid-Willemsvaart als 
transportmodus.

Sensibilisering van burgers

*We creëren een draagvlak voor het uitvoeren van de lokale klimaatplannen en 
milieuactiviteiten. 

*Door een efficiënte samenwerking met de plaatselijke landbouwers zoeken we een evenwicht 
tussen landbouw en klimaat. 



Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op het land.  

Ecosystemen zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden. Het 
behoud van de biodiversiteit is prioritair. Het stropen en het smokkelen van beschermde 

diersoorten moet tegengegaan worden. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.

Actieplan 

*We zijn partner van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos 

*We streven naar optimaal gebruik van onze bossen (duurzaam recreatief)

*Samenwerkingsovereenkomsten met Regionale Landschappen en andere partners, net als de 
Breese adviesraad voor leefmilieu, maken het mogelijk om strategische plannen te 
ontwikkelen en te realiseren o.a. het bermbeheersplan, het gemeentelijk groenbeheer... 

*Onze aandacht gaat naar biodiversiteit, het behoud van ecosystemen, duurzaam bouwen en 
dierenwelzijn, zowel in het ruimtelijk beleid als bij het afleveren van omgevingsvergunningen.

*De stad neemt een brugfunctie in tussen natuurbeheer en economie/landbouw.

Sensibilisering van burgers

*We zetten in op milieueducatie, o.a. door de samenwerking met het Natuureducatief 
centrum Mariahof. 

*We werken samen met vrijwilligers met het oog op bos- en natuurbehoud. 

*Samen met de Breese scholen lanceren we rond duurzaamheid. 

*Aan de hand van tentoonstellingen en infomomenten plaatsen we actuele topics in de kijker.

Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit gaat om het bestrijden van misdaad, corruptie en geweld, ook tegen kinderen. Het  
bevorderen van een sterke rechtsstraat waarin fundamentele vrijheden beschermd worden is 
essentieel. Openbare besturen moeten effectieve en transparante instituties zijn met aandacht 

voor burgerparticipatie en waarbij inclusieve besluitvorming onmisbaar is.

Actieplan



*We stemmen onze publieke dienstverlening af op lokale noden, zoals op afspraak werken, 
duidelijke procedures voor meldingen,…  

*We investeren in een toekomstgericht personeelsbeleid met voldoende juridische expertise. 

*Er wordt ingezet op een innovatief informatica- en communicatiebeleid en een duurzaam 
patrimoniumbeleid. 

*Inspraak en participatie van de brede bevolking en van specifieke groepen wordt zowel bij 
kleine als grote infrastructuurwerken bevorderd. 

*Verenigingen en buurten krijgen ondersteuning. 

*We voorzien uitgewerkte huur- en subsidiereglementen voor de stedelijke infrastructuur 

*De veiligheid op het stedelijk grondgebied is van essentieel belang. De stedelijke diensten 
zorgen voor een rampenplan, een camerabeleid... 

*We nemen deel aan schaalvergroting en profiteren mee van overkoepelende hulpverlening, 
zoals Politiezone Carma, Hulpverleningszone Noord-Limburg en andere intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

Sensibilisering van burgers

*Burgers worden uitgenodigd om te participeren aan inspraak. 

*Verenigingen en organisaties worden uitgenodigd om samen te werken met andere 
verenigingen, onderwijsinstellingen en stedelijke diensten. 

Door partnerships en samenwerking werkt iedereen samen aan duurzame ontwikkeling. 

De VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, 
maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën 

en data zijn heel belangrijk.

Actieplan

*Al lange tijd geleden startten we een verzusteringsproject met de Volpago Del Montello 
(Italië) en Geldern (Duitsland) om een netwerk te creëren voor de lokale handelaars en 
ondernemers. 

*We werken samen met de nieuwe middenstandsvereniging #BreeBeleven. 

*In opdracht van Fedasil beheert het Sociaal Huis een lokaal opvanginitiatief voor 
asielzoekers, en werken ze samen met partnerorganisaties om hen te ondersteunen in hun 
inburgerings- en integratietraject. 

Sensibilisering van burgers



*Het GRIS onderneemt acties omtrent de brede Noord-Zuid problematiek en zet burgers aan 
om hieraan deel te nemen. 


