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Governance

1. Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, vooral wat 
betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal en 
milieuvlak.

2. Verbeteren van de transversaliteit in het gemeentelijk beleid, maar ook in de samenwerking tussen 
de gemeentelijke diensten onderling en met andere openbare of privé-instanties.

3. Optimaliseren van de participatieve structuren en processen met betrokkenheid van burgers bij 
de gemeentelijke planning en het beheer.

4. Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, inbegrip huurders van gemeentelijke woningen, 
handelszaken en bedrijven om hen aan te moedigen de duurzaamheid van hun levenswijze en 
gewoonten te verbeteren.

Leefmilieu, Grondgebied en Mobiliteit 

5. Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe netwerk ten gunste van de 
biodiversiteit en de sociale cohesie, door gebruik te maken van het netwerk van de openbare 
groene ruimten van het parksysteem, maar ook op privé-eigendom.

6. Erkennen en valoriseren van Neerpede als waardevol landelijk gebied inzake landschap, 
geschiedenis en natuur van gewestelijk belang met een potentiële heropleving van tuinbouw en 
geïntegreerde landbouw.

7. Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid, aan de bron beperken van 
afvalproductie in samenwerking met grote openbare en privéactoren die bij deze problematiek 
betrokken zijn.

8. Alternatieve vervoersmiddelen dan de individuele wagen aantrekkelijker maken en dan vooral 
de fiets. 

9. Aanleggen van de openbare ruimte met aandacht voor voetgangers en mensen met 
beperkte mobiliteit, met voorziening van nieuwe ontmoetingsplaatsen.

10. Versterken van de economische en sociale dynamiek van het kanaal en omgeving door 
de troeven van het historisch erfgoed, de zachte mobiliteit en vrijetijdsbesteding uit te spelen. 

Sociale aspecten en economie 

11. Uitbreiden en vergemakkelijken van de gelegenheden waarop burgers en bezoekers uit de 
gemeente elkaar kunnen ontmoeten en zo het "samen leven" bevorderen.

12. Bestrijden van sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede en/of isolement vooral 
inzake toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting en recreatieve, sportieve of culturele activiteiten.

13. Geïntegreerde ecologische en sociale renovatie en uitbreiding van het openbare en 
private woningbestand,vooral door het opnieuw te huur stellen van onbewoonbare woningen.

14. Verhogen van het aanbod inzake opvang van kleuters en verplicht onderwijs teneinde in 
te spelen op de uitdagingen van de demografische druk.

15. Bij elkaar brengen van de lokale vraag en het aanbod inzake werkgelegenheid, door het 
potentieel van de profielen via onderwijs en vorming te verbeteren en via de ontwikkeling van 
plaatselijke economische activiteiten in alle arbeidscircuits, namelijk in bedrijven voor sociale 
economie en aangepast werk.

16. Hulp bij de ontwikkeling van korte en lokale productie- en consumptiecircuits vooral  op 
het vlak van gezonde en evenwichtige voeding.

17. Stimuleren van de vitaliteit, de kwaliteit en de diversiteit van buurtwinkels.

18. Valoriseren van historische, culturele en natuurlijke lokale troeven bij burgers en 
bezoekers via de ontwikkeling van een gediversifieerd toeristisch overnachtingsaanbod.


