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Het Gemeentedecreet art. 146 bepaalt dat de gemeenteraad in het jaar dat volgt op de 

gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan opstelt. Dit meerjarenplan bestaat uit een 

strategische nota en een financiële nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen voor het te voeren 

gemeentebeleid weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële overwicht wordt gehandhaafd 

en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota 

weergegeven. 

Om de beleidsdoelstellingen in de strategische nota voor de meerjarenplanning 2014-

2019 te bepalen werden onderstaande missie en visie ontwikkeld: 
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Missie Halen

“Halen is een hedendaagse, landelijke stad met een uitstekende ligging, 

waar jong en oud zich thuis voelt in een aangename en veilige 

leefomgeving. Het bestuur en personeel bieden een kwalitatieve, 

welzijnsbevorderende dienstverlening met aandacht voor duurzaamheid en 

diversiteit en creëren zo  kansen voor ontmoeting, ontplooiing en 

ondernemerschap.”
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Gezonde financiële fundamenten vormen de basis van een slagkrachtig lokaal bestuur. De 

stad voert een belastingbeleid gebaseerd op individuele financiële draagkracht van iedere 

belastingplichtige en zet in op kostenbeheersing en schuldherschikking. Het lokaal bestuur 

vernieuwt haar personeelsbeleid en verkent de mogelijkheden om binnen haar diensten een 

passende job aan te bieden aan diverse kansengroepen.

Visie Halen (toekomstbeeld)

Halen ontwikkelt zich verder tot een levendige, bruisende stad die ondernemen aanmoedigt 

en kansen biedt voor sociale, educatieve, culturele en sportieve ontmoetingen. 

Klantvriendelijke en vooruitstrevende stads- en OCMW-diensten voorzien de Halenaars 

van een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Halen engageert zich voor een modern en goed uitgebouwd onderwijsaanbod waar 

kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Het bestuur ontwikkelt diverse 

opvanginitiatieven om zorgbehoevenden te ondersteunen zodat elke Halenaar zorg op maat 

in zijn eigen omgeving kan krijgen.  Ook zet het lokaal bestuur in op continue bestrijding 

van kansarmoede, met bijzonder aandacht voor kinderen in armoede. 

Het bestuur zet zijn schouders onder een woonbeleid waarbij elke Halenaar in zijn 

vertrouwde omgeving een betaalbare en aangepaste woonst vindt. Halen maakt werk van 

een modern, toegankelijk, gezellig en functioneel stadscentrum. Het bestuur bouwt een 

multifunctioneel patrimonium uit, aangepast aan de noden van de inwoners en de 

verenigingen. 
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BD 01 : Algemene financiën

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

10
De stad Halen voert een efficiënt en transparant financieel 

beleid. 10.1
De stad volgt de inning van belastingen en retributies nauwgezet op.

10.2
De stad voert een efficiënt thesaurie- en schuldbeheer en optimaliseert de 

chartale geldstromen.

OVERIG BELEID

15
De stad voorziet de nodige ondersteunende middelen 

voor een optimale werking
15.1

De stad stelt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking

15.2 De stad stelt het nodige personeel ter beschikking
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BD 02: Algemene dienstverlening

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

20
De stad Halen bouwt een efficiënte en klantvriendelijke 

dienstverlening uit. 20.1
De stad voorziet een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening voor 

de burger.

20.2 De stad optimaliseert en digitaliseert de interne werkprocessen.

OVERIG BELEID

30

Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen 

communiceert de stad met inwoners en medewerkers op 

proactieve en transparante wijze.
30.1

De stad verbetert de interne informatiedoorstroming en de onderlinge 

samenwerking tussen medewerkers en diensten.

30.2
De stad communiceert proactief met de inwoners en breidt de 

mogelijkheden voor digitale communicatie uit.

30.3
De stad trekt toeristen aan via een uitgebreide, wervende communicatie.

30.4 Halen betrekt inwoners pro-actief bij nieuwe projecten of nieuw beleid.

30.5
Halen geeft inwoners inspraak in haar beleid, onder meer via de diverse 

adviesraden.

40

Halen werkt met een gemotiveerd personeelsteam met de 

juiste kwalificaties en competenties en biedt hen kansen 

voor ontplooiing. 
40.1

De stad bouwt haar personeelsadministratie op een efficiënte wijze uit.

40.2

Bij aanwervingen selecteert de stad gemotiveerde, competente 

medewerkers en begeleidt alle medewerkers bij de verdere ontwikkeling 

van hun competenties.

40.3

De stad motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het 

welzijn op het werk, de collegialiteit en het individueel welzijn van elke 

werknemer verbeteren.

40.4
De stad streeft naar een optimale bezetting en gebruik van de 

stadsgebouwen in functie van de noden van de diensten.

50
Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de 

dienstverlening te versterken en te handhaven
50.1

De stad Halen zet in op de werving en het behoud van vrijwilligers in haar 

werking.

60

De stad Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op 

haar grondgebied te garanderen met aandacht voor 

preventie

60.1

De stad optimaliseert de bestaande nood- en interventieplanning.

60.2 De stad participeert in de Politiezone West-Limburg

60.3
De stad participeert aan de brandweerzone waartoe het wordt ingedeeld

70
De stad ondersteunt en stimuleert de lokale economie.

70.1
De stad ondersteunt lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe 

ondernemers aan te trekken.

70.2
De stad creëert samen met lokale ondernemers en verenigingen lokale 

ontmoetingskansen.

75
De stad voorziet de nodige ondersteunende middelen 

voor een optimale werking
75.1

De stad stelt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking

75.2 De stad stelt het nodige personeel ter beschikking
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BD 03: Openbaar Domein, Ruimtelijke Ordening en Wonen

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

80

Halen voert een mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de 

veiligheid van haar burgers bevordert, in samenspraak 

met alle betrokkenen in concrete projecten 80.1

Halen creëert een veilige omgeving voor de zwakke weggebruiker, onder 

meer door de uitbouw van een fietspadennetwerk.

OVERIG BELEID

85

Halen voert een mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de 

veiligheid van haar burgers bevordert, in samenspraak 

met alle betrokkenen.
85.1

De stad voert ingrepen uit die veiligheid van de schoolomgevingen 

bevorderen.

85.2
De stad gaat permanent in dialoog met De Lijn om het openbaar vervoer 

maximaal af te stemmen op de vervoersbehoeften van de Halenaren.

85.3
De stad werkt een parkeerbeleid uit waarbij de juiste auto op de juiste 

plaats staat.

90

De stad verbetert het proces van een 

vergunningsaanvraag en maakt het aanvraagproces 

transparant.

90.1

De diensten ruimtelijke ordening, wonen en milieu optimaliseren het 

aanvraagverloop van vergunningen.

90.2
De technische dienst coördineert het aanvraagverloop van signalisatie bij 

ingebruikname openbaar domein.

100

De stad onderhoudt haar patrimonium en openbaar 

domein op een gestructureerde, efficiënte en preventieve 

manier.

100.1

De stad neemt Ultimo in gebruik ter ondersteuning van een efficiënte 

werkwijze en taakverdeling.

100.2
De stad investeert verder in een onderhoudsvriendelijke groenaanleg en 

een milieuvriendelijk groenonderhoud.

100.3 De stad zorgt voor gescheiden riolering volgens specifieke projecten.

100.4
Het domein de Panoven krijgt een verruimde bestemming en geeft hierdoor 

een impuls aan het gemeenschapsleven.

110
Stad Halen blijft streven naar een optimale bescherming 

bij wateroverlast en overstromingen. 110.1
De stad neemt voorzorgsmaatregelen tegen wateroverlast.

120
De stad werkt aan een goede ruimtelijke ordening en 

breidt het woonbeleid verder uit
120.1

De stad werkt aan een doordachte ruimtelijke planning

120.2
De stad werkt streefbeelden uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 

dorpskernen.

120.3
De stad breidt de mogelijkheden en slaagkansen van het woonbeleid verder 

uit

130
De stad ondersteunt de land- en tuinbouw op haar 

grondgebied.
130.1

Halen ondersteunt land-en tuinbouwers die getroffen worden door 

natuurrampen.

130.2 Halen voert het erosiebestrijdingsplan verder uit.

140
Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale 

gemeente.
140.1

Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de 

doelstellingen van het klimaatplan te bereiken

145
De stad voorziet de nodige middelen voor de dagelijkse 

werking
145.1

De stad stelt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking

145.2
De stad stelt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking voor de 

erediensten

145.2 De stad stelt het nodige personeel ter beschikking
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BD 04: Vrijetijdsdiensten en onderwijs

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

150

De stad geeft de Halense sportclubs, 

jeugdwerkinitiatieven en (sociaal-)culturele verenigingen  

maximale kansen om hun werking duurzaam en 

kwaliteitsvol uit te bouwen.

150.1

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven 

financieel en logistiek en ondersteunt initiatieven die 

gemeenschapsversterkend werken.

152
De stad creëert  een ideale leerplek en garandeert 

kwaliteitsvol onderwijs door strikte toekomstplanning
152.1

De stad zorgt voor voldoende leer- en leefruimte en voldoende moderne 

leermiddelen voor kleuters en kinderen.

OVERIG BELEID

155

De stad geeft de Halense sportclubs, 

jeugdwerkinitiatieven en (sociaal-)culturele verenigingen  

maximale kansen om hun werking duurzaam en 

kwaliteitsvol uit te bouwen door aanbod infrastructuur
155.1

De stad steunt het Halense verenigingsleven om een veilige, toegankelijke 

en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan te bieden, afgestemd op een 

verscheidenheid van gebruikers.

155.2
De stad biedt zelf een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste 

vrijetijdsinfrastructuur aan, afgestemd op verschillende doelgroepen

160

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen 

zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een 

kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod. Halen 

werkt hiervoor samen met lokale en bovenlokale 

partners.

160.1

De stad voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle 

doelgroepen en ondersteunt initiatieven van derden hiertoe.

160.2
Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun 

organisaties.

160.3

De stad Halen ondersteunt jongeren en verenigingen bij hun 

vrijetijdsinitiatieven, met aandacht voor de veiligheid en de beperking van 

overlast.

160.4

De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook 

cultuureducatie in de brede zin met bijzondere aandacht voor de 

belevingswereld en de ontwikkelingskansen van het kind

160.5
De stad ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen, 

in samenwerking met middenstand en verenigingen.

170

De stad stimuleert en ondersteunt dat burgers in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie, en in het bijzonder 

kinderen en jongeren, kunnen deelnemen aan het 

vrijetijdsaanbod.

170.1

De stad Halen voorziet een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk 

kwetsbare groepen.

180
De Stad Halen speelt haar toeristische troeven uit.

180.1
De stad breidt het aanbod aan fiets- en wandelroutes uit, maakt ze 

attractiever en promoot ze bij inwoners en toeristen.

18.2 De stad neemt initiatieven die het toerisme bevorderen.

18.3
De stad promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en 

bezoekers 

190
De stad creëert  een ideale leerplek en garandeert 

kwaliteitsvol onderwijs.
190.1

De stad zorgt voor een efficiënt beheer van de schoolgebouwen.

190.2
De stad zorgt voor voldoende en efficiënt busvervoer voor beide 

onderwijsnetten

190.3 De stad organiseert deeltijds kunstonderwijs 

195
De stad voorziet de nodige middelen voor de dagelijkse 

werking
195.1

De stad stelt het nodige personeel ter beschikking

195.2 De stad stelt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking
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BD 05: Sociaal beleid

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

200

Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om 

bezoekers te informeren en te leiden naar gepaste zorg- 

en dienstverlening

200.1

Stad en OCMW werken een aangepast  woon- en zorgaanbod uit, waar 

mogelijk met privé-partners.

200.2 Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een Lokaal Diensten Centrum 

OVERIG BELEID

210
De stad Halen bevordert het welzijn van aanstaande 

ouders en gezinnen met kinderen.
210.1

Het lokaal bestuur bereidt de start van het huis van het kind voor.

210.2 Het lokaal bestuur garandeert crisisopvang voor kinderen.

220
Het lokaal bestuur garandeert een divers en 

laagdrempelig aanbod aan kinderopvang.
220.1

De stad zorgt voor organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.

220.2 Het lokaal bestuur breidt het aantal kinderopvangplaatsen uit. 

230

Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste 

dienstverlening voor elke burger, met speciale aandacht 

voor de kansengroepen. 

230.1

Zorgbehoevende senioren en hun mantelzorgers krijgen aangepaste hulp 

230.2 Het OCMW voert haar decretale en wettelijk verplichte opdrachten uit

230.3 Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

230.4 Het OCMW biedt schuldhulpverlening  aan aan inwoners die dit nodig 

hebben

230.5 We voorzien betaalbare huisvesting voor onze inwoners

230.6 Het OCMW biedt laagdrempelig, eerstelijns juridisch advies aan de inwoners 

aan.

240
Halen stimuleert een gezonde levenstijl bij haar burgers. 240.1 Halen informeert en sensibiliseert burgers over gezondheidsthema's.

250
Halen is solidair en  ondersteunt 

ontwikkelingssamenwerking
250.1 Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

255
De stad voorziet de nodige middelen voor de dagelijkse 

werking
255.1

De stad stelt de nodige werkingsmiddelen ter beschikking

255.2 De stad stelt het nodige personeel ter beschikking

Beleidsdoelstellingen Actieplannen
Wat willen we bereiken? Wat willen we veranderen 

rond dit beleidsthema?

Welke projecten gaan we ondernemen om deze beleidsdoelstelligen 

te realiseren?


