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BEREIKBAAR WIJNEGEM

Het 
geheim van 
goed bestuur? 
Luisteren, 
begrijpen en 
aanpakken.

MEER WETEN? EEN IDEE DELEN? >> HTTP://WIJNEGEM.CDENV.BE

INZETTEN OP 
DIENSTVERLENING.
Een goed draaiende gemeente is 
bereikbaar voor iedereen.

»   Teruggrijpen naar de kerntaken van 
een gemeente is voor ons een eerste 
stap in het uitbouwen van een 
doelgerichte werking die helemaal 
ten dienste staat van elke 
Wijnegemnaar.

»   De reservatie- en uitleendienst van 
het gemeenschapscentrum moet 
gebruiksvriendelijk en betrouwbaar 
zijn.

»   Digitale mogelijkheden, zoals een 
uitgebouwde website, een e-loket, 
een app… benutten we maximaal om 
de toegankelijkheid van de diensten 
van gemeente en OCMW te verbe-
teren en drempels te verlagen, zeker 
voor kwetsbare doelgroepen.

»   De gemeente is digitaal voor wie wil, 
maar van vlees en bloed voor 
iedereen. Een persoonlijke aanpak 
op maat blijven we nastreven. Voor 
wie dit nodig heeft, blijven 
huisbezoeken mogelijk. 
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» 
IN WIJNEGEM 
LUISTEREN WE 
NAAR IEDEREEN. 

EEN BETROKKEN 
GEMEENTE 
LAAT IN HAAR 
KAARTEN 
KIJKEN.

Zo werken wij aan 
een bereikbaar 
Wijnegem:

» We starten het buurtoverleg 
terug op. Door regelmatig in 
gesprek te gaan met de 
inwoners, kan het bestuur 
korter op de bal spelen. 

» We koppelen terug met de 
bewoners over maatregelen 
die een impact hebben op de 
buurt. 

» Enkele grote projecten (de 
nieuwe school, de plannen 
omtrent de sluis en de brug…) 
zullen een aanzienlijke impact 
hebben op onze gemeente. 
De Wijnegemnaar daarover 
duidelijk informeren is 
essentieel.

» De adviesraden verdienen 
herwaardering. Hun stem is 
een belangrijke inbreng bij het 
nemen van beslissingen. 

» We behouden de houten 
aankondigingsborden. De 
communicatiemiddelen van 
de gemeente staan ook ten 
dienste van de verenigingen 
en organisaties in Wijnegem.

» We streven een transparante 
besluitvorming na. Met een 
live stream van de 
gemeenteraad volgt u de 
politiek vanuit de huiskamer. 

» We moedigen mensen aan 
om een maatschappelijk 
engagement op te nemen en 
inspireren en ondersteunen 
jong en oud om hun stem te 
doen weerklinken binnen het 
lokaal beleid.




