Reglement ‘burgerbudgetten’ – bijlage
Van toepassing voor de periode 2020-2025
1. Strategische en operationele doelstellingen.
Een projectvoorstel levert een bijdrage aan het bereiken van één of meerdere onderstaande
doelstellingen:
STRATEGISCHE DOELSTELLING

OPERATIONELE DOELSTELLING

Moderne gemeente
Een gemeente waar iedereen elkaar respecteert
efficiënt, transparant, veilig en modern bestuur en zich veilig kan voelen.
met gezonde financiën dat focust op
kwalitatieve en laagdrempelige
dienstverleningen
Duurzame gemeente
Leven in een groene, duurzame en gemeente

Alken engageert zich op het vlak van klimaat tot
de uitvoering van het burgemeestersconvenant,
waarbij ingezet wordt op een vermindering van de
CO2 uitstoot en het nemen van maatregelen ten
gevolge van de klimaatverandering
Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en
kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een
regierol.
Natuur, milieu en groen behoren tot het DNA van
onze gemeente. We willen een gemeente waar
het aangenaam leven is en waar iedereen zich
goed kan voelen.
We dragen bij tot een goede ontwikkeling van de
lokale landbouw
We willen het verkeer in de gemeente vlotter en
veiliger maken door in te zetten op nieuwe
vervoersmodi en een sterk fiets- en
voetgangersbeleid.

Ondernemende gemeente
actieve en dynamische gemeente die inzet op
economische ontwikkeling

We bouwen de gemeente uit tot een
aantrekkelijke gemeente voor bezoekers,
handelaars en ondernemers

Verbindende gemeente
levendige gemeente die inzet op
gemeenschapsvorming en verbinding

We bouwen de gemeente verder uit tot een
bruisende gemeenschap met een toegankelijk
(vrijetijds) aanbod. We willen onze inwoners
stimuleren, betrekken en begeleiden naar de
(vrijetijds) beleving.
We bouwen de sociale dienstverlening verder uit
om iedereen in de mogelijkheid te stellen een
menswaardig leven te leiden.
Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en
betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.
Wij zorgen er ook voor dat ouderen zolang
mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving,
kunnen blijven wonen.
We dragen bij tot een goede ontwikkeling en
gezonde levensstijl van jong en oud.

2. Klimaatactieplan.
Het overzicht van relevante acties werden opgenomen in het klimaatactieplan die terug te vinden
zijn op de gemeentelijke website (https://www.alken.be/product/1601/klimaatplan-2030).
Een projectvoorstel levert een bijdrage aan het bereiken van één of meerdere acties uit het
klimaatactieplan.

