
Bilzen en 
Hoeselt 

maken samen 
de toekomst 

Kompasnota voor een project op maat 
Gemeenteraadscommissie 27 september 2022



januari 2021

principiële
beslissing
juni 2021

voorbereiding

Uitrol organisatieconcepten

Infomarkten en burgerparticipatie

lopende zaken

ontwerp implementatie

installatie
programma

structuur

definitieve
beslissing

december
2023

nieuwe
gemeente

1 januari 2025

integratie diensten

kompasnota

januari 2022 januari 2023 januari 2024 januari 2025

 2



januari 2021

principiële
beslissing
juni 2021

voorbereiding

Uitrol organisatieconcepten

Infomarkten en burgerparticipatie

lopende zaken

ontwerp implementatie

installatie
programma

structuur

definitieve
beslissing

december
2023

nieuwe
gemeente

1 januari 2025

integratie diensten

kompasnota

januari 2022 januari 2023 januari 2024 januari 2025

 3 

Bilzen en Hoeselt denken vooruit. Op 28 juni 2021 bevestigden we onze vrijwillige intentie om op  
1 januari 2025 te fusioneren tot één stad van 42.300 inwoners met een oppervlakte van 106 km2.  
Vrijwillig, want Hoeselt en Bilzen kiezen op een positieve en ongedwongen manier voor elkaar. 
Kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de burger staat centraal in ons fusieverhaal. Hoe en met welke 
uitgangspunten we dat willen realiseren, schreven we neer in deze Kompasnota die de basis vormt voor 
het debat over het beleidsprogramma.  

De wereld om ons heen verandert razendsnel. 
Overheden staan voor tal van nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen. Gemeenten staan 
dicht bij de burger en kunnen snel schakelen. 
Om die reden kregen ze de voorbije jaren tal 
van nieuwe bevoegdheden toebedeeld. Niet alle 
gemeentebesturen hebben echter de middelen 
om op al die fronten aan de slag te gaan. Bilzen en 
Hoeselt hakten zelf de fusieknoop door en gaan 
samen de uitdaging aan.

Onze gemeenten zijn al lange tijd sterk met elkaar 
verbonden. Tot vandaag kennen we intense 
samenwerkingsverbanden. Inwoners vinden 
bovendien hun weg naar voorzieningen in beide 
gemeenten en als buren zijn we complementair 
aan elkaar. Hoeselt heeft met zijn landelijk karakter 
een toeristische troef in handen en bewaart de 
nabijheid door zijn toegankelijke diensten. De 
toekomst bouwen we op deze unieke kwaliteiten. 
Bilzen is een economisch sterke gemeente met 
veel werkgelegenheid en een brede waaier aan 
dienstverleningen en eigen producten.  

Daarnaast betekent een fusie ook goed nieuws 
voor onze gemeentekas. De Vlaamse overheid 
verzekert een schuldovername van 500 euro 
per inwoner, een bonus van 21,5 miljoen euro 
die ruimte biedt voor investeringen in onze 
eengemaakte stad. 

Ten laatste op 31 december 2023 ronden de 
gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen met een 
definitieve beslissing het fusieproces af. Het 
Vlaams Parlement stemt vervolgens over een finaal 
fusiedecreet. Wanneer alle stappen een positief 
resultaat geven, is de fusie van onze eengemaakte 
stad op 1 januari 2025 een feit. Vanaf dan 
investeren we samen in een mooie toekomst. 

 

Zelf aan het 
stuur van de 
verandering 
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Dorpen om thuis te komen
23 dorpen en leefgemeenschappen tellen Bilzen en Hoeselt samen. De nieuwe stad wil die levendige mozaïek 
versterken door elk dorp op zich, maar ook de dorpen met elkaar en met de buitenwereld, te verbinden. Elk dorp moet 
zijn bewoners een thuisgevoel geven. De dorpen zijn klein, de ambitie groot. 

 • We maken de eigenheid 
van ieder dorp of 
leefgemeenschap sterker 
om bewoners met elkaar 
en hun ‘habitat’ te 
verbinden.  

 • Kwalitatief wonen in een groene omgeving, daar 
gaan we voor. Hoeselt en Bilzen tellen nog veel 
open ruimte en unieke landschappen. Dat geeft 
wonen dat stevig tikkeltje meer. We sparen de 
open ruimte, maar grijpen wel kansen voor 
bijkomende woonontwikkelingen en goed 
uitgeruste hoofddorpen. Ze zijn verbonden met 
de andere kernen via vervoer op maat en een 
aantrekkelijk fietsnetwerk. 

 • We spelen een rol in 
betaalbaar wonen. Voor 
bouw- en woningprijzen 
speelt de markt, maar 
met een actief grond- en 
pandenbeleid kunnen we 
iets betekenen. 

 • We zijn een nette, verzorgde en veilige stad. 
Leegstand pakken we aan want het werkt 
verwaarlozing in de hand. Speelgelegenheid 
voor kinderen, geen drempels voor 
mindermobielen, een rustbank voor ouderen, 
een kunstwerk dat verrast, verzorgde wandel- 
en fietspaden, … Ons publiek domein is er voor 
alle doelgroepen. 

 • Zorg is geen zaak 
van zorginstellingen 
alleen. Met ‘Zorgzame 
buurten’ verweven we 
formele en informele 
zorg voor ouderen 
of kwetsbaren tot 
buurtzorg. 

 • We steunen onze 
verenigingen 
en stimuleren 
bewonersinitiatieven 
met ‘wijkbudgetten’. 

 • De gemeentelijke dienstverlening 
verloopt decentraal. Inwoners van Bilzen 
en Hoeselt blijven in beide gemeenten 
terecht kunnen voor eenvoudige 
administratieve of sociale diensten. 
Openbare voorzieningen zoals zwembad, 
cultuurcentrum, containerpark, … blijven 
in beide gemeenten aanwezig. Samen met 
Vervoerregio Limburg maken we ze ook 
vlot bereikbaar via bus en Belbus. 

 • Basisvoorzieningen zoals scholen, kinderopvang, 
ontmoetingsruimte of speelgelegenheid blijven we aanbieden 
in alle woonkernen in samenwerking met (parochiale) partners 
en verenigingen. Waar dat uitzonderlijk niet kan, zorgen we voor 
vlotte verbinding naar voorzieningen in de onmiddellijke buurt. 
Gebouwen met een publiek karakter (ook scholen) gebruiken 
we multifunctioneel om de spreiding ook financieel realistisch te 
maken. Ook grotere ontmoetingsinfrastructuur die we niet in elke 
kern kunnen aanbieden, spreiden we evenwichtig. Zo blijft de 
infrastructuur in het bereik van alle bewoners en verenigingen.  



Hasselt

E313

Maastricht

Bilzen
Hoeselt

Luik
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Regionaal centrum  
in de Euregio 
Bilzen en Hoeselt liggen in het hart van de driehoek Hasselt-Luik-
Maastricht. Ook Tongeren ligt op een boogscheut. Weg (E313) 
en spoor zorgen voor goede verbindingen en maken de regio 
aantrekkelijk voor ondernemers en toeristen. 

 • Hoeselt en Bilzen zorgen elk op hun manier voor aantrekking. 
Bilzen is een belangrijke centrumstad. Ze biedt onderwijs, 
gezondheidszorg, diensten en detailhandel aan in een ruim 
gebied. Een studie over de uitrustingsgraad van de Vlaamse 
gemeenten (De Maesschalck en Van Hecke, 2018) plaatst 
Bilzen in de groep van ‘zeer goed uitgeruste andere steden en 
gemeenten’. Hoeselt heeft een belangrijke industriële traditie 
en huisvest tal van grotere bedrijven op haar grondgebied, 
nabij de E313. Dat hoge peil van uitrusting en die sterke 
aantrekkingskracht willen we houden. 

 • Citymarketing moet onze aantrekkingskracht op bewoners en 
toeristen nog meer versterken.  

 • Succesvolle gemeenten zijn gemeenten die kracht halen en 
gebruik maken van hun ligging en de troeven rondom zich. 
Daarom zoeken we een actieve samenwerking op met de 
kenniscentra in de Euregio (Universiteiten van Hasselt, Luik en 
Maastricht).  

 • KMO’s en bedrijven moeten zich kunnen vestigen in onze 
stad. Bilzen zet in op parkmanagement van de bestaande 
bedrijventerreinen om zo de beschikbare ruimte te optimaliseren. 
In Hoeselt is ruimte voor bijkomende bedrijvenzones. 



Hasselt
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Maastricht
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“Handel, diensten 
en industrie 
versterken onze 
aantrekkingskracht.”
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“Gastvrijheid  
is ons handelsmerk.”
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Altijd iets te beleven 
Verveling bestaat niet voor de inwoners van Hoeselt en Bilzen. Beide gemeenten hebben een rijk erfgoed, horeca, een groot verenigingsleven en 
veel evenementen. Die activiteiten mogen rekenen op een ruim publiek. Dat merken we aan het aantal B&B’s dat het voorbije decennium uit de 
grond schoot. Maar de ambitie reikt verder. 

 • We gaan voor een actief beleid rond 
markten en horeca dat handelaars, 
cafés en restaurants ondersteunt en hen 
mogelijkheden geeft voor terrassen en 
initiatief. 

 • Sport, jeugd, cultuur: ons vrijetijdsaanbod 
is divers en gespreid over verschillende 
locaties. We maken goed gebruik van de 
mogelijkheden die de zalen en infrastructuur 
ons bieden.  

 • De toeristische troeven van Bilzen en 
Hoeselt combineren en verknopen 
we in aantrekkelijke toeristische 
arrangementen en evenementen. 

 • Rust, fiets- en wandelbeleving, 
daar zorgen onze unieke 
cultuurlandschappen (Demervallei, 
fruitstreek,...) en ons roerend en 
onroerend erfgoed (kastelen, 
hoogstamboomgaarden, de 
geschiedenis van het graafschap 
Loon, Alden-Biesen, etc) voor. 

 • Een aantrekkelijk fietsnetwerk 
verbindt de verschillende dorpen voor 
zowel bewoners als toeristen. 
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Stadsbestuur van de 
toekomst 
Overheden en publieke diensten zijn in volle verandering. 
Ambtenaren beantwoorden al lang niet meer aan het cliché waar 
Louis Neefs over zong. In onze nieuwe stad bouwen we onze 
dienstverlening eigentijds verder uit. Het roer omgooien hoeft niet, 
want we scoren vandaag allebei hoog op klantentevredenheid.

 • Samen zijn we naar omvang een belangrijke stad in Limburg en Vlaanderen. Vanuit die rol gaan 
we door op het elan van de vernieuwing. Wanneer innovatieve kansen onze inwoners ten goede 
komen, gaan we daar voluit voor. We denken daarbij ook buiten de eigen gemeentegrenzen en 
gebruikelijke aanpak. 

 • We houden een ruim dienstenpakket aan voor onze bewoners. Dat kan, dankzij de nieuwe schaal. 

 • Groeien gaat niet ten koste van onze klantgerichtheid. We kiezen resoluut voor inleving en 
diensten op mensenmaat.  

 • Als moderne, grotere stad zijn we ook bezig met de grotere, maatschappelijke thema’s, zoals 
(energie)armoede en klimaat.

 • Samen met lokale actoren en in overleg met onze scholen spelen we een actieve rol in het 
flankerend onderwijsbeleid.

 • We worden een slimme stad die de voordelen van digitalisering en nieuwe technologie inzet voor 
betere dienstverlening en beleid. Vanzelfsprekend weten we dat niet alle burgers (vlot) toegang 
hebben tot het internet. We gaan voor sociaal digitaal. 

 • Door de krachten te bundelen zijn we tot meer in staat. We ontpoppen ons tot een dynamische 
netwerkorganisatie die zuurstof en middelen aantrekt. Van de eigen burgers en verenigingen 
in de eerste plaats, maar ook van regionale netwerken en hogere overheden en door middel van 
allianties met publieke en private partijen. 

 • Op vandaag besturen we efficiënt en kostenbewust. Dat houden we zo, zodat er ruimte blijft voor 
toekomstige investeringen. 
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“Onze nieuwe 
stad wordt een 
voorbeeld van 

bestuur en 
dienstverlening.”
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herkenbaar toegankelijk

multikanaalefficiënt

“We organiseren  
uitstekende klantencontacten.”

We zijn bereikbaar 
voor onze klanten 
en komen 
tegemoet aan hun 
verwachtingen.

Onze 
klantenwerking 
is in de hele 
organisatie zoveel 
als mogelijk uniform 
georganiseerd. 
Procedures zijn 
eenduidig en 
duidelijk.

Drie grote kanalen 
bestaan gelijkwaardig 
naast elkaar: online, 
telefonische en fysieke 
dienstverlening.

Onze dienstverlenings-
processen bouwen we 
vanuit het standpunt 
van de klant. Er zijn 
geen overbodige regels 
en we vragen enkel wat 
noodzakelijk is.
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Klantgerichte dienstverlening 
Iedere burger heeft recht op een uitstekende dienstverlening van de overheid, klantgericht en professioneel. In onze 
eengemaakte stad is onze dienstverlening toegankelijk, herkenbaar en efficiënt. We werken volgens kanaalprincipes op maat 
van alle klanten: burgers, ondernemers en bezoekers. Zo vindt iedereen gemakkelijk de weg. 

 • Een klantencontactcentrum staat in voor de 
eerstelijnsdienstverlening en begeleidt klanten door het 
dienstverleningsconcept. Het nieuwe team zorgt voor de 
telefonische dienstverlening en bemant de onthaal -en 
snelbalies in het gemeentehuis van Hoeselt en in het 
administratief centrum in Bilzen. 

 • We streven ernaar om 
telefonisch 80 procent van de 
klantenvragen in de eerste lijn te 
beantwoorden. Groepsnummers 
van de verschillende teams 
blijven bestaan, net als 
persoonlijke nummers voor 
inhoudelijke en persoonlijke 
opvolging.

 • Wat online kan, bieden we ook online 
aan. We leiden de klant naar onze 
digitale dienstverlening met aandacht 
voor gebruiksgemak, Zo ontdekken ook 
minder sterk gedigitaliseerde klanten de 
voordelen van onze online diensten. 

 • Onze website wordt gebouwd volgens 
de logica van de klant en volgt de digitale 
trends. Bezoekers vinden er onder 
andere een performante zoekfunctie, 
een meldingsformulier, een e-loket, 
vlotte toegang tot de afsprakenagenda 
en een ticketwebshop. We linken of 
koppelen met relevante partnersites, onze 
vrijetijdswebsites, de Vlaamse producten- 
en dienstencatalogus en het Burgerprofiel. 

 • Onze sociale 
media promoten 
het vrijetijdsaanbod 
en informeren over 
evenementen, 
wegenwerken 
en nieuwe 
dienstverlening. 

 • Een mail naar de stad kan 
nog steeds. Het klanten-
contactcenter zorgt voor 
de centrale registratie en 
dispatch. Klanten krijgen 
informatie over de geschatte 
afhandelingstijd. 

 • Corona leerde ons 
videobellen. We bekijken 
welke afspraken we via 
video kunnen aanbieden. 
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“Ieder 
klantgericht 
gebouw  
geven we de 
juiste functie.”

Gemeentehuis Bilzen  
onthaal- en snelbalie vrij toegankelijk tijdens de openingsuren | 

ruim gamma producten voornamelijk op afspraak

Gemeentehuis Hoeselt  
onthaal- en snelbalie vrij toegankelijk tijdens 

de openingsuren | meest gevraagde producten 
altijd op afspraak 

Sociaal Huis Bilzen Sociaal huis Hoeselt 

CC De Kimpel GC Ter Kommen
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Samen vlot bereikbaar 
Fysieke bereikbaarheid is belangrijk. In het gemeentehuis van Hoeselt en het stedelijk administratief centrum van 
Bilzen vinden klanten een onthaal- en snelbalie waar je zonder afspraak terecht kan. Bij de administratieve frontoffice 
diensten bedienen we je vlot en klantgericht met afspraak. Ook de andere klantgerichte gebouwen behouden hun 
functie. Samen met Vervoerregio Limburg zoeken we naar mogelijkheden om alle locaties vlot te bereiken. 

 • Het klantencontactcentrum verzorgt tijdens 
de openingsuren de eerstelijnsdienstverlening 
aan de onthaal- en snelbalies voor de hele 
organisatie. Klanten kunnen er zonder afspraak 
terecht voor producten of diensten met een 
afhandelingstijd lager dan vijf minuten. We 
evalueren het aanbod continu op complexiteit 
en haalbaarheid. 

 • Producten met 
een langere 
afhandelingstijd 
behandelen we aan 
een themabalie of in 
een spreekruimte als 
privacy belangrijk is.  

 • In beide gemeentehuizen kan je terecht 
voor producten van de dienst burgerzaken. 
In het stedelijk administratief centrum van 
Bilzen vinden klanten alle producten van die 
dienst, zowel via vrije inloop (voormiddag) als 
op afspraak (namiddag). In het gemeentehuis 
van Hoeselt bieden we de meest gevraagde 
producten burgerzaken aan op afspraak. 

 • Voor de doelgroep 
van het Sociaal 
Huis is nabijheid en 
toegankelijkheid van 
belang. Daarom blijft 
zowel het Sociaal Huis 
van Bilzen als dat van 
Hoeselt geopend. 
Maatschappelijke 
hulpverlening verloopt 
op afspraak. 

 • De afdeling Ruimte biedt zijn 
producten aan op afspraak. We 
onderzoeken welke diensten we 
op welke locatie onderbrengen. 
Als dat kan, kiezen we voor één 
locatie voor de hele afdeling.

 • Zowel Hoeselt als Bilzen behouden 
hun vrijetijdsloket, weliswaar met een 
eengemaakt aanbod. Geniet van het 
programma in CC De Kimpel en GC Ter 
Kommen.  
 
De vrijetijdsinfrastructuur van Bilzen 
en Hoeselt zal complementair worden 
ingezet voor alle inwoners. Denk 
aan de zwembaden, bibliotheken, 
ontmoetingscentra. Waar mogelijk 
streven we naar multifunctionaliteit.

 • We bepalen concrete 
servicenormen voor 
de verschillende 
onderdelen van ons 
dienstverlenings-
concept. Rapportage 
zorgt ervoor dat 
we de efficiëntie 
kunnen opvolgen en 
bijsturen. 

 • Wetenschappelijk 
correcte, periodieke 
klanten-tevredenheids-
onderzoeken laten 
ons luisteren naar onze 
klanten. We starten met 
een nulmeting een jaar 
na de fusie. 

 • Een belangrijke rol 
is weggelegd voor 
de platformen van 
hogere overheden 
zoals de federale eBox 
en het Vlaamse Mijn 
Burgerprofiel. Het zijn 
unieke toegangspoorten 
tot de dienstverlening van 
alle overheidsniveaus. 
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Verbindend organisatiemodel
In het nieuwe organisatiemodel is er een duidelijke rolverdeling tussen organisatie en bestuur. Alle entiteiten staan er 
met elkaar in verbinding en vormen een geheel. De ondersteunende diensten clusteren samen. Dat blijkt uit het nieuwe 
organogram. Onze uitgangspunten maken dat de klant centraal staat, met de dienstverlening als toegangspoort.  

 • Een duidelijke structuur en 
gestroomlijnde processen 
zorgen ervoor dat elke 
medewerker en elke dienst 
een bijdrage in het geheel 
heeft. Digitalisering en 
automatisering faciliteren de 
kernprocessen. 

 • De duidelijke structuur 
gaat hand in hand met 
flexibiliteit in handelen en 
beslissen, een minimum 
aan bureaucratie en korte 
communicatielijnen. Onze 
structuur is wendbaar en 
eenvoudig. 

 • Slanke processen, vlotte 
bereikbaarheid en maatwerk 
zorgen voor uitstekende 
dienstverlening aan onze 
klanten. Medewerkers en 
diensten genieten van interne 
dienstverlening door onze 
ondersteunende diensten. 

 • Leidinggevenden zorgen voor de 
bedrading van het netwerk dat onze 
organisatie is en leggen interne linken 
met andere diensten en thema’s. Via 
coaching, feedback en ondersteuning 
zorgen ze voor een goed 
functionerend team. Projectwerking 
en andere fluïde werkvormen 
stimuleren de verbindende dynamiek 
in de organisatie.  

 • Elke medewerker krijgt 
eigenaarschap binnen zijn 
functie en wordt uitgedaagd 
om deze ten volle te benutten. 

 • Het managementteam zorgt 
voor sterk leiderschap. Ze staat 
in voor de leiding, strategische 
sturing en correct beheer van de 
organisatie. Managementleden 
beschikken over sterke 
managementvaardigheden om 
deze rol te behartigen. 

 • Bestuur en organisatie werken 
samen op basis van duidelijke 
beleidsdoelstellingen. Met een 
duidelijke rolverdeling, respectvolle 
samenwerking, een open 
gesprekscultuur en regelmatig overleg 
dragen ze samen verantwoordelijkheid 
voor het geheel.
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onder-
steunende 

diensten

kern-
afdeling

Afdeling M
ens

Afdeling  Ruim
te

Afdeling Vrije Tijd

dienst-
verlening

managementteam

algemeen 
directeur

bestuur

“Met z’n allen zijn we  
verantwoordelijk voor 
het geheel.”
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“Onze medewerkers 
verdienen onze aandacht.”
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Personeelsbeleid op mensenmaat
Uit andere fusietrajecten leren we dat twee organisaties samenvoegen veel tijd, aandacht en inzet van de medewerkers vraagt, in 
het bijzonder voor de ondersteunende diensten en leidinggevenden. Daarom zorgen we voor voldoende capaciteit aan mensen 
en middelen om ons traject te begeleiden en denken we ook aan de nazorg. Het personeelsbeleid van onze eengemaakte 
gemeente is gericht, digitaal en flexibel en speelt in op maatschappelijke evoluties, toekomstige ontwikkelingen en trends. We 
gaan voor gestroomlijnde procedures en systemen, maar zijn ook zorgzaam voor ons personeel. 

 • Polyvalent inzetbare medewerkers zijn de sterke basis 
van elk team. Ze zorgen voor continuïteit en beweging. 
Daarom stimuleren en begeleiden we medewerkers 
daarin. Gespecialiseerde profielen verdiepen zich in één 
of meerdere topics volgens de noden van de organisatie 
en de eigen competenties. Beide profielen behouden hun 
verbinding met het geheel door afstemming, back-up en 
informatiedeling. 

 • In onze eengemaakte organisatie 
streven we naar eenzelfde statuut 
en gelijkwaardigheid voor alle 
medewerkers. De contractuele 
aanstelling sluit het beste aan bij wat 
de maatschappelijke context vraagt 
en is daarom ons basisstatuut. Waar 
aangewezen laten we statutaire functies 
uitdoven. 

 • We verfijnen onze nieuwe organisatiestructuur 
en beschrijven daarin de functies met de focus 
op de leidinggevende profielen waarvoor veelal 
twee kandidaten zijn. Per functie beschrijven we 
het takenpakket, de verantwoordelijkheden en de 
vereiste competenties. Eind 2022 voeren de  
HR-verantwoordelijken van beide besturen  
individuele gesprekken met de leidinggevenden 
en peilen we op basis van de nieuwe structuur naar 
hun verwachtingen en wensen.  

 • Diensthoofden van gelijkaardige 
diensten in Bilzen en Hoeselt 
werken als duo een voorstel uit 
voor de toekomstige werking van 
hun dienst. Met hun medewerkers 
voeren ze gesprekken over hun rol 
in de eengemaakte organisatie. 

 • Maximaal jobbehoud is ons 
uitgangspunt, maar we vragen van 
onze medewerkers wel flexibiliteit 
naar functie-inhoud en locatie.  

 • Onze personeelsdiensten bekijken 
bij vacatures welke samenwerkingen 
of uitwisselingen er bestaan tussen 
beide besturen. Ze stemmen af over 
aanwervings- en bevorderingsprocedures 
en waar relevant leggen ze gezamenlijke 
wervingsreserves aan. 
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 • In een eengemaakte rechts-
positieregeling en een 
arbeidsreglement zijn de rechten en 
plichten van medewerkers op elkaar 
afgestemd. 

 • Door generalisten en specialisten op 
meerdere domeinen in te zetten, waken 
we over de kenniscontinuïteit van 
kritische processen zoals payroll. 

 • Digitalisering is een hefboom om 
efficiënter te kunnen werken voor onze 
interne klanten. 

 • We investeren in een rapporteringstool 
waarmee we onze HR-data kunnen 
analyseren. Het laat ons toe de 
kwaliteit van management- en 
beleidsbeslissingen te verbeteren. 
Aan resultaten van onze HR-rapporten 
koppelen we ook acties (vb. rond 
ziekteverzuim). 

 • Dankzij een actieve personeelsplanning 
kunnen we alle in- en uitdiensttredingen 
en interne bewegingen monitoren, 
erover rapporteren en pro-actiever 
inspelen op bijvoorbeeld pensioenen of 
loopbaanvragen. 

 • Het traject functieclassificatie geeft 
ons een duidelijk beeld van taken en 
verantwoordelijkheden in alle functies 
en rollen. Zo kunnen we gericht 
aanwerven, opleiden en heroriënteren. 

 • Flexibiliteit in het personeelsbudget 
maakt dat we snel kunnen schakelen 
bij onvoorziene omstandigheden, 
opportuniteiten of crisis. We volgen het 
HRM-budget per afdeling op met een 
digitale tool. 

 • Als aantrekkelijke werkgever zoeken 
we naar concurrentiële voordelen op de 
arbeidsmarkt. Via employer branding 
zetten we de identiteit en troeven van 
onze organisatie in de verf. 

 • We tasten de grenzen van de 
rechtspositieregeling en het 
arbeidsreglement af zodat het juridisch 
kader een werkbaar en toegankelijker 
instrument wordt waarmee we de krapte 
op de arbeidsmarkt het hoofd bieden. 
We experimenteren ook met alternatieve 
selectietechnieken (‘hire for attitude, 
train for skills’) en begeleiden nieuwe 
medewerkers van bij de start.  

 • Vormingsnoden en -behoeften brengen 
we in kaart en voor alle medewerkers 
zijn er functiespecifieke en generieke 
trajecten. Met een actief vormings- 
en loopbaanbeleid gestuurd vanuit 
groeipaden kunnen medewerkers 
zelf investeren in hun ontwikkeling. 
Niet enkel een leercultuur, maar ook 
een gesprekscultuur stimuleert de 
ontwikkeling van onze medewerkers. 
Gesprekken met leidinggevende 
monden uit in afspraken en worden 
opgevolgd. 

 • Medewerkers van Hoeselt en Bilzen zijn 
één team. Met teambuildingactiviteiten 
bouwen we aan sterke teams en 
samenhorigheid. Ons welzijnsbeleid 
houdt de balans tussen zorg en 
resultaat. Het personeel kan rekenen op 
aangename werkplekken.

 • Frequente interne communicatie schept 
duidelijkheid. Voor telewerk hebben we 
een afsprakenkader met oog voor de 
belangen van het individu, het team en 
de organisatie. 
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“Als moderne 
werkgever 

investeren we in 
ons personeel.”
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Financieel gezonde stad 
Hoeselt en Bilzen zijn vandaag financieel gezonde besturen, en dat willen we zo houden. Meer nog, door het fiscale 
fusievoordeel zal de globale belastingdruk voor de inwoners niet verhogen en kunnen we blijven investeren in onze nieuwe 
stad. Er bestaan vandaag wel verschillen tussen de stelsels in Hoeselt en Bilzen. We nemen onze tijd om deze belangrijke 
domeinen gelijk te schakelen. In 2025 harmoniseren we de belastingsstelsels van Hoeselt en Bilzen op een billijke manier. 

 • Het fusievoordeel -een schuldovername van een 
aantal langlopende leningen van beide besturen 
door de Vlaamse overheid- schept financiële 
ruimte tot 2042. De eerste 9 jaar na de fusie zijn 
die tussenkomsten aanzienlijk. Daarnaast zorgt 
integratie voor schaalvoordelen. Zo investeren we 
in de nieuwe stad en haar dorpen en maken we 
leven, wonen en werken in onze eengemaakte stad 
nog aangenamer.

 • Bilzen en Hoeselt maken voor afvalverwerking deel 
uit van Limburg.net, maar kennen een verschillend 
afvalophaalsysteem. Inwoners van Bilzen gebruiken 
containers, Hoeselaren gebruiken huisvuilzakken. 
Limburg.net streeft naar een uniform afvalophaalsysteem 
voor heel Limburg vanaf 2028. Daarom hebben 
beide gemeenten de intentie om voorlopig ook 
na de fusiedatum (1 januari 2025) het bestaande 
ophaalsysteem te behouden. 

 • In Hoeselt beheert Fluvius het rioolstelsel, 
Bilzen beheert het rioleringsstelsel zelf. Ook 
op dit domein wijzigt op korte termijn niets. De 
rioleringsprojecten in Hoeselt en Bilzen voeren we 
uit zoals gepland.
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“De fusiebonus 
schept 

financiële 
ruimte voor 

onze stad.”
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“We gaan voor 
digitaal met 
de gebruiker 
centraal.” 
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Meer dan ooit digitaal
We zitten midden in de digitale golf. Burgers verwachten dat ze tijd- en plaatsonafhankelijk hun administratie 
kunnen afhandelen. De coronacrisis versnelde die evolutie. Hoeselt en Bilzen surfen samen verder op de 
digitaliseringsgolf. Ons toekomstgericht ICT-beleid focust op beleidskeuzes en niet op techniek. 

 • Met beproefde technologieën 
én vernieuwende digitale 
oplossingen stemmen we 
de dienstverlening nog 
beter af op de noden en 
verwachtingen van burgers 
en ondernemers. 

 • Onze basis is een grondige inventaris van 
de ICT-infrastructuur van beide gemeenten 
(hardware, software, netwerk en security). 
Een eengemaakte en geoptimaliseerde 
infrastructuur is het fundament van ons 
IT-beleid. Nieuwe en gewijzigde contracten 
met onze leveranciers zorgen mee voor die 
eenvormigheid. 

 • De eindproducten zijn 
performant, zowel voor 
de organisatie als de 
eindgebruiker.  

 • Robuuste en veilige 
ICT-systemen bewaken 
de informatieveiligheid 
en continuïteit van onze 
dienstverlening en maken 
van ons een cyberveilige 
stad.



 28


