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Voor de vierde keer sinds 1997 organiseerden de opleiding Marketing en het 
onderzoekscentrum Memori (Thomas More hogeschool) een grootschalige bevraging van 
de gemeentelijke communicatiediensten in Vlaanderen. Deze nota is een tekstsynthese 
van het powerpointrapport, dat tevens de grafieken bevat.  Dat kan u downloaden via 
www.memori.be .  
 
 

1. Situering 
 
Rond de eeuwwisseling begon internet echt goed door te breken. In 2004 werd het Decreet 
op Openbaarheid van Bestuur van kracht, dat nu ook lokale overheden verplichtte tot het 
ontwikkelen van een communicatiebeleid, aangestuurd door een communicatieambtenaar. 
Het gemeentelijk communicatieonderzoek van 2008 toonde de professionaliserings-
beweging die het decreet op gang bracht. Tegelijkertijd bracht het ook de achterstand in 
beeld van de kleinere Vlaamse gemeenten. De hamvraag bij het “Groot Gemeentelijk 
Communicatieonderzoek” van 2013 is dan ook: zet de professionalisering van 
gemeentelijke communicatie zich verder? 
 
Dankzij de oproepen van de VVSG en Kortom was de respons opnieuw zeer groot: 76% van 
de 308 steden en gemeenten nam deel aan deze online bevraging. Bij de centrumsteden 
werd de enquête mondeling afgenomen.  
 
 

2. Het beleid 
 
Wie neemt de beleidsbevoegdheid voor gemeentelijke communicatie op zich? In de 
kleinere gemeenten (- 10.000 inwoners) is dat gewoonlijk een schepen (70%), bij de steden 
is dat doorgaans de burgemeester (83%). Maar hier merk je grote provinciale verschillen.  
Slechts 24% van de gemeenten beschikt over een communicatiebeleidsplan. In 2008 was 
dat nog 36%. Het merendeel van de kleine tot grotere gemeenten organiseert de 
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communicatie nog veeleer ad hoc, met weinig of geen langetermijnvisie. Meer en meer 
kleine en middelgrote gemeenten maken ondertussen wel werk van domeinspecifieke 
communicatieplannen (vrijetijdsdiensten, toerisme, …).  
 
Hoewel de meeste lokale overheden wel gerichte communicatie-initiatieven opzetten naar 
specifieke doelgroepen, kent de belangstelling daarvoor een licht dalende trend ten 
opzichte van de bevraging in 2008. Topper in doelgroepencommunicatie blijven de acties 
naar nieuwe inwoners (68% van de gemeenten), jongeren (57%), toeristen (43%), senioren 
(41%).  Ten opzichte van vorige bevragingen ontwikkelt zich wel iets meer 
doelgroepgerichte communicatie naar ondernemingen (35%) en horeca (19%). Er is 
verhoudingsgewijs weinig gerichte communicatie naar kansengroepen (telkens ongeveer 
10%): personen met een handicap, mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden. 
15% van de gemeenten stelt helemaal geen doelgroepgerichte communicatie op te zetten.    
 
44% van de gemeenten beschikt over een redelijk afgebakend communicatiebudget. Bij 
32% is dat “min of meer” het geval, en ongeveer ¼ (24%) van de gemeenten heeft niet eens 
een communicatiebudget.  
 
Niet meer dan een kwart van de gemeenten realiseerde afgelopen jaren minstens één 
publieksonderzoek: tevredenheidsmetingen, gebruik en waardering van de 
informatiekanalen,  bevragingen m.b.t verkeersveiligheid en infrastructuurwerken… .  
 
32% van de gemeenten heeft zoiets als een formele afsprakennota of code over 
communicatie door ambtenaren en/of mandatarissen, 19% heeft hierover informele 
afspraken, en net zoals in 2008 heeft 40% heeft hierover nog weinig of geen afspraken. 38% 
van de gemeenten heeft een reglement openbaarheid van bestuur. 
 
Toch nog 22% van de gemeenten gebruikt het wapenschild als logo, 78% doet dat niet 
meer. Binnen die context beschikt 56% van de gemeenten over behoorlijk ontwikkelde 
huisstijlrichtlijnen, 26% heeft dit enkel “informeel”, en 17% heeft helemaal geen 
huisstijlrichtlijnen.  
 
 

3. De communicatiedienst 
 
Er stellen zich aanduidbare provinciale verschillen in de uitbouw van de gemeentelijke 
communicatiediensten.  Waar in de provincies Antwerpen en Limburg zowat alle 
gemeenten beschikken over een communicatieambtenaar, heb je in de drie andere 
provincies telkens 12 à 26% waar die functie niet echt is ingevuld. Met name in West-
Vlaanderen is dit een aandachtspunt.  
Antwerpen en Limburg zijn ook de provincies waar verhoudingsgewijs het grootste aantal 
gemeenten (ongeveer 4/5) beschikt over een min of meer volwaardige 
communicatiedienst. In Vlaams-Brabant is dat slechts 1 gemeente op 2.  In Oost- en West-
Vlaanderen is dat ongeveer 2/3.   
 
In een gemeentelijke communicatiedienst werken gemiddeld 3,8 medewerkers (3 VTE). We 
kunnen stellen dat bij kleine en middelgrote gemeenten er per 10.000 inwoners gemiddeld 
ongeveer 1 VTE communicatiemedewerker aan de slag is, wat ietsje hoger is dan bij de 
bevraging in 2008. Bij de grotere gemeenten en steden ligt dat gemiddelde een stuk hoger. 
Dat laat zich verklaren door de verhoudingsgewijs toenemende hoeveelheid en 
verscheidenheid van stedelijke communicatietaken op het vlak van bijvoorbeeld toerisme, 
cultuur, welzijnsvoorzieningen, wijkwerking, haven, industrie, … .  
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In vergelijking met de vorige onderzoeken voorzien meer en meer gemeenten specifieke 
functies: redacteur infoblad (53%), webmaster (50%), persverantwoordelijke (37%), graficus 
(24%). En sinds 2008 doen ook nieuwe functies hun opgang: coördinator sociale media 
(24%), coördinator interne communicatie (23%), coördinator vrijetijdscommunicatie/Uit 
(19%).  Een minderheid van lokale overheden heeft een specifieke 
communicatieverantwoordelijke voor de vrijetijdsdiensten, cultuur, jeugd, sport, 
toerisme….  
 
Bij ongeveer ¾ van de lokale overheden heeft de communicatieambtenaar een rol bij 
klachtenbehandeling: voornamelijk als verzamelpunt van klachten en/of in een 
coördinerende rol.  
 
Het beroep van communicatieambtenaar vervrouwelijkt: met in 1997 nog  54% mannelijke 
communicatieambtenaren zijn er nu 57% vrouwen.  Er zijn ongeveer evenveel 
communicatieambtenaren met een hogeschool- als met een universitair diploma. Het 
overgrote merendeel is statutair (75%) of is contractueel onbepaalde duur (23%).  
De meeste communicatieambtenaren (89%) verenigen zich in Kortom, de 
beroepsvereniging voor overheidscommunicatie, en zijn lid van provinciale 
collegawerkgroepen (61%). 44% participeert aan het Uit-netwerk van Cultuurnet.   
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerncijfers 
 

 56% van de gemeenten heeft een schepen voor communicatie 

 69% van de gemeenten heeft een communicatiedienst 

 Bij 12% van de gemeenten is in de praktijk de functie van communicatieambtenaar 
niet ingevuld 

 

 Bij 67% van de OCMW’s is er in de praktijk geen communicatieambtenaar, of is die 
functie niet bekend bij zijn gemeentelijke collega 

 2/3 van de gemeenten en OCMW’s werkt op een of andere manier met elkaar 
communicatief samen, 1/3 doet dat nog helemaal niet 

 

 Kleine en middelgrote gemeenten beschikken gemiddeld over ongeveer 1 VTE 
communicatiemedewerker per 10.000 inwoners. 

 De communicatieambtenaar is gemiddeld 40 jaar, vrouwelijk (57%) en 
hooggeschoold (ongeveer 50/50 universiteit/hogeschool). 

 Sinds 2008 doen nieuwe functies hun opgang: coördinator sociale media (24%), 
coördinator interne communicatie (23%), coördinator vrijetijdscommunicatie/Uit 
(19%). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

4. Gemeente en OCMW  
 
Bij liefst 2/3 van de OCMW’s is er geen communicatieambtenaar, of is die niet bekend bij 
zijn gemeentelijke collega. Hier en daar werkt men samen tussen gemeente en OCMW: 
15% heeft een gemeenschappelijke communicatiedienst, 48% heeft gemeenschappelijke 
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communicatiekanalen. Markant is dat er eigenlijk minder communicatiesamenwerking is 
tussen OCMW en gemeente dan bij de bevraging in 2008: bij 33% van de lokale overheden 
is er helemaal geen communicatiesamenwerking tussen gemeente en OCMW (en opzichte 
van “slechts” 23% “non-samenwerking” in 2008).  
 
 

5. Evolutie in mediagebruik 
 
Bijna alle lokale overheden hebben als topkanalen voor gemeentelijke communicatie de 
website, het gemeentelijk infoblad, de lokale pers en eigen drukwerkjes (flyers, brochures, 
…).   
 
Sociale media zijn in opgang: 71% van de gemeenten is op een of andere manier actief met 
Facebook, 36% met Twitter, 9% met LinkedIn. Ten opzichte van de bevraging van 2008 
maken de lokale overheden gevoelig meer gebruik van digitale nieuwsbrieven (van 32% 
naar 58%) en digitale informatieborden (van 35% naar 53%). Een kwart van de steden en 
gemeenten biedt via kabeltelevisie of via internet lokale televisieinhoud aan. Toch nog 18% 
biedt informatie via lokale radio. 8% van de steden en gemeenten heeft ondertussen 
ervaring in het aanbieden van apps voor smartphone of tablet computers.  
 
Maar tussen al dat digitale geweld blijven “oude” communicatievormen als 
bewonersbrieven, bewonersvergaderingen, loketwerking het als prominente 
communicatiekanalen nog erg goed doen bij telkens ongeveer 4/5 van de lokale overheden.  
 
Opvallend is dat de “zitdagen” van burgemeester en schepenen aan belang inboeten. Dat 
wordt gecompenseerd door het blijvende belang van bewonersvergaderingen, en meer 
aandacht voor het inzetten van website en sociale media om de bevolking te betrekken bij 
het beleid.  
 
 

6. Verschillen naargelang grootte gemeente (inwonersaantal) 
 
Het is wat voorspelbaar dat hoe minder inwoners een gemeente heeft , hoe kleiner de kans 
is dat de middelen er voldoende zijn om een volwaardige communicatiedienst uit te 
bouwen. De cijfers zijn hier pijnlijk concreet: 
 

 Vooral bij kleine gemeenten (-10.000 inwoners) is er een schepen bevoegd voor 
communicatie, bij de steden is dat gewoonlijk de burgemeester. 

 Eerder uitzonderlijk beschikt een kleine gemeente over een 
communicatiebeleidsplan (14%). 

 ¼ van de kleine gemeenten (-10.000 inwoners) heeft geen 
communicatieambtenaar. 

 42% van de kleine gemeenten heeft een communicatie”dienst” (t.o.v. Vlaams 
gemiddelde van 69%) 

 hoe kleiner de gemeente, hoe minder er sprake is van specifieke 
communicatiefuncties. Hoe groter de gemeente, hoe groter de kans op meer 
arbeidsdeling in specifieke communicatiefuncties.  

 Enkel de OCMW’s van steden en gemeenten met meer dan 50.000 inwoners 
hebben steeds een communicatieverantwoordelijke. In kleine gemeenten (- 10.000 
inwoners) is dat bij slechts 17% (Vlaams gemiddelde is 33%). 
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 In vergelijking met de anderen doen de kleine gemeenten beduidend beroep op 
àlle types mondelinge, gedrukte en digitale communicatiekanalen.  

 Enkel de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners beschikken in grote 
meerderheid over een afzonderlijk communicatiebudget.  

 Hoe groter de gemeente, hoe groter de kans op een uitgewerkte huisstijl. 

 Hoe groter de gemeente, hoe groter de kans op een gerichte communicatiewerking 
naar specifieke doelgroepen. 

 Hoe groter de gemeente, hoe groter de kans dat er al eens een publieksonderzoek 
wordt opgezet. 

 Hoe kleiner de gemeente, hoe groter de kans dat de communicatie-
verantwoordelijke zijn baan moet combineren met andere taken.  

 De provincie Limburg (heeft beduidend minder statutaire gemeentelijke 
communicatieambtenaren (58%) dan elders in Vlaanderen (gemiddeld 75%).  

 
 

7. Markante provinciale verschillen 
 
We gaven aan dat schaalgrootte (inwonersaantal) bepalend is voor de mate waarin de 
communicatiedienst al dan niet is uitgebouwd. Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn de 
provincies met verhoudingsgewijs het grootste aantal gemeenten met minder dan 10.000 
inwoners (telkens 34%) .  De Provincie Antwerpen heeft het minste “kleine” gemeenten 
(19%). En die verschillen laten zich voelen.  
 
We vermelden in wat volgt enkel die gegevens waar de gemeenten in de provincie gevoelig 
anders scoren t.o.v. de andere Vlaamse provincies.  
 
 
7.1 Provincie Antwerpen 
 

 De Provincie Antwerpen heeft het minste “kleine” gemeenten (19%).  

 De gemeentelijke communicatiediensten zijn verhoudingsgewijs het beste 
uitgebouwd in de Provincie Antwerpen: 85% t.o.v. Vlaamse gemiddelde 69%. 

 In de Provincie Antwerpen is de functie van communicatieambtenaar zowat overal 
ingevuld.  

 Voornamelijk in Vlaams-Brabant en Provincie Antwerpen zijn het schepenen die 
bevoegd zijn voor communicatie, in Limburg en Oost-Vlaanderen is vooral de 
burgemeester hiervoor verantwoordelijk. In West-Vlaanderen is dat evenredig 
verdeeld.  

 Gemeenten en OCMW’s werken m.b.t. communicatie beduidend beter samen in de 
Provincie Antwerpen dan elders in Vlaanderen.  

 Enkel in de provincies Antwerpen en Limburg beschikt telkens ongeveer ¼ van de 
gemeenten over een gemeenschappelijke communicatiedienst van gemeente en 
OCMW (t.o.v. Vlaams gemiddelde 15%).  

 In de Provincie Antwerpen maken de gemeenten gevoelig meer gebruik van 
verschillende communicatiekanalen. Dat geldt nog uitdrukkelijker voor de inzet van 
digitale kanalen.   

 In de Provincie Antwerpen is er het meeste sprake van specifieke (thema- of 
doelgroepgerichte)  communicatieplannen (bij 55% van de gemeenten t.o.v. Vlaams 
gemiddelde van 38%).  
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 In de Provincies Antwerpen en Limburg werken de gemeenten verhoudingsgewijs 
meer met een uitgewerkte huisstijl (telkens ongeveer 68% van de gemeenten, t.o.v. 
Vlaams gemiddelde van 56%).  

 In de Provincies Antwerpen en Limburg beschikken verhoudingsgewijs het grootste 
aantal gemeenten (ongeveer 36%) over richtlijnen voor het gebruik van sociale 
media (t.o.v. Vlaams gemiddelde 26%).  

 In de Provincies West-Vlaanderen (48%) en Antwerpen (46%) is er 
verhoudingsgewijs gevoelig meer gemeentelijke aandacht voor communicatie met 
ondernemingen dan elders in Vlaanderen (gemiddeld 35%).  

 In de provincies Antwerpen en Limburg zijn er bijna twee keer zo veel gemeenten 
met doelgroepgerichte communicatie naar senioren, dan elders in Vlaanderen.  De 
gemeenten in beide provincies zijn ook de koplopers in doelgroepencommunicatie 
naar jongeren.  

 
  
7.2 Provincie Limburg 
 

 Schaalgrootte (inwonersaantal) een belangrijke rol in de mate waarin de 
communicatiedienst al dan niet is uitgebouwd. Limburg en Oost-Vlaanderen zijn op 
dat vlak een “gemiddelde provincie”.    

 In de Provincie Limburg is de functie van communicatieambtenaar zowat overal 
ingevuld.  

 De provincie Limburg heeft beduidend minder statutaire gemeentelijke 
communicatieambtenaren (58%) dan elders in Vlaanderen (gemiddeld 75%).  

 Voornamelijk in Vlaams-Brabant en Provincie Antwerpen zijn het schepenen die 
bevoegd zijn voor communicatie, in Limburg en Oost-Vlaanderen is vooral de 
burgemeester hiervoor verantwoordelijk. In West-Vlaanderen is dat evenredig 
verdeeld.  

 Enkel in de provincies Antwerpen en Limburg beschikt telkens ongeveer ¼ van de 
gemeenten over een gemeenschappelijke communicatiedienst van gemeente en 
OCMW.  

 In de Provincies Antwerpen en Limburg werken de gemeenten verhoudingsgewijs 
meer met een uitgewerkte huisstijl (telkens ongeveer 68% van de gemeenten).  

 In de Provincies Antwerpen en Limburg beschikken verhoudingsgewijs het grootste 
aantal gemeenten (ongeveer 36%) over richtlijnen voor het gebruik van sociale 
media.  

 In de provincies Antwerpen en Limburg zijn er bijna twee keer zo veel gemeenten 
met doelgroepgerichte communicatie naar senioren, dan elders in Vlaanderen.  De 
gemeenten in beide provincies zijn ook de koplopers in doelgroepencommunicatie 
naar jongeren.  

 Enkel in Limburg (64%) en in West-Vlaanderen (53%)  organiseert meer dan de helft 
van de gemeenten communicatie naar de doelgroep toeristen.  

 
 
7.3 Provincie Oost-Vlaanderen 
 

 In het algemeen speelt schaalgrootte (inwonersaantal) een belangrijke rol in de 
mate waarin de communicatiedienst al dan niet is uitgebouwd. Limburg en Oost-
Vlaanderen zijn op dat vlak een “gemiddelde provincie”.    

 Algemeen: Oost-Vlaanderen scoort veeleer “gemiddeld” in het hele onderzoek. 
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 Voornamelijk in Vlaams-Brabant en Provincie Antwerpen zijn het schepenen die 
bevoegd zijn voor communicatie, in Limburg en Oost-Vlaanderen is vooral de 
burgemeester hiervoor verantwoordelijk. In West-Vlaanderen is dat evenredig 
verdeeld.  

 Verhoudingsgewijs minder gemeenten beschikken in deze provincie over een 
uitgewerkte huisstijl.  

 In de Provincies Oost- en West-Vlaanderen beschikken verhoudingsgewijs het 
kleinste aantal gemeenten over richtlijnen voor het gebruik van sociale media:  
telkens 18% (t.o.v. Vlaams gemiddelde 26%). 

 
 
7.4 Provincie Vlaams Brabant 
 

 In het algemeen speelt schaalgrootte (inwonersaantal) een belangrijke rol in mate 
waarin de communicatiedienst al dan niet is uitgebouwd. Samen met West-
Vlaanderen is Vlaams Brabant de provincie met verhoudingsgewijs het grootste 
aantal gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (telkens 34%) .   

 Vlaams-Brabant scoort het zwakst wat betreft het aantal gemeenten dat over een 
min of meer volwaardige communicatie”dienst” beschikt (51% t.o.v. Vlaams 
gemiddelde 69%). 

 Voornamelijk in Vlaams-Brabant en Provincie Antwerpen zijn het schepenen die 
bevoegd zijn voor communicatie, in Limburg en Oost-Vlaanderen is vooral de 
burgemeester hiervoor verantwoordelijk. In West-Vlaanderen is dat evenredig 
verdeeld.  

 In de Provincie Vlaams-Brabant is er het minste sprake van specifieke (thema- of 
doelgroepgerichte)  communicatieplannen (bij 20% van de gemeenten t.o.v. Vlaams 
gemiddelde van 38%). 

 In Vlaams-Brabant is er in de gemeentelijke communicatie gevoelig minder 
aandacht voor gerichte doelgroepencommunicatie dan in de ander provincies.  

 In de Provincie Vlaams-Brabant is er verhoudingsgewijs het minste gemeentelijke 
aandacht voor communicatie met ondernemingen: 19% t.o.v. Vlaams gemiddelde 
van 35%.  

 De Vlaams-Brabant ontwikkelt verhoudingsgewijs weinig communicatie-initiatieven 
naar de doelgroep toeristen. De Vlaams-Brabantse gemeenten zijn hier 
hekkensluiter met 27% t.o.v. het Vlaamse gemiddelde van 43%.  

 
 

7.5 Provincie West-Vlaanderen 
 

 Samen met Vlaams-Brabant is West-Vlaanderen de provincie met 
verhoudingsgewijs het grootste aantal gemeenten met minder dan 10.000 
inwoners (telkens 34%) .   

 In West-Vlaanderen moeten de gemeentelijke communicatieambtenaren hun job 
verhoudingsgewijs een stuk vaker (81)%) combineren met andere taken dan hun 
collega’s elders  in Vlaanderen (60%).  

 In West-Vlaanderen is bij 26% van de gemeenten de functie van 
communicatieambtenaar niet echt ingevuld (t.o.v. 12% in heel Vlaanderen).  

 Voornamelijk in Vlaams-Brabant en Provincie Antwerpen zijn het schepenen die 
bevoegd zijn voor communicatie, in Limburg en Oost-Vlaanderen is vooral de 
burgemeester hiervoor verantwoordelijk. In West-Vlaanderen is dat evenredig 
verdeeld.  
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 Verhoudingsgewijs minder gemeenten beschikken in deze provincie over een 
uitgewerkte huisstijl.  

 In de Provincies Oost- en West-Vlaanderen beschikken verhoudingsgewijs het 
kleinste aantal gemeenten over richtlijnen voor het gebruik van sociale media:  
telkens 18% (t.o.v. Vlaams gemiddelde 26%). 

 In de Provincies West-Vlaanderen (48%) en Antwerpen (46%) is er 
verhoudingsgewijs gevoelig meer gemeentelijke aandacht voor communicatie met 
ondernemingen dan elders in Vlaanderen (gemiddeld 35%).  

 Enkel in Limburg (64%) en in West-Vlaanderen (53%)  organiseert meer dan de helft 
van de gemeenten communicatie naar de doelgroep toeristen.  

 
 

8. Evoluties 
 
Voor de periode 2008-2013 kunnen we spreken van een lichte vooruitgang in gemeentelijke 
communicatie, niet minder en zeker niet meer dan dat. Het is duidelijk dat zoals ook op 
andere werkingsterreinen het geval is, met name kleinere gemeenten het moeilijker 
hebben om hun communicatieve kerntaak te kunnen waarmaken.  Die trend zet zich in 
vergelijking met onze eerdere metingen nog sterker door.  
 
Ook de provinciale verschillen zijn nog scherper geworden dan bij vorige bevragingen, 
waarbij gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg een nog grotere 
communicatieve voorsprong ontwikkelen ten opzichte van met name Vlaams-Brabant en in 
zekere mate ook ten opzichte van West-Vlaanderen.  
 
Communicatieve samenwerking met de OCMW’s staat nog bij de meeste steden en 
gemeenten nog in de kinderschoenen, en lijkt zelfs eerder achteruit dan vooruit te gaan.  
 
Een markante vaststelling van het onderzoek is dat gemeentelijke communicatie nogal 
“doenerig” is, en er vaak weinig doordacht beleid of langetermijnvisie achter zit. Zo werkt 
men enerzijds hard aan de ontwikkeling van hoe langer hoe meer digitale, mondelinge en 
gedrukte communicatiekanalen. Maar anderzijds zijn er minder gemeenten dan bij de 
laatste bevraging (in 2008) met een communicatiebeleidsplan. Er is ook wat minder 
aandacht voor het gericht communiceren naar specifieke doelgroepen. Zo’n ¾ van de 
Vlaamse gemeenten doet wel iets met sociale media, maar slechts bij ¼ van die gemeenten 
is sprake van beleid en afspraken op dat vlak.  
 
Arbeidsdeling en bijhorende specialisatie nemen toe, en er ontstonden nieuwe, 
veelbelovende coördinatiefuncties m.b.t.  interne communicatie, vrijetijdscommunicatie, 
sociale media. Professionalisering zet zich door op het vlak van statuut en scholingsgraad 
van de communicatieambtenaar, de ontwikkeling van een mix van digitale, gedrukte en 
mondelinge kanalen, huisstijlontwikkeling, … .   
 
De budgettaire krapte waarbinnen lokale overheden tegenwoordig moeten werken, zal de 
lokale overheden wellicht dwingen om ook op het vlak van communicatie tot keuzes over 
te gaan en tot rationalisering te komen. In dat geval is er meer dan ooit nood aan 
beleidskeuzes, aan een meerjarenvisie, en aan goede samenwerking tussen de 
verschillende gemeentelijke actoren.  
 


