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INLEIDING
KIES PARTIJ VOOR EEN
BRASSCHAAT OP MENSENMAAT
‘THE NEW KIDS IN TOWN’
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 nemen we met PVDA Brasschaat voor de eerste keer
deel. Met een volledige lijst én met de ambitie om minstens één verkozene te behalen. Nou ja, in een ver
verleden - in 2006- kwamen we al eens op… met twee mensen op de lijst. Ondertussen is er wel heel wat
veranderd. De PVDA is ondertussen nationaal gegroeid van 3000 naar 14000 leden, met twee smaakmakende volksvertegenwoordigers in het federale parlement, met Raoul Hedebouw als meest gekende
boegbeeld. We richtten op vele plaatsen nieuwe afdelingen op, zowel in de bedrijven als de gemeenten.
De laatste jaren hebben we ook in Brasschaat een actieve werking, met een groeiend ledenaantal. We
waren actief in de wijken met een petitie tegen de Turteltaks, ondersteunden ten volle de strijd van personeel en bewoners van Vesalius tegen de geplande privatisering van het openbaar rusthuis. We geven een
krantje uit, ‘t Frank Blad, dat in meer dan 14.000 brievenbussen van Brasschaat belandt. Op onze nieuwjaarsreceptie begin dit jaar waren meer dan 100 aanwezigen. Net zoals trouwens op de boekvoorstelling
Graailand van onze nationale partijvoorzitter Peter Mertens in zaal Born.
We hebben dus niet stilgezeten en zijn klaar voor de volgende uitdaging: de gemeenteraadsverkiezingen.
We spiegelen ons daarbij ook aan die gemeenten waar we reeds PVDA verkozenen hebben, en leren uit
hun ervaringen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 was de PVDA de grote verrassing in de stad Antwerpen.
Authentiek links werd de op drie na grootste partij van de stad en kwam meteen met vier gemeenteraadsleden in de raad. Zij waren toen de New Kids in Town, de nieuwkomers op ‘t stadhuis. Na vijf jaar oppositie
op ‘t Schoon Verdiep riep de pers hen uit tot ‘oppositiekampioen’.
Belangrijker is dat PVDA Antwerpen niet alleen oppositiekampioen was op ‘t Schoon Verdiep, maar vooral
ook in de wijken, onder het volk. Zij hebben de sociale golven in de stad een megafoon gegeven en alle
sociale ideeën versterkt die leven en broeden in de stad.
Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat
debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om
niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen.
Wij vertellen niet tegen de mensen: ‘we lossen het wel voor je op’, zoals de andere partijen. We zeggen:
‘Kom in beweging, voer actie, laat je horen, verander zelf mee de gemeente’. Daar werken we ten volle aan
mee. In de gemeenteraad willen we de sociale megafoon worden van de werkende mensen, de jongeren
en van de mensen die het moeilijk hebben.
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GEEN GEROMMEL IN DE NEOLIBERALE MARGE
We willen geen gerommel in de neoliberale marge, maar een grondige wijziging van het gemeentelijk beleid. Wij kiezen partij voor een gemeente op mensenmaat, een gemeente die niet te koop is aan de hoogste
bieder, maar die zich organiseert en werkt voor de noden van haar inwoners. We kiezen partij voor een
gemeente die niet palavert over betaalbaar wonen, maar er ook echt een punt van maakt.
We kiezen partij voor een gemeente waar armoede geen kans meer krijgt, een schandvlek voor een rijke
gemeente als Brasschaat. We kiezen partij voor een gemeente waar iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst, zonder racisme en zonder verdeeldheid. Wij kiezen partij voor een gemeente
waar niemand gezondheidszorg moet uitstellen om financiële redenen, mét wijkgezondheidscentra die
laagdrempelig en gratis zijn.
We kiezen partij voor een gemeente die zorgt voor haar oudere bewoners, met betaalbare en kwalitatieve
opvang, zowel in het rusthuis als in ouderenwoningen op maat. We kiezen partij voor een gemeente die het
verkeer uit de knoop haalt en resoluut kiest voor verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, en voor
openbaar vervoer, ook naar het werk.
Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de gemeente veranderen. Wij zijn niet bezig met de postjes
en de macht verdelen. Wij zijn bezig met een andere visie op de gemeente. Om ons gemeentelijk programma te maken, hebben wij de ‘Grote Bevraging’ georganiseerd bij 858 Brasschatenaren. We trokken
daarvoor een tiental zaterdagen op rij de wijken van Brasschaat in, stonden op de markt, bevroegen buren
en vrienden. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen. Er is geen enkele partij die dat doet
zoals wij.

DE GROTE BEVRAGING: UNIEKE DIALOOG MET
ACHTHONDERDVIJFTIG BRASSCHATENAREN
In september 2017 startte de PVDA haar campagne voor de Brasschaatse gemeenteraadsverkiezingen met
de Grote Bevraging.Vijf maanden lang trokken we door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen.
Maar liefst 858 mensen namen de tijd om hun gedacht te geven wat anders moet in de parkgemeente.
Zij kregen vragen over tien thema’s: armoede, gezondheidszorg, mobiliteit, wonen, groen, duurzaamheid,
democratie, jeugd, cultuur en investeren.
De deelnemers werd gevraagd de drie belangrijkste gemeentelijke thema’s aan te geven en voor tien thema’s uit vier voorstellen het beste te kiezen. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen.
Verder moesten ze aangeven in welke mate ze akkoord gingen met twee stellingen over het gemeentelijk
beleid.
Het merendeel -72 procent- vulde een papieren exemplaar in, de rest online. Het overgrote deel van de
bevragingen gebeurde in de verschillende wijken van Brasschaat. Onze vrijwilligers trokken deur aan deur
in Maria-ter-Heide, Mariaburg, Bethanie, Driehoek, Kaart en Centrum. Door het vrij grote aantal respondenten zijn de resultaten van onze Grote Bevraging dan ook heel relevant voor wie Brasschaat een warm hart
toedraagt.
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1. GEMEENTE ZONDER ARMOEDE
STANDPUNT
“Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag.” Het is een toenemend en structureel probleem dat op alle
bestuursniveaus bovenaan de agenda hoort te staan. Ook de gemeente moet zich op alle mogelijke manieren inspannen om armoede uit te roeien. Daarbij moet ze vertrekken van de maatschappelijke oorzaken.
Al haar inwoners moeten onvoorwaardelijk toegang hebben tot sociale grondrechten: huisvesting, gezondheid, inkomen, onderwijs, mobiliteit…
Brasschaat is een rijke gemeente wanneer we enkel naar het gemiddelde van de inkomens kijken. Er zijn
echter grote tegenstellingen en -dikwijls verdoken- armoede. Daarom kwam ook het thema ‘armoede’ als
eerste prioriteit naar voren in de bevraging bij 858 Brasschatenaren.

ONZE VOORSTELLEN
EÉN. GEMEENTE EN OCMW NEMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID
• Ook kwetsbare mensen moeten zich in Brasschaat welkom en thuis voelen. Het bestuur mag geen beleid
ontwikkelen dat hen uit de gemeente weert, bijvoorbeeld via het woonbeleid.
• Het OCMW krijgt voldoende mensen en middelen om laagdrempelig, vertrouwenwekkend en efficiënt
te werken.
• Het leefloon wordt via aanvullende steun opgetrokken tot het referentiebudget voor een menswaardig
inkomen.
• Armoede wordt actief en intensief opgespoord.
• De gemeentelijke kinderopvang wordt aanzienlijk versterkt.
• Rechten worden automatisch toegekend.
• Mensen in een kwetsbare positie worden bij de gemeentediensten kosteloos geholpen.
• In wijkhuizen en dienstencentra wordt een brede en laagdrempelige dienstverlening voorzien: budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, ondersteuning voor onderwijs en opvoeding, hulp
bij administratie, medische hulp.
• We bieden extra ondersteuning voor mensen die gevangen zitten in de schuldindustrie.

TWEE. HET MIDDENVELD SPEELT EEN CRUCIALE ROL
• Sociale verenigingen en organisaties worden beter ondersteund.
• De expertise van het middenveld wordt ten volle gewaardeerd en krijgt weerklank in het beleid.

DRIE. HET RECHT OP KWALITATIEF WONEN MOET VOOR IEDEREEN
GEGARANDEERD ZIJN
• Het aantal sociale huurwoningen wordt aanzienlijk verhoogd.
• De gemeente versterkt het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) door woningen die ze in eigendom heeft in
beheer van het SVK te geven.
• De gemeente neemt ondersteunende maatregelen voor bepaalde huiseigenaars die niet de middelen
hebben om de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning te verbeteren.
• Kwetsbare mensen krijgen gemakkelijker een referentieadres.
• Uithuiszettingen worden vermeden, zeker in de sociale huisvesting.
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VIER. ELEKTRICITEIT, GAS, WATER EN GEZONDHEIDSZORG
ZIJN GRONDRECHTEN
• De gemeente verbindt zich ertoe om op haar grondgebied geen afsluitingen van elektriciteit, gas en
water toe te staan. Budgetmeters zijn geen oplossing.
• Er wordt ruimschoots geïnvesteerd in laagdrempelige en betaalbare gezondheidszorg.

VIJF. KWETSBARE MENSEN HEBBEN RECHT OP
VOLWAARDIG WERK
• Ook kwetsbare mensen moeten vertegenwoordigd zijn in het gemeentepersoneel.
• De gemeente speelt voluit haar rol als werkgever.
• De sociale economie wordt gestimuleerd.

VISIE
Om een geloofwaardig armoedebeleid te ontwikkelen, moet allereerst komaf worden gemaakt met elke
visie die armoede reduceert tot een individueel probleem. Nog al te vaak wordt armoede gezien als het
gevolg van spijtige ongelukjes. Dingen die mensen, als ze pech hebben, nu eenmaal overkomen.
Een andere visie, die jammer genoeg steeds meer terrein wint, zegt dat mensen in armoede zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Eigen schuld, dikke bult. Armoede is in die visie het gevolg van een foute
levensstijl, niet willen werken, domme keuzes maken, geld verspillen. Die visie vertrekt van een super-individualistische benadering ‘dat iedereen dezelfde kansen heeft’. De realiteit toont dat dit niet het geval is.
We moeten om te beginnen erkennen dat armoede een structureel probleem is. Het beschamende gevolg
van politieke keuzes die ervoor zorgen dat mensen geen behoorlijk werk vinden, geen fatsoenlijk loon krijgen, geen kwaliteitsvolle woning kunnen huren of kopen, dat ze de facturen niet meer kunnen betalen, dat
ze moeten overleven met uitkeringen onder de armoedegrens, … De systematische afbouw van de sociale
zekerheid de laatste decennia is één van de oorzaken van de toenemende armoede. Daarnaast zijn er ook
de lage pensioenen, die bepaalde groepen senioren in de armoede duwen. Het onderwijs faalt voor een
grote groep jongeren, die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. Dat er nog armoede bestaat is dus
op de eerste plaats een politieke keuze.
Decenniumdoelen 2017, de koepel van organisaties die armoede bestrijden, verwoordt het zo: “Armoede is
een onrecht, het is een fundamenteel probleem van de samenleving, van een samenleving die ongelijkheid
produceert, waardoor vertrouwen tussen mensen en de sociale samenhang afneemt. Armoede bestrijden
vraagt een ander verhaal over ongelijkheid en onrecht. Het vraagt een beleid van herverdeling en het structureel uitbouwen van de rechten van alle mensen.”
Vijftien procent van onze landgenoten wordt getroffen door armoede. Daarnaast is er ook een snel groeiende groep mensen die op de rand van de afgrond staan te wankelen. Mensen die bij het minste zuchtje
mee de draaikolk van de armoede ingesleurd worden.
We moeten ook erkennen dat de strijd tegen armoede tot vandaag op alle niveaus faalt. Decenniumdoelen
2017 leverde in de armoedebarometer van 2017 bikkelharde cijfers om dat aan te tonen. Ondanks de vele
beloftes werd in de voorbije tien jaar geen enkele noemenswaardige vooruitgang geboekt. Op alle cruciale
terreinen – inkomen, werk, wonen, gezondheid, sociale integratie – heeft het armoedebeleid gefaald. De
beperkte doelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus werden gesteld, werden niet gehaald.
Hoog tijd dus dat op alle politieke niveaus ernstige inspanningen worden geleverd om het tij te keren.
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EÉN. DE GEMEENTE EN HET OCMW NEMEN HUN
VERANTWOORDELIJKHEID
“We moeten ervoor zorgen dat we de kansarmoede niet aantrekken.” Dat is al jaar en dag het devies van
het Brasschaatse beleid. Mensen in armoede worden gezien als een bedreiging voor de welvaart en het
imago van de gemeente.
Doelstelling is altijd om hun aandeel in de Brasschaatse bevolking beperkt te houden. Dat uit zich in tal van
maatregelen: het beperkte aantal sociale huurwoningen, een woonbeleid dat eenzijdig inzet op hoogwaardige en dure projecten, het non-beleid op het vlak van betaalbare gezondheidszorg…
Dit beleid, dat vertrekt van een stigmatiserende visie, willen we doorbreken. Ook kwetsbare mensen zijn
een deel van de gemeente. De gemeente en het OCMW moeten hun verantwoordelijkheid nemen en elke
Brasschatenaar een menswaardig bestaan garanderen.
Wanneer mensen zich met een hulpvraag tot het OCMW of de gemeentelijke diensten wenden, moeten ze
zich daarbij welkom en comfortabel voelen. Er moet dan ook voldoende personeel ingezet worden, zodat
een gepaste dienstverlening mogelijk wordt. De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener mag niet herleid
worden tot een zakelijke relatie. Er moet altijd de nodige ruimte zijn voor menselijk contact en persoonlijke
opvolging. Maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk.
Om een menswaardig leven te kunnen leiden, hebben mensen een minimaal inkomen nodig. Het leefloon
ligt vandaag ruim onder de Europese armoedegrens. Het is de bevoegdheid van de federale regering om
daar iets aan te doen, maar tot nog toe komt daar niets van in huis. De gemeente kan zelf het leefloon
niet rechtstreeks optrekken tot de armoedegrens. Maar ze kan dat wel onrechtstreeks, via uiteenlopende
financiële tegemoetkomingen: huur, energie, gezondheidszorg, schoolkosten, mobiliteit, sport, cultuur, …
We pleiten er dan ook voor dat de gemeente het leefloon op die manier bijpast.
Armoede houdt zich vaak schuil achter gesloten ramen en deuren. Niemand loopt graag te koop met uitzichtloze problemen. De gemeente en het OCMW moeten dan ook inspanningen leveren om armoede actief
op te sporen. Ook de scholen kunnen hier actief bij betrokken worden.
De stap naar de hulpverlening is voor heel wat mensen nog altijd heel moeilijk. De psychologische drempel
is vaak onoverwinnelijk. De fysieke en mentale afstand tot de hulpverlening moet dan ook zo klein mogelijk
worden gemaakt. Daarom pleiten we voor de aanwezigheid van maatschappelijk werkers in de wijk- en
dienstencentra. Zij kunnen instaan voor een laagdrempelige eerstelijnshulp en voorkomen dat mensen
nodeloos verder wegzakken in de problemen.

TWEE. HET MIDDENVELD SPEELT EEN CRUCIALE ROL
Sociale middenveldorganisaties spelen een cruciale en vaak onderschatte rol in de aanpak van armoede.
Om die rol voluit te kunnen spelen, moeten ze de nodige structurele ondersteuning krijgen: werkingsmiddelen, logistieke ondersteuning, hedendaagse huisvesting.
Het is ook van fundamenteel belang dat de sociale middenveldorganisaties hun opdracht op een onafhankelijke en vrije manier kunnen vervullen. De afhankelijkheid van overheidsmiddelen mag er niet toe leiden
dat er geen kritische reflectie meer mag zijn op het beleid of dat de werking er een verlengstuk van wordt.
Middenveldorganisaties hebben een onschatbare expertise. In een overlegstructuur met de gemeente
moet die gewaardeerd worden. Overleg mag geen vormelijke aangelegenheid zijn, maar moet effectief
leiden tot een beter beleid.

DRIE. HET RECHT OP KWALITATIEF WONEN MOET VOOR IEDEREEN
GEGARANDEERD ZIJN
Bij de ‘nulmeting’ eind 2007 telde Brasschaat 282 sociale huurwoningen, of nauwelijks 1,84% van alle
huishoudens. Dat was vér onder het Vlaamse gemiddelde. De Vlaamse regering legde in het ‘Grond en
Panden Decreet’ een ‘Bindend Sociaal Objectief’ op aan de gemeenten. Voor Brasschaat betekent dat een
bijkomende bouw van 255 sociale huurwoningen tegen 2025, nog eens verhoogd met 51 omdat Brasschaat
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begin 2008 onder de 3% drempel zat. Indien de gemeente het objectief realiseert tegen 2025, zal ze nog
altijd maar aan 3,83% sociale huurwoningen zitten. Dit is compleet onvoldoende om de lange wachtlijsten
weg te werken. Ter vergelijking: een gemeente als Wuustwezel zal tegen 2025 aan 7,58% van de huishoudens een sociale huurwoning kunnen aanbieden.
Om mensen met een beperkt inkomen toegang te geven tot kwaliteitsvolle huisvesting, moet een aanzienlijke toename van het aantal sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Brasschaat moet bijkomende
inspanningen leveren.
Naast de bouw van nieuwe sociale woningen kan de gemeente ook stimuleren dat er meer bestaande
woningen verhuurd worden via het Sociaal Verhuur Kantoor. Via dit kantoor verhuren huiseigenaars hun
woning aan een lagere prijs dan gangbaar. In ruil garandeert het SVK dat de huur maandelijks betaald wordt
en biedt het ook een aantal diensten. De gemeente kan daarin helpen door woningen die ze in eigendom
heeft of verwerft bij het SVK in beheer te geven.
Sommige, dikwijls oudere huiseigenaars hebben niet de middelen om hun woning te isoleren of kwalitatief
te verbeteren. Ze hebben eigendom, maar zijn tegelijkertijd ‘arm’. Gevolg: ze leven in woningen met schimmels, zonder degelijke isolatie… De gemeente kan ondersteunende maatregelen nemen door renteloze
leningen via het derdebetalerssysteem toe te staan die terugbetaald worden met de besparingen op de
energiefactuur.

VIER. ELEKTRICITEIT, GAS, WATER EN GEZONDHEIDSZORG
ZIJN GRONDRECHTEN
Onze grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder energie en water
is dat niet gegarandeerd. Energie en water zijn geen luxe maar levensnoodzakelijke rechten. Ze kunnen
dan ook niemand ontzegd worden. De gemeente moet zich ertoe verbinden om afsluitingen van energie en
water op haar grondgebied niet toe te staan.
Gezondheidszorg is vaak het eerste wat mensen in armoede zich ontzeggen. Met alle gevolgen van dien.
Gezondheidsproblemen stapelen zich op, de kosten voor noodzakelijke behandelingen lopen alleen maar
op. Wanneer de facturen dan niet betaald kunnen worden, dreigen deurwaarder en schuldindustrie.
Veel leed kan bespaard worden als er geïnvesteerd wordt in laagdrempelige en betaalbare eerstelijns gezondheidszorg.
Brasschaat heeft op dit ogenblik geen wijkgezondheidscentrum. De gemeente kan stimuleren dat er één of
meerdere wijkgezondheidscentra komen. Voor meer informatie verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Gezonde
gemeente’
Mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kampen vaak met psychische problemen. Er zijn vandaag in Brasschaat te weinig voorzieningen - of ze zijn te weinig bekend- voor mensen die
nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg. Ook daar moet extra op ingezet worden.

VIJF. KWETSBARE MENSEN HEBBEN RECHT OP
VOLWAARDIG WERK
Het recht op werk draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico op
tot 41%, tegenover 4,7% bij werkenden. De gemeente moet ook via tewerkstelling bijdragen tot de inperking van het armoederisico.
Het lokale bestuur moet zoveel mogelijk zelf als werkgever optreden, ook voor laaggeschoolden. Poetswerk, signalisatie, groenonderhoud, zaalbeheer, afvalophaling…: we pleiten er voor dat de gemeente al
deze diensten in eigen beheer houdt.
De samenstelling van het gemeentepersoneel moet een afspiegeling zijn van de diversiteit op alle niveaus.
Zo worden arbeidskansen gecreëerd voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
Kwetsbare mensen krijgen makkelijk te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. De gemeente moet
deze discriminatie actief opsporen en aanpakken.
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2. WOONGEMEENTE
STANDPUNT
Wonen in Brasschaat is peperduur. Jongeren en jonge gezinnen trekken weg uit Brasschaat. Dat is één van
de oorzaken van de sterke vergrijzing, de hoogste van de hele regio, samen met Kapellen. De vastgoedsector mikt op het meer begoede segment van de bewoners, met stevige winstmarges voor ogen. Aan dure
woningen en appartementen geen gebrek. Alleenstaanden, starters, eenoudergezinnen, werkzoekenden,
ouderen met een mager pensioen, grote gezinnen… zijn vragende partij voor een betaalbaar dak boven hun
hoofd. Het aanbod voldoet niet aan een zeer groot gedeelte van de vraag naar gepaste woningen. Dat trekt
de gemiddelde huur- en verkoopprijzen dan weer omhoog. De wet van vraag en aanbod. De vrije markt lost
het woningprobleem niet op. Integendeel.
Om het tij te keren, moet het woonbeleid drastisch van koers veranderen. De gemeente moet het heft in
handen nemen en een ambitieus en sociaal woonplan ontwikkelen. Ze moet instaan voor een ruim aanbod
aan kwaliteitsvolle woningen voor iedereen.

ONZE VOORSTELLEN
EÉN. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE
HUISVESTING
• We zorgen ervoor dat het aantal nieuwe sociale huurwoningen in Brasschaat, opgelegd door de Vlaamse
regering via het Bindend Sociaal Objectief (BSO), sneller wordt verwezenlijkt: tegen 2022 in plaats van
2025.
• Van zodra het BSO is bereikt sluiten we een sociaal woonbeleidsconvenant met de Vlaamse minister van
Wonen voor de bouw van minstens 200 bijkomende sociale woningen tegen 2025.
• De gemeente geeft voorrang aan projectontwikkelaars die binnen hun project vrijwillig een sociale last
willen realiseren. Ontwikkelaars worden aangemoedigd om dat te doen.
• Bij het creëren van nieuwe sociale woningen wordt rekening gehouden met het profiel van de kandidaathuurders op de wachtlijsten. Er moeten ook voldoende woningen beschikbaar zijn voor grote gezinnen,
alleenstaanden en ouderen.
• De gemeente geeft woningen in haar bezit bij voorkeur in beheer van een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
• De gemeente bestemt gronden die ze in eigendom heeft of verwerft bij voorkeur voor sociale woningbouw.
• Bij nieuwbouwprojecten waarvan de gemeente partner is, leggen we een minimum van 30% sociale
huurwoningen op.
• We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders, in plaats van ze af te bouwen.
• De gemeente voert een beleid dat vooroordelen tegen sociale huisvesting ontkracht.

TWEE. INZETTEN OP EEN RUIME, KWALITEITSVOLLE EN
BETAALBARE PRIVATE HUURMARKT
• We willen dat de Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen
begrenst volgens objectieve criteria als woningkwaliteit en aantal kamers.
• In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse regering, stellen we als gemeente zelf een
raster van huurprijzen beschikbaar. De gemeente promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar
grondgebied.
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• Elke huurwoning krijgt een kwaliteitslabel. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook elk verhuurd
pand controle op de kwaliteit. Er wordt extra personeel ingezet om voldoende controles mogelijk te
maken.
• De gemeente beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met
vermelding van de huurprijs.
• Discriminatie op de huurmarkt wordt met praktijktesten opgespoord en ook daadwerkelijk aangepakt.

DRIE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
• We hanteren een nultolerantie voor leegstand. We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing en
verminderen het aantal vrijstellingen.
• We voeren een leegstandsheffing voor commerciële panden in die gradueel stijgt naargelang het aantal
leegstaande panden in eigendom van dezelfde verhuurder. We verhogen daarmee de druk op de investeerders om de huurprijzen voor winkelpanden te doen dalen.
• Wooneenheden die langer dan drie jaar leeg staan, geven we in handen van de gemeentelijke wooncoöperatie of van sociale huisvesting.

VIER. EEN ACTIEVE GEMEENTELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
• Gronden en gebouwen in handen van de gemeente worden niet langer verkocht.
• Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo blijven de gronden in publiek bezit.
• We richten een gemeentelijke wooncoöperatie op die zelf instaat voor bouw, renovatie en isolatie van
woningen.
• Bij nieuwbouwprojecten van de gemeentelijke wooncoöperatie voorzien we twee derden betaalbare
woningen (naar het Weense SMART-model) en een derde sociale woningen.
• De gemeente verwerft zelf woningen en brengt ze aan een redelijke prijs op de huurmarkt. Zo wordt ze
op die huurmarkt een betekenisvolle speler.
• Naar het voorbeeld van Vilvoorde legt de gemeente ontwikkelaars van grote projecten een project-last
op. De opbrengst daarvan wordt geïnvesteerd in huisvesting.

VISIE
Een degelijk dak boven je hoofd, het is een grondwettelijk vastgelegd recht. Maar in de praktijk is dat lang
niet voor iedereen gegarandeerd. Woningen worden immers niet gezien als iets waar we recht op hebben,
ze zijn het onderwerp van een commerciële markt. Het zijn dingen om te verhandelen, om grof geld aan te
verdienen, om mee te speculeren.
Er heerst in Vlaanderen een echte wooncrisis. Niet alleen heeft niet iedereen een kwaliteitsvolle woning,
voor steeds meer mensen loopt de woonkost ondraaglijk hoog op.
In Vlaanderen houdt 30% van de huurders na betaling van de huur te weinig geld over om een menswaardig
leven te leiden. De helft van de private huurders besteedt meer dan 30% van hun inkomen aan de huur.
240.000 huishoudens komen in aanmerking voor een sociale woning.
Een woning in eigendom wordt bij ons nog altijd als ideaal gezien. Maar een woning verwerven wordt voor
een groot deel van de bevolking steeds moeilijker of zelfs totaal onmogelijk. Ook bij de eigenaars zit lang
niet iedereen op rozen. Voor veel eigenaars zijn de afbetaling en de onderhoudskosten te zwaar om dragen. Niet weinig mensen zien zich genoodzaakt hun woning op te geven.
Betaalbare gezinswoningen, aangepaste woningen voor verschillende gezinssamenstellingen, sociale woningen… dat staat allemaal onderaan de agenda. Alleenstaanden, starters, nieuwkomers, éénoudergezinnen, werkzoekenden, ouderen met een karig pensioen, grote gezinnen… ze worden allemaal geconfronteerd met woningnood.
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De wooncrisis vraagt een resolute koerswijziging in het woonbeleid. Wonen moet daarin van elke winstlogica losgekoppeld worden en opnieuw een onvoorwaardelijk recht worden voor iedereen.

EÉN. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE
HUISVESTING
De sociale huisvesting in Vlaanderen maakt slechts 6,7% uit van het totale woningaanbod. In vergelijking
met een aantal andere Europese landen is dat erg mager. Nederland heeft 30% sociale woningen, Oostenrijk 24%, Denemarken 20,9%, Zweden 19%, het Verenigd Koninkrijk 17,6%, Frankrijk 16,8% en Finland 13%.
Begin 2008 telde Brasschaat slechts 282 sociale huurwoningen, of 1,84% van het totale woningaanbod. In
het Decreet ‘Grond- en Pandenbeleid’ legde de Vlaamse regering toen aan de gemeenten een ‘Bindend
Sociaal Objectief’ (BSO) op. Bedoeling was het aantal sociale woningen uit te breiden en de spreiding ervan
te verbeteren. Voor Brasschaat betekent dit concreet dat het aantal sociale huurwoningen tegen 2025 moet
verhoogd met 306 eenheden. Zelfs dan zal het totale aanbod stranden op 3,83%.
De ellenlange wachtlijsten tonen onmiskenbaar aan dat er een schrijnend tekort is aan sociale woningen.
In Brasschaat bedraagt de gemiddelde wachttijd meer dan 4 jaar. Wij pleiten dan ook voor een versnelde
uitvoering van het BSO (tegen 2022 in plaats van 2025) en voor een bijkomende inspanning van minstens
200 eenheden tegen 2025.
Sociale huisvesting wordt vandaag omschreven als een tijdelijke noodoplossing. Iets voor arme sukkelaars,
die er best zo snel mogelijk weer uit weggaan en doorschuiven naar de heilige private markt. De Vlaamse
regering, met N-VA en Open Vld voorop, wil de sociale huisvesting dan ook liefst zoveel mogelijk beperken
en strenger reglementeren. Er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid; sociale huurders
mogen niet het minste stukje eigendom hebben; als hun inkomen een beetje stijgt, moeten ze verhuizen;
als ze vrienden of familie in nood tijdelijk onderdak verlenen, worden ze als fraudeurs behandeld.
Dat er veel meer ambitie nodig is, wordt door meerdere specialisten bevestigd. Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, stelt: “Sociale woningen bieden een antwoord voor die huurders
die de private huurmarkt niet kan bedienen. Een reden te meer om ambitieuzer in de sociale huurmarkt te
investeren. De grote verdienste van sociaal wonen is dat er een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod met
woonzekerheid wordt ontwikkeld voor hen die daar nood aan hebben.”
Ook stadssocioloog Stijn Oosterlynck pleit voor extra investeringen : “Er is nood aan méér sociale woningen… Stoppen met de bouw van sociale woningen is absoluut geen oplossing, ook niet in steden waar er al
relatief veel zijn… Met een bouwstop is er maar één groep slachtoffers: zij die op een wachtlijst staan voor
een sociale woning.”
In Brasschaat willen we dan ook een veel ambitieuzer beleid zien. Brasschaat moet van sociale huisvesting
een prestigeproject maken.
Belangrijk daarbij is dat de negatieve kijk op sociale huisvesting doorbroken wordt. Ze mag niet langer
gezien worden als iets wat bestemd is voor het “overschot” van de samenleving. Sociaal wonen moet een
bredere invulling krijgen, zoals dat in het verleden overigens ook het geval was. In 1961, toen voor het eerst
inkomensgrenzen voor de sociale huisvesting werden vastgelegd, kwam 60% van de bevolking in aanmerking voor een sociale woning. Wij willen de sociale huisvesting veel ruimer uitbouwen. Dan kunnen we ook
de inkomensgrenzen weer optrekken. Mensen met een modaal inkomen vinden dan weer een plaats in ons
moderne sociale huisvestingsbeleid. Door hogere inkomenscategorieën toe te laten, zullen op termijn ook
de huurinkomsten voor de sociale huisvestingsmaatschappijen stijgen.
Sinds 2013 kan de lokale overheid projectontwikkelaars niet meer verplichten om een deel van het project
voor sociale huisvesting te reserveren. Maar projectontwikkelaars kunnen wel aangemoedigd worden om
dat vrijwillig te doen. De stad kan deze sociale last ook nog inschrijven in een ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP), mits een uitvoerige motivering. We pleiten er dan ook voor dat de gemeente voorrang geeft aan
ontwikkelaars die een sociale last in hun project willen opnemen.
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TWEE. INZETTEN OP EEN RUIME, KWALITEITSVOLLE EN
BETAALBARE HUURMARKT
Bijna 30% van de Brasschatenaren huurt een woning. De private huurmarkt is groot. Er zijn weinig regels en
er is nog minder controle. Hier heerst de Far West van het kapitalisme. Gevolg: een derde van de huurders
moet een te groot deel van het inkomen aan woonkosten besteden.
In haar jaarverslag stelt het Vlaams Huurdersplatform dat de laatste vijf jaar de huurstijging gemiddeld
dubbel zo hoog is als de inflatie. “We zien dat de laagste huurprijzen zowat drie keer meer stijgen dan de
hoogste huurprijzen en net daar is de vraag en het aanbod ook volledig uit evenwicht. Het is moeilijk voor
huurders om iets betaalbaars en kwaliteitsvol te vinden. We voelen dat het voor die huurders steeds lastiger wordt om rond te komen. Zeker gekoppeld aan de totale woonkost, bijvoorbeeld kosten en lasten bij
een appartementsgebouw of energiekosten. Alles samen betekent dit dat de woonkost vandaag voor veel
mensen onbetaalbaar is.”
“De private huurmarkt zomaar haar gang laten gaan, is in elk geval geen optie”, zegt Joy Verstichele van
het Vlaams Huurdersplatform. “Nergens in Europa slaagt de private markt erin om betaalbaarheid en woningkwaliteit voor alle huurders te combineren met rendement voor de verhuurder zonder overheidstussenkomst.”
Het is dan ook al te gek dat er vandaag geen enkele beperking bestaat op de huurprijs die een verhuurder
kan vragen. Zeshonderd euro voor een krot, dat kan vandaag. Het wordt nergens verboden. Wij willen dat
de Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald kunnen worden op basis
van objectieve criteria: de kwaliteit van de woning, het aantal kamers, het comfort, energiezuinigheid…
We geven elk criterium een aantal punten en elk punt komt overeen met een vaste som. Zo kunnen we de
huurprijs samenstellen. Respecteert de verhuurder het raster van de huurprijzen niet, dan moet de huurder
het recht hebben zich tot een rechter te wenden om het te doen respecteren.
Akkoord, dat is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Maar moeten we daarop wachten? In voorbereiding van een Vlaams huurprijzenraster willen we dat het gemeentebestuur een eigen raster van huurprijzen
opstelt. We stellen dat raster beschikbaar en promoten het. Zo staat de private huurder sterker.
Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat alle verhuurde woningen op haar grondgebied voldoen aan de
minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Regering zou een conformiteitsattest, dat
is een woonkeuringslabel, voor alle verhuurde woningen moeten opleggen. Zoals een auto wordt gekeurd,
zo zou ook elk verhuurd pand gekeurd moeten worden.
We maken een woonsite van de gemeente, een website waarop huurwoningen worden aangeboden, we
geven een ‘groen label’ aan alle woningen met een conformiteitsattest. Dat is goed voor iedereen: voor
mensen op zoek naar een goede huurwoning, en ook voor alle goedmenende eigenaars. Deze woonsite
toont ook de richthuurpijs, via het raster voor huurprijzen. Zo kan de gemeente het aanbod aan huurwoningen mee sturen.

DRIE. EEN NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
In Brasschaat staan meer dan 230 woningen langer dan een jaar leeg. Ondertussen zijn honderden gezinnen op zoek naar een betaalbare woning. De leegstandtaks op woningen en gebouwen bedraagt 1250 euro
per jaar. Ze verdubbelt elk bijkomend jaar van leegstand, tot een maximum van 7500 euro vanaf het zesde
jaar leegstand.
Wij willen de heffing op leegstand verhogen. Het basisbedrag in Antwerpen bedraagt 2500 euro voor een
volledige woning. In Mechelen is dat 3750 euro. Er zijn ook te veel vrijstellingen op die leegstandsheffing.
We willen die beperken. Daarbij ontzien we mensen die niet de nodige middelen of expertise hebben om
de nodige renovaties uit te voeren. Maar voor vastgoedbedrijven verdubbelen we de leegstandsheffing. De
opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar wonen
Bij structurele leegstand van langer dan drie jaar nemen we ingrijpende maatregelen. De betrokken eigenaars kregen al enkele jaren de kans zich om in regel te stellen. De gemeente draagt deze wooneenheden
in de eerste plaats over aan sociale huisvestingsmaatschappijen of aan het sociaal verhuurkantoor. Zo kunnen we het aanbod sociaal wonen of betaalbaar wonen op de huurmarkt vergroten.
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Daarnaast staan ook nog eens meer dan 60 winkelpanden en commerciële ruimtes leeg, zo’n 10% van het
totale aantal panden en 18% van de totale winkelvloeroppervlakte. Vooral de Bredabaan is getroffen. Een
belangrijk gedeelte is in handen van enkele grote investeerders in vastgoed, die weigeren hun huurprijzen
naar beneden te halen. We voeren ook voor commerciële leegstand een heffing in, die hoog genoeg moet
zijn om effect te hebben en die verhoogt naargelang het aantal panden in handen van dezelfde investeerder.

VIER. EEN ACTIEVE GEMEENTELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
Als de gemeente daadwerkelijk tegemoet wil komen aan haar opdracht om voor al haar inwoners de nodige
huisvesting te voorzien, dan zal ze actief moeten ingrijpen op de woonmarkt. Alles overlaten aan de markt
en projectontwikkelaars leidt onvermijdelijk tot een onevenwicht en tekorten.
Het aanbod voor de meest welgestelde segmenten van de bevolking is in Brasschaat ruim voorradig. Het
wordt nu de hoogste tijd dat ook de noden van de andere groepen worden ingevuld.
Bouwen doe je niet in het luchtledige. Om het aanbod aan betaalbare woningen te kunnen uitbreiden, heeft
een gemeente grond nodig. Daarom moet ze ophouden met die gronden uit te verkopen aan projectontwikkelaars. Publieke gronden moeten in publiek bezit blijven.
Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht, zoals in Amsterdam en Wenen.
Dat heeft minstens vier voordelen: we kunnen zelf de criteria bepalen voor wat gebouwd wordt, we beperken speculatie, we werken prijsdempend en verkrijgen inkomsten die in andere projecten geïnvesteerd
kunnen worden.
We kunnen ons laten inspireren door de SMART-woningen in Wenen. Daar wordt bewust gekozen voor
compacte, goedkope huisvesting. De inrichting van de SMART-woningen is modulair: ze kan wijzigen als
de gezinssituatie wijzigt. De oppervlakte van elke wooneenheid wordt optimaal benut. Er is een groot terras voor alle wooneenheden, er zijn gezamenlijke voorzieningen zoals fietsenstallingen, groene zones,
een extra aparte leefruimte en keuken voor familiefeestjes… De SMART-woningen hebben een minimale
ecologische voetafdruk. Sociale duurzaamheid, moderne architectuur, ecologie en betaalbaarheid zijn de
kernelementen. De woningen zijn bestemd voor groepen met de hoogste woningnood: éénoudergezinnen,
ouderen, alleenstaanden…
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een oververhitting van de prijzen. De gemeente kan daar tegenin gaan door een gemeentelijke wooncoöperatie op te
richten die zelf woningen bouwt en beheert. Ze voert ook zelf renovatie- en isolatiewerken uit. Deze gemeentelijke coöperatie kan ook werken uitvoeren voor private eigenaars. Ze schiet dan de kosten voor, de
eigenaar betaalt die terug met het geld dat bespaard wordt op huur en energie. Zowel de gemeente, de
sociale huisvestingsmaatschappijen, huurders als eigenaars zijn coöperant. De coöperatie moet democratisch en transparant werken.
Het huidige gemeentebestuur focust echter vooral op PPS-constructies, ‘Publiek Private Samenwerking’.
Gemeentegronden worden ter beschikking gesteld van projectontwikkelaars. Eén van de voorbeelden is
het Prins Kavelhof, waar de groep Van Roey 191 dure ‘luxe’ assistentiewoningen bouwde. De gemeente
heeft in feite de regulerende en uitvoerende bevoegdheden afgestaan aan de private partner. Daardoor
geeft ze de sleutels voor het voeren van een coherent sociaal woonbeleid uit handen. Vandaag verpatst
Brasschaat in de feiten veel eigen gronden. Die braderie moet stoppen. We stoppen met de uitverkoop van
onze gemeente aan projectontwikkelaars. We houden publieke gronden in publiek bezit.
De stad Vilvoorde voerde eind 2017 een project-last in voor grootschalige projecten. Bij een verkaveling van
minstens tien loten, de bouw van minstens twintig appartementen of een project van minstens 25.000 vierkante meter, betaalt de ontwikkelaar een project-last van 4000 euro per wooneenheid of kavel. Dat geld
komt terecht in een fonds voor sociale woningbouw. De ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om binnen
het project zelf in te staan voor 10% sociale woningbouw. Ook in Brasschaat kunnen we deze project-last
invoeren.
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3. MOBIELE GEMEENTE
STANDPUNT
Voor een gemeente van om en bij de 38.000 inwoners is mobiliteit ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen. Zeker met de grote werken die aan de voordeur van onze gemeente gepland zijn. Het vervoer van
en naar Antwerpen gaat stevig onder druk staan. Ook binnen onze eigen gemeente zal vervoer hoe langer
hoe belangrijker worden gezien de vergrijzing. Hoe moeten al die mensen zich naar de stad, hun werkplaats of binnen de eigen gemeente makkelijk, comfortabel en betaalbaar verplaatsen? En hoe brengen we
dat allemaal in overeenstemming met de noodzakelijke zorg voor leefbaarheid, milieu en klimaat?
In Brasschaat wil de PVDA een ambitieus mobiliteitsbeleid op lange termijn zien. Veiligheid, levenskwaliteit,
dienstverlening en zorg voor milieu en klimaat staan daarin voorop. Wij willen een beleid met een heldere
toekomstvisie, waarvoor de noodzakelijke stappen vandaag al gezet worden.

ONZE VOORSTELLEN
ÉÉN. EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOER
• We dringen aan op investeringen bij De Lijn om de kwaliteit en de dienstverlening te versterken.
• We verdedigen de omschakeling naar klimaatneutrale autobussen op waterstof, waarvoor alle technologie voorhanden is
• We verhogen het aanbod op de buurtlijnen, zeker later op de avond, en voorzien meer haltes.
• De Lijn blijft de bevoorrechte partner in de ontwikkeling van het gemeentelijk en regionaal openbaar
vervoer.
• We breiden de buurtbusjes uit
• We pleiten voor een mobiliteitsplan voor de ruime stadsregio Antwerpen, waarbij aandacht gaat naar het
woon-werk vervoer naar en van de haven (oost-west verbinding).
• De mogelijke verlenging van tramlijn 3 komt op tafel in de vorm van een referendum, na een breed maatschappelijk debat over een echt mobiliteitsplan voor de regio

TWEE. VEEL RUIMTE VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS
• We zorgen ervoor dat alle voorzieningen - wonen, werken, school, ontspanning, diensten, ... - zoveel
mogelijk in elkaars nabijheid liggen en makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer.
• Er komt een plan waarin de verkeersstromen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en private
voertuigen volgens het STOP-principe worden afgebakend.
• Woonstraten in het centrum en in de wijken worden ingericht op maat van de voetgangers en fietsers,
de auto is er te gast.
• Er wordt fors geïnvesteerd in voet- en fietspaden.
• Fietspaden moeten geschikt zijn voor alle types: standaard fiets, fietskarren, bakfietsen, koeriers, elektrische en mindervalide fietsen. Voet- en fietspaden moeten obstakelvrij zijn en hebben duidelijke en
veilige oversteekplaatsen. Fietspaden worden uniform bewegwijzerd.
• Het aantal fietsstraten wordt systematisch uitgebreid.
• Op kruispunten wordt waar mogelijk ‘vierkant groen’ toegepast, om op die manier conflictvrije kruispunten te creëren..
• Bij de aanleg van voetpaden wordt rekening gehouden met het comfort van wie gebruik maakt van een
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rollator, scootmobiel, rolstoel of kinderwagen
• Er wordt extra ingezet op fietsveiligheid daar waar kinderen en jongeren vaak vertoeven: scholen, sportterreinen, speelpleinen, jeugdhuizen…
• Straten rond scholen worden voor zover mogelijk autovrij gemaakt.
• We ijveren voor een aansluiting op het fietsostrade netwerk

DRIE. WE BETREKKEN IEDEREEN BIJ HET MOBILITEITSBELEID
• Belangrijke beslissingen inzake mobiliteit moeten samengaan met ernstige inspraaktrajecten. We betrekken ook de lokale handelaars.
• Om het parkeerprobleem in bepaalde wijken aan te pakken, starten we onderhandelingen met grootwarenhuizen om tijdens de sluitingsuren parkeren mogelijk te maken voor bewoners.
• Bij de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid wordt een beroep gedaan op de expertise van onder meer
de Fietsersbond en TreinTramBus.

VISIE
Brasschaat moet in de 21ste eeuw resoluut durven kiezen voor een toekomstgericht plan dat mobiliteit een
compleet nieuw gezicht geeft. Meer mensen betekent ook meer verkeer. Hoe moet dat georganiseerd worden? Hoe zullen de files aan de Bredabaan verdwijnen? Daarin moeten heldere keuzes gemaakt worden.
Dat Brasschaat genoeg autoverkeer te verwerken heeft zal vrijwel niemand tegenspreken. Er kan niet meer
bij. Niemand in onze gemeente is gebaat bij meer uitlaatgassen, stilstaand verkeer en onveilige straten.
De gemeente van de toekomst zal voluit moeten inzetten op fietsen, wandelen en openbaar vervoer zowel
binnen de gemeente als naar Antwerpen.
Autobussen kunnen op termijn omgeschakeld worden naar elektrische bussen aangedreven met waterstof.
Daarvoor is alle technologie voorhanden (bv bij Van Hool). Het is een klimaatneutraal alternatief voor de
bestaande vervuilende motoren.
We beperken het autogebruik waar het kan. We moedigen het autodelen aan daar waar er geen degelijke
alternatieven bestaan voor de auto.
Speciale aandacht moet gaan naar het woon-werkverkeer naar en van de Antwerpse haven. Bijna 1900
Brasschatenaren werken immers in het havengebied. Dat is 17% van de totale tewerkstelling van Brasschaat. Het grootste gedeelte daarvan gebruikt noodgedwongen de auto, omdat er nauwelijks alternatieven zijn. Zolang er geen degelijke alternatieven zijn verzetten we ons tegen maatregelen zoals het rekeningrijden voor personenwagens, die vooral diegenen treffen die enkel aangewezen zijn op de wagen,
omdat ze anders moeilijk op hun werk geraken. We denken hier onder andere aan de shift-arbeiders in de
haven. De PVDA Antwerpen formuleert in haar mobiliteitsplan voor Antwerpen daarvoor een aantal alternatieven, waar we graag naar verwijzen.
Binnen de gemeente moeten diensten en voorzieningen aanwezig zijn die makkelijk bereikbaar zijn met de
fiets, te voet of met het openbaar vervoer.
Het Brasschaatse bestuur heeft de afgelopen 6 jaar inderdaad geïnvesteerd in het fietspad op de Bredabaan en daar kunnen we verheugd om zijn. Helaas is het niet genoeg. Het is onbegrijpelijk dat er bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in een parking in het centrum maar niet verder in comfortabele fietsroutes. Op
het gebied van openbaar vervoer komt het bestuur helaas niet verder dan de belofte dat er geen verlenging
van tram 3 komt.
Bij openbare werken en mobiliteitsmaatregelen moet structureel overlegd worden met bewoners en gebruikers. Fiets- en voetpaden worden verder aangelegd, met bijzondere aandacht voor rolstoelgebruikers,
senioren en kinderwagens. Schoolroutes worden veilig gemaakt en de directe omgeving van scholen wordt
autovrij gemaakt. Er moet een ambitieus fietsplan komen, met snelle, duidelijke en herkenbare fietsverbindingen, de auto is op deze verbindingen ondergeschikt. Fietsknelpunten worden opgelijst en weggewerkt.
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Er komen nog meer en veilige stallingen.
Er moet nagedacht worden hoe ook Brasschaat op een veilige en snelle manier kan verbonden worden met
het fietsostrade-netwerk, desnoods door investeringen te doen, samen met de omliggende gemeenten.
Een resolute omslag in het mobiliteitsbeleid wordt inderdaad niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
Het is een project op lange termijn dat stap voor stap vooruitgaat. Elke stap moet op een goed doordachte
manier worden voorbereid, zodat niemand door de genomen maatregelen gedupeerd wordt.

ÉÉN. EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOER
De Vlaamse overheid ontwikkelt vandaag een openbaar vervoersplan waarin het concept basismobiliteit
vervangen wordt door basisbereikbaarheid. Basismobiliteit houdt in dat iedereen op wandelafstand een
halte met een aanbod aan openbaar vervoer heeft. Basisbereikbaarheid stelt voorop dat lokale en regionale diensten vlot bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer.
In het nieuwe concept worden vier niveaus onderscheiden: het treinnet als ruggengraat, het kernnet waarbij bussen en trams grote woonkernen verbinden, het aanvullend net dat zorgt voor aansluiting met kleinere
steden en gemeenten en dat ook instaat voor woon-werkverkeer en vervoer naar en van school, en tot slot
het “vervoer op maat”. In het laatste luik worden de lokale vervoer-noden ingevuld. Het lokale bestuur krijgt
daarin een grote verantwoordelijkheid.
De verbinding met Antwerpen blijft een knelpunt. Een belangrijk deel van het autoverkeer uit de gemeenten
ten noorden van Brasschaat en uit Maria-ter-Heide komt via de fuik van de Bredabaan. De autobus staat
in de ochtend nog steeds in dezelfde file van de auto’s hoewel ze 30 auto’s vervangt. Dit is niet logisch en
maakt dat de bus naar Antwerpen nooit een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto. De verlenging van
de tramlijn vanuit Merksem blijft de meest performante vorm van openbaar vervoer. De tram-bus die voorgesteld wordt door bepaalde politieke partijen heeft slechts de helft van de capaciteit van de tram, heeft
een bredere eigen bedding nodig en heeft slechts de helft van de levensduur. Een eigen trambedding is
trouwens reeds lang voorzien tot aan het binnenkomen van Brasschaat.
De discussie over de ‘tram’ die in Brasschaat al jaren woedt en sterk polariserend werkt kan enkel opgelost
geraken indien er een breed maatschappelijk debat komt over het geheel van de mobiliteitsproblemen
in en rond Brasschaat, los van elke verkiezingskoorts en profileringsdrang. Het doortrekken van de tram
verdeelt de Brasschaatse kiezers door alle partijgrenzen heen. Binnen het kiespubliek van álle politieke
partijen zijn er voor- en tegenstanders. Dat bleek overduidelijk uit onze Grote Bevraging bij meer dan 850
Brasschatenaren. Er zijn zowel verkeerde -in hoofdzaak emotionele en gedeeltelijk racistische- argumenten
tegen het doortrekken van de tram, maar er zijn ook een aantal terechte bekommernissen over de impact
ervan, in hoofdzaak bij de plaatselijke handelaars. De tegenstellingen kunnen enkel opgelost geraken indien er op basis van een mobiliteitsstudie en een mobiliteitsplan goede argumenten worden aangereikt én
wanneer alle aspecten van dat plan onder de loupe worden genomen. Een polariserende kiescampagne
rond dat onderwerp lijkt ons niet aangewezen. De beslissing over het al dan niet doortrekken van de tram
wordt best genomen via een referendum waarbij alle Brasschatenaren zich kunnen uitspreken, na een
ruime informatie- en consultatieronde.
Ook Brasschaat moet een gratis openbaar vervoersnetwerk krijgen dat het centrum en de wijken en op een
comfortabele manier met elkaar verbindt. Een regelmatig aanbod dat een realistisch alternatief biedt voor
de auto, staat voorop. Daarbij moeten zowel de uitbreiding van de buurtbusjes als eventuele pendelbusjes
naar de kernen onderzocht worden.

TWEE. VEEL RUIMTE VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS
Er moet een resolute verschuiving komen van gemotoriseerd verkeer naar fietsen, wandelen en openbaar vervoer. We passen voor een gemeente waar de straten volgestouwd zitten met bumper aan bumper
stilstaande auto’s, waar fietsen en wandelen gevaarlijk is en waar kinderen en volwassenen door fijn stof
verontreinigde lucht inademen.
In Europa wordt vaak en graag gekeken naar Kopenhagen als lichtend voorbeeld. De Deense hoofdstad
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draagt al lang de titel van Europese Fietsstad. Zelfs de koninklijke familie neemt er de fiets. Maar fietsstad
Kopenhagen is er niet zomaar gekomen. Ze is het resultaat van een jarenlang consequent volgehouden
keuze. Al in de jaren 1970 werd de basis gelegd voor de fietsstad die Kopenhagen vandaag is.
Verkeersveiligheid en diefstalveilige fietsenstallingen overtuigen mensen om de fiets te gebruiken. We
moeten de onveilige kruispunten aanpakken, door waar mogelijk ‘vierkant groen’ toe te passen. Dit systeem geeft aan fietsers en voetgangers op kruispunten tegelijkertijd groen. Dit zorgt niet alleen voor meer
veiligheid, maar zorgt tegelijkertijd ook voor een betere doorstroming van het autoverkeer.
We maken samen met de provincie en de aangrenzende gemeenten ook werk van een aansluiting op het
fietsostrade-netwerk, zodat langeafstandsfietsen comfortabeler en veiliger wordt.

DRIE. WE BETREKKEN IEDEREEN BIJ HET MOBILITEITSBELEID
Mobiliteit is een thema dat echt iedereen aanbelangt. Het is dan ook van belang om iedereen te betrekken
bij de vormgeving ervan.
Het gemeentebestuur heeft in de voorbije bestuursperiode een beetje laten zien wat er mogelijk is maar
durft niet voluit te gaan. De asfaltering van het fietspad op de Bredabaan en de herinrichting van de verkeerssituatie aan het SInt Michielscollege zijn goede voorbeelden maar het is te weinig van het goede. Deze
weg moet voluit doorgezet worden.
De verlenging van tram 3 is en blijft een heikel punt en is een dossier dat zich bij uitstek leent voor een
bindend referendum.
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4. GEMEENTE MET EEN HART VOOR
SENIOREN
STANDPUNT
Wie met pensioen gaat heeft, afhankelijk van zijn of haar scholingsgraad en de fysieke en mentale belasting
van de loopbaan, nog veel levensjaren voor zich en plant ‘een nieuw leven’. Na jaren van hard werken heb
je dat ook verdiend. Je wil voor de kleinkinderen zorgen, je wil erop uit, je wil dingen doen waarvoor je
voordien nooit tijd vond.
Senioren willen een waardig leven blijven leiden, zonder angst voor armoede of voor gebrek aan zorg. Ze
mogen niet bang zijn een last te gaan worden voor hun kinderen. Senioren willen zolang mogelijk deelnemen aan wat de samenleving biedt. De gemeente moet haar oudere inwoners alle mogelijkheden bieden
om een actief en zorgeloos leven te leiden.

ONZE VOORSTELLEN
EÉN. BETAALBARE ZORG EN WONINGEN
• We privatiseren rusthuis Vesalius niet. We maken van woonzorgcentrum Vesalius opnieuw een kwaliteitsvolle, betaalbare openbare instelling
• De gemeente moet instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorgcentra. We voeren
een maximumfactuur van 855 euro in voor zijn woonzorgcentra.
• De onderhoudsplicht voor de kinderen van wie in een woonzorgcentrum verblijft, wordt afgeschaft.
• Het aanbod aan betaalbare serviceflats en assistentiewoningen wordt uitgebreid.
• We voorzien in elke wijk een lokaal aanspreekpunt waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.

TWEE. INSPRAAK EN COMMUNICATIE
• Bij de gemeentelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers
• We maken een lokaal ouderenbeleidsplan voor de gemeente en zijn wijken.

DRIE. MOBILITEIT, KWALITEITSVOLLE OPENBARE RUIMTE EN
VEILIGHEID
• Extra haltes voor de buurtbus
• We leggen meer en veiliger fiets- en voetpaden aan. De toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en diensten verbeteren we. We voorzien voldoende rustbanken met rugleuningen in de openbare
plaatsen, straten en pleinen.
• We zorgen voor een goede openbare verlichting, verbeteren zo het sociaal contact en verminderen zo
het onveiligheidsgevoel.
• Het behoud en de komst van buurtwinkels wordt aangemoedigd.
• Door regelmatig bezoek van de wijkagent aan activiteiten van seniorenverenigingen en aan dienstencentra verbeteren we de bekendheid van de senioren met de wijkagenten.
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VIER. CULTUUR EN ONTSPANNING
• We zorgen als gemeente voor laagdrempelige culturele en ontspannende initiatieven voor senioren en
ondersteunen de seniorenverenigingen maximaal.
• Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting. We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.

VISIE
EÉN. BETAALBARE ZORG EN WONINGEN
Woonzorgcentrum Vesalius mag nooit worden geprivatiseerd of onderdeel worden van Zorgbedrijf Antwerpen. Zo’n 70% van onze bevraagden vindt dat zorginstellingen niet aan de privé mogen worden overgelaten
omdat zorg primeert boven winst.
Brasschaat moet het management terug in eigen handen nemen en niet meer overlaten aan Zorgbedrijf Antwerpen dat nu met harde besparingsmaatregelen de zorg bepaalt voor de Brasschaatse zorgbehoevenden.
In De Grote Bevraging getuigt een werknemer: ‘Voor Zorgbedrijf Antwerpen het management van Vesalius
in handen kreeg, was het belangrijkste dat het rusthuis een goede reputatie had. Verblijven in het OCMW
rusthuis, daar was het goed. Vandaag zijn het de targets en de cijfers die centraal staan. Het is nu meer
bedrijf, dan zorg.’
Goede zorg betekent, voldoende personeel en middelen aangepast aan de zorgzwaarte, waardoor er terug
tijd komt voor een babbel met de mensen. Besparen op luiers, washandjes, handdoeken en maaltijden is
uit den boze en heeft te lang de overhand gehad.
Om schaalvergroting mogelijk te maken kan Brasschaat samenwerkingsverbanden aangaan met andere
openbare rusthuizen van omliggende gemeenten.
Brasschaat moet de regie voor zijn oudere zorgbehoevenden terug in eigen handen nemen.
In onze Grote Bevraging bij 858 Brasschatenaren is ‘betaalbare rusthuizen en serviceflats’ veruit de populairste eis onder de rubriek ‘gezonde gemeente’. We willen die verzuchting ernstig nemen.
Iedereen wenst zichzelf een gezonde, onbezorgde oude dag toe. Terecht. Velen hebben meestal hard gewerkt, hebben een huis gebouwd of huur afbetaald, zijn spaarzaam geweest. Spijtig genoeg hebben sommigen pech dat ze in de herfst van hun leven zorgen nodig hebben en in het rusthuis belanden. Dat het
noodzakelijk rusthuisverblijf je dan ook nog maandelijks een torenhoge factuur van 2000 euro en meer
bezorgt, daar liggen mensen wakker van. De vaste ligdagprijs van rusthuis Vesalius ligt ongeveer tussen
de 62 en 68 euro per dag. Maar enkel de vaste ligdagprijs bekijken is misleidend. Andere kosten zoals
medicatie, huisarts, kapper enzovoort komen er nog bovenop zodat de maandprijs stijgt tot 2200 euro. Het
pensioen van de meeste bewoners is gemiddeld 1200 euro per maand. Driekwart van de bewoners komt
niet rond met zijn pensioen om de factuur van het rusthuis te betalen. Bezorgd ziet men zijn spaarcenten
slinken of het huis waar men zo hard voor gewerkt heeft moet worden verkocht. Dit klopt echt niet. PVDA
Brasschaat vindt dat de rusthuisprijs drastisch omlaag moet. We willen een maximumfactuur invoeren voor
de woonzorgcentra van 855 euro. Dat bedrag komt overeen met de som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde (725 euro) plus de tegemoetkoming vanuit de zorgpremie (125 euro).
Wanneer bewoners hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen worden de kinderen aangesproken om
bij te leggen. Daarbij vergeet men dat de kinderen dikwijls zelf reeds met een pensioen moeten rondkomen
of het steeds moeilijker krijgen om hun eigen maandelijks oplopende rekeningen te betalen. Dit wenst geen
enkele ouder zijn kinderen toe.
Ook de serviceflats van het Woonzorgcentrum Vesalius zijn te duur. Voor de flatjes met één slaapkamer
betalen senioren nu gemiddeld 1050 euro per maand. Deze prijs overstijgt de gemiddelde prijs van een
ruim huur-appartement met 2 slaapkamers in Brasschaat. De gemeente moet instaan voor uitbreiding van
betaalbare serviceflats met dienstverlening voor ouderen die minder kapitaalkrachtig zijn.
De bouw van serviceflats is een lucratieve business geworden voor projectontwikkelaars. Zij mikken op
het rijke segment van de ouderen. Een serviceflat in bijvoorbeeld Kavelhof bv. kost gemiddeld meer dan
300.000 euro. De huur van een éénkamerflat loopt al snel op tot boven de 1400 euro. De gemeente moet
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zelf de regie van het bouwbeleid en het sociaal beleid in handen nemen, en niet alle heil zoeken in projecten van ‘publiek-private samenwerking’. Eerst de mensen dus en niet de winst.
We voorzien in elke wijk een lokaal aanspreekpunt waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven. Maar ze botsen op
een onoverzichtelijk kluwen van diensten en hulpvormen: huishoudhulp, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, woonadvies, nachtzorg… Dienstencentra blijven een belangrijk aanspreekpunt om hen hierin te
ondersteunen. Maar dienstencentra zijn niet voor iedereen bereikbaar en soms zijn ouderen niet langer
gemotiveerd of in staat om hun leven – en zeker niet de coördinatie van hulp en zorg – in eigen handen te
nemen of te houden.
PVDA stelt voor om in elke wijk een lokaal aanspreekpunt te voorzien op een vaste dag in de week. Het
zorgaanbod wordt zo dichter bij zorgnood gebracht.
Zo’n lokaal aanspreekpunt informeert senioren over de diensten, rechten en hulpvormen waar zij een beroep op kunnen doen en maakt hen daarbij wegwijs. De medewerkers ervan kunnen ook aan huis komen.
Zij zorgen voor de beste zorg op maat, in samenwerking met de mutualiteiten en met welzijns-, thuiszorg- of
andere middenveldorganisaties.

TWEE. INSPRAAK EN COMMUNICATIE
Bij de gemeentelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers: in de selfservice-zones van de loketten bieden we hulp en we behouden telefonische en papieren dienstverlening.
De beleidskeuzes moeten rekening houden met het aantal ouderen in Brasschaat. Het aandeel van de
65-plussers zal in 2020 reeds 25 procent van de bevolking bedragen. We maken een ouderenbeleidsplan
dat de strategische keuzes en de concrete voornemens van het gemeentebestuur over seniorenbeleid voor
de komende zes jaar schetst. Het plan maken we op in samenwerking met de seniorenraad en we leggen
het voor aan seniorenverenigingen en in de wijken. Halfweg de bestuursperiode legt het bestuur verantwoording af aan de senioren in de wijken.

DRIE. MOBILITEIT, KWALITEITSVOLLE OPENBARE RUIMTE EN
VEILIGHEID
De Brasschaatse buurtbus rijdt alle werkdagen gratis tussen Maria-ter-Heide en Mariaburg. PVDA Brasschaat vindt dit een goed initiatief en komt op voor het behoud en uitbreiding van deze service. Dat het traject van de buurtbus alleen in de namiddag de haltes Buitenhof en De Mick aandoet vinden we jammer. De
minder mobiele bewoner die deze haltes als opstapplaats gebruikt om in Brasschaat centrum te geraken,
krijgt amper 40 minuten tijd op zijn bestemming. De laatste bus dwingt je dan reeds terug huiswaarts. PVDA
stelt voor de beide haltes heel de dag in het traject te betrekken zodat deze trip de moeite loont.
De vergrijzing van de bevolking zorgt er voor dat de nabijheid van de winkel belangrijker wordt. Onafhankelijk boodschappen kunnen doen is belangrijk voor ouderen. Ze kunnen zelf de keuze bepalen van
hun koopwaar, ze kunnen dagelijks kleine hoeveelheden kopen en het motiveert hen om te bewegen in
de buitenlucht. Ook zien senioren winkelen als een sociaal gebeuren, wat een belangrijke troef is van de
buurtwinkel.

VIER. CULTUUR EN ONTSPANNING
Culturele participatie speelt een belangrijke rol in het actief en zinvol ouder worden. Ze kan voor de ouderen een bron van expressie en zingeving zijn, en heeft ook een positieve impact op de fysieke gezondheid,
het psychisch welzijn en de sociale cohesie. Voor de ouderen spelen in het bijzonder de seniorenverenigingen een onvervangbare rol als sociaal weefsel.
We steunen op de seniorenverenigingen als buffer tegen vereenzaming. Zij verdienen daarvoor de nodige
ondersteuning. We steunen de seniorenverenigingen materieel en logistiek bij de organisatie van culturele
en vrijetijdsactiviteiten: we geven subsidies, lenen materiaal uit en stellen lokalen ter beschikking.
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5. DEMOCRATISCHE GEMEENTE
ZONDER GRAAIERS
STANDPUNT
Verkozen politici zijn vertegenwoordigers van het volk. Ze hebben een belangrijk mandaat dat ze in alle
ernst moeten opnemen. Om dat te kunnen doen, staan ze best dicht bij de gewone man of vrouw en zijn ze
niet gebonden door commerciële belangen.
De toekomst van onze gemeente is niet alleen een zaak van acht schepenen en een burgemeester, maar
van ons allemaal. Hoe meer Brasschatenaren bij het beleid van onze gemeente betrokken worden, hoe
groter de collectieve kennis, ervaring, capaciteit en draagkracht. Mensen uit alle lagen van de bevolking ‒
ook wie in de samenleving doorgaans onzichtbaar blijft ‒ moeten opgezocht, geïnformeerd en betrokken
worden. Iedereen moet meetellen. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven.

ONZE VOORSTELLEN
EEN. RECHT OP INFORMATIE, INSPRAAK EN PARTICIPATIE
•
•
•
•

Uitbreiden van wijkbabbels
De gemeente moet echte inspraak invoeren voor de start van elk belangrijk project.
Maak van de gemeenteraad een democratisch debat-orgaan
Bindende referenda voor directe democratie

TWEE. GEEN BELANGENVERMENGING, VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
• Politici doen aangifte van hun mandaten en de vergoedingen die ze daar krijgen, zowel publiek als privé.
• Ze mogen niet in bestuursraden van multinationals zetelen

DRIE. GEEN ONREDELIJKE VERGOEDING EN HET POLITIEK
MANDAAT ERNSTIG NEMEN
• De functie van burgemeester of schepen mag niet gecumuleerd worden met het van mandaat van volksvertegenwoordiger op nationaal of gewestelijk vlak.
• Het totaal van vergoedingen (publiek en privé) van de politieke mandatarissen die verscheidene mandaten uitoefenen, willen we beperken tot maximum drie keer het mediaanloon. Voor een alleenstaande
komt dit neer op ongeveer 4.500 euro netto.
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VISIE
EEN. RECHT OP INFORMATIE, INSPRAAK EN PARTICIPATIE
Dat zet PVDA voortdurend om in praktijk. Zo zijn we deze verkiezingscampagne gestart met onze bevraging
van in totaal 855 Brasschatenaren en met een gespreksavond om de resultaten ervan te bediscussiëren.
Daarmee was de basis gelegd van dit verkiezingsprogramma.
Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de
gemeente. De website van de gemeente Brasschaat en het blad Parkbode hebben een bereik maar ze
informeren vooral over wat reeds beslist en uitgevoerd is. Burgers willen ingelicht worden alvorens boven
hun hoofd beslissingen worden uitgevoerd. PVDA Brasschaat wil dat er op een interactieve wijze wordt
bestuurd. Dit kan alleen als het bestuur de bevolking sterk betrekt in al zijn plannen. Wij willen dat mensen
mee op zoek gaan naar oplossingen. De problemen van de straat moeten besproken worden op de raad.
Het bestuur moet de problemen ter harte nemen, het beleid daarop afstemmen om er dan mee terug te
gaan naar de straat. In Brasschaat zien we dat de rollen omgedraaid zijn. De beslissingsmacht is de voorbije
jaren vooral bij het schepencollege en de burgemeester komen te liggen. Het lijkt steeds meer een presidentieel regime waar gemeenteraadsleden louter nog een controlefunctie bekleden. Verkozenen hebben
de plicht naar de burger te luisteren en hun belangen te verdedigen.
Wij willen dat de wijkbabbels terug worden ingevoerd en uitgebreid. CD&V en NVA schaften ze af en ze
worden nu vervangen door 2 infomarkten in het centrum van onze gemeente. Hierdoor verdwijnt de laagdrempeligheid waardoor de communicatie met de gewone burger verdwijnt. Behandelt de gemeenteraad
zaken die betrekking hebben op bepaalde wijken of op bepaalde groepen, dan moeten de betrokkenen
uitgenodigd worden. Wij willen een goede organisatie van de wijkbabbels. De gemeente zorgt ervoor dat er
op de vergaderingen voldoende ruimte is om de aanwezigen aan het woord te laten en dat ook de oppositie
inbreng kan hebben. Er wordt strikt over gewaakt de agenda niet te overladen. Het is beter meerdere (2 à
3) vergaderingen te organiseren met een beperkte agenda.
Adviesraden (jeugd, cultuur, senioren enzovoort) moeten ernstig genomen worden en mee op beslissingen
kunnen wegen. Nodig ze uit op de gemeenteraad of op commissies waar ze hun voorstellen zelf kunnen
verduidelijken. Wij pleiten ook voor een ‘vragenuurtje’ op de gemeenteraad waarbij burgers en actiecomités met vragen en voorstellen voor de dag kunnen komen.
Een sterk middenveld is ook belangrijk voor democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt,
omdat het mensen versterkt, omdat er kennis samengebald zit… Een brede en diepe democratie kan niet
zonder een goed ontwikkeld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot
buurt- en natuurverenigingen: zij zijn een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de
buik van de samenleving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee
de agenda bepalen en meningen helpen vormen.
‘De gemeente moet inspraak organiseren voor de start van elk belangrijk project’ Meer dan driekwart van
de Brasschatenaren die deelnamen aan de Grote bevraging schaart zich achter deze stelling. Dat is logisch
en goed. Maar inspraak is in onze gemeente een ernstig pijn-punt. Op buurt- en informatievergaderingen
krijgen bewoners zelden meer dan wat promotalk te horen en worden ze geconfronteerd met voldongen
feiten. Buurtcomités hebben dan weinig slagkracht. Dit moet verbeteren. Bij inspraak rond specifieke projecten (nieuw gemeentehuis, bouwproject Kaartse scholen, mobiliteits-wijzigingen) moet het proces zo veel
mogelijk begeleid worden door onafhankelijke externe deskundigen. Vóór de aanvang van het proces geeft
het gemeentebestuur op informatievergaderingen duidelijk de grenzen aan waarbinnen de inspraak zal
gebeuren (welke beleidsbeslissingen zijn reeds genomen en vallen bijgevolg buiten het participatieproces)
Op deze manier weten alle betrokkenen duidelijk waaraan en waaraf en worden frustraties vermeden.
Dan kunnen burgers hun mening geven en voorstellen doen. Voor de aanvang van het project geeft het
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gemeentebestuur gemotiveerde feedback over de beslissingen die het uiteindelijk neemt. De burger kan
dan evalueren of men rekening heeft gehouden met zijn mening en voorstellen.
De PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als voldoende Brasschatenaren dat
vragen. De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.
Referenda dwingen politici tot de gezonde reflex om hun politieke keuzes direct aan de basis te verantwoorden. Maar misschien is de belangrijkste winst wel dat het publieke debat voor iedereen opengesteld
wordt. De democratie krijgt adem en treedt buiten de muren van de gemeenteraad. De discussie gaat spelen in de wijken, bij de bakker en de kapper. Op de dag van het referendum bepalen we heel praktisch: deze
richting gaat het beleid uit. Het bindend karakter ervan moet ervoor zorgen dat het referendum werkelijk
een stap is naar democratie.

TWEE. GEEN BELANGENVERMENGING, VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
Ons politiek systeem is ziek van de privileges, van ‘koning geld’ en van de heimelijke verstandhouding tussen de politiek en de economische elite. Er is een kaste ontstaan van beroepspolitici die afgesneden zijn
van de realiteit van het leven van de gewone mensen en naar het pijpen dansen van de 1% rijken.
Politici die een topfunctie hebben in een multinational kunnen zich vanuit zo’n positie onmogelijk onafhankelijk opstellen en het algemeen belang dienen. Als je de publieke belangen moet verdedigen als gemeenteraadslid of schepen en tegelijk de private belangen van een holding als bestuurder ervan, kan er
belangenvermenging ontstaan.
Om meer geld te verdienen of om nog meer macht te verwerven, combineren veel politici allerlei soorten
postjes. Dat leidt tot belangenconflicten en machtsconcentratie en zet de poort wijd open voor corruptie.

DRIE. GEEN ONREDELIJKE VERGOEDING EN HET POLITIEK
MANDAAT ERNSTIG NEMEN
De hoge verloningen van de politieke mandatarissen maken dat er een enorme kloof bestaat tussen henzelf en de overgrote meerderheid van de bevolking. Het is al te gemakkelijk maatregelen te treffen die de
burger financieel pijn doen als je daar zelf niets van voelt. Door de belangenvermenging tussen politiek en
economische elite krijg je een gemeente op centenmaat in plaats van op mensenmaat.
Een verkozene moet zijn mandaat ernstig nemen en daar voldoende tijd voor vrijmaken. Dat kan onmogelijk
met de cumul van belangrijke mandaten.
Om te vermijden dat politici de voeling verliezen met de meerderheid van de bevolking is een plafond nodig
van hun totale verloning.
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6. GEZONDE GEMEENTE
STANDPUNT
Geen sector steunt méér op mensenwerk dan de gezondheidszorg. Elke dag geven duizenden mensen het
beste van zichzelf om wie ziek is te helpen. Het geeft een goed gevoel samen te mogen bouwen aan een
goede gezondheid voor zo veel mogelijk mensen. Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch
moeten steeds meer mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om financiële redenen, wachtlijsten zijn
vaak lang en de dienstverlening in de ziekenhuizen verbetert er niet op. Voor Brasschaat willen we beter.
We stimuleren wijkgezondheidscentra en investeren in toegankelijke tandzorg en geestelijke gezondheidszorg. We zetten ook volop in op preventie.

ONZE VOORSTELLEN
EÉN. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS IN
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
• We gaan voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je zonder geld naar de
huisarts kunt, zoals bij Geneeskunde voor het Volk. Het is onze ambitie dat tegen 2024 minstens 10
procent van de Brasschatenaars in zo’n praktijk ingeschreven is. Daarvoor is meer ondersteuning nodig.

TWEE. TOEGANKELIJKE TANDZORG
• We laten de gemeente het probleem van groeiende wachtlijsten bij de tandarts in kaart brengen. We
stellen informatie ter beschikking over waar men terecht kan.

DRIE. PRIORITEIT AAN ONZE MENTALE GEZONDHEID
• We zetten vooral in op het wegwerken van de wachtlijsten voor betaalbare psychotherapie. We investeren in de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt op basis van je inkomen bepaald wat je
voor de psycholoog betaalt.
• We zoeken naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen en brugfiguren.
• Om het taboe te doorbreken en het aanbod bekend te maken, willen we een sensibiliseringscampagne
op gemeentelijk niveau over mentale gezondheid.

VIER. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
• We zetten actief in op het identificeren van mogelijke problemen in samenspraak met andere overheden
en gezondheidswerkers: huisartsen, Kind & Gezin, CLB’s, ...
• Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de meest kwetsbare groepen: armen, daklozen, vluchtelingen, …
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VISIE
Gezondheid is één van de thema’s die mensen het belangrijkst vinden. Het recht op gezondheid is veel breder
dan het recht op geneeskundige verzorging. Preventie, in de ruime betekenis, is gebaseerd op een goede
sociale zekerheid, een gezond leefmilieu, een betere bescherming op het werk en degelijke woningen. Als
de gemeente op die terreinen goed voor haar inwoners zorgt, is dat de beste preventieve gezondheidszorg.
Gezondheidszorg is voor ieder mens een prioriteit. Logisch, wie met gezondheidsproblemen te maken
heeft, wordt gehinderd in het ontwikkelen van een kwalitatief leven. Gezondheid, zowel lichamelijk als
geestelijk, wordt in onze moderne samenleving uitermate belangrijk geacht. In die mate zelfs dat we kunnen spreken van een gezondheidsobsessie. Dagelijks worden we via media en publiciteit bestookt met wat
we allemaal wel en niet moeten doen om gezond te blijven.
Helaas is die obsessie vooral commercieel. Gezondheid lijkt vooral een product dat je voor veel geld moet
kopen. Het gevolg is dan ook dat er op vlak van gezondheid grote tegenstellingen bestaan tussen hogere
en lagere klassen. Iemand met een universitair diploma leeft 7,5 jaar langer dan iemand zonder diploma.
De verwachting om in goede gezondheid te blijven, ligt voor een arbeider of werkloze achttien tot twintig
jaar lager dan voor een hoogopgeleide met een goede baan. Werksituatie, huisvesting en inkomen bepalen
veel als het op gezondheid aankomt.
De PVDA geeft prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg. De huisarts kent de patiënt het beste. Hij/zij
beheert het medische dossier, is de vertrouwenspersoon en is het best geplaatst om de patiënt, indien nodig, naar een specialist door te verwijzen. De huisarts kan ook alarm slaan bij de overheid als een gezondheidsprobleem niet alleen met individuele zorg moet aangepakt worden (bv. bij lokale milieuproblemen).
Onze voorstellen zijn vooral gericht op de versterking van preventie (sport, ondersteuning van kwetsbare
groepen, gezond wonen en werken, leefmilieu) en de eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen).
In een samenleving waarin mensen onder enorme druk staan om te presteren, is een goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg geen luxe. Centra voor geestelijke gezondheidszorg moeten voldoende
capaciteit hebben om met de noden die door huisartsen worden vastgesteld verder aan de slag te gaan.
Omdat gezondheidsproblemen dikwijls samenhangen met sociale problemen, is het belang van verdere
ondersteuning van algemeen welzijn niet te onderschatten.

EÉN. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
Gezondheidszorg moet zo breed mogelijk toegankelijk zijn en mag de patiënt niet onnodig op kosten jagen.
Steeds meer mensen, in hoofdzaak mensen met weinig inkomen, stellen een bezoek aan een dokter of
tandarts veel te lang uit omwille van de hoge kosten.
In Brasschaat bestaat er geen wijkgezondheidscentrum. Zo’n centrum biedt een kwalitatieve en laagdrempelige gezondheidszorg voor iedereen, maar met extra aandacht voor wie socio-economisch zwak staat.
Het centrum werkt met een forfaitair betalingssysteem, wat betekent dat de patiënt er gratis terecht kan.
Een gezondheidscentrum werkt multi-disciplinair: met dokters, kinesist, diëtist en psychologische en sociale hulp.
De PVDA is een pionier op het vlak van gratis gezondheidszorg. De partij heeft, verspreid over het hele land,
elf groepspraktijken ‘Geneeskunde voor het volk’ die werken met het forfaitair betalingssysteem.
In Gent bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de stad. Een op de vijf Gentenaars
wordt er verzorgd. De uitbreiding van gratis eerstelijns gezondheidszorg moet voor de gemeente Brasschaat een prioriteit zijn.
Gezondheidscentra naar het voorbeeld van de Gentse centra of de PVDA-groepspraktijken moeten aangemoedigd worden. Te meer daar het aantal huisartsen -ook in Brasschaat- in de toekomst onvoldoende zal
zijn. Nu reeds zijn er er heel wat huisartsen die geen nieuwe patiënten meer toelaten. Er studeren te weinig
jonge huisartsen af, de vergrijzing en de gezondheidsproblemen nemen toe.
De gemeente kan een extra inspanning leveren en wijkgezondheidscentra ondersteunen door het beschikbaar stellen van gebouwen of renteloze leningen en het in kaart brengen van de meest geschikte locaties.
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TWEE. TOEGANKELIJKE TANDZORG
Het opstarten van een tandartsenpraktijk is een grote financiële uitdaging voor beginnende tandartsen. Ter
compensatie van de financiële risico’s wijken heel wat tandartsen af van de afspraken met de ziekenfondsen en de ziekteverzekering en vragen ze een stuk meer dan het afgesproken tarief.
De gemeente moet opstartende praktijken ondersteunen op voorwaarde dat ze werken aan de prijzen die
overeengekomen zijn met de ziekteverzekering (geconventioneerd).

DRIE. PRIORITEIT AAN ONZE MENTALE GEZONDHEID
De laatste jaren is er een sterke toename van psychologische problemen. Er moet een analyse gebeuren
van de behoeften in de gemeente om vervolgens het aanbod te sturen. Het kan niet dat het steeds moeilijker wordt om op tijd hulp te krijgen bij de psychologen van de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
Nochtans zijn er genoeg psychologen die graag in een van die centra willen werken. We voorzien voor deze
centra dan ook meer middelen om de zorg verder uit te breiden.
Centra voor Algemeen Welzijn komen tegemoet aan andere behoeften dan gezondheid in de strikte zin.
De verbetering van algemeen welzijn kan echter heel wat gezondheidsklachten voorkomen of verlichten.
Daarom moet de gemeente algemeen welzijn sterker ondersteunen.

VIER. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Preventie van gezondheidsproblemen kan veel kwaad voorkomen. Daarom moet de gemeente actief inzetten op het identificeren van mogelijke problemen die een goede gezondheid in de weg kunnen staan
en in samenspraak met de andere overheden en gezondheidswerkers (huisartsen, Kind & Gezin, CLB’s…)
maatregelen nemen: verminderen van fijn stof, verbeteren van woningen (schimmels), het stimuleren van
deelname aan grote screeningsprogramma’s voor borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker, het
versterken van de begeleiding van zwangerschappen, ondersteuning bij de zorg voor baby’s... De bedoeling is dat de meest kwetsbare groepen ondersteund worden in het waken over hun gezondheid.
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7. GROENE EN LEEFBARE GEMEENTE
STANDPUNT
Wie denkt aan de ‘parkgemeente’ Brasschaat denkt automatisch aan een groene leefomgeving. Het groene
karakter van Brasschaat moet behouden blijven. Nochtans kan er veel meer. We willen de verschillende
vormen van groen, natuur en open ruimte in elkaar passen om elke buurt aangenamer te maken. We focussen op een beleid dat afval zo veel mogelijk voorkomt, hergebruikt en recycleert. We beperken het
autogebruik door kernverdichting met alle diensten en handel in de nabijheid, betere fiets- en voetpaden
en een versterking van het openbaar vervoer. Daarmee pakken we ook één van de belangrijkste bronnen
van luchtvervuiling aan.

ONZE VOORSTELLEN
EEN. GROEN EN OPEN RUIMTE IN ELKE BUURT
• We zorgen ervoor dat alle wijken van de gemeente beschikken over voldoende groen en open ruimte.
We zorgen er voor dat alle straten gelijke straat-zorg krijgen.
• We zorgen voor een aangename winkelomgeving in de handelskernen, met voldoende groen, zitbanken
en openbare toiletten.
• We kopen ongebruikte terreinen op om er openbare groene ruimte te creëren. Iedereen heeft recht op
groen in de buurt, waar je kan picknicken, sporten en spelen.
• We vergroenen het straatbeeld door gevelbegroeiing, groenslingers en tegel-tuintjes te stimuleren en
door voor elk plein na te gaan of het groener kan. We houden daarbij rekening met mensen met een
beperking.
• Ook de aanleg van groendaken en van stadslandbouw op daken en balkons ondersteunen we.
• In samenwerking met Natuurpunt maken we een nieuw bomenplan voor meer bomen en voor het behoud van oude bomen.
• De gemeente neemt meer vast personeel in dienst voor het onderhoud van het toenemende groen op
pleinen, in parken en straten.
• We ondersteunen de educatieve kinderboerderij Mikerf
• We faciliteren ecologisch co-tuinieren op braakliggende gronden in de gemeente.
• We ondersteunen de voorstellen van GruunRant om van de Oude Landen in Ekeren tot aan de Hobokense polder de bestaande natuurgebieden en openbare en private groene zones te verbinden tot een
groot stadsrandbos, als groene buffer.

TWEE. AF VAN HET AFVAL
• We ondersteunen herstelateliers voor herstel van elektrische toestellen, meubels en kleren, of voor demontage ervan om bruikbare reservestukken of herbruikbare grondstoffen over te houden.
• We ondersteunen repair cafés, ruil- en geef-markten en tweedehandswinkels.
• We stappen met Brasschaat in de statiegeld-alliantie om druk te zetten op de Vlaamse regering voor het
invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen, zoals dat vandaag al voor glazen flessen bestaat.
• We voorzien per wijk een compostpunt, waar je onder begeleiding van ervaren vrijwilligers organisch
materiaal kan composteren en de compost kan ophalen voor gebruik.
• We voeren bewustmakingscampagnes over het correct sorteren van afval en tegen het sluikstorten. We
organiseren regelmatig schoonmaakacties om het zwerfvuil aan te pakken.
• We behouden het gratis ophalen van groenafval.
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• We voeren binnen IGEAN de discussie over de prijs van het afval. Alle afvalfracties, ook grof huisvuil en
steenpuin, laten we voor particulieren gratis binnenbrengen in het containerpark. We voorzien in voldoende geschoold personeel dat kan vermijden dat bruikbare zaken als afval verbrand worden.
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8. GEMEENTE VAN KINDEREN EN
JONGEREN
We willen een gemeente waar de overheid zelf kwalitatieve kinderopvang organiseert, waar kinderen zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van de publieke ruimte en infrastructuur.
Een gemeente met een sterk uitgebouwd jeugdwerk en voldoende mogelijkheden en
plaats voor jongeren om zich uit te leven. Een gemeente met een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod
en een constante dialoog tussen kinderen en jongeren, beleid en middenveld.

ONZE VOORSTELLEN
ÉÉN. DE GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG UITBOUWEN
• We bouwen de gemeentelijke kinderopvang uit met voldoende personeel en een goede infrastructuur.
Een gemeentelijke opvang die het voortouw neemt op het vlak van kwaliteit en betaalbaarheid in de
kinderopvang.
• De gemeentelijke kinderopvang richt zich uitdrukkelijk ook tot werkzoekende ouders en ouders die omwille van moeilijke omstandigheden nood hebben aan rust en ruimte.
• We maken een plan op met de noden aan kinderopvang en streven naar samenwerking en coördinatie
met de bestaande opvang door scholen, VZW’s en private initiatieven.

TWEE. VRIJE TIJD EN PUBLIEKE RUIMTE
• Op de pleinen in heel de gemeente wordt een breed, laagdrempelig en gratis speelaanbod voorzien.
• In de hele gemeente zetten we jonge animatoren in die, in samenwerking met professionele jeugdwerkers, de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt.
• De stukjes natuur in onze gemeente worden volledig bewaard en beschermd.
• De openbare ruimte wordt zo ingericht dat jongeren er zich thuis voelen. Dat geldt ook voor zogenaamde
‘hangjongeren’. Dikwijls is het een kwestie van communicatie en het hebben van plaatsen en infrastructuur waar ze kunnen bijeen komen.
• We investeren in moderne en kwaliteitsvolle jeugdhuizen.
• Het cultuuraanbod in de gemeente moet aansluiting zoeken bij de leefwereld van jongeren. Er moet ook
een eenvoudige ruimte komen waar jonge muzikanten en kunstenaars kunnen repeteren. Dit kan erg
‘basic’ zijn, met podium, geluidsinstallatie, toog en kleedkamer. De repetitieruimte kan ook door andere
gezelschappen gebruikt worden.

DRIE. INSPRAAK
• We ontwikkelen tal van mogelijkheden voor kinderen om hun mening te geven.
• De jeugdraad wordt een volwaardig overlegorgaan en moet ook initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad, zodat jongeren punten op de agenda kunnen zetten.
• We stellen een kinderombudspersoon aan.
• Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren en geven hen daadwerkelijk inspraak.
Jongeren worden daarvoor actief aangesproken via scholen en jongerenorganisaties.
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VIER. DE SCHOLEN VERSTERKEN
•
•
•
•

Elke school moet de diversiteit van de gemeente weerspiegelen.
De gemeente organiseert en financiert voor- en naschoolse opvang.
We versterken de ondersteunende projecten voor jongeren met moeilijkheden.
We zetten in op het wegwerken van taalachterstand.

VISIE
ÉÉN. DE GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG UITBOUWEN
Kinderen tussen nul en zes jaar halen veel profijt uit een stimulerend aanbod van
kinderopvang, pedagogische ondersteuning en kleuteronderwijs, zowel qua
cognitieve ontwikkeling als op vlak van sociale vaardigheden en gezondheid. Als ze
in hun prille levensjaren verstoken blijven van kwaliteitsvolle diensten, presteren zelfs de knapste kinderen
beneden de middenmoot.
Een sociale voorziening als kinderopvang is te belangrijk om over te laten aan een
wispelturige vrije markt en de vrijgevigheid van de burger. Investeren in gemeentelijke kinderopvang biedt
de beste garantie voor een voldoende groot, betaalbaar en stabiel aanbod. Kinderopvang mag ook niet uitsluitend gezien worden als een noodzakelijkheid voor werkende mensen. Ook de sociale en pedagogische
waarde van kinderopvang moet mee gewaardeerd worden.

TWEE. VRIJE TIJD EN PUBLIEKE RUIMTE
Een gemeente die kinderen en jongeren als volwaardige dorpsgenoten beschouwt, geeft hen alle ruimte
om jong en vrij te zijn. Bij de ontwikkeling van de publieke ruimte moeten de wensen en noden van kinderen
en jongeren dan ook alle aandacht
krijgen. Er moet gezorgd worden voor speelplekken, plekken om elkaar te
ontmoeten, om rond te hangen… Kinderen en jongeren moeten zich overal thuis en
veilig voelen: op straat, op pleinen, in de parken...
Om voldoende speelruimte te kunnen aanbieden, moet niet altijd gebouwd worden.
Door het openstellen van buurtscholen kunnen ook heel wat mogelijkheden
gerealiseerd worden.
De invulling van vrije tijd is van groot belang om het dorpsleven voor kinderen en
jongeren tot een positieve en verrijkende ervaring te maken. Het gemeentebestuur moet instaan voor een
rijk en gevarieerd aanbod aan activiteiten, waarin rekening wordt gehouden met de diverse achtergronden
van de Brasschaatse kinderen en jongeren.
In het bijzonder moet daarbij aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid voor
kinderen en jongeren uit financieel zwakkere gezinnen.

DRIE. INFORMATIE EN INSPRAAK
Kinderen en jongeren worden steeds mondiger. Ze hebben een mening en maken
die ook graag kenbaar. Een gemeentebestuur dat kinderen en jongeren ten volle
waardeert, neemt hun mening ernstig en houdt er ook daadwerkelijk rekening mee.
Er moet geïnvesteerd worden in overlegstructuren die een actieve en kritische rol
kunnen en mogen spelen: kinderraad, jeugdraad… Wijkraden, scholen, kinder- en
jongerenwerkingen, jeugdhuizen, jeugdbewegingen kunnen actief betrokken worden
bij de vormgeving van het kinder- en jongerenbeleid.
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In alle wijken moeten kinderen en jongeren aanspreekpunten hebben: brugfiguren, jeugdwerkers… Zo
krijgt de gemeente zicht op welke ondersteuning kinderen en jongeren nodig hebben, welke voorzieningen
en activiteiten zij nodig hebben. Aantrekkelijke en laagdrempelige eerstelijns-voorzieningen waar kinderen
en jongeren terecht kunnen met vragen, problemen en voorstellen. Er kan ook een kinderombudspersoon
aangesteld worden.
Speciale aandacht in het gemeentelijk aanbod moet gaan naar 12- tot 15-jarigen.

VIER. DE SCHOLEN VERSTERKEN
Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Die tijd
moet dan ook kwalitatief hoogstaand ingevuld worden. Niet alleen voor het vergaren
van kennis, maar ook voor de individuele en maatschappelijke ontplooiing van
kinderen en jongeren.
Brasschaat moet sterk inzetten op een ondersteunend beleid dat alle Brasschaatse scholen in staat stelt
hun maatschappelijke rol optimaal te vervullen. Daarbij moet in het bijzonder aandacht gaan naar het bestrijden van sociale ongelijkheid. De gemeente moet scholen voluit ondersteunen in het opsporen en aanpakken van kinderarmoede, schooluitval, schoolmoeheid, taalachterstand, het watervalsysteem.
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9. CULTURELE GEMEENTE
STANDPUNT
We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin
van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding
ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Cultuur is geen
markt. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuuraanbod dat tot bij
de allerlaatste inwoner van de gemeente raakt anderzijds. Kunst en cultuur mogen niet enkel een georganiseerd aanbod zijn waar men aan kan deelnemen. Brasschaat heeft veel kunstenaarstalent in alle lagen
van de bevolking: muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars... Het beleid moet hen zo goed mogelijk
ondersteunen in hun artistieke ontplooiing. Tegelijk willen we ook een kunstbeleving in scholen, zorginstellingen, buurten, straten, de openbare ruimte. We ijveren voor een democratische cultuur om mensenmaat
waar iedereen, ongeacht afkomst, de eigen cultuur kan beleven en uitdrukken.

ONZE VOORSTELLEN
EÉN, INVESTEREN IN KWALITEITSVOLLE INFRASTRUCTUUR
•
•
•
•

Uitbouw Hemelhoeve tot volwaardig cultuurcentrum, met cultuurdienst in dit historisch gebouw
Behoud wijkbibliotheken
Zaal met goede akoestiek en repetitieruimtes
Wij zoeken mee naar creatieve alternatieve locaties voor Brasschaatse kunstenaars

TWEE, WE WAARDEREN DE BRASSCHAATSE KUNSTENAARS EN
CULTURELE VERENIGINGEN
• De Brasschaatse cultuurraad wordt als adviesorgaan ten volle gewaardeerd. De gemeente is verplicht
duidelijk te argumenteren wanneer ze adviezen naast zich neer legt.
• De gemeente verbindt zich ertoe om de voormalige provinciale cultuurmiddelen die nu via het Gemeentefonds worden verdeeld zonder verplichting om ze voor cultuur in te zetten, integraal voor cultuur te
reserveren (niet alleen grote projecten)
• We verhogen de werkingssubsidies voor verenigingen
• We zetten extra in op jeugdig en beginnend talent

VISIE
EEN, INVESTEREN IN KWALITEITSVOLLE INFRASTRUCTUUR
• Uitbouw Hemelhoeve tot volwaardig cultuurcentrum, met cultuurdienst in dit historisch gebouw
De locatie van de cultuurdienst wijzigt. De dienst krijgt een plaats in het nieuwe gemeentehuis. PVDA is hier
geen voorstander van. De cultuurdienst moet een toegankelijk aanspreekpunt en wegwijzer blijven in het
cultuurlandschap. Dit wordt moeilijk wanneer het directe aanspreekpunt van de burger zich vooral frontoffice zal afspelen. Wij pleiten voor een zichtbare open cultuurdienst, op een aparte locatie, zodat een goede
samenwerking met zijn bezoeker blijft bestaan. Een goede informatie-uitwisseling en wisselwerking tussen
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de cultuurdienst enerzijds en verenigingen, vrijwilligers, kunstenaars, ticketkopers, studenten, technici...
verkrijg je niet alleen met digitale loketten, e-mail, telefoon of één loketbeambte.
Daarom stellen wij voor om de cultuurdienst in de Hemelhoeve onder te brengen. De Hemelhoeve wordt
ook een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. De uitbouw van de Hemelhoeve moet plaats bieden aan
een ruimte waar men tussen pot en pint kan napraten na een cultureel bezoek. Deze ruimte kan ook gebruikt worden voor tentoonstellingen, buurtoptredens of andere activiteiten. Een grote zaal voor optredens
is reeds voorzien (auditorium). Repetitielokalen die gebruikt kunnen worden in een periode voor een gepland optreden zouden een meerwaarde betekenen voor Brasschaatse verenigingen.
• Behoud wijkbibliotheken
Bejaarden, minder mobielen, laaggeschoolden maar ook kinderen komen vlugger naar een wijkbibliotheek
dan zich te begeven naar 1 centrale hoofdbibliotheek die voor hen moeilijker bereikbaar is. Daarom zijn wij
voor het behoud van het filiaal in Maria-ter-Heide en willen wij een uitbreiding naar alle wijken.
PVDA pleit voor de ingebruikname van één ruim lokaal in elke wijk, dat naast bibliotheek ook gebruikt kan
worden voor andere diensten. Die kunnen beurtelings aan bod komen. Zo kan een wijkbibliotheek dienst
doen als lokaal voor de wijkagent, kunnen lokale verenigingen er vergaderen of waarom kunnen senioren
er geen kaartje leggen. Een wijkbibliotheek verlaagt de drempel naar cultuur en is een lokale antenne die
voor een ontmoetingsfunctie zorgt. Out of the box-denken kan zeker goede multifunctionele oplossingen
bieden waardoor wijkbibliotheken veel meer kunnen beteken dan mensen in contact brengen met boeken.
• Zaal met goede akoestiek voor 300 toeschouwers
Brasschaatse verenigingen , ondervinden steeds meer moeilijkheden om een geschikte zaal te vinden om
hun podiumactiviteiten te organiseren. De zalen in Brasschaat zijn schaars en dikwijls reeds lang op voorhand vastgelegd. Vele moeten op zoek naar een locatie buiten Brasschaat. Zo krijgen bijvoorbeeld toneel
–en muziekverenigingen het moeilijker om op te treden voor eigen publiek. De huidige verbouwing van
zaal ‘De Kring’ in Maria-ter-Heide zou een goed alternatief kunnen zijn indien vooral Brasschaatse verenigingen er gebruik van kunnen maken. Brasschaat moet zelf de verhuur en de planning in handen houden
en niet uit handen geven aan een vzw of een private uitbater. De zaal van De Kring zou plaats bieden aan
180 toeschouwers. Dit is te weinig voor grotere optredens.
De Ruiterhal anderzijds biedt plaats aan meer toeschouwers, maar deze zaal blijft de rekeningen opstapelen aan onderhoud en essentiële renovaties.
‘Een nieuwe zaal met goede akoestiek voor 300 toeschouwers blijkt geen luxe’ volgens onze bevraagden.
• Wij zoeken mee naar creatieve alternatieve locaties voor Brasschaatse kunstenaars
Onbewoonbaar verklaarde ruimtes met een culturele geschiedenis kunnen omgebouwd worden tot een
kleinschalig multidisciplinair centrum. Hiermee kan men tegemoet komen aan het schaarse aanbod in de
gemeente aan repetitieruimtes voor muziek en toneel, ateliers voor kunstenaars en creatieve Brasschatenaren meer kansen bieden om zich te ontplooien. Het samenbrengen van verschillende soorten kunst zorgt
voor een wederzijdse inspiratie waardoor de creativiteit wordt verhoogd.

TWEE, WE WAARDEREN DE BRASSCHAATSE KUNSTENAARS EN
CULTURELE VERENIGINGEN
• De Brasschaatse cultuurraad wordt als adviesorgaan ten volle gewaardeerd.
Het doel van adviesraden is inwoners inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid De Brasschaatse verenigingen zijn het middel bij uitstek om het culturele leven te bevorderen. Zij kennen als geen ander beter
wat de cultuurbehoeftes zijn van de Brasschatenaren. Daarom moeten hun voorstellen ernstig worden genomen en goed afgetoetst worden. Wanneer de gemeente niet wenst in te gaan op een advies dan moet zij
zich grondig verantwoorden vooraleer een andere beleidskeuze wordt gemaakt.
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• De gemeente verbindt zich ertoe om de voormalige provinciale cultuurmiddelen die nu via het Gemeentefonds worden verdeeld zonder verplichting om ze voor cultuur in te zetten, integraal voor
cultuur te reserveren
• We verhogen de werking subsidies voor verenigingen
Provinciale cultuurmiddelen dienden vroeger integraal voor cultuur te worden gebruikt. Nu heeft de gemeente niet meer de plicht om die middelen enkel voor cultuur in te zetten daar zij via een algemeen
gemeentefonds worden beheerd. Het gevaar schuilt erin dat men deze financiële middelen gaat gebruiken
voor grote dure projecten waar de rekening hoger oploopt dan men voorzien had in de begroting. PVDA wil
dat beleidspartijen duidelijk in hun bestuursakkoord vermelden dat ze waarborgen om de middelen enkel
en alleen voor cultuur in te zetten. De jaarlijkse begroting moet een bevestiging geven van deze beleidskeuze.
De werking subsidies voor verenigingen zijn veel lager in Brasschaat dan in de omliggende gemeenten.
Verenigingen kunnen niet alleen draaien op eigen inkomsten. Zij zijn bij uitstek degenen die burgers sensibiliseren voor kunst. Het actief participeren aan kunst begint dikwijls bij het op zoek gaan naar een nieuwe
hobby of passie .Onze Brasschaatse verenigingen moeten voldoende middelen krijgen om creatief aan
cultuur te blijven doen waardoor kennismaking en deelname wordt aangewakkerd. Verhoog de subsidies.
Verenigen zijn het middel bij uitstek om cultuur tot bij de gewone man te brengen.
• We zetten extra in op jeugdig en beginnend talent
Overal in Brasschaat zijn jonge mensen bezig hun talenten te ontplooien. PVDA wil alle beginnende kunstenaars (muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars…) zo goed mogelijk ondersteunen door hen meer
podiumkansen te bieden. De laatste jaren loopt het aantal optredens van lokale jonge muziekgroepen in
cafés en jeugdhuizen sterk terug. De gemeente kan een project ontwikkelen waardoor jeugdhuizen en
horeca ondersteund worden bij het inrichten van optredens. In ruil moeten ze de toegang laagdrempelig
houden (onder meer door een laag entreegeld te vragen) en promotie maken bij de Brasschaatse bevolking. Een gelijkaardige ondersteuning kan uitgewerkt worden voor kleine initiatieven die acteurs, klassieke
muzikanten of beeldende kunstenaars uit hun zolderkamer halen en in de publieke ruimte brengen. Ook de
lokale media kunnen een belangrijke rol spelen in het bekendmaken van jong talent.
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10. SOLIDAIRE GEMEENTE
STANDPUNT
Ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit zijn belangrijk. Ze dragen bij tot een meer open
en solidaire samenleving. We vinden dat het gemeentebestuur moet blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking en op initiatieven van Brasschaatse organisaties die op dat vlak actief zijn. We zien Brasschaat
als een warme gemeente die inzet op mondiale solidariteit, een gemeente waar solidaire burgers elkaar
vinden in de talrijke verenigingen voor internationale solidariteit. Nieuwkomers, die hier meestal belanden
als gevolg van een onrechtvaardige wereldorde, zijn welkom en kunnen rekenen op een menswaardige
opvang.

ONZE VOORSTELLEN
ÉÉN. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MAG HET WAT MEER ZIJN?
• Het gemeentebestuur toetst beleidsplannen aan de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, met daarin
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
• Er wordt een mondiaal ambtenaar aangesteld, die het overzicht bewaart over de bestuurlijke initiatieven.
Het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking moet minstens 0,7 procent van de gemeentebegroting bedragen.
• Het budget wordt evenwichtig verdeeld tussen de Noordwerking, de Zuidwerking, noodhulp en ondersteuning van 11.11.11 als koepelorganisatie.
• Ontwikkelingssamenwerking mag niet worden gehanteerd als instrument voor city marketing.
• Er moeten voldoende mensen en werkingsmiddelen beschikbaar zijn voor de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
• We steunen organisaties die werken rond internationale solidariteit en die de Brasschatenaar sensibiliseren en organiseren rond Noord-Zuid thema’s.
• We bouwen Brasschaat verder uit als FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewustmakingscampagnes.

TWEE. RECHTVAARDIGE WERELDORDE
• We verklaren Brasschaat TTIP-vrij.
• We werken samen met andere steden en gemeenten in de strijd tegen internationaal onrecht.

DRIE. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
• We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen. Nieuwkomers willen we beschermen tegen
huisjesmelkers.
• We beschermen nieuwkomers tegen sociale dumping en uitbuiting.
• De Lokale Brasschaatse Politie doet geen huiszoekingen bij burgers die mensen zonder papieren onderdak bieden.
• Nieuwkomers moeten gemakkelijker de Nederlandse taal kunnen leren.
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VISIE
De Brasschaatse burger is een solidaire burger. Dat vertaalt zich in de brede waaier van organisaties en
initiatieven in onze gemeente. Van het gemeentebestuur wordt verwacht dat het deze solidariteit versterkt.
Het ontwikkelingsbeleid van de gemeente richt zich op sensibilisering over internationale onrechtvaardigheid en het belang van duurzame ontwikkeling. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, voorziet
voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking en kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid.
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 die door de Verenigde Naties werden uitgetekend, zijn de
leidraad voor het gemeentelijk beleid.

EÉN. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MAG HET WAT MEER ZIJN?
We verhogen het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legislatuur leggen we een financiële norm vast waarbij een groeipad wordt afgesproken richting 0,7 procent
van de gemeentebegroting. De subsidie van Vlaanderen mag niet worden meegerekend in dit budget. Dat
budget wordt op een evenwichtige manier besteed.
De werking van de GROS moet richtinggevend zijn en dat veronderstelt dat die raad over voldoende middelen beschikt.
Brasschaat is een FairTradeGemeente en dat is goed. De gemeente moet volop gaan voor een breed duurzaam aankoopbeleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. Bij de aankoop van
bouwmaterialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets
worden afgenomen. Aan dat aankoopbeleid kan de gemeente een bewustmakingscampagne over ongelijke handelsverhoudingen koppelen.

TWEE. RECHTVAARDIGE WERELDORDE
We roepen Brasschaat uit tot Vlaamse ‘TTIP-vrije gemeente’ en sturen daarmee een sterk signaal over de
gevaren van dat internationaal handelsakkoord.
Brasschaat moet wegen op het internationaal beleid om het onrecht in de wereld te bestrijden door samen
te werken met andere steden en gemeenten.

DRIE. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de globalisering, de economische crisis en de oorlogen – waarvoor het Westen vaak mee de verantwoordelijkheid
draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan.
De gemeente voorziet in een passend woningaanbod voor asielzoekers die reeds in de gemeente verblijven. Aan wie erkend is als vluchteling of een statuut heeft van subsidiaire bescherming, verhuurt de gemeente gedurende minimum twee jaar een starterswoning om inburgering en integratie mogelijk te maken.
Voor de eerste opvang is de investering in een permanent vluchtelingentehuis noodzakelijk.
Huisjesmelkers of malafide werkgevers zien in vreemdelingen en nieuwkomers een gemakkelijk slachtoffer. De gemeente moet meer tussenkomen om mensen tegen deze wanpraktijken te beschermen. Dat is
goed voor die mensen zelf en goed voor iedereen. Anders creëer je een negatieve spiraal naar beneden.
We kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen. Wie de hel heeft moeten
ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een leven op te bouwen. Wij willen van
Brasschaat een ‘huiszoekingsvrije gemeente’ maken, naar het voorbeeld van tientallen andere gemeenten.
Het houdt in dat de burgemeester het engagement opneemt de politie niet te laten binnenvallen in huizen
waar mensen zonder papieren opvang krijgen.
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Iedereen die hier woont heeft het recht de Nederlandse taal te leren. Ook mensen zonder papieren. De lange wachtlijsten voor taallessen in het volwassenenonderwijs moeten prioritair aangepakt worden. Kennis
van het Nederlands is belangrijk om te kunnen genieten van sociale voorzieningen, sociale huisvesting enz.
, maar het mag geen toelatingsvoorwaarde worden. Taallessen kunnen optimaler door ze meer op maat
te organiseren, ingebed in de sociale context, bijvoorbeeld als huurder, werknemer, wijkbewoner, ouder…
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11. FINANCIEEL GEZONDE
GEMEENTE
STANDPUNT
Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan, waar gaat het geld naartoe? Niemand wil het geld door ramen en deuren gooien en niemand wil een torenhoge schuldenberg. De keuzes
die het huidige gemeentebestuur maakt zijn niet onze keuZes. De bouw van het Nieuwe Administratief
Centrum kost ondertussen meer dan 10 miljoen en de oorspronkelijk geraamde kosten lopen blijkbaar na
elke controle op. De gemeente wil uitpakken met prestigeprojecten en verpatst ondertussen gemeentelijke
eigendommen. Ze verarmt de gemeente daardoor naar de toekomst toe. Wij maken andere beleidskeuzes:
we investeren meer in sociale uitgaven en stoppen de uitverkoop.

ONZE VOORSTELLEN
EÉN. BELASTINGVERSCHUIVING NAAR GROTE VERMOGENS EN
PROJECTONTWIKKELAARS
• Bij de federale overheid dringen we aan op een herziening van de berekening van de personenbelasting,
zodat men meer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.
• Bij grote projecten leggen we, naar het voorbeeld van Vilvoorde -, een ‘projectlast’ op, waarvan de opbrengsten gebruikt worden voor betaalbare huisvesting.

TWEE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET
GEMEENTEFONDS
• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om de dotatie voor het Gemeentefonds met 15 procent
op te trekken.

DRIE. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
• De meerjarenplanning moet, ten gunste van de sociale noden van de gemeente, aangepast worden. Armoede en betaalbare huisvesting moeten, naast sociale voorzieningen en ouderenzorg prioritair worden
in de beleidsdoelstellingen.
• Deze sociale noden vormen de leidraad voor het aanvragen en gebruik van fondsen van andere overheden.
• De uitverkoop van gemeentelijk patrimonium aan projectontwikkelaars en ondernemers wordt gestopt.

VISIE
EÉN. BELASTINGVERSCHUIVING NAAR VERMOGENS EN
PROJECTONTWIKKELAARS
De fiscus ontziet personen met grote vermogens. De belastingen op inkomsten uit vermogen (roerende
voorheffing) worden niet vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen zoals dat wel het geval is met de
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personenbelasting op de lonen en uitkeringen. In Brasschaat bedraagt de aanvullende personenbelasting 6
procent. Al wie zijn of haar inkomen voornamelijk uit fortuin verkrijgt, betaalt daar dus geen gemeentelijke
belastingen op. Een herziening van de berekening van de personenbelastingen, zodat in de toekomst ook
met inkomsten uit de grote fortuinen rekening wordt gehouden, dringt zich op.
Zo kunnen de gemeenten hun inkomsten verhogen en dragen de allerrijksten daar ook in bij.
Projectontwikkelaars worden nu in de watten gelegd door het gemeentebestuur, zonder veel tegenprestatie. Wij voeren een ‘projectlast’ in, zoals in Vilvoorde. (Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Woongemeente’)

TWEE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET
GEMEENTEFONDS
Het gemeentebestuur gaat gebukt onder de maatregelen van de rechtse regeringspartijen. De partijen van
de huidige gemeente-coalitie, N-VA en CD&V, stemden op Federaal en Vlaams niveau met de andere politieke partners een aantal belastingverlagingen die een rechtstreekse negatieve invloed hebben op de gemeentebegroting. Zo moet Brasschaat rekening houden met de verminderde belastingopbrengsten door
de Federale taxshift en de Vlaamse vrijstellingen van onroerende voorheffing. We dringen er bij de Vlaamse
overheid op aan de dotatie van het Gemeentefonds met 15% te verhogen.

DRIE. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
Net zoals bij een gezinsbudget, maakt het gemeentebestuur maatschappelijke keuzes bij haar begroting.
De huidige coalitie investeert veel in stenen. Wij investeren in mensen.
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GEEF ONS VLEUGELS
STEUN ONZE CAMPAGNE
⊲ KIES EEN AFFICHE EN HANG ZE UIT
⊲ LIKE & SHARE ONZE VISUALS OP
DE SOCIALE MEDIA

brasschaat@pvda.be
5 euro

