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AALST, september 2018

Beste Aalstenaar

Een doelgericht en ecologisch bestuur voor Aalst is mogelijk. Groen Aalst doet een aantal
voorstellen om dit de komende zes jaar te bereiken. Het is een totaalproject met progressieve,
sociale en ecologische elementen. Concrete voorstellen en vernieuwende ideeën die het
leven van elke Aalstenaar aangenamer kunnen maken. En dit met een zuinig beleid zonder
extra schulden en belastingen.

Ons project is progressief. We willen maximale betrokkenheid van elke burger. Groen wil
geen besluitvorming over het hoofd van de mensen. Inspaak bij aanvang van de
gemeenteraad, gemeentelijke referenda en wijkbudgetten. We willen wijkwerking en
dorpsverbondenheid stimuleren en ondersteunen.

Iedereen moet zich goed voelen in Aalst. Door preventie, straathoekwerk en gerichte
handhaving van de orde, bekomen we een veilige plek waar het goed samenleven is.

Ons project is sociaal. Elke Aalstenaar moet automatisch die steun krijgen waar hij recht op
heeft. Voor de meest kwetsbaren steken we een tandje bij. Via onderwijs, vorming en een
duurzame job werken we aan emancipatie en integratie. Betaalbaar en kwalitatief wonen is
een basisrecht voor elke burger. We zetten in op energiezuinige huur- en koopwoningen.

Ons project is ecologisch. Groen wil blijvend investeren in groen en natuur. Meer bomen in
de straat, meer parken, sport- en speelpleinen, … Het is gezond, maakt mensen gelukkiger
en zorgt ervoor dat wonen in onze woonkernen opnieuw aantrekkelijker wordt. We willen
groen in de nabije omgeving van elke Aalstenaar.

We pakken de klimaatverandering aan door fossielvrij te verwarmen en voluit in te zetten op
hernieuwbare energie fors te steunen en dit haalbaar te maken voor iedereen.
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Alle burgers, niet in het minst onze kinderen, moeten overal veilig naartoe kunnen fietsen
door de uitbouw van een veilig fietsroutenetwerk. Élke deelgemeente krijgt snelle
fietsverbindingen en wordt ruimschoots bediend door openbaar vervoer. Op die wijze blijft
de centrumstad vlot bereikbaar voor ieder zonder te verstikken in het autoverkeer.
Groen presenteert zich aan de kiezer als een team van enthousiaste, betrokken en diverse
mensen die het goed menen met hun stad en al haar inwoners. We trachten zoveel mogelijk
mensen te overtuigen dat wij Aalst resoluut beter kunnen maken.
Wanneer u dat ook wil kan u ons sterker maken door ons te steunen op 14 oktober.
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1. Participatie gaat verder dan burgers de indruk geven dat ze mee mogen beslissen.
a. In heel wat West-Europese democratische landen wordt de roep naar burgerparticipatie
steeds groter. Initiatieven van onderuit voeden steeds vaker diverse processen van
democratische vernieuwing. Samen met burgers en het middenveld wil ook Groen de
relatie tussen burger en overheid actualiseren. We willen ruimte creëren voor inspraak,
participatie, co-creatie en –beheer en partnerschappen ontwikkelen met
burgercollectieven. Zo kan de expertise van burgers worden gevalideerd in beleidvoering
en daarmee samenhangende beleidsinvesteringen.
b. Groen wil luisteren naar wijkcomités, adviesraden en verenigingen. Voor Groen zijn ze
meer dan schaamlapjes om participatie te verantwoorden. De indruk ontstaat dat
adviesraden en verenigingen soms monddood worden gemaakt. Advies is voor Groen geen
noodzakelijk kwaad maar een verrijking om gedragen en kwalitatieve beslissingen te
nemen. Groen wil op deze manier experimenteren met nieuwe vormen van participatieve
democratie.
c. Burgers (al dan niet gegroepeerd in wijkcomités of verenigingen) moeten de mogelijkheid
krijgen om vragen te stellen of voorstellen te formuleren tijdens het vragenuurtje van de
gemeenteraad. Op die manier zullen meer inwoners rechtstreeks bij de besluitvorming
worden betrokken. Het vermijdt ook jarenlang politiek getouwtrek en partijpolitieke
recuperatie. Uiteraard blijft het de gemeenteraad die beslist, waarna het College van
Burgemeester en Schepenen de uitvoering garandeert.
d. Omdat te veel beleidsdomeinen onderbelicht blijven, wil Groen dat adviesraden in ere
worden hersteld en vanuit de administratie de nodige ondersteuning krijgen. Op die
manier wil Groen bijdragen aan een participatieve democratie op alle grote
beleidsdomeinen. De samenstelling van de adviesraden is niet gericht op politieke
vertegenwoordiging maar op expertise van betrokken burgers. De voorzitters van de
adviesraden geven toelichting in de gemeenteraadscommissies en een uitgebracht advies
verdient binnen twee maanden een uitvoerig gemotiveerd antwoord.

Concrete voorstellen ‘burgerparticatie’
-

Elke burger moet een vraag kunnen stellen aan de gemeenteraad en alle fracties in de
gemeenteraad moeten de kans krijgen om hun standpunt met betrekking tot deze vraag
officieel kenbaar te maken.

-

Groen wil dat de Aalsterse gemeenteraad via livestream (video) wordt uitgezonden en is
van mening dat alle burgers deze opname moeten kunnen beluisteren ‘on demand’.

7

2. Meer groen omdat het gezond is en gelukkig maakt.
a. De stad Aalst trekt steeds meer mensen aan. We moeten ervoor zorgen dat onze stad voor
iedereen leefbaar en aantrekkelijk is en kan blijven. Natuur en groen spelen daar een
essentiële rol in. Meer natuur heeft een positief effect op onze fysieke en mentale
gezondheid. Zo is wetenschappelijk bewezen dat mensen gelukkiger worden wanneer ze
in een groene buurt leven. Daarom willen we aantrekkelijk groen op wandelafstand voor
elke Aalstenaar, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Mensen kunnen er elkaar
ontmoeten, kinderen kunnen er uitwaaien en ravotten, ouderen kunnen er een frisse neus
halen, ... Bovendien dragen we op die manier bij tot de biodiversiteit; de rijkdom van
planten en dieren.
b. Bomen en groen zorgen voor gezondere lucht in onze omgeving. Zo kan groen langs
drukke wegen, mits een correcte inplanting, fijn stof capteren en de luchtkwaliteit voor de
omliggende woonwijken aanzienlijk verbeteren. De aanwezigheid van voldoende groen en
water zorgen bovendien voor afkoeling. Ze zijn een betere keuze dan airco’s en
ventilatoren. Door de keuze voor groen in plaats van beton zetten we ook in op betere
infiltratie van regenwater en verminderen we de kans op wateroverlast. Water moet
opnieuw een prominente plaats krijgen in de stad. Het zorgt ook voor heel wat sfeer en
gezelligheid.
c. Vele bomen samen maken een bos en bossen zijn broodnodig. Het zijn unieke biotopen
die dus verschillende functies vervullen. We moeten – daar waar mogelijk – bomen,
bossen, parken, volks-, geveltuintjes, e.a. uitbreiden zodat alle Aalstenaars ten volle
kunnen genieten van de voordelen ervan. Privégroen kan mits goede afspraken ter
beschikking worden gesteld van omwonenden.
d. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het
platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed
of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Ons land ligt bezaaid met trage wegen.
Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle
wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag
fietsen en wandelen. In plaats van de slechte praktijk van trage wegen te laten verdwijnen
wil Groen net inzetten op het vervolledigen (en creëren) van een netwerk van trage wegen
en zo bv. een veilig alternatief traject bieden voor schoolgaande kinderen. Om nog te
zwijgen over de ecologische en recreatieve waarde ervan.
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3. We gebruiken niet meer energie dan nodig.
a. Energie is kostbaar en we mogen er niet kwistig mee omspringen. De stadsinfrastructuur
moet maximaal energie-efficiënt en - waar mogelijk - energieneutraal zijn. De stad kan de
nodige fondsen voorzien om de burger te ondersteunen wanneer deze haar voorbeeld
volgt om energie-efficiënte en neutrale woningen te realiseren. Ook als het gaat over
groendaken en geveltuinen moet de stad uitblinken en haar bewoners aanzetten om haar
voorbeeld te volgen.
b. De stad kan ook scholen en (jeugd)verengingen motiveren om hun infrastructuur groener
en klimaatneutraal te maken door ze financieel te ondersteunen bij het plaatsen van
energiezuinige installaties en groene speelinfrastructuur. Er kunnen allerlei initiatieven
worden genomen om kinderen het belang te doen inzien van de zorg voor onze planeet.
Bestaande educatiecentra kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
c. De huidige coalitie heeft geen visie m.b.t. windenergie. Dat werd onlangs bij de
vergunningsaanvraag van Aspiravi nogmaals pijnlijk duidelijk. De stad moet kleur
bekennen en aangeven waar windmolens wél kunnen. Groen herinnert het stadsbestuur
eraan dat zij een ambitieus klimaatplan hebben goedgekeurd, maar dat de doelstellingen
voorlopig verre van gehaald worden. Zonder windenergie wordt dat quasi onmogelijk.
d. Een Aalsters klimaatplan moet erop gericht energiegebruik in al zijn aspecten te beperken
tot een minimum. Dat kan gaan van het zorgen voor een degelijke fietsinfrastructuur, het
promoten van lokale handel, verstandig subsidiëringsbeleid ten voordele van energieefficiëntie tot de verplichting om bijvoorbeeld winkeldeuren in de winter gesloten te
houden. De stad moet er ook bijzondere aandacht voor hebben dat mensen die het minder
breed hebben, ook kunnen genieten van gezonde producten en van goed geïsoleerde
huizen. De klimaattoets moet ervoor zorgen dat er voor elke beleidsbeslissing wordt
nagegaan of ze niet in strijd is met de klimaatdoelstellingen van de stad.

4. We maken van Aalst een fiets- en wandelstad en weren zoveel mogelijk auto’s en
vrachtverkeer uit de kernen.
a. Ook beleidsbeslissingen op het vlak van mobiliteit moeten de klimaattoets doorstaan. We
kiezen voor meer fietsen en minder auto’s. Dat zorgt voor vlot en veilig verkeer. Denken
we maar aan de verkeerschaos en de daarbij horende onveiligheid nabij onze scholen. Om
nog maar te zwijgen van de ongezonde lucht die we daar inademen. De stad moet resoluut
kiezen voor veilige fietsinfrastructuur en auto’s en vrachtvervoer maximaal weren uit de
stad. Meer straten in de binnenstad worden permanent of op bepaalde uren autovrij.
b. Groen wil dat het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning
van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets),
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vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. Het principe is de
leidraad voor o.a. het Vlaamse mobiliteitsbeleid, omdat blijkt dat meer dan de helft van
de verplaatsingen met de wagen op korte afstanden gebeurt, die even goed te voet of met
de fiets afgelegd kunnen worden. Tot vandaag blijkt dat in Aalst de auto op de eerste plaats
komt: investeringen in openbaar vervoer of fietsinfrastructuur blijven beperkt en zijn het
eerste slachtoffer van besparingen. Groen wil daarin een omslag maken.
5. We vermijden afval en gebruiken het maximaal opnieuw als grondstof.
a. In een circulaire economie wordt afval hergebruikt als nieuwe grondstof. Dit betekent
winst voor milieu, gezondheid, sociaal beleid, tewerkstelling. Aalst moet ook een
draaischijf worden van de hergebruik-, herstel- en deeleconomie. Delen en ruilen zijn
immers het nieuwe ‘hebben’. Op die manier verkleinen we onze ecologische voetafdruk
en stellen we de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen veilig.
b. We sensibiliseren burgers om afval te voorkomen en hanteren het principe van ‘de
vervuiler betaalt’. Wie het financieel moeilijk heeft (sociaal), krijgt een financiële
tegemoetkoming in de afvalkosten. We plaatsen slimme vuilnisbakken en gebruiken
motivatietechnieken om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan. We ondersteunen
verpakkingsarme winkels en verbannen plastic zakjes op markten. We ondersteunen
afvalarme en duurzame evenementen (o.a. geen wegwerpbekers). We stimuleren en
ondersteunen de lokale kringloop- en deeleconomie: repair cafés, weggeefwinkels en de
vele deelinitiatieven.
6. We gaan spaarzaam om met water en zorgen dat water zijn natuurlijke weg kan volgen.
a. Water is kostbaar. We gaan er op een zuinige manier mee om. In publieke infrastructuur
gebruiken we geen drinkwater om planten te besproeien, voor fonteinen of om wc’s door
te spoelen. We vangen opgepompt water van infrastructuurwerken op en we recupereren
de warmte van ons afvalwater (riothermie).
b. Water moet een plek krijgen in het centrum van de stad en in de dorpskernen. Dit kan
door het zichtbaar maken van historische waterlopen in het stadscentrum of
ontmoetingsplaatsen te creëren langs de Dender. Ook dit zorgt voor meer gezelligheid en
maakt van Aalst een toeristische trekpleister.
c. Het regent steeds vaker heel hard. Dit veroorzaakt schade. Dat komt vooral omdat de stad
verhard is met gebouwen, asfalt en tuinen met tegels. Er gaat geen druppel doorheen. Om
wateroverlast te voorkomen zorgen we ervoor dat water traag wordt afgevoerd via wadi’s,
doorlaatbare parkings, bufferbekkens langs wegen en pleinen, daktuinen, een regenton in
de tuin, geveltuintjes, straten die water doorlaten, ...
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Concrete voorstellen ‘klimaat’:
-

Groen wil elk jaar minstens 5 ha bos realiseren en hiervoor de nodige financiële middelen
voorzien. Dit betreft voornamelijk uitbreiding van o.a. Wijngaargdpark, Gerstjens, Kluisbos,
… Groen wil een park, een bos, openbaar groen, … op 300 meter van elke woning.

-

Groen wil een Aalsters windplan dat duidelijk aangeeft waar windmolens wel en niet mogen
worden geplaatst. Daarover dient het stadsbestuur eerst in overleg te gaan met burgers.

-

-

Met Aalst Rainproof wil Groen de stad bestand maken tegen hevige buien. Dit doen we
samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Sterker nog: Rainproof
wil het gratis regenwater niet afvoeren, maar juist gebruiken.
Groen wil een volledige uitvoering van het initiële kwalitatieve klimaatactieplan.
Momenteel wordt zelfs maar een fractie uitgevoerd van het plan dat nu – na afroming
binnen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen – op tafel ligt.

7. Een stad moet ecologisch zijn en dus op mensenmaat.
a. Groen wil bestaande ruimtelijke structuurplannen respecteren en een ecologisch
ontwikkelingstraject ontwikkelen en realiseren dat beantwoordt aan het beleidsplan
Ruimte van de Vlaamse Overheid en de criteria van de Vlaamse Bouwmeester. We
willen werk maken van een duurzame stad waar we extra inzetten op digitalisering.
Zo kan Aalst voor een primeur zorgen onder de Vlaamse centrumsteden. Groen wil
een stad op mensenmaat waar wonen, schoollopen, werken, cultureel ontplooien,
ontspannen, sporten, wandelen, zich verplaatsen harmonisch kunnen samengaan. Zo
maken we wonen in de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen en wordt
de stadsvlucht en verkavelingswoede gestopt.
b. Bijkomende ruimtevragen worden bv. opgevangen door meer bouwlagen toe te laten
in die wijken en buurten waar dit kan en aangewezen is. Gedeeld en collectief
ruimtegebruik helpt mee de ruimtevragen op een zorgvuldige, slimme manier op te
vangen en het globale ruimtebeslag te beperken. Een wildgroei van projecten verstikt
de stad. We opteren voor renovatie en invulbouw in plaats van nieuwe open ruimte
aan te snijden.
c. Stadsontwikkeling en stadsvernieuwing zijn er voor alle bevolkingsgroepen. Ze
moeten dus sociaal zijn. Daarbij is er telkens aandacht voor de nodige (goedkope)
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energiezuinige huurwoningen, voor sociaal wonen, voor woningen voor gezinnen met
kinderen en voor nieuwe woonvormen. We beogen een goed evenwicht tussen
wonen, werken en de noodzakelijke wijkfuncties en -voorzieningen. We moeten
maximale inspanningen leveren voor autoarme en klimaatneutrale en dus leefbare
wijken met speelgelegenheid en groenvoorziening en water voor gezonde lucht en
rust.
d. De veilige bereikbaarheid van de woonwijk en kernen met openbaar vervoer, fiets, te
voet… is essentieel. Daarom moet er geïnvesteerd worden in kindvriendelijke,
toegankelijke en duurzame straten, parken en pleinen. Bij de inrichting van straten en
pleinen willen we er voor zorgen dat kinderen, senioren en mindervaliden er zich
welkom voelen en er zich veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dat betekent dat
we straten en pleinen ontwerpen op hun maat en dat we overal brede kwaliteitsvolle
voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen (zonder obstakels en met voldoende
verlichting) voorzien.
e. De dorpskernen moeten hun eigenheid kunnen bewaren. Groen wil werk maken van
een lijst met prioritaire BPA’s en RUP’s die op een moderne maar ecologische manier
worden ingevuld. Bij de vastlegging van de projecten en de uitwerking van de visie op
stadsontwikkeling speelt de GECORO een belangrijke rol. Ook wijkcomités en
burgerinitiatieven worden als waardevolle gesprekspartners aanzien.
Concrete voorstellen ‘stadsontwikkeling’
- Tereos moet open kaart spelen m.b.t. hun plannen op middenlange en lange termijn. De
hinder die de fabriek veroorzaakt voor mens en milieu moet maximaal worden ingeperkt.
Voor Groen is Tereos van harte welkom in industriezone in Aalst. Op die manier komen we
ruimschoots tegemoet aan banenverlies op ons grondgebied.
-

In ons opzet om extra groenpolen in de stad te creëren stellen we voor om het braakliggend
terrein aan de Cesar Haeltermanstraat om te vormen tot een park met speeltuin waar
jeugdbewegingen ook gebruik kunnen van maken. Nu de stad (Sport AG) de
sportinfrastructuur voor 30 jaar in erfpacht bezit, zou deze opportuniteit hier mooi bij
aansluiten.

-

In de woonwijk Immerzeel wil Groen een warmtenetwerk en minstens 20 % sociale
woningen. Tegelijk moet de stad haar verantwoordelijkheid nemen en de ingenomen open
ruimte compenseren. De stad moet inspanningen leveren die kinderen toelaten om naar
school te gaan in hun onmiddellijke omgeving.

-

Vanaf 2040 mag er in Vlaanderen (netto) geen groene ruimte meer verdwijnen. Aalst moet
hier pro-actief op inspelen en zelf al een ‘betonstop’ invoeren, bij voorkeur al tegen 2035.
Groen wil het verdwijnen van groene ruimte elk jaar fors doen afnemen en integendeel
inzetten op het vermeerderen ervan.
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8. Groen wil diverse vormen van kwaliteitsvol wonen realiseren voor iedereen.
a. Het woonaanbod in Aalst moet socialer, kwalitatiever, energiezuiniger en diverser. We
willen een mix van diverse woonvormen met een sterke toename van sociale woningen.
Ook wie het financieel moeilijk heeft, moet betaalbaar en kwalitatief kunnen wonen. Aalst
moet het Bindend Sociaal Objectief (BSO) van de Vlaamse overheid realiseren en daarom
moet werk worden gemaakt van 1000 extra sociale woningen. Bij de realisatie van nieuwe
woonprojecten, moet daartoe 20 % voorzien worden voor sociale woningen. Alleen op die
manier kunnen we de achterstand wegwerken.
b. De burger moet met vragen over de kwaliteit en duurzaamheid van zijn woning, zowel
fysisch als digitaal, terecht kunnen bij één loket. Daarbij is een open samenwerking met
huisvestingsmaatschappijen en privé-initiatieven van groot belang. Over huurprijzen moet
transparant worden gecommuniceerd. Op het Aalsters grondgebied moet werk gemaakt
worden van eerlijke prijzen voor kwaliteitsvolle, ecologische woningen. De stad kan
initiatieven nemen om burgers te begeleiden en financieel te ondersteunen bij collectieve
rennovaties. Op deze manier kunnen ook vormen van co-housing, particuliere
bouwgroepen, hospitawonen, coöperatieve projecten, e.a. worden gerealiseerd.
c. De verhuurmarkt moet voor iedere inwoner dezelfde regels hanteren. Door middel van
praktijktests kan nagegaan worden of deze ook effectief worden gerespecteerd. Er moet
speciale aandacht gaan naar de woonsituatie van 65-plussers.
d. We streven ernaar dat alle private huurwoningen over een conformiteitsattest
beschikken. Kwaliteitscoaches (van de dienst Toezicht) voeren hierop toezicht uit en
begeleiden de eigenaars bij het in orde stellen van hun pand ten voordele van de
woonkwaliteit van de huurders. De belasting op leegstand wordt aangescherpt om te
voorkomen dat ruimte onbenut blijft en verkrotting wordt tegengegaan. Daarnaast zullen
instrumenten als het sociaal beheersrecht, het voorkooprecht en de onteigening worden
ingezet om langdurig leegstaande en/ of zwaar verkrotte woningen opnieuw op de
woonmarkt te krijgen.
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Concrete voorstellen ‘wonen’
-

Groen wil op niveau van de stad kwaliteitscoaches inzetten om er maximaal voor te zorgen
dat sociale woningen worden aangeboden aan een correcte prijs en dat de
kwaliteitsnormen worden gerealiseerd. Burgers moeten met vragen over de kwaliteit van
hun huurwoning terecht kunnen bij hen.

-

De stad moet een project ontwikkelen dat erop gericht is de leegstand maximaal te
beperken, niet in het minst boven winkels. Hiertoe kan een taskforce worden opgericht
i.s.m. alle actoren.

-

Groen is voorstander van een sociaal verhuurkantoor in Aalst in de schoot van de Dienst
Wonen. Dat moet ervoor zorgen het aantal sociale verhuurwoningen op 5 jaar verdubbelt.

9. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen topprioriteit in de centra.
a. Groen wil duidelijke keuzes maken voor een bereikbare, gezonde en leefbare stad en dit
door efficiënt, aangenaam en betaalbaar verkeer. Het STOP-principe moet overal worden
gerespecteerd en een lussensysteem voor auto ‘s moet doorgaand verkeer uit de
binnenstad houden. Door in te zetten op andere verkeersmodi (fiets, openbaar vervoer,
deelauto ‘s, ..) kan het met minder auto ‘s en verbetert de leefkwaliteit en de
verkeersveiligheid in de stad en de dorpskernen.
b. De fiets is het aangewezen vervoermiddel voor de binnenstad en krijgt prioriteit bij
stadsplanning en (her)aanleg van wegen. Fietsers uit de stadsrand en de deelgemeenten
moeten veilig van en naar het centrum geraken. Een veilig en comfortabel
fietsroutenetwerk, waar mogelijk gescheiden van het autoverkeer, is daarbij noodzakelijk.
Niet de auto maar de fietser en voetganger worden aan de schoolpoort verwacht. De huur
van fietsen moet gratis zijn en fietsen moeten comfortabel en veilig achtergelaten kunnen
worden.
c. De stad en de deelgemeenten moeten vlot bereikbaar en makkelijk toegankelijk zijn voor
mindervaliden. Alle voetpaden hebben minstens een vrije doorgang van anderhalve
meter. Mindervaliden kunnen gebruik maken van taxicheques, krijgen een abonnement
om gratis gebruik te maken van het openbaar vervoer en hebben toegang tot het centrum
met een gemotoriseerd transportmiddel.
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d. De maximaal toegelaten snelheid in woonkernen en nabij scholen is 30 km/u. In de rest
van de bebouwde kom bedraagt de maximumsnelheid 50 km/u. Een duidelijk, uniform en
leesbaar wegbeeld zorgt voor een hogere acceptatiegraad van het geldende
snelheidsregime.
e. Aalst moet mee aan de kar trekken voor een kwalitatief en betaalbaar netwerk van
openbaar vervoer op het volledige grondgebied. De bussen van De Lijn moeten van en
naar de deelgemeenten rijden tot middernacht. Tot die tijd moet Aalst ook bereikbaar zijn
vanuit grote steden als Gent en Brussel.
f.

Groen wil veilige schoolomgevingen. De stad Aalst moet investeren in veilige
toegangswegen die ervoor zorgen dat leerlingen en hun ouders kunnen kiezen voor
duurzaam vervoer. Scholen kunnen over de netten heen samenwerken om het
leerlingenvervoer op het Aalsters grondgebied te organsieren. De stad moet vervoer van
alle kinderen tot 18 jaar subsidiëren. Schoolomgevingen moeten autoluw en verkeersveilig
zijn. Nabij allle scholen moet een veilige verkeerscirculatie gelden. Scholen die niet gelegen
zijn langs drukke verkeerswegen, worden tijdens de schooluren schoolstraat. Alleen
bewoners krijgen op dat moment nog toegang tot hun straat. Er kunnen veilige parkeeren kissand-ride-zones worden aangelegd op wandelafstand (tot 500 meter) van de school.

10. Vrachtverkeer en auto’s moeten zoveel mogelijk uit de woonkernen verdwijnen.
a. In woonstraten wordt 3,5 ton de maximumnorm voor vrachtverkeer. We stimuleren
bedrijven om hun logistiek en vrachtverkeer indien mogelijk via de waterweg te
organiseren. Laden en lossen van vracht in het centrum kan enkel nog met kleine
(elektrische) vrachtwagens of waar mogelijk met bakfietsen. Omdat autodelen de
noodzaak van het bezitten van een eigen auto drastisch vermindert, faciliteert de stad
autodelen op haar grondgebied en geeft ze zelf het goede voorbeeld met haar eigen
wagenpark.
b. Randparkings moeten de auto uit de binnenstad houden. Centrumparkings binnen de
wallenring (Hopmarkt, Houtmarkt, Varkensmarkt, Kroonparking, Peperstraat) kunnen
worden gebruikt door bewoners zodat auto’s van de straat worden gehaald en er meer
ruimte komt voor trage weggebruikers en openbaar vervoer. De parkings buiten de
ring (Burcht, Keizershallen, station, NAC) kunnen blijvend dienst doen voor winkel- en
vrijetijdsgebruik. Vanaf de randparkings moet er een vlotte verbinding worden
gerealiseerd naar het stadscentrum via het openbaar vervoer, fietstaxi’s, gedeelde
fietsen, kleine stadsbusjes, … Zo willen we ernstige inspanningen leveren om uitstoot
drastisch te verminderen.
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Concrete voorstellen ‘mobiliteit’
-

Groen wil tegen het eind van de volgende legislatuur (2024) overal waar auto’s sneller dan
30 km per uur mogen rijden een fietspad, bij voorkeur gescheiden van de rijweg of verhoogd
t.o.v. de rijbaan.

-

Groen wil dat fiersroutes niet stoppen aan de ring maar ook in het centrum zichtbaar zijn
via aangepaste ifrstructuur, bewegwijzering, …

-

Elk fietsknelpunt op de R41 (de Haring, Albrechtlaan, …) moet worden weggewerkt door
een veilige boven-, of ondergondse kruising om conflictsituaties te vermijden.

-

Groen wil de spoorlijn van Zottegem naar Aalst (gedeelte Burst – Aalst) verdubbelen en
electrificeren om deze lijn te optimalsieren ten voordele van de verbinding Aalst –
Zottegem.

11. We opteren voor brede scholen en betaalbare en kwalitatieve opvang en ondersteuning
voor alle Aalsterse kinderen en jongeren

a. In het kader van brede scholen wil Groen initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen in de
nabijheid van de school of op school kunnen deelnemen aan cultuur, sport en andere
vormen van vrijetijdsbesteding. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de ondersteuning
van de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Aansluiting met het vrijetijdsnetwerk
bevordert het welbevinden van kinderen op school, niet in het minst van nieuwkomers.
b. Kwalitatieve vormen van huiswerkbegeleiding en andere vormen van
opvoedingsondersteuning worden gefaciliteerd door de stad. Het Huis van het Kind en de
opvoedingswinkel kunnen in dit verband een coördinerende taak opnemen. Vooral bij de
begeleiding van sociaal kwetsbare kinderen en jongeren kan de inzet van bijzondere
expertise een hefboom betekenen.
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12. Kinderen en jongeren hebben recht op veilige, gezonde en ecologische scholen.
a. Bij de bouw en verbouwing van scholen moet gedacht worden aan toegankelijkheid,
veiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid. De aanwezigheid van meer groen op
school of een evidente toegang tot de dichtstbijzijnde groene omgeving is voor ons
belangrijk. Scholen met beperkte oppervlakte kunnen o.a. werk maken van gevelplanten
of plantenbakken.
b. In de Aalsterse scholen moeten kinderen en jongeren kunnen kiezen voor lekkere,
gezonde en duurzame schoolmaaltijden. De schoolmaaltijden kunnen een of meerdere
keren per week veganistisch of vegetarisch aangeboden worden. We motiveren scholen
om fris drinkwater makkelijk en gratis toegankelijk te maken en stimuleren hen om
herbruikbare flessen te gebruiken. Groen Aalst wil scholen ondersteunen bij de
omschakeling naar gezonde drank- en snackautomaten.

13. Aalsterse scholen moeten een weerspiegeling worden van de samenleving.
a. Groen wil eerlijke en diverse scholen. We willen scholen die diversiteit uitademen en die
eerlijke, gelijke kansen aanbieden aan alle leerlingen ongeacht achtergrond, afkomst,
geaardheid of religieuze keuze. Groen wil daarom het GOK-beleid van Aalsterse scholen
actief ondersteunen. Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door
goedkopere computers en internettarieven aan te bieden via de school. Armoede mag
geen bepalende factor zijn voor iemands studiekansen.
b. Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. OKAN- en ALFA-klassen moeten ervoor
zorgen dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk het Nederlands onder de knie krijgen,
de voertaal in het stedelijk onderwijs. Daarnaast is de toenemende veeltaligheid zowel
een uitdaging als een troef. Inzetten op functioneel veeltalig leren, waarbij je de
talenkennis van je leerlingen benut om hun taalvaardigheid in Nederlands te ontwikkelen,
zorgt voor taalbewustzijn en voor een open en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit.
c. Groen wil een integraal spijbelbeleid ondersteunen en faciliteren. We willen de reguliere
werking van welzijnspartners ondersteunen in het kader van herstelgericht werken. De
focus ligt daarbij op het herstel van beschadigde relaties door conflicten of
normoverschrijdend gedrag. Opbouwende alternatieven voor traditioneel straffen
kunnen zowel leerling, ouder als school ten goede komen.
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14. Scholen werken samen om segregatie en armoede te bestrijden
a. We willen schulden op school vermijden. Daartoe kunnen schoolkosten
inkomensgerelateerd zijn en alleszins worden beperkt tot een minimum. Tegelijk wil Groen
dat de stad een voortrekkersrol opneemt door een gedifferentieerde maximumfactuur toe
te passen in het stedelijk secundair onderwijs. Schoolkosten moeten – over de netten heen
– transparant zijn en tot een minimum worden beperkt zonder dat daarbij de
onderwijskwaliteit in het gedrang komt.
b. Via brugfiguren in het basisonderwijs zetten we in op kleuterparticipatie, zetten we in op
een vlotte overgang van het basis- naar het secundair onderwijs en voorkomen we
schooluitval. Scholen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning om werk te maken
van time-outprojecten (positief alternatief voor uitsluiting), persoonlijke
ontwikkelingstrajecten en de organisatie van duaal leren (leren en werken).
c. We stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking tussen alle leerkrachten en scholen in
Aalst op het vlak van genderbewust onderwijs, kleuterparticipatie, omgaan met diversiteit,
integratie van kinderdagverblijven en kleuterscholen, voorkomen van segregatie
(inschrijvingsbeleid), …
Concrete voorstellen ‘onderwijs’:
-

Schoolgebouwen moeten voldoen aan veiligheidsvoorschriften maar ook rond de school
moet een veilige en gezonde omgeving worden gecreëerd voor kinderen en jongeren. Zo
kunnen sommige lessen ook buiten worden gegeven. Voor fietsers betekent dit de aanleg
van fietspaden op de voornaamste toegangswegen naar school. Voor voetgangers betekent
dit tevens veilige voetpaden en overgangen op de belangrijkste toegangswegen naar de
school. Er wordt werk gemaakt van een schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet
naar school gaan te stimuleren.

-

Groen wil eerlijke en diverse scholen. We willen scholen die diversiteit uitademen en die
eerlijke, gelijke kansen aanbieden aan alle leerlingen ongeacht achtergrond, afkomst,
geaardheid of religieuze keuze. Groen wil daarom het GOK-beleid van Aalsterse scholen
actief ondersteunen. Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door
goedkopere computers en internettarieven aan te bieden via school. Armoede mag geen
bepalende factor zijn voor iemands studiekansen.

-

Via brugfiguren in het basisonderwijs zetten we in op kleuterparticipatie, zetten we in op
een vlotte overgang van het basis- naar het secundair onderwijs en voorkomen we
schooluitval. Scholen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning om werk te maken
van time-outprojecten (positief alternatief voor uitsluiting), persoonlijke
ontwikkelingstrajecten en de organisatie van duaal leren (leren en werken).
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15. Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen spelen in Aalst, zowel in de wijk als in de
jeugdbeweging.
a. In Aalst kunnen kinderen en jongeren helaas nog weinig rekenen op interessante
speelruimte. Het is niet verwonderlijk dat het plaatsen van ijzeren voetbalkooien op
waardeloze locaties, zorgt voor overlast. Groen wil samen met kinderen, jongeren en hun
ouders zoeken naar veilige en interessante speelaccommodaties.
b. Het is Groen menens als het gaat over jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Heel wat van
onze kandidaten hebben daar geleerd wat democratie is, beleid en organisatie. Het is
tegelijk een kracht en een zwakte dat alles vanuit de jongeren zelf moet komen, maar dat
mag geen excuus zijn voor het stadsbestuur om jeugdwerk niet tot een van haar kerntaken
te beschouwen. Het is ontoelaatbaar dat lokalen van jeugdbewegingen niet voldoen aan
veiligheids- en gezondheidsregels. De stad moet haar verantwoordelijkheid nemen en de
nodige renovatiewerken financieren. Ze kan bovendien garanties geven aan scholen zodat
deze hun infrastructuur ter beschikking kunnen stellen aan jeugdverenigingen.
c. Groen pleit ervoor om samen met alle vertegenwoordigers van het jeugdwerk (jeugdraad
VONK) na te denken over hoe kinderen en jongeren oprecht ernstig kunnen worden
genomen in Aalst en hoe ze meer kunnen wegen op beleidsbeslissingen.

Concrete voorstellen ‘jeugd’:
-

Groen wil een ‘kindertoets’ bij alle openbare werken. Alle zwarte zones moeten in kaart
worden gebracht en openbare ruimte moet kindvriendelijk worden om meer kansen te
bieden aan jongeren om jong te zijn.

-

Er wordt een taskforce opgericht die alle infrastructurele noden op het vlak van veiligheid
en gezondheid in jeugdlokalen in kaart brengt en een plan opmaakt om deze in een periode
van 3 jaar weg te werken.

19

16. We moeten armoede definitief naar het verleden verwijzen.
a. De afgelopen jaren heeft de stad geen ambitie getoond om armoede te bestrijden. Het
OCMW beperkte zich tot de wettelijk verplichte basistaken. Daarnaast werd ook flink
gesnoeid in de subsidiëring van het maatschappelijk middenveld. Bovendien werd het mes
gezet in de mogelijke steunmaatregelen waarop cliënten een beroep kunnen doen. In Aalst
wordt ongeveer 1 kind op 10 geboren in een kansarm gezin (11,4%) en het gaat helaas in
stijgende lijn. Groen wil dat de stad differentieert in haar dienstverlening en guller is voor
mensen die het echt nodig hebben.
b. Via opleiding en het inzetten van en de samenwerking met ervaringsdeskundigen moeten
hulpverleners een beter inzicht krijgen op de leefwereld van mensen in (kans)armoede.
Het versnipperde en soms onduidelijke dienstverleningslandschap (sociale kaart) is nefast,
zowel voor mensen die hulp nodig hebben als voor de hulpverleners zelf. De inzet van
extra straathoekwerkers kan ervoor zorgen dat mensen sneller de weg vinden naar
hulpverlening.
c. In 2014 waren er gemiddeld 3.479 niet-werkende werkzoekenden in Aalst. Dit komt
overeen met een werkloosheidsgraad van 8,85%. Het aantal werklozen in Aalst stijgt. Het
hebben van een job is een belangrijke hefboom inzake armoedebestrijding. Niet iedereen
kan echter terecht in de reguliere economie. Voor hen is een aangepaste tewerkstelling
op basis van de individuele noden en competenties wenselijk. De sociale economie vervult
hierbij een belangrijke rol. Groen wil dat meer werknemers tewerkgesteld kunnen worden
in de sociale economie (Teleshop, De Loods, …) en dat mogelijkheden in het kader van
PWA en Artikel 60 beter worden onderzocht en uitgebouwd.
Concrete voorstellen ‘armoede’
-

Armoede is een fenomeen met vele facetten. Het is niet voldoende om een uitkering te
geven. Om mensen uit de armoede te krijgen zijn inspanningen op alle beleidsdomeinen
nodig. Groen wil een échte armoedetoets in elke beslissing die het College van
Burgemeester en Schepenen neemt.

-

Een energiecoördinator moet mensen in kansarmoede begeleiden m.b.t. het nemen van
maatregelen in het kader van energiebesparing.

-

Groen wil een Aalsters Sociaal Platform oprichten. Dit is samengesteld uit een derde
vertegenwoordigers uit de politieke fracties, een derde experten sociaal beleid en een derde
uit vertegenwoordigers (vrijwilligers) uit verenigingen die actief zijn in de sociale sector. Met
het verdwijnen van het OCMW ontstaat de noodzaak voor overleg omtrent sociale
aangelegenheden in Aalst. De stad van Daens moet opnieuw een voortrekkersrol opnemen
als het aankomt op sociaal beleid.
20

17. Diversiteit is een niet evidente rijkdom waar we samen moeten aan werken.
a. Groen wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen
daadkrachtig en gericht aanpakken. 'Verbinding' is daarbij het sleutelwoord. Problemen
los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Daartoe kunnen interculturele
bemiddelaars worden ingezet zodat de eigenheid van elke gemeenschap wordt
gerespecteerd. Lokaal integratiebeleid maak je ook samen met je inwoners. Het lokaal
bestuur moet initiatieven ondersteunen (bv. via vorming) die integratie en interculturele
samenwerking tot doel hebben. We ondersteunen drempelverlagende sportieve of
culturele initiatieven, jeugdbeweging, ouderenwerking, buurtfeesten,… waar mensen van
verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.
b. Groen wil dat het spreken van Nederlands op alle mogelijke manieren wordt gestimuleerd
maar dat er tegelijk respectvol wordt omgegaan met anderstaligheid. Via laagdrempelige
initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands oefenen en tegelijk informatie krijgen over
lokaal beleid. In een overgangsfase kunnen tolken een belangrijke rol spelen. We voorzien
in voldoende en voldoende gedifferentieerde mogelijkheden om de Nederlandse taal te
leren. Inburgeringscursussen, taallessen en opleidingen sluiten zoveel als mogelijk aan op
de concrete leefsituatie van mensen.
c. Scholen moeten een weerspiegeling worden van de samenleving. Groen wil Aalsterse
scholen ondersteunen die diversiteit uitademen en gelijke kansen hoog in het vaandel
dragen. Elke leerling moet ongeacht zijn/haar school of achtergrond, dezelfde kansen
aangeboden krijgen. De stad moet initiatieven nemen om de sociale mix in de Aalsterse
scholen te bewerksteligen. Daarbij kunnen brugfiguren een belangrijke rol spelen.
18. We maken een erezaak van antidiscriminatie en antiracisme.
a. De stadsdiensten moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Zij moeten er een erezaak van
maken dat iedereen op een vriendelijke en professionale manier een correcte
dienstverlening krijgt. Groen streeft naar actief pluralisme en gelooft in dialoog. Het
stadsbestuur moet gestructureerd in eerlijke en gelijkwaardige dialoog gaan met
vertegenwoordigers uit het middenveld en diverse gemeenschappen.
b. Groen wil dat Aalst zich solidair en gastvrij opstelt ten opzichte van asielzoekers, erkende
vluchtelingen en subsidiair beschermden. In het bijzonder voor zwangere vrouwen zonder
wettig verblijf voorzien we kwalitatieve medische zorgen, voor en na de bevalling. De
rechten van minderjarigen, ook al hebben ze geen verblijfspapieren, moeten
overeenkomstig het VN-kinderrechtenverdrag, gegarandeerd blijven. Daarom
ondersteunen we organisaties die zich hun lot aantrekken.

19. Wat goed is voor mensen met een handicap is goed voor iedereen.
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a. De infrastructuur rondom openbare gebouwen, buurthuizen, horecavoorzieningen moet
toegankelijk(er) zijn voor personen met een handicap. Bij het zetten van straatmeubilair
in publieke ruimtes, aanpassing van voetpaden en inplanting van voorzieningen wordt
specifieke aandacht besteed aan voldoende vrije doorgang voor rolstoelgebruikers,
slechtzienden en blinden. Groen wil in dit verband een masterplan opmaken in
samenspraak met de gebruikers en de doelgroep.
b. We treffen maatregelen voor gelijke kansen voor beoefening van sport, cultuur en
recreatie door mensen met een handicap en zetten verdere acties om verenigingen en
clubs te sensibiliseren om een aanbod uit te werken.
20. De stad Aalst moet een schoolvoorbeeld worden op het vlak van gendergelijkheid.
a. De stad vervult een voorbeeldfunctie in het doorbreken van traditionele rollenpatronen
tussen mannen en vrouwen. Op alle beleidsdomeinen wordt er aandacht besteed aan
gender met gelijke kansen voor vrouwen en mannen en voor wie zichzelf niet binnen één
van beide categorieën definieert. Als open en tolerante stad kiezen we voor een
uitgesproken en geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in
onze stad.
b. We bevorderen een gendervriendelijk arbeidsklimaat. We zetten in op het doorbreken van
klassieke gendernormen en stereotiepen in onze communicatie en in de beeldvorming. In
haar communicatie gebruikt de stad consequent genderneutrale uitdrukkingen. We
bewaken de gelijke beloning en promotiekansen voor vrouwen. We zetten in op acties om
seksisme en grensoverschrijdend gedrag te bannen.

Concrete voorstellen ‘gelijke kansen en diversiteit’
-

Er moeten quota worden gehanteerd waarbij duidelijk wordt dat de stad diversiteit
omarmt. Zo kijken we uit naar een divers politiekorps, een divers ambetenarenkoprs, …

-

Groen wil een actief beleid voeren tegen racisme en discriminatie. Via praktijktesten en
initiatieven als ‘mystery shopping’ kan racisme en dicriminatie worden opgespoord en
vervolgens aangepakt.

-

Groen wil minstens twee intercultureel bemiddelaars inzetten om culturele gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.
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21. Groen wil kwalitatieve en vooral betaalbare kinderopvang voor elke ouder die daar nood
aan heeft.
a. Groen wil de kindvriendelijkheid van onze stad in de eerste plaats meten aan de
aanwezigheid van voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang voor elke
ouder in Aalst die hiervan gebruik wil maken. Naar analogie met het sociaal
verhuurkantoor wil Groen ook een sociaal kantoor voor kinderopvang dat streeft naar
een gezonde mix in alle opvanginitiatieven.
b. Daarnaast wil Groen ook garanties voor kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, niet
alleen op schooldagen maar ook tijdens schoolvakanties. Er moet worden onderzocht
of een samenwerking van de stad met de scholen een oplossing kan bieden voor het
schrijnend tekort aan voor- en naschoolse opvang in Aalst. De stad kan in dit verband
alvast de nodige administratieve en financiële ondersteuning geven.

22. Senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.
a. We willen de draagkracht van ouderen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk
zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen in hun eigen woning en in hun vertrouwde
leefomgeving. Daarbij wil Groen inzetten op een aangepaste woning, sociale
contacten, bereikbare voorzieningen en een leeftijdsvriendelijke inrichting van de
openbare ruimte, aangepast openbaar vervoer, communicatie op maat, deelname
aan sport, spel en cultuur, ... Deze levensfase overspant immers vaak een periode van
25 à 30 jaar.
b. We bundelen inspanningen om werk te maken van meer kleinschalige, buurtgerichte,
innovatieve en aangepaste woon- en opvangvormen voor senioren. Naast
toegankelijk groen in de buurt installeert de stad ook veel meer rustbanken op
aangename plaatsen, in een opstelling die sociaal contact stimuleert. We ijveren voor
meer openbare toiletten. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van dagelijkse lokale
voorzieningen is cruciaal voor de globale tevredenheid van ouderen over hun
omgeving.
c. We ondersteunen de werking van de Seniorenraad en de lokale raden en valoriseren
de inspraak en participatie van ouderen in de wijk.
23. Aalst moet de omslag maken naar leeftijdsvriendelijke stad, niet in het minst voor alle
senioren.
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a. Het OCMW zorgt – als openbaar bestuur – ook zelf voor betaalbare en kwaliteitsvolle
dienstverlening. Betaalbare zorg op maat van ouderen blijft hierbij het
richtinggevende principe. De factuur van het woonzorgcentrum of de
assistentiewoning moet transparant en correct zijn. Voor senioren met onvoldoende
financiële middelen wordt het principe van de onderstandswoonst (steun van het
OCMW) en de onderhoudsplicht (steun van vermogende familieleden) correct
toegepast.
b. Ouderen hebben het recht om ook op het einde van hun leven de regie over het leven
te behouden. We informeren breed over patiëntenrechten, palliatieve zorgen en
euthanasie in de eigen zorgcentra en gaan hiervoor het gesprek aan met de andere,
niet-stedelijke centra.

Concrete voorstellen ‘ouderenbeleid en ziekenzorg’ :
-

Om tegemoet te komen aan het tekort aan Aalsterse huisartsen kan de stad ondersteuning
geven bij de organisatie van wachtposten, huisbezoeken vergemakkelijken, meer
preventiecampagnes organiseren en financieren, …

-

Betaalbare nabije ziekenhuiszorg blijft voor Groen prioritair. Het ASZ moet zijn openbaar
karakter ten volle bewaren. We zullen niet toelaten dat privépartners de bestuursorganen
domineren. Samenwerking met privéziekenhuizen kan alleen wanneer daar conventionele
tarieven worden gehanteerd.
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24. Cultuur moet divers zijn, voor en door alle Aalstenaars, en de stad moet dat faciliteren.
a. Aalst is als centrumstad met een sterke identiteit, een vrolijk kritisch karakter en een
stijgend aantal inwoners, gebaat met een mensgericht en transformatief
cultuurbeleid. Het stadsbestuur bepaalt de cultuur niet maar detecteert wat leeft,
zoekt middelen en faciliteert. Een cultuurbeleid moet vertrekken vanuit de mensen,
niet vanuit de strategische doelstellingen van bedrijven of individuen. In deze sfeer
kunnen nieuwe dingen worden geabsorbeerd en omarmd, vindt diversiteit een plek en
wordt de beeldvorming van een stad gezamenlijk bepaald. Een diversere bevolking
heeft nood aan een diverser aanbod van muziek, film, theater, … het ganse jaar door.
Cultuur en kunst brengen mensen samen.
b. Groen omarmt Aalsterse verenigingen en hun initiatieven. De stad Aalst moet ruimte
bieden om ideeën en initiatieven van burgers mogelijk te maken. Ze biedt verenigingen
en culturele initiatieven de fysieke ruimte die nodig is om zich op cultureel vlak te
kunnen ontplooien. Groen wil het volledige culturele aanbod de nodige zichtbaarheid
geven bij geïnteresseerde burgers. De cultuurraad wordt zo divers mogelijk
samengesteld, professioneel ondersteund en hun adviezen worden vertaald in
beleidskeuzes en realisaties.
c. Groen wil dat alle burgers meer worden betrokken bij artistieke projecten. We vragen
meer ruimte voor burgerparticipatie in kunstprojecten. Heel wat Aalstenaars leveren
op hun manier een bijdrage aan kunstbeleving en presentatie. Ze moeten hierin veel
meer ondersteuning en appreciatie krijgen van het stadsbestuur. De stad Aalst kan een
creatieve locatie realiseren waar kunstenaars, artiesten en mensen met frisse ideeën
welkom zijn.

25. Aalst moet zijn erfgoed en zijn diversiteit omarmen en tonen.
a. Het materieel en immaterieel erfgoed uit het verleden geeft mee betekenis aan het
heden. Daarom willen we erfgoed niet alleen optimaal bewaren en beschermen, maar
zeker actief ontsluiten en publiek toegankelijk maken. Wij willen de stadsarcheologen
en stedelijke monumentenzorgers actief betrekken bij die vergroting van het
maatschappelijke draagvlak. Ze krijgen daartoe de nodige ruimte voor onderzoek,
inventarisatie en documentatie.We willen de samenwerking tussen musea versterken
en hen uitdagen om buiten de museummuren actief te zijn.
b. We willen meer aandacht en zichtbaarheid geven voor het erfgoed van de diverse
gemeenschappen in onze stad en zullen onze erfgoedmusea daar extra toe uitdagen.
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c. Heemkundige kringen moeten blijvend ondersteund worden voor hun bijdrage tot het
verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten van materieel en immaterieel
erfgoed. We dragen er zorg voor dat ook het Aalsters dialect in de kijker komt.
26. Evenementen in de publieke ruimte versterken sociale dynamiek en geven Aalst een
eigentijds gezicht.
a. UTOPIA is naast een bibliotheek ook een forum waar cultuur, kunstonderwijs,
levenslang leren, sociale ontmoeting, kunstbeleving elkaar vinden. Deze centrale
bibliotheek heeft alle moderne troeven in handen. Groen wil deze dynamiek ook naar
de wijkfilialen brengen met specifieke aandacht voor jongeren en kinderen. Door de
filialen juist in te planten in de verschillende wijken en deelgemeenten willen we de
buurtbetrokkenheid en verbinding met de lokale gemeenschappen nog meer
versterken.
b. De vele evenementen op onze pleinen, in onze parken, straten en wijken scheppen
een ambiance en een levendigheid in de stad die heel wat inwoners en bezoekers
bijzonder weten te charmeren. Wanneer we ervoor zorgen dat deze evenementen ook
inzetten op duurzaamheid, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit kunnen
ze de uitstraling van Aalst versterken. We streven naar een evenwicht tussen een
levendige en leefbare stad door evenementen over genres heen optimaal te spreiden
in tijd en ruimte. Louter commerciële initiatieven worden beperkt in aantal. Kwaliteit
heeft voorrang op kwantiteit. Evenementen op het openbaar domein zijn bij voorkeur
gratis.
c. Kunst en cultuur leiden tot gedeelde ervaringen van mensen met verschillende
afkomst, religie, achtergrond, financiële draagkracht of leeftijd. De publieke ruimte
speelt hierin een belangrijke rol. Kunst op straat, niet enkel in het stadscentrum maar
ook in de deelgemeenten en wijken, maakt onbevangen en toevallige ontmoetingen
mogelijk. Het gaat hierbij niet alleen om beeldende kunst, maar evenzeer om
podiumkunsten en nieuwe kunstvormen zoals mediakunst, lichtkunst of ‘streetart’.
Door in aanraking te komen met kunst en cultuur komen meer talenten uit
verschillende culturen tot bloei. Talenten die we in de toekomst hard nodig hebben.
d. Groen erkent het belang van het Aalsters Carnaval als cultureel erfgoed. We zijn
voorstander van een ecologisch verantwoorde aanpak en we pleiten voor
energiezuinige generatoren. Volgens Groen is de numerus clausus bij de losse groepen
een aanslag op de creativiteit van Aalstenaars en daarom willen we hiervan afstappen.
We pleiten ook voor de voortzetting van de werking van het feestcomité.
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Concrete voorstellen ‘cultuur’:
-

Groen wil transparante afspraken en een snelle afhandeling van aanvragen bij het
evenementenloket.

-

Groen wil een Aalsters Museum waarin enerzijds aandacht is voor de geschiedenis van het
Aalsters Carnaval en anderzijds plaats is voor kwalitatieve periodieke tentoonstellingen.

-

Aalst heeft een aantal grote acteurs voortgebracht. Groen vindt dat een Jaarlijks Aalsters
Fimfestival onze stad ook op dit vlak op de kaart moet zetten.

27. Sporten is gezond voor iedereen dus moet iedereen ook de kans krijgen om te sporten.
a. Sporten en bewegen zijn ontzettend belangrijk. Alle Aalstenaars moeten hieraan op
een eigen niveau kunnen deelnemen. Daarom focust Groen niet alleen op
competitiesport, maar hebben we ook veel aandacht voor recreatief sporten,
individueel sporten en de maatschappelijke positieve effecten die samen sporten en
spelen teweegbrengen. Het stimuleren van een bewegingscultuur voor alle leeftijden
moet de bevolking, ook mensen met een beperking, gezond helpen houden.
b. We verhogen de diverse instroom bij de sportkampen door in samenwerking met
scholen en het jeugdwelzijnswerk de diversiteit te realiseren en we moedigen zoveel
mogelijk sportclubs en -verenigingen aan om met de Uit-pas te werken.
c. We creëren een grote betrokkenheid van diverse wijkpartners en bewoners. We
willen onze buurtsporthallen maximaal openstellen voor buurtbeheer. We installeren
‘outdoor’ sportinfrastructuur in de buurten in samenspraak met de lokale bewoners.
Huursubsidies worden ingezet als ondersteuningsinstrument en worden prioritair
aangewend voor clubs die een jeugdwerking hebben. Groen wil grote
sportinfrastructuur van scholen (sporthallen, terreinen) maximaal openstellen voor
gebruik door derden. We willen bestaande sporthallen ecologisch verduurzamen en
steunen dan ook een maximaal ecologische renovatie van het zwembad aan de
Albrechtlaan.
28. Sport verstrekt een open en diverse samenleving.
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a. We zetten het beleid voort met het oog op het creëren van ‘open’ sportclubs, in
samenwerking met de bestaande sportverenigingen. We streven naar nog betere
omkadering om groeikansen te geven aan bestaande clubs en om nieuwe clubs te zien
ontstaan.
b. We zijn ervan overtuigd dat samen sporten veel extra-sportief potentieel in zich
draagt. Naast de positieve effecten van regelmatig bewegen op de fysieke en mentale
gezondheid, kan samen sporten bijdragen tot het versterken van het sociaal weefsel
en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Sport vormt ook een belangrijke
hefboom om te werken aan maatschappelijke doelstellingen. Om die hefboom ten
volle te benutten krijgt het werken rond brede diversiteit een prominente plaats
binnen ons sportbeleid.
Concrete voorstellen ‘sport’:
-

Via de gerichte inzet van sportcoördinatoren wil Groen – in samenwerking met de stedelijke
Sportraad – de kwaliteit van de werking van Aalsterse sportverenigingen opkrikken op het
vlak van beleid, sociaalpedagogische aanpak, diversiteit en organisatie
(sporttakoverschrijdend).
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29. We spelen onze sterke toeristische troeven onvoldoende uit.
a. Aalst heeft een klein maar waardevol centrum dat diverse toeristische mogelijkheden
biedt. Onze stad kan nog sterker inzetten op cultuurtoerisme. De aanwezigheid van
water en groen vormt daarbij een troef, die we sterk willen uitspelen. We zetten in op
duurzame vervoersmiddelen, zoals deelfietsen. De infrastructuur van Schotte kan een
aantrekpool zijn voor actief toerisme.
b. Sociaal toerisme maakt ook deel uit van een toeristisch beleid. Daarom zal Groen
initiatieven nemen om de financiële drempels te verlagen voor de toerist met
beperkte middelen en inzetten op een verbreding van het aanbod budgetvriendelijk
toerisme. Nieuwe overnachtingsvormen zoals deze aangeboden op digitale
platformen kunnen het bestaand aanbod aanvullen.

30. Een circulaire economie op mensenmaat heeft een sterke focus op regionale productie en
kwetsbare werknemers
a. ‘Klassieke’ sectoren blijven belangrijk maar de economie van de toekomst is een
duurzame en circulaire economie. Het hergebruik van producten en grondstoffen
moet worden gemaximaliseerd en de uitval van grondstoffen geminimaliseerd.
b. Groen staat voor een economie en arbeidsmarkt op mensenmaat. Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle partners om een economische context tot stand te
brengen waarin elk individu kan groeien en zijn talenten ontwikkelen. Maar daarnaast
heeft een veerkrachtige economie ook een sterke lokale component die bestaat uit
het herontdekken, het herontwikkelen en het valoriseren van de eigen regionale
productie.
c. Ook de sociale economie is niet meer weg te denken uit ons economisch- en
tewerkstellingsbeleid. Die vergt sterk en creatief ondernemerschap dat goed
verankerd is en schokken kan opvangen voor kwetsbare en laaggeschoolde
werknemers.
31. Een eigentijdse lokale economie kan onze kernen nieuw leven inblazen.
a. De winkelleegstand moet eindelijk efficiënt aangepakt worden. Groen wil een halt
toeroepen aan de wildgroei van nieuwe winkelpanden buiten de kern. We willen niet
toegeven aan bouwpromotoren. Voor de verdere afwerking, uitbouw en ontwikkeling
van bedrijventerreinen hanteren we de hoogste standaarden op het vlak van energie29

efficiëntie, duurzame mobiliteit, verantwoord grondstoffengebruik, graad van
tewerkstelling en samenwerking met de sociale economie.
b. We hebben bijzondere aandacht voor de handelsstraten en de kleinhandel in de
wijken. Zeker in tijden van e-commerce is het immers belangrijk in te zetten op
kwaliteit in het winkelgebied. Met een doordacht pandenbeleid worden de winkel- en
handelsstraten gerenoveerd. In functie van die kwaliteitsversterking bekijken we per
straat hoe we starters en horecazaken kunnen bijstaan. Buurtbewoners worden
betrokken bij projecten die de heropleving van oude handelsstraten stimuleren.
c. We creëren ruimtes in de stad waar co-creatieve, kleinschalige en duurzame
maakactiviteiten worden opgezet vanuit een gemeenschappelijk, eventueel
coöperatief businessmodel. We integreren ‘zachte’ economische initiatieven in
nieuwe stadsontwikkelingsprojecten en bewerkstelligen een link tussen die
initiatieven en de omliggende buurt. Dat kan via onder meer coöperatie van
buurtbewoners en bij de revitalisering van verlaten economische gronden en panden.
We onderzoeken de mogelijkheid om meer coworking- en digitale werkplekken te
realiseren.
d. De middenstand en horeca bepalen mee de authenticiteit van Aalst. Ze hebben een
plaats in onze stad en verdienen onze ondersteuning. Een divers en creatief aanbod is
belangrijk. We waken er over dat lokale en authentieke zaken niet weggeconcurreerd
worden. We stimuleren een gezond evenwicht qua schaalgrootte. De stad voert een
actief beleid in het ondersteunen van de horecazaken om zich in orde te stellen met
de verschillende regelgevingen en overtredingen te vermijden. We willen leegstaande
handelspanden activeren door ze tijdelijk te laten invullen als presentatie- en
verkoopssite voor kunstenaars en designers.
32. Lokale landbouw en middenstand kunnen het goede voorbeeld geven en de handen in
elkaar slaan.
a. Lokale landbouw is een manier om de band tussen voedselproducent en –
consumenten te herstellen en te herwaarderen. Een meer zichtbare en kortere
voedselketen met meer lokaal geteeld voedsel zorgt bovendien voor een lagere CO2uitstoot en genereert meer respect voor de landbouwers in de regio.
Landbouwgronden in eigendom van stad of OCMW kunnen ingezet worden voor
duurzame voedselproductie gericht op de stedelijke afzetmarkt, zowel bij
particulieren als in de horecasector, grootkeukens en de retailsector. De stad heeft op
dit vlak een voorbeeldfunctie.
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Concrete voorstellen ‘economie’:
-

Er wordt een taskforce opgericht die in kaart brengt welke elementen de leegstand van
panden, in het bijzonder die van winkelpanden, positief kunnen beïnvloeden, alle
infrastructurele noden op het vlak van veiligheid en gezondheid in jeugdlokalen in kaart
brengt en een plan opmaakt om deze in een periode van 3 jaar weg te werken.

-

Groen wil experimenteerruimtes creëren waar economisch en maatschappelijk
vernieuwende ideeën kunnen worden uitgetest in een afgeschermde omgeving.

-

We zoeken naar mogelijkheden om lokale ondernemers en start-ups te overtuigen om hun
activiteiten op te starten in leegstaande panden die geschikt zijn als locatie voor tijdelijke
invulling. De stad kan hierbij administratieve en financiële ondersteuning geven.

33. Te veel prestigeprojecten hebben de Aalstenaars de komende tientallen jaren opgezadeld
met torenhoge schulden.
a. Aalst heeft héél veel prestigieuze projecten op korte termijn gerealiseerd maar … nog
niet betaald. Ondanks deze schuldenberg is de stadskas toch maar nipt niet in het rood
gegaan. Dit stadsbestuur heeft de volgende besturen opgezadeld met torenhoge
schulden die in de buurt van 150.000.000 euro liggen. Het huidige bestuur heeft nog
niet berekend hoe de evenementenhal op de Tragel, de vernieuwing van het
zwembad, het administratief centrum, het politieplan, de nieuwe politie- en
brandweerkazerne zullen worden gefinancierd.
b. Daartegenover wil Groen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van o.a. het afschaffen
van retributies op het afleveren van verplichte ID-kaarten, gratis leerlingenvervoer
met de bussen van De Lijn, 5 km bijkomend fietspad per jaar, 5 hectare bijkomend
openbaar bos per jaar, verhoging van het leefloon, maatregelen om het klimaatplan
te realiseren, stimuli voor bijkomende sociale huurwoningen. Nochtans zou dit slechts
een bedrag 3.100.000 euro vertegenwoordigen, een fractie van voornoemde
prestigeprojecten.
c. Deze uitzinnige uitgavewoede van het stadsbestuur heeft de schuldpositie van Aalst
de afgelopen jaren doen evolueren van 50 miljoen euro (628 euro per inwoner in
2014) naar 140 miljoen euro (1.724 euro per inwoner voorzien in 2019) en dit bij een
belastingopbrengst van 730 euro per inwoner. Ons stadsbestuur heeft het
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spreekwoordelijke gat in de hand. Aalst is de enige grote stad in Oost-Vlaanderen waar
de schuld per inwoner in 5 jaar tijd meer dan verdubbelt.

Concrete voorstellen ‘financiën’:
-

Groen wil dat (een deel van) het politieplan en de evenementenhal opnieuw worden
onderhandeld.

-

Groen wil transparante communicatie voor alle burgers omtrent het aanwenden van
belastingsgelden op korte en lange termijn.

34. Groen wil meer blauw op straat en focust sterk op preventie om de veiligheid van de
bevolking te garanderen.
a. De politie moet dicht bij de bewoners in de wijken staan en eventuele
veiligheidsrisico’s op voorhand inschatten en neutraliseren. Er zijn preventieve acties
nodig om mogelijke overlast te vermijden in buurten die onder druk komen of door
groepen die aan de rand van de samenleving leven. Signalen of uitingen van
radicalisering worden daarom meteen aangepakt. De grotere druk op de stad ten
gevolge van sociale ongelijkheid, armoede en uitsluiting blijven onafgebroken inzet
vragen.
b. Het handhaven van verkeersveiligheid is essentieel m.b.t. de leefbaarheid in onze
wijken, aan de scholen en bij evenementen. De milieudelicten moeten strenger
worden beteugeld. Voor grote evenementen zoals bv. carnaval wordt een Bijzonder
Nood- en Interventieplan (BNIP) opgesteld, maar Groen verzet zich tegen dure
maatregelen die buiten proportie zijn. Groen gelooft in de preventieve aanpak van
professionals (straathoekwerkers, buurtstewards, gemeenschapswachten, …) die
samenwerken met het middenveld.
c. We blijven onverminderd inzetten op de bestrijding van alle vormen van discriminatie.
De aanpak van racisme en van geweld tegen vrouwen, jongeren, holebi ‘s, ouderen …
krijgt prioriteit. Iedere klacht bij de politie wordt ernstig genomen en onderzocht.
d. Groen is voorstander van meer blauw op straat. De zichtbare aanwezigheid en
aanspreekbaarheid op straat en het preventief toezicht zijn van cruciaal belang om
het veiligheidsgevoel van de bevolking te verhogen. Doelgericht surveilleren en
gerichte acties opzetten op publieke plaatsen waar problemen gesignaleerd zijn,
horen daarbij. Daarom is een uitbreiding van de interventieteams in Aalst wenselijk
en verantwoord. Zo kunnen problemen als gestolen fietsen, druggebruik,
alcoholmisbruik, storend rijgedrag, … preventief worden aangepakt.
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Concrete voorstellen ‘preventie en veiligheid’:
-

Groen wil meer politieagenten, straathoekwerkers, buurtstewards en gemeenschapswachten die preventief en pro-actief werk maken van meer veiligheid en beteugelen daar
waar nodig.

35. Aalst is geen eiland en moet daarom een krachtig Noord-Zuidbeleid voeren.
a. Aalst is een van de eerste Fair Trade-gemeenten in Vlaanderen. Die voortrekkersrol
heeft dit bestuur losgelaten. We moeten deze rol blijven spelen, niet in het minst op
het vlak van eerlijke handel. En daarbij beperken we ons niet meer alleen tot het
aankopen en promoten van eerlijke koffie, thee en fruitsap. De Stedelijke Adviesraad
voor Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) adviseert het stadsbestuur op welke manier
het zijn voortrekkersrol opnieuw voluit kan opnemen.
b. Samen met de Wereldwinkel, het Vredeshuis, 11.11.11, Casa Del Mundo, … brengen
we de boodschap van internationale solidariteit naar scholen, (jeugd)verenigingen en
naar het brede publiek. Groen wil dat Aalst een open en solidaire stad is. Het NoordZuidbeleid van de stad moet zich blijven richten op het versterken van het
maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit.
c. We sensibiliseren en betrekken de Aalsterse burgers bij internationale samenwerking
en acties rond duurzaamheid en ecologische rechtvaardigheid. We blijven verbanden
leggen tussen een te grote ecologische voetafdruk hier in het Noorden en de
klimaatgevolgen ervan in het Zuiden.
Concrete voorstellen ‘internationale samenwerking en solidariteit’:
-

We ondersteunen verenigingen en organisaties die zich inzetten voor eerijke handel en
internationale armoede bestrijden à rato van 1 euro per inwoner. Het globale budget
trekken we op naar 2 euro per Aalstenaar.
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Een bijzondere dank aan alle kandidaten en vrijwilligers die in de schoot van de
programmawerkgroepen hebben meegeschreven aan ons lokaal programma. Heb je nog extra
vragen of voorstellen of wil je zelf dit programma mee helpen verrijken, neem dan contact met ons
op via groenaalst@gmail.com.
Tot binnenkort!
De hele team van Groen Aalst
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