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14 PUNTEN VOOR 14 OKTOBER 
 
1. Een klimaatneutrale gemeente  
Duidelijke klimaatdoelen om de gemeente klimaatneutraal te maken • Versnelde energetische renovatie van 
woningen, ook voor wie een lager inkomen heeft • Mogelijkheden onderzoeken om zelf energie te produceren, samen 
met burgers  
 
2. Duurzame mobiliteit  
Mobiliteit die klimaatdoelen respecteert • Veilig en comfortabel te voet en met de fiets • Kwalitatief en 
milieuvriendelijk lokaal openbaar vervoer • Kinderen en senioren als norm en uitgangspunt (Wat op maat is voor 
kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en 
buurtbewoners.) • Investeren in trage wegen 
 
3. Natuur 
Meer aandacht voor kleine landschapselementen en verbindingen (corridor) tussen natuurgebieden • Natuurwaarde 
van gemeentebossen opwaarderen • Verhoging ondersteuning natuurbeherende verenigingen bij aankoop en inrichting 
van natuurgebieden • Inzetten op soortenbehoud in samenwerking met de landbouwers • Promoten van 
natuurvriendelijke tuinen 
  
4. Betaalbaar wonen voor iedereen  
Strengere afspraken met projectontwikkelaars • Sneller meer sociale huurwoningen • Nieuwe woonvormen zoals 
cohousing voor meer mensen mogelijk maken • Nieuwe instrumenten, zoals een CLT (een woning verwerven zonder de 
grond te moeten kopen) in plaats van alles door en met projectontwikkelaars te bouwen •  
 
5. Duurzame ruimtelijke ordening 
Aanpasbaar en duurzaam bouwen en renoveren •  Slimme verdichting die ruimte en natuur spaart • Omgeving 
vergroenen, samen met burgers • Water weer zichtbaar maken (bv. Masterplan en Commanderij) • Aandacht voor 
verbetering luchtkwaliteit in dorpskernen van Opglabbeek en Meeuwen  
 
6. Naar een moderne participatieve overheid  
Opwaardering van de adviesraden • Burgerparticipatie in grote en kleine projecten • Een 
vragenmoment tijdens de gemeenteraad • Transparantie in alle documenten • Een gemeenteraad die in elke 
dorpskern samenkomt • Ethisch en duurzaam financieel beleid. 
 
7. Circulaire economie 
Afvalberg verminderen • Spullen delen en herstellen, in plaats van enkel verbruiken en weggooien •  Een vaste stek 
faciliteren voor duurzame en sociale initiatieven zoals repair café en weggeefwinkel • Een slimme gemeentelijke 
uitleendienst bouwen die bijvoorbeeld ook inzet op het uitlenen van huishoudelijk materiaal zoals een boormachine, 
een grasmachine, etc. 
 
8. Duurzaam en vernieuwend ondernemen 
Een circulaire economie biedt veel economische mogelijkheden • Actief kansen en ruimte geven aan ondernemers die 
mee hun schouders willen zetten onder de dynamische en duurzame gemeente van de toekomst • Lokale economie 
stimuleren • Vernieuwend en duurzaam omgaan met bedrijfsruimte.  
 
9. Duurzaam en lokaal voedsel  
Een duurzame lokale voedselstrategie • Eerlijke en duurzame producten van nabij ondersteunen en naar de burger 
brengen • Minder voedselverlies en –verspilling, minder vleesconsumptie   
 



10. Ongelijkheid verminderen  
Voorzien van begeleiding en financiële steun op maat voor mensen met een beperkt budget • Antwoorden bieden op 
toenemende eenzaamheid • Een gemeente die een open blik houdt op de hele wereld en werk maakt van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen.  
 
11. Zorg met toekomst  
Kwalitatieve en betaalbare zorg voor iedereen garanderen • Mantelzorg en buurtgerichte zorg ondersteunen • 
Ouderenzorg op maat van en in participatie met de ouderen • Aandacht voor psychisch welzijn • Blijvend investeren in 
goede kinderopvang.  
 
12. Leven in diversiteit  
Een gemeente zonder racisme en discriminatie • Een gemeente die zich ruimhartig opstelt tegenover wie vlucht of 
migreert • Actief investeren in verbindend samenleven, niet in polariseren • Wat ook je genderidentiteit of seksuele 
oriëntatie is, je bent welkom.  
 
13. Duurzaam toerisme 
Actief werken aan allianties tussen landbouw, natuur en duurzaam toerisme •  (Zachte) recreatie met respect voor de 
draagkracht van onze unieke natuur.  
 
14. Duurzame plattelandsontwikkeling 
Het bestaande culturele erfgoed behouden • Natuur en landschap bewaren of ontwikkelen • Het sociale, economische 
en culturele leven versterken.  
 
 




