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Pittig Lievegem
Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, 
Waarschoot en Zomergem zijn zeven parels die vanaf 1 
januari volgend jaar één gemeente vormen. 

Met Pit voor Lievegem schreven we met Groen Lievegem 
een zeer ambitieus én uitvoerbaar programma voor die 
nieuwe gemeente. Het doel van dit programma is niet 
enkel het bestuur één te maken. We willen Lievegem op 
de kaart zetten als groene en sociale gemeente. We zor-
gen er voor zorg dicht bij de je thuis. Hier in Lievegem 
moet je gerust kunnen fietsen door aangename straten. 
Onze kinderen moeten veilig naar school. We zorgen voor 
bruisende kernen waar het goed wonen is en waar je je 
boodschappen kan doen. We besparen op het politieke 
apparaat van onze gemeente. We doen dit om te kunnen 
investeren in onze gemeenten. 

Politieke partijen mogen niet de pretentie hebben de 
waarheid in pacht te hebben. Integendeel, we willen bou-
wen aan Lievegem met jou, de inwoner van Lievegem. 
Of je nu rijk bent of niet. Ondernemer of in loondienst. 
Actief in een vereniging of niet. We bouwen samen aan 
Lievegem. 

Deze tekst dient ook om met andere partijen in gesprek 
te gaan. We willen met Groen de klassieke tegenstellin-
gen tussen meerderheid en oppositie overstijgen. We 
weten wat je als inwoner van Lievegem verwacht: sa-
menwerkende politici. 

Veel leesgenot. 

Voor een pittig Lievegem

Peter Cousaert
Lijsttrekker Groen Lievegem
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NATUUR EN MILIEU
GROEN MAAKT 
GELUKKIG

4



We maken werk van meer natuur en verbe-
teren het milieu. Waarom? Omdat het ge-
zonder is en mensen tot rust brengt. Groen 
maakt simpelweg gelukkig. 

We hebben veel om te koesteren: de Oude 
Kalevallei, De Keigatbossen, De Lieve, De 
Bellebargie, De Moerkes, het Schipdonkka-
naal… 

Het klimaat verandert en daardoor staat die 
natuur meer onder druk.

De kwaliteit van de lucht vermindert. We 
vinden minder soorten (planten en dieren) 
in onze natuur. En de laatste tijd horen we 
in onze regio steeds meer over waterover-
last én meer droogte.

Door bijkomende natuur kunnen we de 
open ruimte behouden. Naast positie-
ve maatregelen is controle belangrijk. We 
gaan overleggen met de inwoners van Lie-
vegem, met natuurverenigingen én land-
bouwers. 

Zwerfvuil verdient nog meer van onze aan-
dacht. Zwerfvuil zorgt voor irritatie bij be-
woners en landbouwers. 
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De gemeente Lievegem voorziet geld 
voor de aankoop van natuur: jaarlijks 
één euro per inwoner. We helpen bij het 
aanleggen kijkhutten, wandelpaden... 
We werken samen met landbouwers 
voor het beheer. 

Bermen beheren we goed, met aandacht 
voor de natuur. We denken goed na over 
wanneer we maaien en welke planten 
we zetten. We werken hiervoor samen 
met Natuurpunt. Mooie bermen zetten 
we in de kijker. De gronden van de ge-
meente beheren we natuurvriendelijk. 

We schrijven een  een vaste rubriek ‘Na-
tuurberichten’ in het gemeenteblad. De 
gemeente stelt een natuurgids ter be-
schikking. 

We helpen acties van inwoners en na-
tuurgroepen die zich inzetten voor de  
bescherming van dieren die het moei-
lijk hebben (o.a. amfibieën, kerkvogels, 
huiszwaluwen, uilen, slechtvalken, vlin-
ders, sprinkhanen …)

We moedigen  aanplanten van hagen, 
knotwilgen, houtkanten... aan door 
subsidies aan eigenaars. We gaan voor  
planten uit eigen streek. We verhogen 
het budget. 

We promoten ecologische tuinen met 
planten, groenten en fruit uit eigen 
streek en zonder gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. We maken dit meer be-
kend.

Lievegem koopt een speelbos aan, waar 
kinderen leren over de natuur. We wer-
ken hiervoor samen met de scholen uit 
Lievegem. 

De gemeente onderzoekt de haalbaar-
heid van het gebruik van biomassa uit 
knotbomenrijen. De verbranding ge-
beurt in een warmtekrachtkoppeling. Dit 
is schone energie.

We verbinden de natuur met elkaar. 
Meer natuurgebieden zijn goed voor de 
biodiversiteit en zachte recreatie. Het 
Leen willen we bijvoorbeeld verbinden 
met Keigatbos en met Kwadebossen. 



Lokale economie zorgt voor werk in je 
buurt. Je kan je boodschappen dicht bij 
doen. Het zorgt er bovendien voor dat je 
andere inwoners van Lievegem ontmoet. 

We geloven in een goede band tussen de 
lokale ondernemer en de Lievegemenaar. 
Kies voor je lokale vakman/-vrouw. Ze zijn 
klantvriendelijk en bieden je kwaliteit.  

NABIJ EN DEGELIJK
LOKALE ECONOMIE 
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Samen met alle inwoners bouwen 
ondernemers mee aan het versterken 
van lokale handelskernen.

Onze aandacht gaat naar landbou-
wers. Zij voorzien ons van voedsel. Ze 
verdienen eerlijke prijzen voor lek-
ker en gezond voedsel.  We moedigen 
lokaal produceren aan (korte keten).
Lokaal voedsel vermijdt teveel transport 
en is beter voor het milieu.



Leegstand leidt tot nieuwe 
leegstand. We maken afspraken 
met eigenaars om drie maanden 
hun vitrines te verhuren (bv aan 
€60/maand) aan een andere 
zaak uit Lievegem. Vensters wor-
den met reclame opgetooid. Dit 
betekent winst voor handelaar,  
eigenaar en gemeente.

Lievegem bakent in de kernen 
winkelgebieden af. In deze gebie-
den concentreren we de volgende  
maatregelen. Waarschoot ging al 
op dat Groen-voorstel in.

Een baanwinkelstop is nodig 
vooreen levendige handelskern. 
Hiervoor bestaan Vlaamse regels 
die we omzetten in lokale regels. 

Lievegem verhoogt de heffing 
op leegstand voor rechtvaar-
dige huurprijzen. Huurprijzen 
swingen de pan uit en verkla-
ren mee waarom handelszaken 
leegstaan. 

Lievegem breidt bestaande ac-
ties uit. Naast ‘Zo dichtblij’ of de 
avondmarkt van Unizo onder-
zoeken we of nieuwe concepten
mogelijk zijn. Dit gebeurt in 
overleg met de ondernemers-
organisaties Unizo en ZOZ.

We ontwikkelen de Lieve-
gem-app, als vervolg op de 
apps die al bestaan voor de 
aparte gemeenten. De Lie-
vegem-app is een mobiel 
communicatieplatform voor 
handelaars (maar ook vereni-
gingen en zorgverstrekkers). 
Zo lokken we mensen naar 
het centrum.  

Een pop-up zorgt voor een tij-
delijke invulling. Ze geven jon-
ge ondernemende handelaars 
de mogelijkheid om hun nieuwe 
handelszaak uit te proberen. Hu-
ren aan een lagere prijs willen 
we koppelen aan een verlaging of 
tijdelijke opheffing van de leeg-
standsheffing. 
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VOORSTELLEN 
VOOR EEN 
KLEURRIJKE 
HANDELSKERN
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We voorzien een premie voor 
handelaars die een winkel 
of een horecazaak openen 
in de kern. Zo moedigen we 
startende handelaars aan.  Deze 
premie mag bestaande han-
del niet verstoren. Met Unizo 
en ZOZ maken we een lijst met 
handelsactiviteiten waarvoor we 
deze premies kunnen inzetten.
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In de gemeente Lievegem kan 
je betalen met Lievekes bij de 
lokale handelaars en gemeente. 
Dit is een lokale munt die ervoor 
zal zorgen dat inwoners meer 
zullen kopen bij lokale han-
delaars. Het is tegelijk een 
ruilsysteem dat zorgt voor 
samenwerking tussen mensen.
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Landbouwers hebben het vaak financieel moei-
lijk en doen nog te weinig beroep op hulp van het 
OCMW. We gaan actief naar hen op zoek en bieden 
hulp. 

Landbouwgronden worden vaak doorgesneden 
door wegen en verkavelingen. Hierdoor wordt 
landbouw minder  efficiënt, hebben we minder 
voedsel en hebben bepaalde diersoorten het 
moeilijk. De gemeente werpt een dam op tegen 
deze versnippering. We leggen bijvoorbeeld geen 
nieuwe wegen door landbouwgebied (cf. Bootha-
mer in Waarschoot) en stoppen met verkavelen. 

De voorbij jaren waren er verschillende aanvra-
gen voor kippenkwekerijen in Lievegem op plaat-
sen waar we liever geen industriële landbouw 
zien. We maken een plan om dit in de toekomst te 
vermijden (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). We bepa-
len zo welke landbouwactiviteiten in welke 
gebieden mogen worden ontwikkeld. 

Grondgebonden landbouw vrijwaart de open 
ruimte. We moedigen dit dan aan. We duiden 
streekproducten en Belgische producten aan in 
de winkelrekken in onze gemeente. We zorgen 
voor een duidelijke afdeling ‘lokale producten’ in 
elke winkel. 

Gronden van de gemeente verpachten we aan (bio)
boeren die inzetten op korte keten.

LEKKER EN GEZOND
VAN BIJ ONS

Ons eten reist de wereld rond voor we er een vork in prik-
ken. Onze agro-industrie voert soja in uit Brazilië, produ-
ceert er hier industrieel vlees mee om het dan naar Ja-
pan of Zuid-Korea uit te voeren. Terwijl massaal voedsel 
wordt verspild, krijgt de landbouwer bij ons het steeds 
zwaarder. Produceren kost hem vaak meer dan 
het opbrengt. Een kleinschaliger model met min-
der tussenschakels biedt enorme mogelijkheden.

De gemeente moedigt bestaande Voedselteams 
aan en tracht nieuwe te stimuleren. Een Voed-
selteam is een groep mensen uit dezelfde buurt 
die gezamenlijk producten aankopen (zuivel, fruit, 
vlees...) rechtstreeks   van  de  lokale  landbouwer. 

We stimuleren lekker van in de tuin. Iedereen 
met een tuintje of terras kan zelf aan de slag om 
groenten en fruit te kweken. We helpen initiatieven 
van organisaties die moestuinieren mogelijk maken.
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Wie geen eigen tuin heeft, krijgt in een volks-
tuin de mogelijkheid om zelf planten, bloemen, 
groenten en fruit te kweken. Volkstuinen zijn een 
ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftij-
den. We bekijken welke gemeentegronden be-
schikbaar zijn of gaan op zoek naar organisaties 
die we kunnen betrekken, zoals opvangtehuizen 
en het OCMW. 

We vragen lokale handelaars om voedsel-
overschotten weg te schenken.  Voedselover-
schotten wegschenken aan mensen in armoede 
kan zonder dat handelaars hierop btw moeten 
betalen. Ook jeugdbewegingen hebben er baat bij 
en kunnen er terecht na een eetfestijn. De app 
“Too good to go” kan daarbij helpen.

98

IDEEËN VOOR LANDBOUW 
EN GEZONDE VOEDING
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DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN
DEELECONOMIE

10
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Op voorstel van Groen organiseert de 
Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad 
sinds 2015 een jaarlijks Repair Café. Dit 
is wat we gerealiseerd hebben. Het is 
mogelijk en hier willen we de komende 
jaren mee verder.

Delen van goederen of gereedschap 
houdt wegwerpen tegen. En het zorgt 
voor samenwerking tussen mensen. 
Delen is een fijne manier om buren te le-
ren kennen. Denk aan delen van auto’s,
fietsen, kleding, kinderartikelen en        
gereedschap. Het bestuur kan dit mee 
ondersteunen.

Als een lokaal bestuur iets aankoopt, 
maakt het een bestek. Als gemeente 
ecologischer aankopen begint het hier. 
Voorbeelden zijn: vragen naar aantoon-
bare ervaring met energiezuinig bouwen 
bij gemeentelijke bouwprojecten, duur-
zaamheidslabels, voorrang aan levering 
in bulk, terugnamemogelijkheden, her-
gebruik en recyclage, milieuvriendelijke 
levering... De focus ligt op ecologische 
doelen, maar  ook op sociale aspecten.

We zorgen voor andere contracten tussen 
de gemeente en haar leveranciers van 
diensten. We kopen geen producten, 
maar diensten. Je koopt bijvoorbeeld 
niet langer het kopieerapparaat, wel 
het gebruik ervan. Dit betekent een 
heel andere manier van samenwerken 
van koper en leverancier. De leverancier 
heeft er alle baat bij dat het product 
zo goed en zo lang mogelijk werkt.

1
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Samenwerking is het kernwoord voor Lievegem. Inspraak vinden we heel be-
langrijk. Inspraak van jongeren, senioren, gezinnen, ondernemers… Kortom 
iedereen. 

Zo wordt lokale democratie meer dan één keer per zes jaar een bolletje kleu-
ren.  Wat hebben we daarvoor nodig? Politici en ambtenaren met een luisterend 
oor. 

Sommige problemen stoppen niet aan de grenzen van onze gemeente. We wer-
ken dus samen met de buurgemeenten van het Meetjesland en daarbuiten. 

12

SAMENWERKENDE
OVERHEID

MODERN BESTUUR

IDEEËN VOOR  EEN 
MODERN LIEVEGEM 11



We verlagen of verhogen de 
komende jaren de belastingen 
niet. Een belangrijke vraag 
blijft wel of de belastingverla-
ging die nu is beloofd wel goed 
doorgerekend werd door de 
burgemeesters. Verschuiven 
van belastingen kan wel.

1

De gemeentediensten in de 
deelgemeenten behouden we. 
We zorgen dat diensten via de 
website van de gemeente be-
reikbaar zijn. We openen de 
diensten ook op momenten 
waarop mensen die werken vrij 
zijn. De gemeente komt zelfs 
naar je toe. We zorgen voor een 
rondrijdend dienstencentrum 
waar je je aanvragen kan doen 
(De Buurtkar, p. 24).

Adviesraden geven raad aan 
de gemeente over belangrijke 
onderwerpen (zoals cultuur, 
sport en milieu). We willen 
jou betrekken bij die raden. 
We passen deze aan. In elke 
adviesraad betrekken we tien 
leden die veel over het thema 
weten. Zij maken de agenda op. 
Daarna geeft de grotere groep 
inwoners (forum) haar raad 
aan de gemeente. De gemeen-
te houdt meer rekening met 
de adviezen. Het gemeente-
bestuur motiveert waarom het 
een advies volgt of niet.

We besturen Lievegem met 
een duidelijk plan voor de ko-
mende jaren (meerjarenplan). 
We betrekken je bij de opmaak. 
En we werken daarvoor samen 
met alle partijen, oppositie en 
meerderheid. 

Wil je op een eenvoudige ma-
nier vragen stellen aan de le-
den van de gemeenteraad? Je 
kan je vragen stellen net voor 
de gemeenteraad, tijdens een 
vragenuurtje. In Lovendegem 
kan dat nu al. 

De gemeente Lievegem werkt 
meer samen met andere ge-
meenten rond bijvoorbeeld 
openbaar vervoer, voedsel en 
werk.
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Wat we doen en beslissen 
plaatsen we als gemeente op 
de website. Je kan daar de be-
langrijkste (financiële) cijfers 
van de gemeente nakijken en 
op de voet volgen, zowel digi-
taal als via een gemeentelijk 
infoblad. We zorgen dus voor 
meer transparantie.
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De gemeentemedewerkers zijn 
de gezichten naar de inwoners. 
We laten hen opleidingen vol-
gen en  geven hen meer ruim-
te om hun werk zelf te orga-
niseren. We willen voldoende 
aandacht voor gezondheid en 
welzijn op het werk. We geven 
vertrouwen.

9

Een deel van het budget van de 
gemeente gaat naar mensen 
met frisse ideeën. We geven 
wijkraden een wijkbudget. Je 
kan dan met je buren beslissen 
over hoe je dat geld in je buurt 
inzet. Ook voor andere goede 
ideeën voorzien we geld. De 
gemeente begeleidt wijkraden 
bij hun gesprekken.

3

Schepenen werken meer sa-
men en overstijgen hun eigen 
domeinen. Sociale zaken, mo-
biliteit en economie (bijvoor-
beeld) hangen sterk samen.

10

We besturen met vier in plaats 
van acht schepenen. Dat zorgt 
ervoor dat bestuurders zich 
enkel met de grote politieke 
lijnen  bezig houden  in plaats 
van allerlei details. Bovendien 
betekent dat een besparing van 
1,2 miljoen euro die we kunnen 
investeren in de uitvoering van 
ons programma.

11



MINDER AFVAL

1
In Lievegem verspreiden we nogmaals gratis stickers om recla-
medrukwerk te weigeren. 

2
We voorzien een uitleendienst voor huishoudelijk of ander ge-
reedschap. Mooi is dat dit altijd in groep gebeurt. Dit kan onder 
de noemer ‘Instrumentheek’. Ook een bouwmateriaalpunt kan. 
Mensen die recyclagemateriaal willen, kunnen er terecht.

3
We overleggen met organisatoren van festivals of evenementen 
om hun bruisende activiteiten te vergroenen. Evenementen van 
de gemeenten maken we sowieso afvalarm.

We schenken een bon voor een startpakket herbruikbare luiers 
bij elke geboorte. 4

5
We stimuleren initiatieven die ervoor zorgen dat producten een 
tweede leven krijgen of worden gerepareerd. Initiatieven, zoals 
repair cafés, ondersteunen en stimuleren we.

VOORSTELLEN VOOR MINDER 
AFVAL EN BETERE VERWERKING

10
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We bekijken de haalbaarheid van een proefproject rond statie-
geld dat voor de rest van Vlaanderen als voorbeeld kan dienen.6
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Samen kunnen KMO’s afval op hun bedrijventerrein inzamelen. Dat zorgt 
voor milieuwinst en een goedkopere logistiek. Samen met de ‘bewoners’ van 
het bedrijventerrein starten we een project.

Afvalverwerking brengen we dichterbij. Groenafval, groenten en fruit ver-
werken we in compostpaviljoentjes in de buurt. Compostpaviljoentjes zor-
gen ervoor dat je niet zo ver naar het recyclagepark hoeft. Ze liggen immers 
in je buurt. Ze zijn enkel bereikbaar te voet en met de fiets om sluikstorten 
te vermijden. Ze zijn bedoeld voor de bewoners van de nabijgelegen hui-
zen en appartementen (die vaak niet de mogelijkheid hebben om zelf te 
composteren). Het compost delen we daarna gratis uit. Zware materialen 
kunnen meer centraal. 

7

 BETERE VERWERKING VAN WAT OVERBLIJFT

In de gemeente Lievegem wordt elke school zwerfmeter van haar schoolom-
geving. We organiseren met de scholen een maandelijkse zwerfvuilactie rond 
hun school. We blijven verenigingen financieel belonen voor zwerfvuilacties.

De gemeente Lievegem zorgt voor rondleidingen op verschillende plaatsen 
die de kringloopidee in de praktijk omzetten: rondleidingen door de milieu-
ambtenaar op de recyclageparken, Kringwinkels…

8
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TEAM
GROEN LIEVEGEM
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TEAM
GROEN LIEVEGEM
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GROENE GARANTIES VOOR EEN 
BLIJVENDE STRIJD
4

DOSSIER 
SCHIPDONKKANAAL

18



Groen was de eerste partij om zich te verzetten tegen de verbreding van het Schipdonkka-
naal en tegen het aanhouden van de reservatiestrook. De partij zal in de toekomst dit dos-
sier van dichtbij blijven volgen.

We zijn tegen de verbreding van het 
Schipdonkkanaal en willen rechtsze-
kerheid voor de aangelanden van het 
Schipdonkkanaal. Daarvoor blijven we 
aandringen bij de Vlaamse Regering.

We ondersteunen nieuwe lokale initia-
tieven met het oog recreatie, natuur en 
landbouw. En we stimuleren fiets- en 
kanotoerisme, wandelen, B&B, horeca…

We willen het Schipdonkkanaal, de Lie-
ve en andere lokale grote beken als één 
ecologisch waterwegennetwerk bekij-
ken.

We zullen de schoonheid en de ge-
schiedenis van het Schipdonkkanaal 
in beeld brengen voor de bevolking en 
passanten. In deze context zullen de 
Kanaalfeesten jaarlijks worden onder-
steund.  

1 2

3 4
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RUIMTELIJKE ORDENING
STERKE KERNEN

In Lievegem is er kris kras bebouwing. We willen de open ruimte behouden. Nieuwe woon-
plekken willen we in de dorpskernen. We willen meer groen en water in de kern. Dat betekent 
dat we anders zullen bouwen. Zo komen we tegemoet aan de wens naar betaalbaar wonen én 
meer gezelligheid.

We maken een plan waarin we opsommen aan welke regels nieuwe woningen moeten voldoen 
(beeldkwaliteitsplan). Voor bouwers en architecten zorgen we voor duidelijkheid. We maken 
dit plan samen met de inwoners van Lievegem.

14
20



KERNEN 
BOUWEN
VOLGENS

PRINCIPES
9

Centraal gelegen (leegstaande) hui-
zen kunnen worden vervangen door 
kleine appartementsgebouwen.

We voorzien meer ruimte voor bo-
men en water. Dit is nodig voor buf-
fering bij toekomstige wateroverlast 
wegens de klimaatverandering en 
kan eveneens dienen voor recreatief 
gebruik. Bomen houden water vast 
voor periodes van droogte.

De plaatsen waar hoogbouw kan, 
worden goed vastgelegd. Hoger bou-
wen kan als een deel van het perceel 
wordt gebruikt voor water of groen. 
We letten bij nieuwe appartementen 
op de kwaliteit van wonen. Inkijk be-
perken we en groen krijgt een plaats 
op de appartementen.

Autenthieke gebouwen vrijwaren we 
en beschermen we extra. 

Er komt een stop op nieuwe verka-
velingen. De gemeente Lievegem 
schrapt ‘per gemeenteraadsbesluit’ 
alle woonuitbreidingsgebieden.

21

We variëren de hoogte van de gebou-
wen, dat verhoogt het ruimtegevoel.

2
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8

We voorzien een minimum aan groen 
bij elke nieuwe bouw (groennorm).

We maken het mogelijk om kavels en 
villa’s op te splitsen. 

1
We voorzien speelpleintjes, ontmoe-
tingsplekken en rustplaatsen in alle 
kernen van Lievegem. 



MOBILITEIT
VEILIG VERKEER OP 
MAAT VAN FIETSERS 
EN WANDELAARS

22

Tussen de kernen hebben we veilige fietsverbindingen nodig. We 
passen  wegen zoveel mogelijk aan voor fietsers en voetgangers. 
Plaatsen waar de veiligheid van kinderen op het spel staat, pakken 
we eerst aan.  Dit kan door trage wegen open te maken en door 
aparte voet- en fietspaden te maken. 

Ben je minder mobiel? Dan kan je gebruik maken van een eigen 
pendeldienst. Aan De Lijn en de NMBS  vragen we dringend betere 
verbindingen te maken naar de buurgemeenten en -steden. 

Elke Lievegemse leerling krijgt een 
gratis hesje, een set fietslichtjes en een 
aankoopbon van een lokale fietshande-
laar voor fietsnazicht. 

Mensen die  minder mobiel zijn kunnen 
gebruik maken van een pendeldienst. 
We doen dit bij voorkeur in samenwer-
king met De Lijn. 

De gemeente Lievegem dringt er bij de 
NMBS en De Lijn op aan om het aanbod 
van openbaar vervoer te versterken. 
Onze voorkeur gaat naar snelle verbin-
dingen (snelle busverbindingen naar 
centra als Eeklo, Aalter, Deinze, Zelzate 
en Gent, een tramlijn tussen Eeklo en 
Gent of een uitgebreid treinaanbod op 
lijn 58).

De gemeente Lievegem kiest voor 
fietsstraten rond alle scholen op haar 
grondgebied.

De gemeente Lievegem komt tussen in 
de abonnementen voor het openbaar 
vervoer van 12- tot 18-jarigen.

We maken van de (elektrische) fiets hét 
vervoermiddel voor het gemeenteper-
soneel.
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KEER GEZONDERE
MOBILITEIT13

De gemeente Lievegem zorg voor bre-
de, afgescheiden fietspaden, zeker op 
plaatsen waar dat nodig is. We maken 
in 2019 een actieplan. Veiligheid van 
kinderen staat voorop.

Dagelijks maken honderden leerlin-
gen gebruik van de fiets om zich naar 
school te verplaatsen. De nood aan een 
duidelijk overzicht van de meest vei-
lige (fiets)routes naar school is groot. 
Hiervoor ontwikkelen we een veilige 
schoolroutekaart. 

We heropenen trage wegen en leggen 
er nieuwe aan. Aan Hovingen kan een 
mooie verbinding gemaakt worden met 
de Molenstraat. Dit zorgt ervoor dat 
fietsende kinderen het gevaarlijke punt 
van de Molenstraat en de Stations-
straat kunnen vermijden als ze naar 
school gaan. Er zijn mooie aansluitin-
gen te maken vanuit de Weststraat naar 
Het Leen. In Zomergem mikken we on-
der meer op de Schauwbroekwegel, de 
Strontwegel en Hoogdreef.

Lievegem ondersteunt deelwagens 
en deelfietsen. De wagens van de ge-
meenten worden ‘s avonds en in het 
weekend ter beschikking gesteld als 
deelauto’s. Iemand deelt zijn voertuig of 
een groep bezit samen een wagen. Het be-
stuur kan succesvolle bewonersgroepen 
in de bloemetjes zetten.

We zorgen voor een sessie ecodriving 
voor gemeentepersoneel en voor in-
woners. Dit zorgt voor defensief rijge-
drag. Het verhoogt de verkeersveilig-
heid, vermindert de CO2-uitstoot en is 
bovendien ook veiliger.

Via een leasingsysteem kunnen fietsen 
worden aangeboden aan personeel van 
de gemeente, voor klassieke en elek-
trische fietsen en vouwfietsen. Meer 
mensen laten dan de auto staan voor 
woon-werkverkeer.

De gemeente kan zelf het goede voor-
beeld geven door te kiezen voor ande-
re wagens. De gemeente kan kiezen 
voor wagens die rijden op elektrici-
teit, brandstofcellen, gas of gecompri-
meerde lucht.
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ZORGZAAM LIEVEGEM
ZORGEN VOOR ELKAAR
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Iedereen moet het goed hebben in Lieve-
gem. Groen gaat voor een goed uitgebouw-
de welzijnsaanpak. De rol van het OCMW 
is daar zeer belangrijk, maar ook andere 
gemeentelijke diensten hebben er aan-
dacht voor.  We werken samen met ver-
schillende diensten zoals de mutualiteiten 
en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, 
dokters, verenigingen waar armen het 
woord nemen en de Welzijnsschakels zijn 
daarbij heel belangrijk. Er is veel verdoken 
armoede én eenzaamheid in Lievegem. We 
pakken dat aan. We gaan naar de mensen 
toe.

ZORGZAME IDEEËN
9
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We geven maatschappelijk 
werkers meer tijd om naar 
kwetsbare mensen te stappen 
en meer huisbezoeken af te 
leggen. Sociaal werkers leren 
de wijken zo nog beter kennen. 
Mensen krijgen sneller toe-
gang krijgen tot hulp.

We helpen mensen door hen 
financiële steun te geven zo-
dat iedereen menswaardig 
kan leven. Ze hebben dan 
minder zorgen. En we weten 
dat mensen dan sneller naar 
werk zoeken en die ook vin-
den. Ze moeten minder be-
zig zijn met overleven en dat 
geeft extra energie. 

In elke deelgemeente behou-
den we plekken waar iedereen 
terecht kan voor vragen over 
welzijn en sociale zaken. We 
behouden de Sociale Huizen en 
werken er aan de Huizen van 
het Kind, een plek waar men-
sen terecht kunnen met opvoe-
dingsvragen. 

Sommige mensen weten niet 
dat ze recht hebben op een uit-
kering of toelage. Het OCMW 
helpt bij het verkrijgen van de 
zaken waar je recht op hebt. 
Het werkt daarvoor samen 
met de Diensten Maatschap-
pelijk Werk (DMW) van de 
mutualiteiten en het Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk 
(CAW).  We werken samen met 
dokters, kinesisten, psycholo-
gen... 

We zoeken voor en met kwets-
bare mensen naar nieuwe op-
lossingen. Wij denken dit uit 
met de mensen zelf. Mensen 
die het moeilijk hebben zijn: 
alleenstaande ouders, men-
sen in armoede, mensen met 
een beperking, mensen met 
een schuldenproblematiek, 
met een verslaving...

De gemeente Lievegem ge-
bruikt alle tewerkstellings-
maatregelen om leefloners te 
helpen in hun zoektocht naar 
werk. We zoeken mee naar kin-
deropvang en aangepast ver-
voer. Bij voorkeur pakken we dit 
met andere gemeenten aan (via 
de Welzijnsband).

In Lovendegem en Zomer-
gem voeren klusjesmannen 
van het OCMW kleine herstel-
lingswerken aan huis uit bij 
kwetsbare mensen. We willen 
deze dienst uitbreiden naar 
Lievegem. 

We zorgen voor meer sociale 
woningen, ook in wijken waar 
er nu geen zijn. We werken 
daarvoor samen met sociale 
verhuurkantoren en sociale 
bouwmaatschappijen. We gaan 
zowel voor koop - als huurwo-
ningen.

1

2

3

4

5

6

7

8

We zorgen dat nieuwe men-
sen in onze gemeente die de 
taal of cultuur niet kennen, 
een compagnon (vrijwilliger) 
krijgen om hen wegwijs te 
maken.

9



We zorgen voor ontmoetingsplaatsen in de 
directe omgeving. Dit zijn plaatsen waar veel 
groen is. We zorgen eveneens voor volkstuin-
tjes.
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Daarvoor zijn nieuwe woonvormen nodig: 
zorgwoningen, kangoeroewonen, wonen met 
begeleiding... Opsplitsen van woningen hoort 
daarbij.  

Ouderen en mensen die veel zorg nodig heb-
ben, laten we in hun vertrouwde buurt blijven 
wonen. Ze kunnen dit op een veilige manier. 
Het is een buurt waar jong en oud samenle-
ven. Waar bewoners elkaar kennen en hel-
pen. Waar zorgbehoevenden ondersteuning 
krijgen. 

Samenwerking tussen zorgverstrekkers is 
onmisbaar. We werken samen met profes-
sionelen zoals huisdokters, thuisverplegers, 
thuiszorgers, ergotherapeuten.. We onder-
steunen familie of vrienden die helpen bij de 
zorg. Dit zijn vaak heel zware taken die nau-
welijks worden gezien door anderen.
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Om voor de veiligheid van mensen te zorgen 
hebben we een persoonalarmsysteem nodig. 
Zo’n systeem stelt de oudere in staat een sig-
naal te geven als hij of zij in nood is, bijvoor-
beeld bij een val. 

27

BUURTGERICHTE ZORG
 ZORGZAME BUURT

5

Door sociale buurtrestaurants bieden we ge-
zonde maaltijden aan iedereen in zijn of haar 
buurt. Aan mensen met een klein budget 
geven we een speciaal tarief, zonder dat dat 
voor andere mensen zichtbaar is.  

6

We ondersteunen initiatieven in Lievegem 
die van hun eigen buurt een warmere buurt 
proberen te maken. We doen dit met respect 
voor het initiatief van buurtbewoners.

7

We organiseren initiatieven voor personen 
met een handicap of kinderopvang in de 
buurten.

8



Met de Buurtkar zorgen we 
voor een rondrijdende (elek-
trisch aangedreven) vracht-
wagen, waarbij we zorgen 
voor een mobiele buurtwin-
kel. De Buurtkar bestaat al 
in Bornem en is al twee jaar 
kostendekkend.

In de Buurtkar vind je infor-
matie over sociale diensten, 
informatie over subsidies.... 
Het is met andere woorden 
een rijdend dienstencen-
trum. Dichterbij dan ooit.  
Op termijn kan zelfs pakjes-
bedeling op die manier voor 
Lievegem.

We brengen voedsel aan 
huis. We doen dit door we-
kelijkse routes door alle 
dorpskernen van onze ge-
meente.

1 2 3
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We werken samen met land-
bouwers en lokale hande-
laars. We gaan daarbij voor 
lekker uit de buurt (korte 
keten). Het is niet de bedoe-
ling met hen te concurreren, 
maar samen te werken.

DE BUURTKAR
HEERLIJK BUURTEN

De mensen die meerijden 
met de Buurtkar zijn men-
sen die moeilijk werk vin-
den. We doen dus beroep op 
de sociale economie om dit 
te organiseren. 

We zorgen voor sociaal con-
tact. Er zijn veel mensen 
die vereenzamen. Sommige 
mensen weinig bezoek. Ze 
hebben dankzij De Buurtkar 
regelmatig contact. 

4 5 6
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DE BUURTKAR



VRIJE TIJD
PUUR GENIETEN
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Elke Lievegemnaar kan zich ontspannen. Clubs en verenigingen doen onze gemeente 
bruisen. We hebben al een ruim aanbod in Lievegem: een zwembad, drie sporthallen, vier 
bibliotheken, twee culturele centra. Er zijn openlucht speelpleinen en sportfaciliteiten. 

We gaan voor een moderne ecologische fuifzaal en bekijken wat verder nodig is: een 
basketbalpleintje in de wijk, een nieuw lokaal voor een jeugdbeweging, de aanleg van een 
skatepark of de renovatie van een jeugdhuis...

We verwennen je met mooie en veilige fietspaden tussen de dorpskernen. Langs  de na-
tuurparels die Lievegem rijk is. En kinderen kunnen dicht in hun buurt ravotten. 

KANSEN VOOR 
FIJNE VRIJE TIJD

11
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We ondersteunen de sportclubs van 
Lievegem. Ook ‘kleinere’ sporten krij-
gen kansen in Lievegem. Andere initi-
atieven, zoals de gezelschapsspellen-
club, krijgen een duwtje in de rug. 

Een groep cultuurvrienden kun-
nen werken aan een programma 
voor kunst en cultuur in Lievegem. 
Alle vormen zijn mogelijk: schilder-, 
beeldhouw-, muziek- en woordkunst. 
We investeren in populaire cultuur én 
in ‘moeilijkere’ kunstvormen. 

Natuur en avontuur is het mooiste wat 
er is voor onze kinderen. Kinderen 
kunnen zich in Lievegem amuseren 
op de vele speelplekken die we ma-
ken. We zorgen er voor tafels en ban-
ken, picknicktafels... zodat je andere 
mensen kan ontmoeten. Het gebruik-
te materiaal is uiteraard ecologisch 
en kwalitatief. 

We moedigen mensen aan om een 
meeneemboekenkast te plaatsen aan 
hun huis. En met een wijkspelotheek 
zorgen we voor een mini-uitleendienst 
voor speelgoed.

De UITPAS is voor iedereen een spaar-
pas om een cadeau te krijgen of een 
gratis ticket. Je neemt dus deel aan 
een activiteit en spaart punten. Voor 
mensen die het moeilijker hebben 
zorgt de UITPAS voor kansen. Je krijgt 
automatisch een grote korting op acti-
viteiten. De kaart ziet er hetzelfde uit 
als de gewone UITPAS. We geven deze 
pas automatisch aan iedere Lievege-
menaar met een uitkering.

Zet je sportclub of jeugdbeweging in 
op diversiteit? Dan krijg je van de ge-
meente een extra ondersteuning. 

We zorgen voor pop-upspeeltuinen 
met zandbakken in de dorpskernen. 
De lokale horeca vaart daar wel bij. 

De zomer wordt het seizoen van de 
speelstraten in de wijken. In de win-
ter zetten we in op sneeuwstraten. 
We maken de procedure voor de aan-
vraag zo eenvoudig mogelijk.

Verenigingen en individuele inwoners 
die iets op zichzelf willen doen, mogen 
volop gebruik maken van de gemeen-
telijke gebouwen. 

We bouwen de bibliotheken om tot 
stille studeerruimtes en plekken voor 
lezingen en vormingen. We voorzien 
hier plekken voor samenwerking. De 
bestaande bibliotheken blijven be-
staan. 
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We ondersteunen jeugdbewegingen/
jeugdhuizen voor een aanpak van ra-
cisme, discriminatie en homofobie... 
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ONDERWIJS
BREDE SCHOOL
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De gemeente Lievegem or-
ganiseert samen met de 
politie een voetgangersexa-
men voor de vierdeklassers 
en een fietsexamens voor 
zesdeklassers.

We ondersteunen de scholen 
die hun speelplaats omto-
veren tot een actieve speel-
plaats met meer groen.

We werken met de scholen 
aan een veggiedag en bie-
den hulp bij een gezonder 
voedselaanbod op school. 

De gemeente Lievegem or-
ganiseert voor het secundair 
onderwijs educatieve acties, 
bijvoorbeeld in het kader van 
de tabak- en drugpreventie, 
ex-verkeersdaders, natuur, 
seksualiteit, debatten…

We moedigen scholen aan 
om samen te werken, via 
een scholenrommelmarkt 
of een gezamenlijke sport-
dag. De gemeente organi-
seert drie keer per jaar een 
overleg tussen alle Lieve-
gemse scholen.

We zoeken met de scholen 
naar manieren om verdraag-
zaamheid, rechtvaardigheid, 
bereidheid tot samenwerken 
en verantwoordelijkheidszin 
te vergroten bij hun leerlin-
gen.

Het OCMW zorgt  voor hulp 
bij het invullen van een stu-
diebeurs, tussenkomst in 
schoolfacturen en bege-
leiding bij huistaken. Het 
OCMW hoeft niet alles zelf 
te doen en werkt samen met 
vrijwilligers. 

Met de scholen bekijken we 
hoe de schoolgebouwen een 
dubbel gebruik kunnen krij-
gen. 
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Veel kinderen en jongeren lopen school in 
Lievegem. Ze ontdekken er, spelen, dromen, 
proeven, leren en leven samen. Er wordt goed 
onderwijs gegeven in Lievegem. Voor Lieve-
gem willen we scholen die na de lesuren 

beschikbaar zijn voor de buurt (Brede School). 
Hiermee breiden we het aantal plekken om te 
spelen en te repeteren uit. Heb je het moeilijk? 
Daarvoor willen we samenwerken tussen de 
school van je kinderen en het OCMW. 
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ONTWIKKELINGS-

9

Met LoWaZoNe hebben we een leven-
dige organisatie rond ontwikkelings-
samenwerking. We behouden dit en 
betrekken Deinze in deze werking 
voor de stedenband met de Senega-
lese gemeenten Keur Moussa, Pout 
en Diender (KeMoPoDi).

Er is een vaste rubriek Lokaal Mon-
diaal Beleid in de gemeentelijke in-
fokranten, met een vaste stijl, zodat 
deze herkenbaar wordt.

We organiseren jaarlijks een  Lie-
vegems evenement rond ontwikke-
lingssamenwerking. De samenwer-
king met de Senegalese organisaties 
is daarbij de rode draad. Er is ook 
aandacht voor milieu en cultuur. 

Verenigingen die werken rond ont-
wikkelingssamenwerking krijgen 
aandacht in de communicatie van de 
gemeente en kunnen aanwezig zijn 
op de evenementen van de gemeente. 
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SAMENWERKING

De gemeente voorziet 0,7% van het 
budget voor Lokaal Mondiaal Beleid. 

5



SLIMME ENERGIE

Wil je lagere energiefacturen en minder energieverspilling? Wist je dat 
we voor een groot stuk afhangen van Franse energie? We kunnen kie-
zen voor andere energieleveranciers. Energiecoöperaties, energiezui-
nig wonen en duurzame verlichting zijn speerpunten in een lokaal Lie-
vegems energiebeleid. Er valt thuis heel wat energie te besparen. Het 
ontbreekt echter vaak aan kennis, tijd en centen om eraan te beginnen.

STAPPEN
11

HERNIEUWBARE 
ENERGIE IN

INVESTEREN EN 
TERUGVERDIENEN
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We willen samenwerken 
met Lievegemnaren. Via een 
burgercoöperatie kunnen 
burgers mee investeren in 
zonnepanelen, zonneboilers 
of andere energieopwer-
kers. Degene die investeert 
verdient iets terug. We wil-
len coöperaties  praktisch 
ondersteunen. We maken 
samen gebouwen energie-
zuiniger, van jeugdhuis tot 
sporthal en school.

We plaatsen isolatie van 
school tot sporthal, vervan-
gen oude stookolieinstalla-
ties, plaatsen zonnepanelen 
of een zonneboiler.

Lievegem schakelt over naar 
een propere bank. We willen 
aansluiten bij een bank die 
niet investeert in vervuilen-
de energie, laat staan wape-
nindustrie. De overstap kan 
naar Triodos, de meest ethi-
sche bank. 

We promoten actief energie-
zuinig wonen. Eén op drie 
woningen kampt met grote 
of kleine gebreken: stabili-
teit, vocht, slecht binnenkli-
maat en verluchting. Door 
grondige renovaties daalt de 
CO2-uitstoot en besparen 
gezinnen tot €1000 op hun 
energiefactuur.

We communiceren over 
premies voor energiezuini-
ge ingrepen. Deze zijn vaak 
onbekend. Je vindt ze zowel 
via de provincie, de Vlaamse 
overheid (bv gratis energie-
leningen) als via Eandis. De 
gemeenten Lievegem doen 
dit vandaag al, maar we 
gaan dit nog sterker doen.

Daglicht gebruiken we op 
een slimme manier. De ge-
meente kan een slimme 
lichtkoepels (light- catcher, 
foto) aankopen. Dit appa-
raat vangt daglicht op via 
een draaiende spiegel. Met 
dat daglicht laten we dan de 
lampen in een gebouw bran-
den.

We werken met donkerte-
gebieden. Door donkerte-
gebieden beperken we de 
nadelen van lichtvervuiling 
op mens, dier en milieu. Dit 
kan op alle plaatsen buiten 
de kern (uitgezonderd plaat-
sen met lintbebouwing). Op 
gevaarlijke plaatsen voor-
zien we slimme verlichting.

Door een klimaatlunch 
kunnen we bedrijven warm 
maken voor metingen over 
hoeveel licht ze gebruiken. 
Bedrijven besparen op hun 
energiefactuur en zorgen 
voor minder CO2-uitstoot. 
Eandis voorziet hiervoor 
ook premies. We zorgen 
voor een extra premie voor 
energiezuinige verlichting. 
Hiermee kunnen bedrijven 
aanpassingen doen aan hun 
verlichting. Kleine bedrijven 
en handelaars krijgen voor-
rang. 

We gaan als gemeente de 
boer op om te spreken over 
de kwaliteit van je woning. 
Een ambtenaar helpt je bij 
het zoeken naar oplossin-
gen. Samenwerking met 
Woonwijzer kan interes-
sant zijn.

We organiseren bewoner-
sergaderingen om te kijken 
of je samen met je buren 
wil renoveren. De Vlaamse 
overheid verleent daarvoor 
in de toekomst hogere pre-
mies. Prijzen worden lager 
en je leert bij van je buren. 

Groepsaankopen van huis-
houdtoestellen zijn moge-
lijk. We focussen op ener-
giezuinige, praktische en 
lokale producten.
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#PITVOORLIEVEGEM


