Lokaal Partijprogramma – Laarne/Kalken
Als lokale afdeling staan we achter de nationale kernpijlers van Groen, met name: Menselijker, Eerlijker en Gezonder.
Deze funderingen vormen het draagvlak voor het partijprogramma van Groen Laarne.
Onze ploeg wil zich inzetten voor het welzijn van haar medeburgers, milieu, natuur…beseffende dat een aantal problematieken niet stoppen aan de gemeentegrens en niet
op te lossen zijn binnen de termijn van één legislatuur.
Daarom willen we eenieder vragen om samen met ons uitdagingen aan te gaan, ambitieus en constructief, wetende dat grootse realisaties ooit ontsproten zijn op lokaal
vlak!
Tegenover een aantal thema’s/problematieken plaatsen we werkpunten welke in samenwerking met derden (bevoegde instanties, particulieren, bedrijven…) kunnen
resulteren in oplossing/verbetering van onze levenskwaliteit.

1. Mobiliteit en openbaar vervoer
Veiligheid zwakke weggebruiker
Elke (her)inrichting van de openbare weg dient beoordeeld op het kernidee van veiligheid van de zwakke weggebruiker.
Werkpunten:
 In kaart brengen gevaarlijke kruispunten, oversteekplaatsen, overgangen fietspad/voetpad/rijweg ter beveiliging van de zwakke weggebruikers (voetgangers,
fietsers en mindervaliden).
 Opmaken plan van aanpak voor het verbeteren van de veiligheid op deze gevaarlijke knelpunten.
 Inrichten van ‘fiets voorrangstraten’ waar de mogelijkheid ontbreekt voor het aanleggen van fietspaden.
 Aanbrengen van ingekleurde/afgelijnde fiets- voetgangersstroken waar fiets- en/of voetpaden ontbreken.
 Onderzoeken van maatregelen ter bevorderen van de veiligheid rondom de lokale scholen.
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 De straten in schoolomgevingen ‘autoluw’ maken.
 Aanmoedigen van een beleid ter promotie van het naar school gaan met de fiets of te voet.
 Aandacht voor rolstoelgebruikers bij de (her)aanleg van voetpaden en wegen door o.a. op- en afrijstroken te voorzien.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer als waardig alternatief voor de wagen.
Werkpunten:
 Aandacht voor het aanbod van bussen: in gesprek gaan met ‘De Lijn’ voor verhoging van de rittenfrequentie op de bestaande lijnen.
 Tevens vraag naar de inrichting van extra trajecten (bijv. tussen Kalken en Laarne-Dorp).

2. Natuur en milieu
Groene ruimtes
Onze gemeente beschikt gelukkig over een aantal natuur- en landschapselementen die we moeten koesteren, vrijwaren en liefst nog uitbreiden. Deze groene ruimten
dienen er te zijn voor moeder natuur maar ook voor zachte recreatie met goed onderhouden en veilige speeltuigen, picknickplaatsen, natuur- en milieueducatie …
Het is belangrijk zicht te hebben op de beschikbare ruimtes die kunnen fungeren en uitgebouwd worden als groene zone en welke bestemming deze groene zones kunnen
krijgen (recreatie, natuurbeleving, eco-landbouw, mix…) want…het is immers bewezen dat groen gelukkig maakt…
Werkpunten bestaande natuurgebieden
 Vrijwaren van onze natuurgebieden Kalkense Meersen en Damvallei, samen met Natuurpunt, VMM, Agentschap voor Natuur en Bos.
Storende factoren (quads, crossmotoren, sluikstorten, loslopende honden…) weren door aangepast Politiereglement en toezicht, signalisatie.
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 Mee ondersteunen bouw Natuur- en Educatief centrum in de Kalkense Meersen, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen, scholen. Uitgelezen kans
om buiten de natuurbeleving tevens interesse op te wekken voor:
- duurzame en milieuvriendelijke bouw
- duurzame energie
- impact van de mens op natuur in de Meersen
- impact van klimaatverandering op de Meersen
 Enkele groengebieden laten aan de natuur (enkel toegang voor beheer).
 Geen uitbreiding van het bestaande wegen/wandel- en fietspadennetwerk in de natuurgebieden.
 Uitwerken groene corridor Maanbeekvallei tussen Kalkense Meersen en Damvallei.
Werkpunten groene ruimten
 Uitzoeken waar er plaats is voor extra bebossing, uitbreiden en verbinden van groene gebieden (natuurlijke corridors).
Vb. Uitbreiding Prullenbos met corridor naar beboste zone rond kasteel Laarne.
 Toezicht op boomkapvergunningen, compensatie aanplant, voldoen van de bijdragen aan het Boscompensatiefonds.
 ‘Vergroening’ van de bermen en wegkanten ter bevordering van de biodiversiteit door o.a. aangepaste maaischema’s = bevordering van fauna en flora.
 Inzaaien van braakgronden/brede bermstroken met bijen- insectenbloemen (meer biodiversiteit) door o.a. aankopen en verdelen van zaaigoed aan de lokale
boeren.
 Afschaffen gebruik van producten schadelijk voor mens en dier door gemeentelijke diensten. Zowel poetsdiensten als groendienst.
Het gemeentebestuur heeft in deze een voorbeeldfunctie en dient het gebruik van pesticiden door haar gemeentelijke diensten af te schaffen. Tevens is het haar
plicht toe te zien op het gebruik van pesticiden en meststoffen door de landbouw en particuliere gebruikers en hen te informeren over de gevaren en alternatieven.
 Hantering van het principe: ‘de vervuiler betaalt’.
Acties ondernemen om vervuilde gronden te saneren en de kosten te verhalen op gekende vervuilers.
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 Ontwikkelen ontradend/preventief plan om sluikstorten tegen te gaan en adequaat en sanctionerend optreden bij sluikstorten.
 Heraanleg van de speeltuin in beide dorpskernen, met aandacht voor jonge en oudere kinderen. Een plaats van ontmoeting en ontspanning.

Gemeentelijk initiatief tegen ‘plastiek’
Hier hoeft bijna geen pleidooi meer ter verdediging van dit initiatief als je weet… dat plastiek verpakking een gemiddelde gebruiksduur kent van amper 20 minuten en we
onze natuur blijven opzadelen met micro-plastics…
Ook hier kunnen we lokaal het heft in handen nemen en initiatieven lanceren die inspirerend kunnen werken…
Werkpunten
 Mogelijkheid onderzoeken of gemeentelijke inzameling ‘overig plastiekafval’ haalbaar is (vb. Nederland, inzameling in extra oranje container naast glascontainers).
 Informatiecampagne ‘minder plastiek in onze gemeente’, tips, ondersteunen privé-initiatieven en deelnemende handelaars, vb.: herbruikbare duurzame tas
‘Laarne plastiekvrij’.
 Handelaars belonen die plastiekverpakkingen weren en alternatieven aanbieden.

Klimaatverandering
Hierbij dient de gemeente in te zetten op zowel mitigatie (tegengaan/beperken klimaatverandering door reduceren van de broeikasgasuitstoot) als adaptatie
(aanpassingen aan huidige en te verwachten gevolgen van klimaatverandering).
Het gemeentebestuur heeft hierbij een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie.
Het is ook zijn verantwoordelijkheid haar burgers in te lichten/te stimuleren/te begeleiden/te ondersteunen bij de noodzakelijke en onvermijdbare ‘energietransitie’. Een
energietransitie gestoeld op solidariteit zodat we de kostprijs hiervan betaalbaar houden voor alle mensen en met bijzondere aandacht voor doelgroepen met speciale
noden zoals ouderen, mensen met lage inkomens, kwetsbare huurders…
Ook hier speelt onze lange termijnvisie, we willen onze wereld immers leefbaar houden voor ons nageslacht…
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Werkpunten mitigatie
 Gemeentelijk klimaatplan, burgemeester convenant: verder uitwerken/uitvoeren/uitbreiden.
 Energieneutraliteit bevorderen in de gemeentelijke gebouwen. Onderzoeken van de toepassing van diverse ecologische maatregelen, waaronder isolatie,
zuinigheid in elektrisch verbruik, gebruik maken van wind- of zonne-energie, …
 Straatverlichting: minder verbruik. Omschakelplan naar Led en doven van de verlichting.
 Steun aan lokale handelaren. Stimuleren van maatregelen ter bevordering van de korte keten.
 Gemeentelijke beloning/erkenning voor de ‘lage energie- en waterverbruiker van de maand’. Actie laten voorafgaan door informatiecampagne met tips
en trucs.
 In gesprek gaan met betrokken energieleveranciers voor een rechtvaardiger energiefactuur, principe de grootverbruiker betaalt meer (eenheidsprijs/m³ gas,
eenheidsprijs/kwH) dan wie spaarzaam is.



Gemeentelijke beloning/erkenning voor de plaatselijke handelaar die waren/voeding verkoopt/samen tentoonstelt (voorzien van woordje uitleg) met low impact
op CO²-uitstoot.

 Diverse sensibilisatiecampagnes/actiedagen voor en met bevolking onder het motto ‘alle beetjes helpen en kunnen aanstekelijk werken’:
- Minder energie- en waterverbruik, waarom en hoe?
- Gevolgen/alternatieven gebruik insecticide/pesticide
- Het gezin met minder en zuiverder afvalwater, waarom en hoe?
- Beperken ecologische voetafdruk
- Minder plastiek in ons leven
- Effect van onze levensstijl op derde wereld
 Onderzoek mogelijkheid aanstelling/zitdag/huisbezoeken gemeentelijke coach:
- Klimaatcoach
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-

Energiecoach (energie besparen, begeleiding duurzame groepsaankopen…)
Watercoach (vanwaar komt ons kraantjeswater, wat gebeurt er met ons afvalwater, hoe kan het anders...)

 Promoten/stimuleren uitbreiden aanbod voorzieningen autodelen (Partago, Cambio, E-Deal…).
 Promoten/uitbreiden aanbod duurzamere energie voertuigen (Elektrische oplaadpunten fietsen, auto’s, CNG-aanbod tankstations…).
Werkpunten adaptatie
 Gemeentelijk plan ‘extreme stortregens/onweders’:
Lokaal beleid afstemmen met de Europese Kaderrichtlijn Water (o.a. terug ruimte geven aan water, hemelwater vasthouden – bergen – afvoeren)
- Grachtennetwerk openhouden
- Herwaardering natuurlijke overstromingsgebieden
- Mogelijkheid onderzoeken aanleg wachtbekken
- Aanmoedigen/opleggen aanleg ‘waterdoorlaatbare’ verhardingen/opritten
- Aanmoedigen aanleg wateropslorpende ‘groene daken’
 Gemeentelijk plan ‘extreme droge periodes’:
- Uitwerken ‘hitte’- gezondheidsplan, informeren/opvolging/opvang gevoelige/zwakkere inwoners
- Stimuleren plaatsing/gebruik regenwaterputten
- Periodiek aan banden leggen gebruik kraantjeswater voor verschillende niet duurzame doeleinden
- Toezicht op naleving reglementering/controle onttrekken grondwater (waterputten) en oppervlaktewater (pompen uit waterlopen)

Adequaat waterbeheer
Zuiver water heeft een positieve impact op de biodiversiteit in de natuur. Door toedoen van de mens (afvalwaterlozingen, meststoffen, pesticiden…) wordt de
waterkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater fors naar beneden gehaald met alle gevolgen van dien voor de natuur.
Omdat ons drinkwater nu juist gewonnen wordt uit oppervlakte- en grondwater is het zuiveringsproces moeilijk en kostelijk geworden. Neem hierbij nog de
overconsumptie van water en het hieraan gekoppeld produceren van afvalwater en je weet waarom het bedrag op onze ‘waterfactuur’ blijft stijgen.
Het goede nieuws is echter dat eenieder een steentje kan bijdragen om de natuur zuiver water te gunnen en onze waterfactuur betaalbaar te houden!
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Werkpunten
 Uitwerken van een milieugericht beheersplan grachten, meersen en waterlopen.
 Opvolging metingen waterkwaliteit gemeentelijke waterlopen (Vlaamse Milieu Maatschappij), studie waterkwaliteit waterlopen die niet onder meetpunten van
VMM vallen.
Nadien: actieplan, overleg landbouw, scholen/bevolking educatief/uitvoerend betrekken, opvolging…
 Uitwerken/toezicht met bevoegde instanties milieugericht beheersplan grachten, meersen en waterlopen.
 Onderzoek tegemoetkoming landbouwers voor creëren bufferzones van bijen- insectenbloemen tussen akkers en waterlopen (= geen rechtstreeks contact tussen
insecticiden/pesticiden en oppervlaktewater).
 Verdere uitbreiding en aansluiting op gescheiden rioleringsnetwerk.
 Mogelijkheden onderzoeken (met Aquafin) voor de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s).
 Informeren/steunen/begeleiden privé-initiatieven voor aanleg van kleinschalige natuurlijke zuiveringsinstallaties (rietkragen).
 In gesprek gaan met bevoegde instantie (De Watergroep) voor een rechtvaardiger waterfactuur, principe de grootverbruiker betaalt meer (eenheidsprijs/m³) dan
wie spaarzaam is.
 Hergebruik ‘grijs afvalwater’ in gemeentelijke gebouwen (voorbeeldfunctie, educatief toelichten).
Stimuleren, belonen hergebruik ‘grijs afvalwater’ in bedrijven, particulieren (i.s.m. De Watergroep, VMM).

3. Armoedewerking, burgersolidariteit, gezondheidszorg, jeugdwerking.
Eenieder is deels verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en welzijn. Het siert de mensen die tevens hun steentje willen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn
van alle medeburgers. In die optiek wil Groen Laarne hieraan meewerken.
Werkpunten gezonde voeding
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 Sensibilisering van scholen, handelaren en lokale besturen m.b.t. gezonde voeding.
Aangepast gezond aanbod maaltijden, dranken en tussendoortjes.
 Promotie veggie/vegan- dagen/week.
Werkpunten sportbeoefening
 Voor vrije tijd en sportbeoefening moet je in de eigen gemeente terecht kunnen. De nodige ondersteuning voor clubs en voldoende kwalitatieve voorzieningen
waar ook zelfstandige sporters gebruik kunnen van maken moeten worden voorzien en goed onderhouden (terreinen, Finse looppiste, zalen, mountainbike
omloop, materialen, …).
 Promoten van ‘low impact’ sporten.
 Kansen creëren om het sporten ook toegankelijk te maken voor kansarmen.
Werkpunten armoede
 Onze doelstelling is om de kinderarmoede drastisch terug te brengen. We denken hierbij aan buddywerking voor kwetsbare gezinnen met kinderen. Buddy’s kunnen
hulp bieden bij het werken met de computer, administratieve verplichtingen of in het leggen van contacten met jeugdbewegingen, scholen, … Op die manier krijgen
kwetsbare gezinnen sneller en gemakkelijker toegang tot huisvesting, jobs en netwerken.
 Het optrekken van het aantal sociaal beheerde woningen (sociale woningen, transitwoningen, doorgangshuizen…) tot 10% van het totale woningaanbod in onze
gemeente.
 We trachten iedereen een menswaardig inkomen te garanderen o.a. via een aanvullend steunsysteem dat de Europese armoedegrens als uitgangspunt neemt en met
flankerende initiatieven op vlak van bekendmaking.
 We willen dat iedereen die in aanmerking komt voor bepaalde (financiële) rechten en voordelen hierover maximaal geïnformeerd wordt (een soort gemeentelijke
rechtenverkenner). Waar mogelijk gaan we voor automatische toekenning van rechten.
 Voedselbanken, repair- en uitleenservices, evenementen rond feestdagen…
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 Als kindvriendelijke gemeente investeren we verder in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang, met als doel een gegarandeerde plek voor elk
kind. We voorzien de noodzakelijke opvang en werken desnoods samen met de social profit en met private aanbieders om te komen tot een voldoende
(inkomen gerelateerd) aanbod op ons grondgebied. Waar mogelijk en nodig experimenteren we met vernieuwende concepten.
Werkpunten onderwijs, opleidingen


We pleiten er ook voor om in onze gemeente alle kleuters vanaf de leeftijd van 3 jaar te laten deelnemen aan het kleuteronderwijs. Op die manier garanderen we
dat alle kinderen van bij de start dezelfde kansen krijgen.

 Om dezelfde reden van gelijke onderwijskansen stimuleren we de scholen in onze gemeente om werk te maken van een “brede schooldag” waarin naast
studie en opvang plaats is voor huiswerk(begeleiding), vrije tijd en sport.
 We blijven ook verder inzetten op betaalbaar onderwijs. De kosten verbonden aan schoolgerief, ICT-materiaal, enz. mogen geen onoverkomelijke hindernis
vormen.
 We dichten de digitale kloof met een actieplan “Digitaal Dorp” dat al onze burgers moet meenemen op de digitale snelweg. We zetten verder in op
digitale vaardigheden en op eerste hulp bij mensen die problemen ondervinden, bv. met digitale transacties die snel hun opmars maken.
 Het lokale bestuur moet via digipunten, vliegende equipes, via het Sociaal Huis, de scholen en de bibliotheek de nodige ondersteuning bieden in de
strijd tegen digitale ongeletterdheid.
 De bibliotheek moet het vlaggenschip worden van de lerende gemeente. Een onestopshop voor alle vragen over leren, maar ook een open
kenniscentrum dat het nieuwe leren mee helpt uit te dragen en waar partners in de wereld van onderwijs en opleiding elkaar vinden. Op die manier
bereiden we onze inwoners voor op een tijdperk van snel wijzigende vaardigheden en competenties.
Werkpunten gezondheidszorg
 Onder het credo “nergens beter dan thuis” geven we nieuwe impulsen aan de buurt- en thuiszorg door aandacht te schenken aan onze vrijwilligers,
mantelzorgers, hulpverleners door extra gemeentelijke ondersteuning/begeleiding/erkenning door het ter beschikking stellen van infrastructuur, materiaal
financiële tegemoetkoming, premies, subsidies.
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 In de strijd tegen eenzaamheid streven we naar het intensifiëren van huisbezoeken door o.a. het inschakelen van vrijwilligers/buddy’s. Dit zorgt voor een goede
signaaldetectie met inzicht in de noden en wensen van de alleenstaande. Het biedt kansen om de alleenstaande te laten deelnemen aan ontmoetingen en
activiteiten in de gemeente. We betrekken hierin ook het socioculturele middenveld en het verenigingsleven in onze gemeente.
 Voor wie het aanbod aan thuis- en mantelzorg niet langer volstaat, zal er altijd vraag blijven naar meer intensieve en residentiële zorgvormen, zoals
woonzorgcentra.
In de hele zorgketting plannen we overleg met ziekenfondsen, gezondheidscentra (openbare, privé) om te streven naar betaalbare, kwaliteitsvolle en vernieuwende
zorgmodellen.
 Minder mobiel zijn of een handicap hebben is geen reden om er niet bij te horen. We passen ons aan aan elkaars situatie en kiezen maximaal voor een inclusieve
gemeente. Dit begint reeds in de kinderopvang en het onderwijs en loopt verder op de werkvloer en in het verenigingsleven tot en met de (semi-)residentiële
voorzieningen en de leeftijdsvriendelijke oplossingen voor ouderen.
We nemen de nodige maatregelen en initiatieven om dit waar te maken en ondersteunen de aanpassingen die noodzakelijk zijn (toegankelijke sport- en spel
infrastructuur, toegankelijkheid van winkels, verenigingen en voorzieningen, …) en stimuleren terug het mindermobielenvervoer.
 We betrekken burgers, verenigingen en middenveldorganisaties actief bij ons sociaal en welzijnsbeleid. Dat doen we door bijkomende middelen uit te trekken
voor innovatieve projecten die ons sociaal beleid (op vlak van armoede, welzijn, gezondheid, gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning, …) kunnen
versterken. We zien het sociaal-culturele middenveld als een partner om onze sociale doelstellingen te realiseren.

Werkpunten jeugdbeleid
Jeugdwerkbeleid dient verder te gaan dan enkel een werking rond vrije tijd. Jeugdwerking is een kans om in een vroegtijdig stadium ook te leren omgaan met
maatschappelijke uitdagingen (werkloosheid, taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, psychisch welzijn…). Het draagt bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van iedereen, creëert toekomstperspectief.
 Participatie aan gemeentebeleid via jeugdraad e.a. verder blijven uitwerken.
 Jeugdverenigingen stimuleren om ook maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg te gaan.
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 Blijven investeren in degelijke jeugdlokalen en -terreinen met fiets en wandel veilige wegen ernaartoe.
 Elke in(her)inrichting van het openbaar domein dient getoetst te worden aan kind- en jeugdvriendelijkheid.
 Rekening houden met de toenemende diversiteit en het krimpend verschil tussen rijk en arm. Ook kwetsbare jongeren verdienen het deel uit te maken van een
degelijke jeugdwerking/jeugdverenigingen.
 Jeugddienst kansen bieden om samen te werken en ideeën uit te wisselen met andere sectoren.
 Steunen van jonge ondernemers op hun traject.

4. Ruimtelijke ordening.
We willen werk maken van een structuurplan met aandacht voor een duurzame, milieuvriendelijke invulling van de beschikbare ruimte. Elke bijkomende vierkante
meter bebouwbaar gebied dient maximaal gecompenseerd te worden door een open ruimteherbestemming. Een dergelijk ambitieuze opzet moet ondersteund worden
door een Vlaamse regeling die open ruimtebestemmingswijzigingen juridisch en financieel haalbaar maakt.
Werkpunten
 Woonuitbreiding enkel in de kernen van de deelgemeenten, tegengaan van bouwversnippering.
 In het kader van de betonstop: overtollige bouwgrond schrappen en dit In eerste instantie in bossen, overstromingsgebied en slecht bereikbare plaatsen.
 Het stimuleren van vormen van collectief wonen (co-housing, kangoeroewonen…).
 Het inplanten van voldoende groene oases van rust met veilige speelplekken voor de kinderen en nadruk op ‘zachte’ recreatie.
 Doorgaand zwaar verkeer vermijden/omleiden.
 Aandacht voor toegankelijkheid voor onze ouderen, mindervaliden…
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 Gemeentelijke website uitbreiden met lijst van provinciale, Vlaamse en nationale premies, groepsaankopen, inzake duurzaam en ecologisch
bouwen/verbouwen.
 Promoten/verplichten van bouwprojecten die compacter bouwen met meer gemeenschappelijk groen.

 Bouwheren/maatschappijen stimuleren om betaalbare koop- en/of huurwoningen te bouwen en voldoende panden te reserveren voor opvang van
minderbedeelden.

5. Dierenwelzijn.
Respect voor het dierenwelzijn dragen we hoog in het vaandel en de af en toe opduikende berichten in de media tonen aan dat er nog veel werk aan de winkel is.
Ook op lokaal vlak kunnen we hier iets aan doen.
Werkpunten
 Steun aan initiatieven m.b.t. het algemeen dierenwelzijn.
 Verschillende informatiecampagnes zoals:
- Zoek uit welk leven je stuk vlees op je bord heeft gehad
- Gezond eten zonder vlees
- Een huisdier? Denk na voor je eraan begint
 Steun/erkenning landbouwers die staan voor:
- bio-productie
- vee- pluimveeteelt met oog voor welzijn van het dier (variatie voeding, vrije uitloop, bieden van ‘menswaardig’ bestaan…)
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 Toezicht/naleving/informeren betreffende wetgeving op jacht en visserij:
- In kaart brengen van de door de jagers verworven jachtgebieden
- Informeren grondeigenaars m.b.t. rechten en plichten
- Platform aanbieden voor melden van klachten





Mogelijkheid onderzoeken voor het aanstellen van een schepen van Dierenwelzijn.
Het sterilisatiebeleid voor katten verderzetten.
Een verbod op kermispony’s en strengere controle op weggeven van dieren bij loterijen.
Geluidsarm vuurwerk… of helemaal geen vuurwerk meer.

 Voorlichting over dierenwelzijn, verantwoordelijkheden t.o.v. dieren in scholen.
 Inplanten losloopzones voor honden.
 Mogelijkheid onderzoeken om dieren toe te laten in woningen van het OCMW, serviceflats, rusthuizen, ...
 Verbod op de verkoop van gezelschapsdieren op markten.

6. Economie en financiën, openbaarheid van bestuur, werkgelegenheid.
Op gebied van financiën hebben we een lange termijnvisie. Grote maatschappelijke uitdagingen zijn immers niet te vatten binnen één bestuursperiode van zes jaar.
Wij staan tevens voor een gezond financieel evenwicht, zonder de belastingen te verhogen.
Verder staan we voor ‘openbaarheid van bestuur’ en inspraak en staan we mee op de bres voor werkgelegenheid.
Werkpunten
 Een correcte inning van de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente: de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing. Wanneer de
gemeentepopulatie groeit, moeten logischerwijze de inkomsten uit deze beide belastingen in gelijke mate toenemen. Dit is een verantwoordelijkheid van de
federale en de Vlaamse overheid waarop we ook in de gemeente nauwlettend moeten blijven toezien.
 Een rechtvaardiger inning van de gemeentelijke gezinsbelastingen (de sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen).
Zo dient de forfaitaire belasting van 110€ per gezin (GR 2016), behalve voor de mensen met een verhoogde tegemoetkoming, inkomen gerelateerd berekend te
worden.
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 Besteding van de middelen volgens de principes van ‘goede huisvader’ waarbij de principes van eerlijkheid, rechtvaardigheid en welzijn op de korte en lange
termijn voorrang hebben op bestaande economische of persoonlijke belangen.
 Een blijvende beheersing van de personeelsuitgaven, zonder te raken aan de openbare dienstverlening of aan het statuut van de werknemers, waarbij het
personeelsbestand mee evolueert met de groei van de gemeente.
Indien het noodzakelijk is om beroep te doen op derden, moet in de eerste plaats gekeken worden naar de mogelijkheden die zich aandienen bij lokale spelers
binnen de sociale economie of die minstens oog hebben voor een ‘lange termijn duurzaamheid’ (personeelsbeleid, milieu…)
 Aandacht voor gemeentelijke aankopen, zodat deze ethisch en duurzaam verantwoord zijn.
 Meer transparantie met betrekking tot inkomsten en uitgaven, beslissingen, plannen, verslagen.
 Inspraak- en participatietrajecten met de bevolking organiseren. Voorbeelden: kunstwerken samen met de buurt kiezen, sociale vraagstukken bekijken via de
opmaak van een sociaal beleidsplan, het heropenen van onterecht afgesloten trage wegen en daarin op zoek gaan naar alternatieven, met aandacht luisteren naar
voorstellen en standpunten van adviesraden en er ook daadwerkelijk iets mee doen, …
 Bevorderen van lokale werkgelegenheid door de ontwikkeling van groene initiatieven (vb. educatief centrum, ontmoetingsplaatsen, …).
 Voorstel om samen met VDAB te focussen op stages, (voor)trajecten, opleidingen en werkplekken voor alle werkzoekenden.
We betrekken hierbij alle scholen, het lokale bedrijfsleven en verenigingen die een rol kunnen spelen. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door in de
eigen diensten te gaan voor duurzame tewerkstelling, leer- en stageplaatsen.

7. Vrije tijd en cultuur.
Groen Laarne opteert voor een vernieuwd cultuurbeleid in onze gemeente gebaseerd op aandacht voor iedereen die cultuur maakt. Onze gemeente beschikt over enkele
toeristische troeven welke we meer in de schijnwerper mogen plaatsen.
Werkpunten
 Inzetten op een voldoende aanbod aan betaalbare zalen en infrastructuur voor verenigingen.
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 Subsidies die de gemeente ten geschenke krijgt moet worden ingezet om kwalitatieve cultuurinjecties te geven dat eigen cultuurmakers kan inspireren en waarbij
de bevolking tot participatie wordt uitgenodigd.
Initiatieven als Melopee, Midzomernacht, ondersteuning van lokale kunstenaars e.a. moeten onvermoeid verder worden ontwikkeld.
 Met de Kalkense Meersen, het Kasteel van Laarne, de Damvallei en een netwerk aan goed onderhouden voetwegels heeft de gemeente voldoende in huis om een
toeristische aantrekkingskracht te hebben die de mogelijkheden van de gemeente niet te boven gaan en niet hinderlijk voor mens en natuur hoeven te zijn, maar
net die aanvulling bieden om onze gemeenschap te laten opleven.
Het is dan ook belangrijk dat deze wandelwegen, de knooppuntroutes, infoborden en openbare plaatsen goed onderhouden blijven.
Wat de natuurgebieden en wandelpaden betreft ondersteunen we hiervoor verenigingen zoals Natuurpunt, Trage Wegen, Fietsknooppunten…
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