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GROEN DENDERLEEUW, WANT HET KAN ANDERS.
In Denderleeuw heerst sinds de laatste verkiezingen grote politieke onzekerheid, met als sluitstuk de onbestuurbaarheid van onze gemeente en de mogelijke
vorming van een nieuwe coalitie. Midden deze politieke tumult hoor je de stem van de burger nauwelijks. Een drietal jaar geleden begon bij een aantal inwoners
van Denderleeuw het idee te rijpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun schouders mee onder de gemeente te zetten. Onder de vlag van GROEN
willen ze nu op een andere manier aan politiek doen en eigen accenten leggen. GROEN wil iedereen met een positieve en constructieve kijk verzamelen en
vertegenwoordigen omdat we er zeker van zijn dat het anders kan en anders moet in Denderleeuw. #HETKANANDERS
GROEN gaat in Denderleeuw voor de volgende vijf beleidspunten :
Een leefbaar Denderleeuw, een kindvriendelijke omgeving, mobiliteit, diversiteit en participatie.
1) Het beleid voor een leefbaar Denderleeuw is onlosmakelijk verbonden met een beleid dat gericht is op duurzaamheid. In een duurzaam en realistisch
beleid willen we gaan voor:
•

•

•

•
•

Een culturele heropleving van Denderleeuw door het bevorderen van activiteiten die de bevolking samenbrengen en iedereen leren omgaan met de
realiteit van de grote diversiteit in Denderleeuw. Jeugdbewegingen, culturele groepen en vzw’s zijn de belangrijkste cultuurbronnen van onze
gemeenschap en brengen al jaren leven en plezier in onze gemeente. Wij willen dit enkel aanmoedigen en pleiten daarom voor een efficiëntere
aanpak van de problemen die deze groepen ondervinden. Vaak is de problematiek een kwestie van huisvesting, dit probleem moet bovenaan de
agenda staan.
Een ruimtelijke ordening met de nadruk op voldoende en toegankelijke natuur, open ruimte voor iedereen, speelruimte en wandelmogelijkheden.
We roepen een halt toe aan de bouwwoede van de afgelopen jaren, met leegstand tot gevolg. Denderleeuw is na Gent de dichtstbevolkte gemeente
van Oost-Vlaanderen. We zijn reeds verstedelijkt, maar we willen niet alle nadelen van grootsteden bij ons. Zeker de deelgemeenten moeten hun
dorpse karakter behouden.
Totstandbrengen van een breed gedragen transitiebeleid. Dat betekent o.a. dat we op langere termijn naar andere vormen van consumptie moeten
gaan. Dit is noodzakelijk, want de voorraad grondstoffen is beperkt. Dat leidt tot schaarste en dus tot hogere prijzen. Groen Denderleeuw gelooft in
en ondersteunt groeiende initiatieven zoals LETS (ruilhandel & -diensten), deelbeurzen, rommelmarkten, recyclage, fietsherstelplaats aan het
station, repaircafés, weggeefwinkels, ...
Het bevorderen van kleinschalige sociaal-economische groei die nauw aansluit bij de visie over een duurzame ontwikkeling.
Denderleeuw klimaatneutraal maken tegen 2030. Concreet betekent dit dat we de CO2 uitstoot verminderen door bijvoorbeeld geleidelijk aan een
deel van het gemeentelijk wagenpark te vervangen door elektrische auto’s, door elektriciteit aan te kopen uit hernieuwbare energie en door het
aanmoedigingsbeleid voor isolatie, opvang van hemelwater... op de agenda te plaatsen. We willen op vlak van milieu en afval een ander beleid om
van Denderleeuw een schone gemeente te maken door bijvoorbeeld het sluikstorten, -stoken en de afvalberg aan te pakken.

2) We wensen van Denderleeuw een kindvriendelijke gemeente te maken. Kindvriendelijkheid houdt in dat de gemeente zich inspant om de ontplooiing en alle
rechten van het kind en de jongere te realiseren. Een kindvriendelijke gemeente houdt op alle niveau’s rekening met de meest kwetsbare burgers en op die
manier verhoogt de leefbaarheid voor iedereen. In Denderleeuw betekent dat onder meer dat we aandacht vragen om voldoende plaatsen te garanderen in het
onderwijs. Door de grote bevolkingstoename komt het aantal vrije plaatsen in het onderwijs namelijk in gedrang. Degelijk onderwijs is de cruciale basis voor de
ontwikkeling van onze kinderen en daarbij willen we de diversiteit in onze lokale scholen gebruiken als een sterkte. Een kindvriendelijk beleid betekent ook
zorgen voor voldoende groene speelruimte en plaats voor jeugdverenigingen.
3) Ook mobiliteit is een prioritair thema voor GROEN Denderleeuw. Dit betekent aandacht besteden aan personen met beperkte mobiliteit en aan de zachte
weggebruiker: de fietsers en de voetgangers. Er is nood aan een eenduidig mobiliteitsplan dat zijn pijlen richt op een motiverend fietsgebruik en veilige en voor
iedereen toegankelijke voetpaden in Denderleeuw. We wensen ook de trage wegen opnieuw algemeen toegankelijk te maken en te onderhouden en zo het
gebruik ervan aan te moedigen. Een beleid dat deze prioriteiten legt, betekent concreet ook dat er wordt opgetreden tegen foutparkeren.
4) Samenleven in diversiteit is in Denderleeuw een belangrijk thema. De laatste jaren kent Denderleeuw een sterke instroom van mensen vanuit Brussel.
Mensen vestigen zich in onze gemeente omwille van de de centrale ligging en het groot station. Er zijn meer dan 65 nationaliteiten in Denderleeuw. Wij zien die
nieuwe diversiteit als een sterkte! We willen de nieuwe inwoners meer betrekken in het lokale leven. Een goed diversiteitsbeleid brengt bevolkingsgroepen
dichter bij elkaar. We wensen dit te koppelen aan een effectief antidiscriminatiebeleid en op deze manier iedereen een plaats, gelijke kansen en
verantwoordelijkheden te geven.
5) Onze vijfde prioriteit is participatie. We willen de bevolking meer inspraak geven en zo het beleid en de bevolking dichter bij elkaar brengen. Naast het
bevorderen van de reeds bestaande adviesraden zoals de cultuurraad, de jeugdraad, de raad van lokale economie, willen we er nog een aantal in het leven
roepen: zoals de welzijnsraad, de milieuraad en de mobiliteitsraad. Het is onze overtuiging dat de moderne, goed geïnformeerde burgers van de 21ste eeuw
permanent willen meewerken aan een beleid dat tot stand komt met hen en zo beter afgestemd is op hun behoeften.
Inwoners van Denderleeuw, Iddergem en Welle die actief of achter de schermen wensen mee te werken kunnen mailen naar info@groendenderleeuw.be
Quotes:
“Politiek zoals die in Denderleeuw de laatste jaren wordt opgevoerd, maakt mensen onverschillig, maar het is net dan dat je als burger moet opstaan en je
verantwoordelijkheid nemen.” – Wim Van Wesemael, Voorzitter GROEN Denderleeuw.
“We hebben een positief project dat gaat over de toekomst van alle Denderleeuwenaren” – Wim Van Wesemael, Voorzitter GROEN Denderleeuw.

http://www.groendenderleeuw.be/

