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RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN  

Merelbeke kan geen extra verkeer meer aan. De wegen zitten dagelijks vast. Ook buiten de 

spits, ook in het weekend. Groen Merelbeke komt daarom met een onderbouwde 

langetermijnvisie mobiliteit (zie programmadeel mobiliteit). Alleen met een focus op lange 

termijn kunnen we de volgende jaren concrete en doelgerichte stappen zetten naar een 

mobieler Merelbeke. Deze doelstellingen staan niet op zichzelf. Ze zijn tevens gekoppeld aan 

ons ambitieus klimaatbeleid (zie programmadeel klimaat). Ook op dat vlak zijn concrete 

stappen dringend noodzakelijk. Lokale besturen dienen vandaag maatregelen te nemen om de 

toekomstige klimaatfactuur te verzachten. Open ruimte, voldoende waterbuffers, groene 

structuren, CO2-neutrale gebouwen: allemaal belangrijke schakels in een groter plan voor een 

leefbare toekomst. 

Het stedenbouwkundig beleid van de afgelopen decennia werkte echter structurele files in de 

hand. Het systematisch en ondoordacht verkavelen van de open ruimte heeft overal in 

Vlaanderen zijn tol geëist. Merelbeke verloor alleen al de afgelopen 12 jaar 65 ha aan open 

ruimte. Dat zijn 130 voetbalvelden! Nochtans wijzen studies uit dat de woonbehoefte op lange 

termijn perfect ingelost kan worden in het huidige, reeds bestaande patrimonium. Nieuwe 

open ruimte aansnijden is nergens voor nodig en vergroot alleen maar de bestaande 

problemen. 

Om Merelbeke gezond en leefbaar te houden zetten we daarom in op de bescherming van de 

resterende, open ruimte. Verdichten doen we nooit zonder creatie van extra publieke en 

groene ruimte. 

 BESCHERMING OPEN RUIMTE 1.

Groen Merelbeke zet in op de bescherming van de resterende open ruimte. We doen dat 

enerzijds door de juridische bescherming van de bestaande open ruimtegebieden die onder 

druk staan om te bebouwen, zoals woonuitbreidingsgebieden. Daar laten we geen bebouwing 

meer toe. Anderzijds zetten we ook sterk in op kernversterkende maatregelen die de druk op 

die open ruimte wegneemt. 

Een verkavelingsstop, meer dan ooit nodig!  

We snijden geen woonuitbreidingsgebieden meer aan. De woonbehoefte lossen we in met 

kwalitatieve kernversterking en een focus op plaatsen die goed ontsloten zijn met het 

openbaar vervoer en dichtbij lokale handel en diensten. Groene her- of nabestemmingen 

bieden een juridisch kader om dit af te dwingen. (cfr. RUP open ruimte Herent en RUP 

Herbestemming open ruimte, Grimbergen) 

We beschermen de ruimtelijke en historische identiteit van Merelbeke. 

We beschermen belangrijke (dorps)zichten en organisch gegroeide dorpsstructuren. 

Bepaalde zichten in Merelbeke zijn bepalend voor de identiteit van én een herinnering aan de 

historiek van ons dorp. Deze zichten en structuren beschermen, biedt een juridische basis om 

oordeelkundige nieuwe ontwikkeling te structureren en in te plannen. Bouwkundig en houtig 

erfgoed, historische straatpatronen, specifieke zichtlijnen alsook beeldbepalende open 



ruimtegebieden worden opgenomen in OFWEL een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

OFWEL het nieuwe gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan dat de ruimtelijke en historische 

identiteit van onze gemeente moet beschermen. De bestaande ankerplaatsen in de Vlaamse 

inventaris Onroerend Erfgoed laten we definitief vaststellen.  Ankerplaatsen zijn de meest 

waardevolle landschappelijke ensembles in Vlaanderen. Het zijn grotere landschappelijke 

gehelen waarin je een geheel van  gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. Ze vormen de 

basis om door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan erfgoedlandschappen uit te werken. 

Beschermen kwalitatieve landbouwgrond 

Om kwalitatieve landbouwgronden te behouden voor de toekomst, wordt een beleid gevoerd 

om het oneigenlijk gebruik van kwaliteitsvolle landbouwgronden te weren (vertuining, 

verpaarding). Dit kan door middel van een Ruimtelijk uitvoeringsplan en specifieke 

bepalingen in de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening. 

Oude verkavelingsvoorschriften heffen we op of passen we aan. 

Al te vaak zijn oude verkavelingsvoorschriften een belemmering voor de opwaardering van 

bestaande woonomgevingen. Extra groen en water, nieuwe trage wegen, gebundelde 

parkeerzones, de mogelijkheid tot het opsplitsen van grote woningen: het zijn maar enkele 

aspecten die vandaag onmogelijk zijn door verouderde en belemmerende voorschriften. De 

bestaande woonomgevingen op een aantrekkelijke manier verdichten, verlaagt de druk om 

nieuwe gebieden alsnog aan te snijden. We injecteren deze extra kwaliteiten in bestaande 

woongebieden. Oude verkavelingsvoorschriften heffen we daarom op of passen we aan. Een 

toekomstgericht en klimaatbestendig ruimtelijk beleid weet verdichting en kwaliteit te 

koppelen. Voorbeelden: Clementwijk (Sint-Niklaas), Suikerpark (Veurne), De Vloei (Ieper), 

Wonen aan de Leie (Deinze) (Wolspinnerij (Zulte), Tondeliersite (Gent), … ² 

Leegstand actief bestrijden. 

Leegstand wekt speculatie in de hand, verhoogt de druk op de open ruimte, verhindert een 

opwaardering van het bestaand patrimonium en is schadelijk voor de buurt. We zoeken actief 

partners voor de invulling van leegstaande panden. Complementair aan dit 

stimuleringsbeleid zetten we harder in op een sturend fiscaal beleid waarbij de 

leegstandsheffing progressief oploopt naarmate een gebouw langer leegstaat. Tijdelijke 

invullingen kunnen de negatieve impact van leegstand helpen vermijden. We ondersteunen 

daarbij eigenaren in hun zoektocht naar een duurzame invulling (toeleiding sociale verhuur, 

oproep pop-up, …) 

Al te vaak werden commerciële panden verspreid over het hele grondgebied van Merelbeke 

ingepland. Groen stelt voor om de handelskernen in onze verschillende deelkernen 

stedenbouwkundig af te bakenen. We voeren in die gebieden – en daarbuiten – een apart 

beleid. Buiten de handelskernen wordt het moeilijker om nieuwe handelspanden op te richten, 

in de kernen wordt dat gestimuleerd. 

We verhogen het ruimtelijk rendement op een efficiënte en logische wijze. 
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Om de druk op de open ruimte verder te verlichten gaan we op een slimme manier om met de 

bestaande bebouwde ruimte. Dat kan door bijvoorbeeld volgende zaken, daarbij steeds 

kwalitatief en integraal duurzaam onderbouwd: 

Onderbenutte woningen opdelen: we stellen een verordening op met concrete regels rond 

één- en meergezinswoningen, zorgwonen,  kangoeroewonen, studentenhuisvesting, 

enzovoort. De afwezigheid van duidelijkeregels zorgt nu voor een volledige stilstand op dat 

vlak. Als lokale overheid kan je niemand dwingen in een bepaald woonconcept, maar je moet 

wel voldoende mogelijkheden bieden voor iedereen. 

Wonen boven winkels stimuleren (aparte inkom verplichten bij nieuwe winkelpanden of bij 

grondige verbouwingswerken, mits voldoende gevelbreedte). 

Supermarktparkings ’s avonds als buurtparking gebruiken. 

Onderbenutte, goed gelegen verkavelingen verdichten. Ook hier kan een win-win situatie 

ontstaan: we laten extra woningen toe waar het kan. Sommige zijstroken of diepe percelen 

laten dit toe zonder dat lichten en zichten geschonden worden. We laten de bestaande 

woningen renoveren met de winst (opgelegde voorwaarde in overeenkomst). 

Slopen en verdichten: grote, oude panden zijn soms niet altijd meer herbruikbaar en het kan 

interessant zijn om sloop toe te laten, gekoppeld aan het toestaan van meerdere kleine, 

energiezuinige wooneenheden. 

Meer doen met minder ruimte kan op vele manieren. Eén doel hebben ze steeds gemeen: een 

kwalitatieve leef- en woonruimte met ruimte voor groen en water, essentieel om onze 

omgeving aan te passen aan een veranderend klimaat.  

Erfgoed wordt beschermd en hergebruikt. 

Al te vaak werd bouwkundig erfgoed in Merelbeke met de grond gelijk gemaakt. Groen 

Merelbeke zorgt voor een bescherming van wat nog rest (via stedenbouwkundige 

verordening) en schept mogelijkheden om het patrimonium te hergebruiken. 

We verwijzen hiervoor graag naar ons programmadeel erfgoed. 

 KWALITATIEVE KERNVERSTERKING 2.

Verdichten en versterken is de sleutel tot succes in het beschermen van de open ruimte. 

Voorwaarde is wel dat ze kwalitatief en doordacht gebeurt. Al te vaak zagen we in Merelbeke 

bijvoorbeeld verdichting onder de vorm van appartementisering zonder meerwaarde voor de 

gemeenschap. Er kwamen extra lasten (parkeer- en verkeersdrukte) in plaats van lusten (een 

autoluwe zone, een nieuw buurtpleintje, kleinschalig groen, enz.). Met Groen kiezen we voor 

een slimme win-win situatie: we laten verdichting toe op de juiste locaties en leggen 

collectieve kwaliteiten op als voorwaarde in de vergunningen. 

Herbestemmen en ruilen van gronden 



We herbestemmen slecht gelegen woongronden. Deze worden beter omgevormd naar 

landbouw, park- of natuurgebied. Nabij de dorpskernen of knooppunten van openbaar vervoer 

komen de noodzakelijke, nieuwe wooneenheden. Dat is ook de beste plaats om winkels, 

commerciële ruimten en kantoren in te plannen. Met een planologische ruil (gelijktijdige 

herbestemming van percelen) behoudt de eigenaar op die manier zijn bestaande bouwrechten. 

Een eigendomsruil is een andere mogelijkheid. In sommige gevallen kan dit zelfs 

gecombineerd worden: eigendom én bestemming ruilen waarmee het systeem van planbaten 

en planschade meteen uitgeschakeld wordt. We ontsnipperen door de open ruimte te 

verbinden. 

Bouwrechten verhandelen 

Vlaanderen werkt aan een systeem van verhandelbare bouwrechten. Toch kan een 

gemeentebestuur vandaag reeds aan de slag om dezelfde doelstelling te realiseren: slecht 

gelegen bouwgronden schrappen en verplaatsen naar de dorpskernen en knooppunten van 

openbaar vervoer. Bij nieuwe projecten op goed gelegen locaties wordt op projectbasis 

bekeken of er extra bouwmogelijkheden kunnen worden toegelaten in ruil voor de schrapping 

van slecht gelegen bouwgronden. Een planologische ruil of herbestemming  -of een 

combinatie van beide – zijn daartoe de best beschikbare instrumenten waar een lokaal bestuur 

vandaag reeds mee aan de slag kan. 

Gemeenschappelijk wonen 

In de nieuwe stedenbouwkundige verordening leggen we een wettelijk kader vast rond 

gemeenschappelijk wonen. Dat kan gaan van een kangoeroewoning tot een heus 

cohousingproject. Het ontbreken van dit wettelijk kader zorgt heden voor juridische 

onzekerheid en een twijfelachtig ad-hoc beleid. 

Geen uitverkoop van eigen gronden en panden 

Groen Merelbeke wil geen verdere uitverkoop van eigen gronden en panden in het 

woongebied. Gronden en panden in eigendom houden, betekent dat je als lokale overheid veel 

gerichter kan sturen om betaalbare wooneenheden te realiseren. Dit kan via recht van opstal of 

Community Land Trust (CLT) waarbij de grond in eigendom blijft van de gemeente. 

Gedeelde ruimte = gedeelde kost 

Vandaag bestaat er geen enkele regeling voor het creëren van gedeelde ruimtes in Merelbeke. 

Gedeelde binnen- en/of buitenruimtes (publieke of semi-publiek) verkleinen nochtans de 

individuele footprint en dus de financiële impact van elk individu. Een logeerkamer, een 

trampoline in de tuin, een boormachine in de berging: het zijn maar enkele voorbeelden van 

elementen die we niet steeds allemaal constant nodig hebben. Een slim ruimtelijk beleid 

schept de mogelijkheid tot het delen en uitwisselen van materiaal, voorwerpen, werktuigen 

enz. 

Een buurtschuur waar allerlei werkmaterieel gedeeld wordt, een gedeelde was- of 

logeerruimte: Groen wil deze aspecten niet opdringen, maar minstens de mogelijkheid 
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aanbieden en faciliteren. Extra winst zit hem in een groter en sterker sociaal weefsel en een 

grotere buitenruimte. We gaan na, in samenwerking met de burgers, waar we een buurtschuur 

kunnen op- of inrichten. 

 KWALITEITSVOLLE WOONOMGEVINGEN 3.

Wat beslist wordt op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw heeft een onweerlegbare 

invloed op mobiliteit. Met een mobiliteitsplan alleen voorkom je geen structurele files of 

veilige en kindvriendelijke woonbuurten. Het ruimtelijk beleid moet evenzeer afgestemd zijn 

op een mobieler Merelbeke. Dat betekent voldoende kwaliteit bieden aan fietsers, voetgangers 

en gebruikers van het openbaar vervoer. Groen heeft een toekomstgericht mobiliteitsplan (zie 

vorig hoofdstuk), maar voorziet ook structurele, stedenbouwkundige maatregelen om de 

modal shift te omarmen. 

Lagere autoparkeernorm, hoge fietsparkeernorm 

De huidige parkeernorm trekt extra wagens aan. Het STOP-principe – prioritair aandacht voor 

voetgangers en fietsers – blijft in de ruimtelijke planning een leidend principe. Een maximaal 

in plaats van minimaal aantal parkeerplaatsen per wooneenheid worden opgelegd. Een hoge 

en kwalitatieve fietsparkeernorm in combinatie met deelwagens en een dicht trage wegennet 

stimuleren de modal shift. Een sterk mobiliteitsbeleid is nodig om dit te omkaderen. 

Gebundeld parkeren als leidend principe 

Individueel parkeren kost ons heel veel ruimtelijke kwaliteit. Parkeerplaatsen bundelen, ook 

in bestaande wijken, zorgt voor een drastische verlaging van de verharde oppervlakte en een 

veiliger woonomgeving (autoluw). Vanuit stedenbouw worden nieuwe ontwikkelingen 

steevast autoluw ontwikkeld (enkel laden en lossen nabij de wooneenheden) en worden 

initiatieven genomen om dit in bestaande wijken te implementeren. Daardoor worden wijken 

klimaatrobuuster (minder verharding, meer groen en water), kindvriendelijker (autoluw = 

veiliger) en gezonder (geen uitlaatgassen, gezondere lucht). De vrijgekomen ruimte komt toe 

aan alle bewoners en kan in samenspraak worden ingericht. 

Kind- en jeugdvriendelijke woonomgevingen 

Leefstraten laten bewoners toe om tijdelijk te ervaren wat een autoluwe woonomgeving 

betekent. Leefstraten zijn een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en 

ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of 

autoluw te maken en een andere plek voor de geparkeerde auto’s (bijvoorbeeld in een 

buurtparking) komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. 

Kind- en jeugdvriendelijkheid is een centraal aandachtspunt bij alle ruimtelijke 

ontwikkelingen.We verwijzen hiervoor naar ons programmadeel jeugd met aandacht voor 

speelweefsels, speelstraten ezomeer. 

Burgercoöperaties: samen de toekomst uitzetten. 



De laatste jaren komt in Vlaanderen de coöperatieve trein stilaan in beweging. Er zijn ook 

reeds enkele projecten waar het wonen zelf coöperatief aangeboden wordt. De bewoner 

betaalt dan huur aan zijn eigen coöperatie die instaat voor collectieve investeringen. Dat kan 

gaan van de aanleg en onderhoud van buitenruimte tot het organiseren van deelfietsen, 

deelwagens of de aankoop van zonnepanelen. Groen wil deze nieuwe en toekomstgerichte 

aanpak stimuleren en verder faciliteren. 

Groepsaankopen 

Met Groen faciliteert en organiseert Merelbeke groepsaankopen. Het schaalvoordeel zorgt 

voor een aanzienlijk goedkopere prijs voor elk individu. Dit kan gaan van isolatiemateriaal tot 

buitenschrijnwerk,  beglazing en zonnepanelen. 

Collectief renoveren 

Op dit moment wordt jaarlijks 1% van de woningen gerenoveerd. Om onze klimaatambities te 

halen moet dit opgetrokken worden naar 3%. Dat betekent een verdrievoudiging van het 

renovatietempo! Collectieve renovaties zijn een evidente manier om dit te bereiken. 

Bijvoorbeeld: in 1 keer een hele rij woningen voorzien van gevel- of dakisolatie. We doen dit 

uiteraard in samenwerking met en volledige inspraak door de bewoners. Met een gedeelde, 

eenmalige kost voor stellingen, containers, materiaal en uitvoeringstermijn zorgen we voor 

lagere aannemingsprijzen en een snellere opwaardering van het patrimonium. Burgers kunnen 

zich in elk project vrijwillig aansluiten. Met een intense promotie- en begeleidingscampagne 

trachten we deze manier van werken maximaal te renderen. 

Ernstige hittegolven, korte maar intense regenbuien, langdurige droogtes: wie op lokaal vlak 

onvoldoende investeert in klimaatadaptatie – het zich aanpassen aan de wijzigende 

klimaatomstandigheden – zal te maken krijgen met een hele waslijst aan maatschappelijke en 

economische kosten die niet te overzien zijn. Met een uitgebreid klimaatplan maken we 

Merelbeke toekomstbestendig. 

Groene ruimtelijke structuren: 

Merelbeke heeft gelukkig reeds enkele natuurlijke hotspots op haar grondgebied. Waardevolle 

stukken natuur met een rijke fauna en flora, denken we maar aan de Scheldevallei, 

Makegemse Bossen, Gentbos, Vurtzak, Zink en de Vallei van de Gondebeek. Ook het deel 

van het Hollebeekbos dat met kap bedreigd was scoort bijzonder hoog op de biologische 

waarderingskaart. 

We beschermen deze waardevolle natuur en creëren natuurlijke verbindingen of 

corridors. 

We verwijzen graag naar ons programmadeel klimaat voor onze actiepunten rond natuur, 

milieu en klimaat. 

Ontharden met een nieuwe groen- en bomenplan 
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Parkeerplaatsen, pleinen, opritten: de totale som aan verharde oppervlakte is immens. Dit leidt 

echter tot een verhoogde kans op overstromingen en versterkt het zogenaamde hitte-eiland 

effect, waarbij de lokale temperatuur hoger oploopt dan in de open ruimte. We creëren de 

nodige groen- en waterbuffers als verkoelende, natuurlijke structuur. 

Een nieuw groen- en bomenplan moet zorgen voor de juiste boom op de juiste plaats en 

voor een degelijk onderhoud. 

In de nieuwe stedenbouwkundige verordening voeren we tevens een maximum percentage 

in aan toegelaten verharding van tuinzones. 

Adoptiebomen, groendaken en groengevels 

In navolging van Kopenhagen geven we de Merelbenaren de kans om bomen te adopteren: de 

gemeente investeert in de aankoop en aanplant van bomen op private grond. De nieuwe 

eigenaar staat in voor het verder onderhoud en verzorging. We laten ook toe dat burgers hun 

gevel of dak afwerken met groen en passen de stedenbouwkundige verordening in die zin aan. 

We creëren hiermee letterlijk nieuwe zuurstof en zorgen voor een groener straatbeeld.  

Ontzorgen als dienst 

Veel eigenaars, zowel bewoners als eigenaar-verhuurders, van woningen die aan een 

energiezuinige renovatie toe zijn, zien op tegen de beslommeringen die een renovatieproject 

met zich meebrengt. Het contacteren van aannemers, het vergelijken van offertes, de 

opvolging van de werken en het administratief afhandelen: niet iedereen ziet dit zomaar 

zitten. Met Groen willen we dat Merelbeke, in samenwerking met lokale verenigingen en 

experten, een ontzorgingstraject opstart. Daarbij worden de vermelde taken overgenomen 

door een gemeentelijke expert ter zake, die daarvoor steun zoekt bij hogere overheden in het 

kader van haar lokaal klimaatbeleid. Dit is immers een win-win verhaal: bewoners worden de 

zorgen uit handen genomen, de gemeente ziet het patrimonium op haar grondgebied versneld 

opwaarderen, de provincie en Vlaanderen raken sneller aan hun klimaatdoelstellingen.  

Het gratis renovatieadvies dat nu reeds bestaat, in samenwerking met het Provinciaal 

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, wordt versterkt. Dit helpt enerzijds om prioriteiten 

op te stellen voor de geplande renovaties en anderzijds om eventuele krotten eruit te filteren 

waarvoor sloop – en eventuele herbouw – maatschappelijk en economisch relevanter zijn. 

Duurzame bestekken 

Alle gemeentelijke bestekken – voor gebouwen en aankopen – worden opgesteld vanuit een 

integraal duurzame visie. De Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen alsook de 

Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken vormen de basis voor alle nieuwe bestekken, zowel 

voor nieuwbouw als renovatie. Hernieuwbare energie, sociale cohesie, duurzame materialen 

en een zachte mobiliteit: elke bestek is een klimaatbewuste vertaling van het specifieke 

programma van eisen. 

 



 SOCIAAL WOONEBELEID: KANSEN VOOR IEDEREEN 4.

Betaalbaar wonen voor iedereen 

Wonen is voor velen onbetaalbaar geworden. Bouwgronden, woningen en appartementen: 

overal stijgen de prijzen sneller dan de lonen en de inflatie. Groen Merelbeke wil dat de 

gemeente meer doet om betaalbaar wonen te realiseren. Daarnaast is het woningenbestand in 

Merelbeke niet aangepast aan wijzigende demografische situaties. Het aandeel 

alleenwonenden (alleenstaanden, singles, weduw(es)(naars)) is de laatste jaren sterk 

toegenomen. Ook het aandeel ouderen nam sterk toe. Het aanbod woningen moet afgestemd 

worden op deze demografische realiteit. 

Het aandeel sociale woningen moet naar 5% 

Groen Merelbeke wil een sterke inhaalbeweging en voorziet extra sociale woningen. De 

wachtlijsten van personen en gezinnen die recht hebben op sociale huisvesting zijn een 

schande. Groen Merelbeke neemt lokaal haar verantwoordelijkheid op en trekt het aanbod 

sociale woningen op richting 5% van het totaal aantal woningen, wat nu het gemiddelde is in 

Vlaanderen. We willen daarbij vooral inzetten op de sociale huurmarkt. 

Groen zet ook in op budgetwoningen 

Groen Merelbeke wil ook inzetten op budgetwoningen. Dat zijn woningen die aan een vast 

percentage onder de marktprijs worden aangeboden. Heel wat personen en gezinnen vallen 

immers net buiten de voorwaarden om recht te hebben op een sociale woning maar hebben 

tevens de middelen niet om op de private markt een woning te verwerven. Als lokale overheid 

kan je een minimum aandeel budgetwoningen opnemen in de stedenbouwkundige 

voorwaarden van nieuwe ontwikkelingen en dat willen we systematisch doen. 

Verhuren via sociaal verhuurkantoor wordt aantrekkelijker 

Merelbeke neemt initiatieven voor de verdere uitbouw en promotie van het Sociaal 

Verhuurkantoor (SVK). 

Renteloze leningen en een rollend energiefonds 

Groen Merelbeke zet extra in op renteloze leningen voor wie het financieel moeilijker heeft. 

Dit moet toelaten om iedereen mee te krijgen op de trein naar een energiezuiniger en 

comfortabeler woonst. Een rollend energiefonds, waarbij de op voorhand gegeven financiële 

steun pas na verkoop van de gerenoveerde eigendom moet worden terugbetaald, kan dit 

proces versnellen zonder budgettaire risico’s voor de gemeente. 

Gemeente stuurt via gerichte voorwaarden in de vergunning 

Ook het opleggen van stedenbouwkundige lasten bij de uitgifte van een vergunning biedt het 

gemeentebestuur de mogelijkheid om collectieve kwaliteiten te creëren. Een nieuwe trage 

weg, een speelpleintje, een groen- of watervoorziening of zelfs een warmtenet: de gemeente 
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kan dit opleggen aan de ontwikkelaar. Het uitsparen van een dubbele riolering en gasnet 

bespaart de ontwikkelaar significante bedragen. 

 SLAGKRACHTIG BELEID (KWALITEITSBEWAKING) 5.

Je kan nog zo’n duurzame en toekomstgerichte visie hebben, als er geen instrumenten 

beschikbaar zijn om die visie uit te voeren, sta je als lokaal bestuur nergens. 

Groen wil het bestaande arsenaal aan stedenbouwkundige planningsinstrumenten 

hernieuwen en uitbreiden. 

Herziening Beleidsplan Ruimte 

Het Beleidsplan Ruimte wordt herzien. Daartoe zijn de eerste, voorbereidende administratieve 

stappen gezet. Groen wil inhoudelijk dat de focus ligt op de bescherming van de open ruimte, 

een veiliger en vlottere mobiliteit, het vergroenen en ontharden van ons grondgebied en een 

ruimtelijke basisstructuur die de kinder- én seniortoets doorstaat. Het Beleidsplan Ruimte 

creëert een basis voor een duurzame toekomst. 

Herziening Stedenbouwkunidge Verordening 

Hoewel de huidige stedenbouwkundige verordening recent gestemd werd (december 2012) zit 

deze vol regeltjes die een kwalitatief ruimtelijk beleid in de weg staan. Heel wat 

maatschappelijke uitdagingen ontbreken (duurzame mobiliteit, ontharden en vergroenen, 

betaalbaar wonen, gemeenschappelijk wonen, …). 

Groen schrijft zo snel mogelijk een volledig nieuwe verordening en stemt op zeer korte 

termijn voor de aanpassing van enkele cruciale artikels (vb: parkeernorm). 

Aangepast subsidie, belastings- en retributiebeleid ifv klimaatgezonde toekomst 

Groen herbekijkt het fiscale beleid en herschikt enkele subsidie-, belastings- en retributies. De 

focus moet liggen op een klimaatgezonde toekomst met een eerlijk en sociaal fiscaal beleid. 

We verwijzen graag naar ons programmadeel Financiën. 

Structureel overleg en samenwerking gemeentediensten 

Ruimtelijke ordening staat niet op zichzelf. De impact op andere beleidsdomeinen kan niet 

onderschat worden. Daarom zet Groen sterk in op een intensere samenwerking tussen de 

diensten Omgeving, Leefmilieu en Mobiliteit. 

Structureel overleg en samenwerking met sociale actoren 

Wonen is een basisrecht. Toch is de betaalbaarheid ervan in Merelbeke de laatste jaren onder 

bijzondere druk komen te staan. Zowel de kostprijs voor aankoop of huur van een woning of 

een appartement zit ver boven het provinciaal én Vlaams gemiddelde, in vergelijking met 

gelijkaardige gemeenten. Een structureel overleg met en de professionele input van de sociale 

actoren is van belang om een beleid dat inzet op betaalbaar wonen maximale kansen te geven. 



Structureel overleg en samenwerking met bewoners, verenigingen en ondernemingen 

Participatie zit in het DNA van Groen. Beslissingen opdringen zonder draagvlak heeft geen 

zin. Ook in het ruimtelijk beleid zet Groen maximaal in op samenwerking – naast overleg – 

met bewoners, verenigingen en ondernemers. Uitgewerkte plannen op avondvergaderingen 

voorleggen is geen middel. Wij willen alle actoren zo vroeg mogelijk aan tafel laten 

meeschrijven aan de toekomst van onze gemeente. De presentatie van dat resultaat is slechts 

een tussentijds doel. 

Handhaving 

Het huidig beleid speelt slechts in op binnenkomende meldingen en klachten. Als er geen 

klachten of bezwaarschriften worden ingediend neemt het huidig bestuur zelden stappen. 

Handhaving is nochtans het sluitstuk van goeie wetgeving. Groen wil daarom een actievere 

opvolging van dossiers en frequent nazicht en controle van bijvoorbeeld 

vergunningsvoorwaarden. Beslissingen worden genomen op basis van het bestuursakkoord en 

een gedeelde visie. 


