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TIJD VOOR GROEN
Beste Merelbekenaar,
Op 14 oktober beslist u.
Wat mag u verwachten van Groen? Heel duidelijk:
 We bewaren de open ruimte en zorgen voor meer groen.
 We investeren in fietsinfrastructuur en in openbaar vervoer voor
minder files en meer veiligheid.
 We houden woningen betaalbaar
 Klimaat vormt de rode draad door ons beleid.
 En dat doen we samen met jullie: met inwoners, verenigingen en lokale
bedrijven. Echte inspraak en participatie!
Kortom: met een sterke visie pakken we de grote uitdagingen van onze
gemeente aan.
Ondanks onze score van 17,8% (en een forse winst van 4%) belandden we in
2012 in de oppositie. Dankzij het harde werk van onze raadsleden konden we
toch enkele bakens verzetten, met de redding van het Hollebeekbos als
hoogtepunt.
Maar het is tijd voor een echt Groen beleid. En als het kan, waarom niet tijd
voor de eerste Groene burgemeester van Merelbeke? Uw steun hierin is
belangrijker dan ooit. Want met uw steun wordt Groen sterk genoeg om écht het
verschil te maken.
Het programma van Groen-Merelbeke kunnen we hierbij aan u bezorgen. Het is
uitgebreid en gedetailleerd zodat u een goed zicht heeft op onze plannen voor
Merelbeke.
Opmerkingen en suggesties zijn uiteraard altijd
welkom op info@groenmerelbeke.be
Stefaan Van Hecke,
Lijsttrekker Groen & Kandidaat burgemeester

T

MOBILITEIT

MOBILITEIT
Als je in Merelbeke vraagt wat het grootste probleem is, dan zal het verkeer vaak worden
genoemd. Auto’s en bussen staan in de file. In het centrum slalommen fietsers tussen
stilstaande wagens of nemen het voetpad,… Neen, het is geen pretje om in de spits naar
school of werk te gaan.
Extra wegen aanleggen, is geen oplossing. Meer wegen zal meer verkeer aantrekken en finaal
zullen de files alleen maar groter worden.
Een globale aanpak is nodig, met een pakket aan maatregelen op vele domeinen. Groen
is duidelijk. Merelbeke moet resoluut kiezen voor een verkavelingsstop (want nieuwe
verkavelingen zorgen voor veel extra wagens); een beleid dat inzet op alternatieven zoals
openbaar vervoer, deelwagens, een goede infrastructuur met onder andere een netwerk aan
trage wegen en we ondersteunen bedrijven om bedrijfsvervoersplannen op te maken.
Lokaal gaan we de grote mobiliteitsproblemen niet alleen kunnen oplossen. Snoeien in
voordelen van salariswagens, fors investeren in openbaar vervoer en een mobiliteitsbudget
voor iedereen zijn een absolute must. Maar dat zijn broodnodige beslissingen die op een hoger
niveau moeten worden genomen.
Groen blijft ijveren voor een vaste tramverbinding met Gent en een herwaardering van
Merelbeke station waar met lightrails met een hoge frequentie, binnen een GEN-netwerk
rond Gent, je snel van en naar Gent kan sporen. Maar hiervoor is samenwerking met De Lijn
en de NMBS van groot belang en dit vereist ook meer investeringsbudgetten bij de Vlaamse
en de Federale Regering. Met de NMBS wordt gewerkt aan een voldoende ruime parking
voor wagens en fietsers aan Merelbeke station.
Maar Groen wil Merelbeke ook fietsvriendelijker maken met een doordacht fietsplan. En
daar kan de gemeente zelf heel wat aan doen. Merelbeke heeft zelf de instrumenten in handen
om fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken.
Merelbeke werkte al een Milieu-actieplan uit in het kader van de Burgemeesterconvenant. De
doelstellingen tegen 2030 zijn ambitieus met onder meer 50% minder kilometers met lichte
voertuigen + allerlei fietsacties (vb groepsaankoop (elektrische) fiets of workshops elektrische
fietsen organiseren, ism fietswinkels in Merelbeke).
Uitgangspunt van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid moet het STOP-principe zijn. STOP
staat voor de rangorde van vervoersvormen, deze vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers),
Trappers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst wenselijke
mobiliteitsvorm’, de Personenwagens.
Voor het slagen van een wervend mobiliteitsbeleid heeft ook een Groene gemeente de steun
van haar inwoners nodig: zonder deze noodzakelijke samenwerking en zonder een
gedragswijziging kan geen enkel beleid slagen.
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1.

COMFORT VAN VOETGANGERS & FIETSERS VERHOGEN

We werken een fijnmazig, veilig en comfortabel gemeentelijk fietsknoopnetwerk uit, dat
alle wijken en alle belangrijke bestemmingen zoals scholen, dorpscentra,… met elkaar
verbindt.
Een uitgebreid fietspadenplan voor de ganse gemeente wordt opgemaakt en er wordt meteen
werk gemaakt van een concreet actieplan om dit uit te voeren in dezelfde legislatuur. Hierbij
wordt rekening gehouden met de diverse gebruikers: elektrische fietsen, bakfietsen,
fietskarren, gewone fietsen, mountainbike, fietsende kinderen, skateboard,…) en wordt de
verkeersreglementering duidelijker gemaakt voor de bevolking.
De situatie in het centrum moet dringend aangepakt worden. Hiervoor is overleg nodig
met het Vlaamse Gewest die de wegbeheerder is. De gemeente kan alvast investeren in een
veilige fietsroute langs bestaande en aan te leggen trage wegen, parallel met de
Hundelgemsesteenweg.
We maken afspraken met onze buurgemeenten, de provincie en het Vlaamse Gewest voor
de uitbouw van deze fietsroutenetwerken en zorgen zo dat de schoolroutes lopen tot aan de
schoolpoort of een verbinding krijgen met de provinciale fietsroutenetwerken. (bv: met Melle
voor verbindingen naar Sint-Franciscus, naar Ledeberg (Benedictuspoort), naar Zwijnaarde
(Don Bosco Zwijnaarde en Sint-Denijs,...). Meer budgetten vanuit Vlaanderen zijn
essentieel om deze doelstelling te bereiken.
Bij het inrichten van fietsroutes wordt ook rekening gehouden voor de diverse types fietsen
die gebruikt worden (snellere elektrische fietsen en speed pedelecs, bakfiets,…).
Fietsinfrastructuur wordt ontworpen op maat van een 12-jarige fietser die zich alleen met de
fiets op een leesbare en veilige manier moet kunnen verplaatsen.
We voorzien extra fietsstallingen, comfortabel in gebruik, strategisch gelegen en bij
voorkeur overdekt (vb: sporthal, zwembad, ....); in functie van de vraag worden bijkomend
fietskluizen met beveiligde toegang voorzien. We maken de link met het openbaar vervoer
sterker door meer overdekte fietsstallingen te plaatsen aan alle haltes waar dit nodig is (vb:
eindhaltes, centrumhaltes in deelgemeenten,...). We voorzien oplaadpunten voor elektrische
fietsen verspreid over onze gemeente en zeker aan alle gemeentelijke infrastructuur. We
denken bv aan: Merelbeke centrum, Gemeenschapscentrum‘t Groenendal, Sporthal,
Toeristisch infopunt Munte, Floraplein, aan de publieke parkings aan de kerken van
Schelderode, Bottelare en Lemberge,…
We voorzien openbare fietspompen verspreid over onze gemeente. Dit kan bv op dezelfde
locaties als de oplaadpunten.
We maken i.s.m. alle actoren (overheden, lokale middenstand, politie, sportclubs,…) een
fietsparkeerplan om onze fietsers heel duidelijk te tonen waar ze hun fiets veilig en
comfortabel kunnen stallen.

We voorzien de maximale toepassing van rechtsaf door rood op alle kruispunten met
verkeerslichten waar dit veilig kan.
We hervormen sommige woonstraten naar fietsstraten zoals in de Kloosterstraat zodat
heuse fietsstraatroutes kunnen worden gevormd of aansluitingen op een fietsroutenetwerk
kunnen gerealiseerd worden. Dit is ideaal voor het woon-werk/school verkeer (bv de
Motsenstraat).
Naast de fietsstraten kiezen we ook voor fietsvriendelijke straten aangeduid met een wit
bord. We vragen om niet op de fietssuggestiestroken te parkeren (dit kan wettelijk, tenzij het
uitdrukkelijk is verboden) en vragen de bewoners om voet- en fietspaden vrij te houden van
bladeren, ijs en sneeuw.
Fietspaden worden kwalitatief aangelegd (en na wegeniswerken ook kwalitatief hersteld),
met een minimum aan trillingen voor een optimaal rijcomfort, bv. het Jaagpad naast de
Schelde naar Gent. Bestaande fietspaden krijgen een grondige kwaliteitscontrole en de
noodzakelijke verbeterwerken worden uitgevoerd om het comfort en veiligheid van de fietsers
te verbeteren. De vlakheidsnorm wordt opgenomen in alle bestekken.
Obstakels worden weggehaald. Rioolputroosters, verkeersborden net naast of op het
fietspad, putten en oneffenheden als gevolg van wegenwerken,... ze zijn heel hinderlijk voor
fietsers en soms gevaarlijk. Ze worden systematisch weggewerkt. Een onderhoudsplan zorgt
ervoor dat de fietspaden goed onderhouden worden (glasscherven weghalen, struikgewas en
wilde begroeiing tijdig wegmaaien, zwerfvuil opruimen,…).
We voorzien (indien mogelijk overdekte) fietsafspraakzones waar onze schoolgaande jeugd
kan samenkomen om in groep naar school te rijden (vb: kruispunt GaversesteenwegBrandegemse Ham, kruispunt Gaversesteenweg-Kerkstraat, voet van Zwijnaardebrug,...). Dit
kan een nuttige aanvulling zijn op de fietspooling die vandaag al in sommige scholen wordt
georganiseerd. Dit wordt verder ondersteund met een kaart met veilige alternatieve routes.
We starten een fietsdeelsysteem op.
We voorzien leuke fietsstops in samenwerking met onze horecazaken.
We voorzien ook in veilige routes voor voetgangers (met bijzondere aandacht voor kinderen
en ouderen) vanuit alle woonwijken naar de dorpscentra, lagere scholen, bushaltes en andere
lokale trekpleisters. Dit gaat gepaard met voldoende veilige oversteekplaatsen.

2.

LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID FORS VERBETEREN

We willen de leefbaarheid in de woonstraten verbeteren en de bereikbaarheid van onze
gemeente garanderen. Dit door in te zetten op alternatieve duurzame vervoersmiddelen, door
het nemen van maatregelen om het sluipverkeer te weren uit woonstraten en door de
kruispunten op de hoofdassen te optimaliseren zodat de doorstroming er verbetert.
De woonstraten willen we in de eerste plaats teruggeven aan onze fietsers. Hulpmiddelen
daarbij zijn snelheidsremmende maatregelen (bv vluchtheuvel bij inrijden woonstraat), extra
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uitwijkstroken, een regeling van de wijkcirculatie met eventuele éénrichting in bepaalde
straten en het wegnemen van linksaf-bewegingen.
We motiveren alle Merelbekenaren om sneller en vaker de fiets te nemen. We ondersteunen
scholen, handelszaken en bedrijven die het gebruik van de fiets stimuleren en gaan proactief op zoek naar hun potentieel op dit vlak. We monitoren het fietsverkeer beter en
belonen de opmaak van bedrijfsvervoerplannen, schoolvervoerplannen,
sensibileringscampagnes (zoals Belgerinkel, week van de vervoering,…)
We investeren in fietsstraten zoals in een deel van de Kloosterstraat omdat we fietsers
belangrijk vinden en hen de ruimte op de openbare weg willen geven in een veilige omgeving.
Dit betekent dat de fietser er steeds voorrang heeft en een snelheidsregime van 30 km/u is
ingevoerd. In alle woonwijken wordt zone 30 ingevoerd waar dit nog niet het geval is.
We streven naar meer en beter bereikbaar openbaar vervoer in samenwerking met De
Lijn. Een betere dienstverlening ‘s avonds met verbinding naar Gent is een absolute must.
Ook de deelgemeenten moeten meer en beter worden bediend.
De bereikbaarheid van stations in de omliggende gemeenten (Melle, Oosterzele) met fiets
dient prioritair in het fietsroutenetwerk en de relevante fietsroutes opgenomen te worden.

3.
AANGEPASTE MOBILITEIT ALS ECONOMISCHE MOTOR VOOR
MERELBEKE
Investeer in een aantrekkelijk dorp waar winkelen aangenaam en veilig kan met fiets en te
voet en vlot bereikbaar is met openbaar vervoer. Investeren in een gevarieerde
winkelaanbod is veel belangrijker dan een beleid dat grootwarenhuizen aantrekt. Ook de
wekelijkse markt kan verder ontwikkeld worden en kan beter bereikbaar worden gemaakt
via het openbaar vervoer, met bv een wekelijkse marktbus die de deelgemeenten vlot
verbindt met het centrum en ook de woon-zorgcentra aandoet.
De gemeente stimuleert heel actief de opmaak van bedrijfsvervoersplannen om grote
verkeersstromen van en naar bedrijven(terreinen) aan te pakken. Bv. AXXESS.
Samen met de werkgroep mobiliteit en de adviesraad voor lokale economie brengen we het
koopgedrag in kaart. De lokale handelaars worden bevraagd over de bereikbaarheid van hun
zaak en er wordt gepolst naar het mobiliteitsprofiel van de klanten.





Een enquête peilt bij de klanten naar hun huidige en eventuele toekomstige
verplaatsingen.
Hoe kom je nu naar de winkel ? Met de auto, de fiets, te voet,… Waarom ?
Zou je een ander verplaatsingsmiddel overwegen ? Waarom/waarom niet ?
….

Meer verplaatsingen met de fiets is goed nieuws voor de lokale economie. Fietsers en lokale
handelaars hebben elkaar nodig. In samenwerking met de adviesraad voor lokale economie,
het handelscentrum en de Dekenij De Drie Gemeenten willen we win-win situaties creëren

die enerzijds de omzet bij onze handelaars ten goede komt en anderzijds het
mobiliteitsprobleem moeten helpen oplossen.
Winkels worden zoveel mogelijk ingepland in de dorpscentra. Nieuwe ontwikkelingen aan
de rand van de gemeente of langs de invalswegen, worden maximaal vermeden.
Door samen te werken met de seniorenraad gaan we voor creatieve oplossingen om onze
senioren aan te moedigen om waar mogelijk hun verplaatsingen te voet en met de fiets te doen
(aangevuld met een ‘breng boodschappen naar huis-dienst’) en om hun verplaatsingen bij
voorkeur buiten de spits te plannen. Gelijkaardige initiatieven kunnen ontwikkeld worden
naar sporters zodat ze meer per fiets of te voet naar de sportterreinen in het centrum komen, of
door jongeren aan te moedigen vaker per fiets of te voet naar een jeugdactiviteit te komen.
Een betere aanduiding en actualisatie van de recreatieve fietsverbindingen moet meer
fietsers naar onze gemeente brengen, wat op zijn beurt meer economische activiteit
meebrengt. Er kan hiervoor ook een speciale gemeentelijke App worden ontwikkeld.
Samen met de gemeente De Pinte en de Vlaamse overheid onderzoeken we of een
fietsverbinding over de Schelde kan gerealiseerd worden, wat de bereikbaarheid van onze
gemeente zal verbeteren. Er wordt onderzocht of de sluisdeuren aan de jachthaven aan het
Liedermeerspark kunnen worden omgevormd tot een comfortabele (fiets)oversteek (cf
Vlaamse kaai in Gent).
Intergemeentelijke toeristische fietsroutes moeten het fietsen, ons gemeentelijk erfgoed en
ons cultuuraanbod samenbrengen, bv. Langs spoorlijn Geraardsbergen-Gent.
Samenwerking met de natuurbeheerders (Natuurpunt, betrokken overheden,…) moet de
ontsluiting van onze talrijke natuur- en bosgebieden (bv Gentbos, Heilig Geestgoed,
Scheldevallei…) verbeteren. Een goede signalisatie en diefstalveilige fietsenstallingen aan de
toegang van die gebieden moeten meer mensen aanmoedigen om er met de fiets naartoe te
trekken.

4.

FIETSEN “WERKT”

Fietsen heeft meer gevolgen dan je zou denken, ook voor je werk en carrière. Onderzoek toont
aan dat mensen die regelmatig fietsen – of sporten in het algemeen – beter kunnen omgaan
met stress op het werk en een grotere motivatie hebben. Het bevordert daarnaast ook een goed
humeur en dus de werksfeer. Sportende werknemers nemen ook kortere pauzes en zijn beter
in staat om te plannen, waardoor ze hun werk op tijd af krijgen.
Fietsen verbindt, zowel fysiek als sociaal. Samen met ons OCMW en het Sociaal Huis
investeren we ook in mobiliteit van kansengroepen.
De fiets is een perfect hulpmiddel om langdurig werklozen weer een plaats te geven op de
arbeidsmarkt; ons openbaar vervoer biedt soms te weinig mogelijkheden om iedereen op een
aanvaardbare tijd op de werkplek te krijgen. Met de fiets lukt dat vaak beter.
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In samenwerking met een Fietsatelier (bv de Keiberg) kunnen ongebruikte fietsen
aangeboden worden. Onze technische diensten helpt mee om ze in te zamelen, het fietsatelier
selecteert ze en maakt ze weer rijvaardig. Op bepaalde momenten (bv opendeur, jaarlijkse
autovrije dag, jaarmarkt,…) worden ze te koop aangeboden of worden ze ter beschikking
gesteld voor bepaalde kansengroepen. Een actief fietsbeleid kan dus ook voor extra (sociale)
tewerkstelling zorgen.
Voor volwassenen die nog niet kunnen of durven fietsen, worden speciale fietscursussen
voorzien.

5.

GEZONDHEID ALS EXTRA BONUS VOOR ONZE FIETSERS

Fietsen verlaagt je biologische leeftijd. Mensen die regelmatig fietsen zijn minder vatbaar
voor obesitas, hoge bloeddruk, diabetes 2, hart- en vaatziekten, enzovoort.
Behalve gezond is fietsen ook sociaal. Fietsen is een activiteit voor het hele gezin. De
kleinsten kunnen achterop in het zitje of in de fietskar. Ook opa en oma kunnen mee, want de
elektrische fiets is al goed ingeburgerd.
Kinderen worden beïnvloed door het gedrag van hun ouders. Als je geregeld met het hele
gezin fietst, draag je een goede en gezonde gewoonte over aan je kinderen.
Op de fiets maken mensen ook gemakkelijk contact. Bijna iedereen heeft een fiets en als
vervoermiddel is die ook goed betaalbaar. De fiets maakt voorzieningen bereikbaar en
vergroot de kans op sociaal gedrag. Zo voel je je fysiek en mentaal beter.
De fiets is het schoonste, stilste en duurzaamste vervoermiddel. Hij stoot geen CO 2 uit. De
luchtkwaliteit verbetert, de geluidsoverlast vermindert en de omgeving wordt aantrekkelijker
voor bezoekers te voet of op de fiets.
Fietsen maakt ons zelfs slimmer! Onderzoek toonde aan dat 5% meer hartcontractie al kan
zorgen voor 15% meer hersenactiviteit. De proefpersonen die regelmatig fietsten, scoorden
beter in de aangeboden tests dan personen met weinig lichaamsbeweging.

6.

AANGEPASTE RUIMTELIJKE ORDENING

Verkavelingsstop. Stop het vergunnen van nieuwe verkavelingen en het aansnijden van
de woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied. Hoe meer nieuwbouw in de
buitengebieden, hoe hoger de autodruk zal worden.
Indien nieuwe projecten niet kunnen tegengehouden worden, dan moet geprobeerd worden
deze projecten zo mobiliteitsvriendelijk mogelijk te maken. Zeker in het centrum (project
Hebbelynck, tramstelplaats) kunnen heel strenge voorwaarden worden opgelegd, bv enkel
sociale ecowijken (autoluw), waar het uitgangspunt is om persoonlijk autobezit tegen te gaan
en andere vervoersvormen te stimuleren. Openbaar vervoer is aanwezig maar moet uitgebreid
worden (zie verder). Het systeem van deelauto's moet hier prioriteit krijgen (ipv individueel
autobezit) en verder uitgebouwd worden. Naast cambio zijn er ook andere systemen om als
particulier je wagen te delen waardoor een breder gamma aan 'deel'wagens beschikbaar komt.

Stop de komst of uitbreiding van nieuwe grootwarenhuizen langsheen de grote
verkeersassen zoals de Hundelgemsesteenweg. Ze trekken veel verkeer aan (ook van buiten
de gemeente) en zorgen voor veel verkeer, ook buiten de spits (bv op zaterdagen) en
bovendien zorgen de opritten voor gevaarlijke verkeersituaties.
Eén parkeerplaats voor een auto neemt dezelfde ruimte in als een fietsparkeerplaats voor tien
fietsen. Bij een bouwproject moeten via de stedenbouwkundige vergunning dan ook genoeg
fietsparkeerplaatsen worden voorzien. Bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
leggen de stedenbouwkundige voorschriften ook normen op voor het aantal
fietsparkeerplaatsen. Dit geldt ook voor de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundig
verordening, die we volledig willen herschrijven.
Projecten vanaf vier wooneenheden zouden per wooneenheid drie fietsparkeerplaatsen moeten
voorzien op eigen terrein. Voor winkels, kantoren, horeca zou dat minimum één
fietsparkeerplaats per 50 m² bedrijfsvloeroppervlakte moeten zijn. Bij de ontwikkeling van de
gebieden op site Hebbelynck en Tramstelplaats moeten dergelijke ambitieuze doelstellingen
worden opgelegd aan de bouwheer.
Bij het ontwikkelen van nieuwe woongebieden (in onze gemeente vooral in het meer
stedelijke gebied van Flora en centrum want in het buitengebied moet dit maximaal worden
vermeden) moet een netwerk van trage wegen steeds worden voorzien en/of een goede en
veilig aansluiting op bestaande trage wegen en fietsnetwerken. Trage wegen dienen ook goed
onderhouden te worden, bewegwijzerd en in kaart gebracht.
Nieuwe woningen komen maximaal in en rond de dorpskernen. Als school, winkel,
horeca, sport, ... op fietsafstand voorhanden zijn, wordt je verplaatsen met de fiets kinderspel.
En kan je besparen op een eerste of tweede gezinswagen.

7.

VEILIGHEID IS DE GROOTSTE PRIORITEIT

Verkeerstechnische ingrepen kunnen soms ook helpen, maar slechts als dit gepaard gaat met
andere fundamentele wijzigingen. Eenrichtingsverkeer invoeren langs een grote invalsweg als
de Hundelgemsesteenweg zal op zich niet zorgen voor minder autoverkeer en dreigt de
verkeersdrukte te verplaatsen naar straten en wijken die absoluut niet zijn uitgerust om plots
een grote verkeersstroom te slikken. Dit zal geen oplossing bieden voor de verkeersproblemen
en veel andere problemen veroorzaken, vooral in de straten die nieuwe verbindingen zouden
worden van en naar de Hundelgemsesteenweg (Kerkstraat, Potaardeberg, Poelstraat,
Lamstraat, Salisburylaan, Ringvaartstraat, …).
Investeren in de fiets betekent ook een consequent beleid voeren om trage wegen maximaal
open te houden en te heropenen (waar ze werden gesloten), maar ook om, waar nodig, nieuw
fietsroutes aan te leggen.
Dit gaat gepaard met het prioritair aanpakken van onveilige situaties (oversteekplaatsen,
kruispunten, slechte staat van bepaalde routes, verlichting,…).
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We investeren prioritair in veilige fietsinfrastructuur. Een netwerk van veilige fietsroutes en
–paden zorgt ervoor dat veel mensen overschakelen van auto naar fiets voor woonwerkverplaatsingen, vrije tijd, winkelen,… Bv: jaagpad langs Scheldevallei, alternatieve
routes naar en langs het centrum waar grote assen worden vermeden.
We zorgen voor veiliger fietsoversteekplaatsen op de grote verkeersassen zoals de
Hundelgemsesteenweg (zeer nodig gezien de recente ernstige verkeersongevallen aan
Maranni, Veldstraat, Molenstraat, Munte… ism de wegbeheerder), Gaversesteenweg (bv ter
hoogte van de Kerkstraat waar een verkeerslicht met drukknop kan komen), Brandegems
Ham, Zwijnaardsesteenweg, Poelstraat,... ) Daarbij gebruiken we de jongste
visualisatietechnieken zoals elektronische aankondigingsborden, gestuurd door
warmtesensoren en wordt speciale aandacht besteed aan de zichtbaarheid van deze
oversteekplaatsen, maar ook van zebrapaden en fietsoversteken. Waar mogelijk wordt
voorzien in een comfortabel middeneiland zodat fietser maar één rijstrook per keer moeten
oversteken. Op grote verkeersassen worden de oversteken voorzien van een verkeerslicht met
drukknop.
Knelpunten en gevaarlijke punten worden opgelijst en prioriteiten worden vastgelegd en via
een jaarlijks actieprogramma weggewerkt. Onze gemeente beschikt al over een
knelpuntenkaart, opgemaakt i.k.v. de opmaak van de schoolroutekaart. Deze kaart wordt
jaarlijks geëvalueerd. Hierbij worden ook de bewonersplatformen, scholen, ... en diverse
andere actoren zoals de Werkgroep Mobiliteit Merelbeke, politie,.. betrokken.
Fietsongevallen worden ernstig genomen. Ze worden systematisch geregistreerd en een
ongevalsanalyse wordt gemaakt. Dit kan helpen om bestaande infrastructuur kritisch te
evalueren en indien nodig aan te passen.
Fietscontroles van onze politiediensten in de scholen moedigen de fietsers aan om hun fiets
in orde te houden.
Het jaarlijkse fietsexamen voor de kinderen van het 6de leerjaar moet onze kinderen
klaarstomen om later zelf met de fiets naar school te gaan.
Het beschikbaar stellen van loopfietsen voor onze peuters en kleuters ontwikkelt hun
motorische vaardigheden. Dit kan via een uitleensysteem georganiseerd door de gemeente of
in samenwerking met een vereniging. Het project “Op Wielekes” (https://opwielekes.be/flora/
) waar je makkelijk de juiste fiets voor je kind kan vinden in een uitleensysteem, verdient
navolging.
(Secundaire) scholen stimuleren om hun leerlingen te "belonen" voor veilig verkeer van en
naar school.
We richten schoolstraten in. Schoolstraten zijn volledig verkeersvrij bij het begin en het
einde van de schooldag.

Gebruik van de fiets kan verder gemeentelijk aangemoedigd worden door initiatieven zoals
‘helden op de fiets’, autoloze zondag, … waarbij mensen positief worden gestimuleerd om
vaker de fiets te nemen.

8.

ACTIEF BELEID IN SAMENSPRAAK MET DE LIJN EN NMBS

De gemeente gaat actief en aanklampend in gesprek met De Lijn en het Vlaams Gewest
om een betere verbinding met Merelbeke tot stand te brengen. Niet alleen betekent dit een
verhoging van de frequentie (aantal bussen per uur), maar ook van de amplitude (vroege en
late verbindingen) en van de stiptheid.
Een vaste tramverbinding van Merelbeke naar Gent (Zuid en/of station) of vrijliggende
busbanen kunnen het openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Dit vergt planning op lange
termijn, een goede samenwerking met De Lijn en vooruitziend beleid in Merelbeke (bv wat
betreft rooilijnen langs wegen die in aanmerking komen). Concreet voorzien we in het
doortrekken van de tramlijn 4 vanuit Zwijnaarde naar Merelbeke centrum of verder.
Het station van Merelbeke evolueert naar een belangrijk vervoersknooppunt van bus,
(tram) en trein zodat reizigers daar makkelijk kunnen overstappen om met het openbaar
vervoer verder te reizen. Met de NMBS wordt onderhandeld (liefst samen met andere
gemeenten) om meer verbindingen naar de belangrijkste steden te kunnen aanbieden (Gent,
Aalst, Brussel, Dendermonde, Antwerpen (via Gent),…). Tevens gaan we voor een Blue Bike
punt aan Merelbeke station.
De federale regering moet de fiscale gunstregimes voor salariswagens grondig aanpakken
en elke werknemer een ‘mobiliteitsbudget’ aanbieden zodat elke werknemer zelf dit budget
kan gebruiken.
Er moet veel meer afstemming komen tussen de verschillende gemeenten om de
verkeersproblemen ook gemeentegrensoverschrijdend aan te pakken. Daarvoor wordt een
formeel forum voorzien.

9.

VERKEERSHANDHAVING IS ESSENTIEEL.

Onze politiezone beschouwt verkeersveiligheid als een absolute prioriteit. Dagelijks
verkeersinbreuken zoals parkeren op voetpaden en fietspaden, foutief afslaan, overdreven
snelheid,… worden niet getolereerd en overtreders wordt systematisch aangesproken of
geverbaliseerd.
Naast een doorgedreven sensibilisering is ook handhaving essentieel. Er wordt
geïnvesteerd in meer controles. De frequentie van mobiele controles moet fors verhoogd
worden om wegpiraten te vatten. Vaste flitspalen en trajectcontrole op bepaalde trajecten
moeten daarbij zeker overwogen worden. Fietsdiefstal wordt ernstig genomen. Er wordt een
anti-fietsdiefstalbeleid uitgewerkt en uitgevoerd.
De enorme mobiliteitsproblemen in Merelbeke oplossen is een EN-EN verhaal. Er zal op
vele domeinen moeten ingezet worden, en dat betekent
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Veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur volgens de kindnorm maakt fietsen
vlot en aangenaam voor iedereen. We zorgen voor voldoende fietsenstallingen,
laadpalen en fietspompen om het fietscomfort te verbeteren.
Verbeteren van de leefkwaliteit door kernversterking. Een verkavelingstop in de
buitengebieden leidt tot minder autoverkeer. Gebruiksruimtes primeren op
verkeersruimtes: ruimte om te spelen en te ontmoeten.
Investeren in een aantrekkelijk winkelcentrum dat vlot bereikbaar is te voet, met
de fiets en openbaar vervoer (de tram doortrekken vanuit Gent). Een wekelijkse
marktbus verbindt de deelgemeenten met de wekelijkse markt.
Intergemeentelijk overleg en afstemming met de verschillende actoren openbaar
vervoer om de verkeersproblemen ook gemeentegrensoverschrijdend aan te
pakken.

T

RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN

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.

1. BESCHERMING OPEN RUIMTE
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
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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.

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.

2.

KWALITATIEVE KERNVERSTERKING

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
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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

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.

3.

KWALITEITSVOLLE WOONOMGEVINGEN

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.
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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

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.
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4.

SOCIAAL WOONEBELEID: KANSEN VOOR IEDEREEN

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

kan dit opleggen aan de ontwikkelaar. Het uitsparen van een dubbele riolering en gasnet
bespaart de ontwikkelaar significante bedragen.

5.

SLAGKRACHTIG BELEID (KWALITEITSBEWAKING)

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.

GROEN Merelbeke – Programma verkiezingen 14 oktober 2018

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.

T

LOKALE ECONOMIE

LOKALE ECONOMIE
De versterking van onze lokale ondernemers gaat hand in hand met de versterking van
onze handelskernen. Op alle beleidsniveau’s wordt al jaren gesproken over kernversterking,
maar Groen wil die mooie woorden nu ook eens omzetten in concreet beleid. Dat vergt een
coherent beleid op diverse domeinen. Stedenbouw kan een hefboom zijn om niet alleen het
vergunningenbeleid, maar ook het fiscaal beleid aantrekkelijk te maken om in het centrum te
(blijven) investeren. Aan files hebben ondernemingen ook niets. Ongewijzigd beleid maakt de
files langer en langer, dus ook op vlak van mobiliteit moet uit een ander vaatje getapt worden.
De fiscale druk, bovenop de hoge huurprijzen maken het moeilijk om in Merelbeke een
gezonde onderneming te runnen.
Tijd voor een andere visie, een ander beleid. Tijd voor een ondernemend Merelbeeks bestuur.
Groen zet volop in op de kernen van onze (deel)gemeenten. Veilige, gezonde en bedrijvige
kernen. Niet alleen om de open ruimte te bewaren – meteen ook goed voor land- en
tuinbouwondernemingen – maar evenzeer een keuze voor een sterk kloppend, lokaal sociaal
en economisch hart. De economie van morgen is duurzaam, lokaal en sociaal!

1.

RUIMTELIJK BELEID ALS HEFBOOM VOOR LOKALE ECONOMIE

Stedenbouwkundige afbakening handelscentra – beleid op maat
Overal verspreid op ons grondgebied zijn handelszaken, supermarkten, grote en kleine
ondernemingen terug te vinden. De centra lopen leeg. De warme bakker is niet meer en ruimt
plaats voor ketens langs de grote invalswegen. Ruimte voor terrasjes is er niet, het aantal cafés
kan je op 1 hand tellen. Er schort iets grondig aan het ruimtelijk beleid.
Groen wil een stedenbouwkundige afbakening van de handelskernen. Zo kunnen we
beleid voeren op maat van de lokale noden. Wie in kansrijke handelskernen investeert,
onderneemt of er reeds actief is mag rekenen op ondersteunende maatregelen, extra visibiliteit
en een aangepast fiscaal regime. Aanpassings- en verfraaiingswerken in deze kansrijke
handelscentra kunnen daarbij ook rekenen op slimme premies. In de kleinere dorpskernen
kiezen we voluit voor het DORV-principe. Dat is een concept waar dorpswinkel, sociale
ruimte en gemeentelijk loket één zijn. Het ontstond in Duitsland waar een leraar niet langer
kon aanzien hoe lokale handelaars uit zijn gemenete verdween en daarmee ook de
ontmoetingsplaatsen voor vele burgers. DORV kan uit het Duits “Dienstleistung und Ortsnahe
Rundum Versorgung” vertaald worden als “Service en lokale zorg”.
Behoud open ruimte – zuurstof voor economie
Om onze dorpskernen echt te laten bruisen moeten we ophouden de resterende open ruimte
te betonneren. Elke extra ingenomen open ruimte betekent langere files, langere rijtijden,
minder grond voor land- en tuinbouw en dus ook een veelheid aan economische kosten. De
versnippering in het ruimtelijk beleid is een handicap voor sterke kernen. Groen zet in op een
toekomstgericht ruimtelijk én mobiliteitsbeleid waar iedereen beter van wordt. Zie meer in
detail de hoofdstukken Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.
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Wonen boven winkels
We stimuleren het wonen boven winkels met doelgerichte premies. Bij grote
renovatiewerken schrijven we voor dat een aparte toegang wordt gemaakt voor de
bovenliggende woning indien de gevel breed genoeg is.
Pop-ups en co-working bij leegstand
Leegstand heeft een enorm negatieve impact op de nabije handelspanden en op de
belevingswaarde en kwaliteit van de publieke ruimte. Met Groen faciliteren we tijdelijke
pop-ups en co-workingplaatsen. Startende ondernemers kunnen op die manier proeven van
een eigen zaak en/of kostenbesparend ruimte, middelen en expertise delen met elkaar.
Structureel leegstandsbeleid (R.O.)
Groen voert een beleid dat leegstand structureel aanpakt. Al te vaak wordt met leegstaande
panden – ongeacht de bestemming – gespeculeerd. Wie herinnert zich nog de twee prachtige
villa’s aan de Zwijnaardsesteenweg ter hoogte van de rotonde? Jaren geleden gesloopt na
lange periode van leegstand, maar er is nog steeds geen nieuwe ontwikkeling. Dit verhoogt de
druk op de open ruimte en stuwt de prijzen van woningen en appartementen omhoog (lager
aanbod).
Gezonde, groene publieke ruimte
In een centrum waar het aangenaam toeven is, blijft de consument langer en keert hij vaker
terug. Groen wil de publieke ruimte zachter inrichten met extra groen en water. Het
kerkplein, als schoolvoorbeeld van een kale vlakte, krijgt een facelift zonder de commerciële
potenties te fnuiken. We voegen groene elementen toe die zuivere lucht, schaduw en een
aangename beleving meebrengen. Daarnaast is de kind- en ouderentoets voor Groen één van
de hoekstenen voor een veilige en kwalitatieve omgevingsaanleg.

2.

SLIMME MOBILITEIT = EEN BEREIKBARE ECONOMIE

Een bereikbare mobiliteit als economische motor voor Merelbeke
In samenwerking met de adviesraad voor lokale economie, het handelscentrum en de Dekenij
De Drie Gemeenten willen we win-win situaties creëren die enerzijds de omzet bij onze
handelaars ten goede komt en anderzijds het mobiliteitsprobleem moet helpen oplossen. Lees
er meer over in het hoofdstuk Mobiliteit en ons fietsbeleidsplan.
Bewegwijzering
Een goeie bewegwijzering en afspraken met GPS-fabrikanten zorgt voor een veilig, vlot en
efficiënt transport van en naar ondernemingen. Groen wil de huidige bewegwijzering onder de
loep nemen en aanpassen waar nodig.

3.
EEN DEEL- EN CIRCULAIRE ECONOMIE, VOOR ÉN DOOR
BURGERS
Ondersteuning deelsystemen, repaircafés, geefpleinen en rommelmarkten
Groen ondersteunt en stimuleert deelinitiatieven en repaircafés. Delen en repareren
voorkomt een overmatig gebruik van grondstoffen en stimuleert sociale contacten. Niet alleen
voor burgers, maar zeker ook voor ondernemingen wordt fiets- en autodelen een middel om
de files te verminderen, de uitstoot te beperken en kosten te delen. In elke deelgemeente
willen we dat autodelen voet aan de grond krijgt en samen met de ondernemers maken we
werk van duurzame mobiliteit door de uitbouw van alternatieven in bedrijfsvervoersplannen,
op maat van en voor elk bedrijf.
Koppeling wekelijkse markt en lokale handelaars
Groen heeft met succes geijverd voor een wekelijkse markt in Merelbeke. Met Groen willen
we deze markt nog meer verstrengelen met de lokale economie. Een lokaal bestuur kan
daarvoor steeds vaste plekken voorbehouden aan lokale handelaars, producenten van korteketen voedsel, verenigingen of initiatieven.
Een Buurderij in Merelbeke
De lokale landbouw staat al jaren onder druk. Een bescherming van de resterende open
ruimte is een eerste, evidente keuze om het tij te keren (link R.O.). Daarnaast is een sterke
koppeling tussen producent en consument een middel om de landbouw te versterken en
opnieuw onderdeel te laten uitmaken van de lokale gemeenschap. We ondersteunen en
faciliteren lokale landbouwers en ondersteunen bestaande initiatieven zoals de Voedselteams,
die actief werk maken van een korte voedselketen. Op de wekelijkse markt voorzien we een
eigen, zichtbare stek voor hen. Deze Buurderij wordt een begrip in Merelbeke en stimuleert
actief de aankoop van lokaal geproduceerd voedsel. Daarnaast kunnen onze inwoners kennis
maken met de mensen die ons voedsel maken. Dit past tevens in onze visie rond klimaat,
gezondheid en eerlijke handel.
Partnerschap met burgercoöperaties verder uitbouwen en ondersteunen
Burgercoöperaties hebben als voordeel dat de financiële middelen lokaal verankerd blijven en
de winsten ook terugkeren naar diezelfde burgers. Het medezeggenschap van de burgeraandeelhouder stimuleert investeringen in de lokale buurt ten dienste van de gemeenschap.
Groen wil de bestaande coöperaties verder helpen uitbouwen en hierbij ondersteunend
optreden. We moedigen onze burgers aan om nieuwe coöperaties op te starten. Het zijn
ideale structuren om bijvoorbeeld goedkoper te wonen (huren aan de eigen coöperatie) of
efficiënter te investeren in hernieuwbare energie (bijvoorbeeld door het plaatsen van
zonnepanelen op publieke gebouwen, scholen, bedrijven, enz.).
Kleinschalige burgercoöperaties zijn ook een ideale structuur om versneld en goedkoper werk
te maken van energiezuiniger gebouwen (groepsaankopen en -renovaties van verschillende
panden tegelijk).
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4.
LOKALE ONDERNEMERS, PARTNERS VAN EEN
KLIMAATVRIENDELIJKE TOEKOMST
Duurzaam ondernemerschap stimuleren
Groen stimuleert de omslag naar een ecologische economie. We zetten in op duurzaam
ontwikkelde en beheerde bedrijventerreinen. Veilige, gezonde en aangename
werkomgevingen stimuleren ook ecologisch ondernemerschap. Groen wil daarnaast ook
inzetten op gesloten kringlopen, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt
voor het andere. En de mobiliteit kan samen georganiseerd worden met
bedrijfsvervoersplannen voor de ondernemingen of voor een ganse site.
Energiezuinige ondernemingen
Met Groen zoekt Merelbeke een partner om energie-audits uit te voeren bij lokale
ondernemingen. We organiseren groepsaankopen en geven aanbevelingen om de
onderneming energie- en klimaatvriendelijker te maken.
Een Merelbeekse Kringwinkel
Hoewel er veel vraag is naar hergebruik van spullen is er in Merelbeke nog geen lokale
vestiging van de Kringwinkel. Groen wil de volgende legislatuur een concrete locatie
vastleggen en toewijzen voor een Merelbeekse Kringwinkel. We zorgen voor een voldoende
hoge gemeentelijke tonnagevergoeding voor de inzameling van nog herbruikbare spullen en
maken goede afspraken. Zo krijgen afgedankte spullen een tweede leven in plaats van duur
verwerkt te worden.
Lokaal aankopen, ook als overheid!
Een bestuur dat pleit voor een sterke lokale economie is het zichzelf verplicht ook zoveel als
mogelijk lokaal producten en diensten aan te kopen. Een gemeente kan haar koopkracht
gebruiken om de lokale en circulaire economie te stimuleren. Waar we vandaag nog te vaak
een toevlucht zien in goedkope raamcontracten van intercommunales zoals Farys, kiest
Groen resoluut voor bestekken om lokale ondernemers alle kansen te geven.
Intercommunales delen hun winst immers slechts uit aan hun aandeelhouders. Lokale
ondernemingen daarentegen zijn vaak sponsor van lokale verenigingen en allerhande
festiviteiten. Met een beleid in dienst van de lokale ondernemer vloeit een deel van de
investering rechtstreeks terug ten voordele van de eigen gemeente en haar burgers.

T

SOCIAAL BELEID

SOCIAAL BELEID
De gemeente is een belangrijke speler bij het voeren van een sociaal beleid en dat wordt in de
toekomst nog belangrijker.
Want sociaal beleid komt de hele bevolking ten goede met bijzondere aandacht voor
bijzondere doelgroepen of thema’s. Denken we aan de kansengroepen, migratieproblematiek,
de éénoudergezinnen, de senioren enz.
Het sociaal beleid is erop gericht om de burgers zoveel mogelijk in hun buurt onafhankelijk
en zelfstandig te laten functioneren. Lokaal sociaal beleid verbinden we met andere
beleidsdomeinen en het sociaal ondernemerschap.
Benieuwd hoe wij het zien?

1. DE GEMEENTE ZET IN OP CENTRALE
WELZIJNSINFRASTRUCTUUR


Het woon-en zorgcentrum (WZC) krijgt verder vorm. We zetten in op de
vergroening van de woon-en zorgcampus en willen af vanhet concept WZC als eiland.



In het woon-en zorgcentrum kunnen activiteiten georganiseerd worden in
samenwerking met scholen, natuurverenigingen, muzikanten, erfgoedpartners enz”.



De Buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt verder ontwikkeld, wordt ingebed in
een groene omgeving én de buitenschoolse activiteiten worden ook ingevuld door
sport, cultuur en natuuractiviteiten.



Het sociaal huis wordt verder uitgebouwd als centraal welzijnsplatform en als baken
voor informatie en dienstverlening.



Centraal organiseren van “plek” waar fietsen en speelgoed kan uitgeleend of geruild
worden is een mogelijkheid. Dit kan aangevuld worden met een repairpunt.

2.
DE GEMEENTE GAAT VOOR EEN BUURTGERICHTE AANPAK
VAN ZORG-EN ONTMOETINGSACTIVITEITEN


De gemeente zet in op diverse vormen van decentrale dienstverlening afhankelijk
van de wijk of deelgemeente. Bijvoorbeeld: Dienstencentrum Flora, dienstenbus in
deelgemeenten.



We stimuleren samen-eten initiatieven in diverse formules. Bijvoorbeeld: Samen
eten” in het “thuis-restaurant”, bij elkaar gaan eten via een beurtrolsysteem, taxidienst
naar restaurants.



Nabij-groen op wandelafstand in het verstedelijkt gebied en het uitbouwen van
wandellussen met zitplaatsen in de buitengemeenten.



In het verstedelijkt gebied dromen we in het centrum van een park aan weerszijden
van de Hundelgemsesteenweg. Naast het Liedermeerspark moet er in de Flora aan de
andere zijde van de Hundelgemsesteenweg een park bijkomen.
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Meer zithoekjes, maar dan wel op aangename plekken.



Meer bomen en groen daar waar vooral pleinen en straten “versteend” zijn.



Een groene trage wegen-as van de woon-en zorgcampus naar het centrumplein en de
site tramstelplaats moet kunnen.



Wijkgericht stimuleren van deelpunten, ‘te geef’-momenten, ruilbeurzen,
rommelmarkten,…

3.
DE GEMEENTE ZET IN OP DUURZAAM, ZORGZAAM EN
BETAALBAAR WONEN


Merelbeke doet een inhaalbeweging om het aandeel sociale woningen te verhogen,
vooral op de sociale huurmarkt. Het aantal sociale woningen, nu ongeveer 2%, moet
naar de 5%, het Vlaamse gemiddelde.



De gemeente voorziet een huurtussenkomst voor wie op de wachtlijst staat voor een
sociale woning, tot de huurder recht heeft op de Vlaamse huurpremie.



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



Het OCMW treedt proactief op wanneer procedure tot uithuiszetting in gang gezet
wordt. Aanbod voor ondersteuning wordt breed bekend gemaakt.



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 reguliere markt een
wooneenheid te verwerven.



Er zijn ook nog andere mogelijkheden maar hiervoor verwijzen we naar ons
programma/deel Ruimtelijke ordening en Wonen.



Bij elk woonproject of elke wijkontwikkeling wordt erover bewaakt dat er voldoende
diverse bouwtypologie aanwezig is. Dit garandeert meteen een divers woonpubliek,
een leeftijdsmix.



We stimuleren kleinschalige vormen van samenwonen en zorgen ervoor dat grote
woningen onsplitsbaar zijn onder andere door het aanpassen van de
stedenbouwkundige verordening.



We voorzien premies voor het aanpassen van de woning om langer thuis te kunnen
wonen.



Eigenaars worden gestimuleerd om huurwoningen aan te passen in functie van
energiezuinig wonen.



Groepsaankopen voor isolatie en energiemateriaal worden gestimuleerd.



De gemeente voorziet in gratis energiescans en advies om energiefactuur te doen
dalen.

4.
PARTICIPATIE, ZORG VOOR MANTELZORGERS EN
VRIJWILLIGERS


Participatie
o Ook bij lokaal sociaal beleid is participatie maatwerk en kan het zowel
doelgericht, gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht
aangepakt worden.
o Het verzilveren van inzichten, expertise en levenservaringen van vele
vrijwilligers en experts lijkt ons evident.



Mantelzorgers
o Ter ondersteuning van de mantelzorg bouwen we kortverblijf, vakantieopvang,
dagopvang en nachtopvang sterker uit.
o De mantelzorgpremie wordt herbekeken en wordt anders ingezet.
o Het initiaitief “zet de mantelzorger” in de bloemetjes wordt versterkt.



Vrijwilligers
o Ook vrijwilligers moeten gekoesterd en “gesoigneerd” worden.
o We herbekijken de vrijwilligersvergoedingen uit de sector welzijn en de sector
vrije tijd en stemmen ze op elkaar af.
o Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Een draaischijf/postbuzz voor
vrijwilligerswerking activeren en organiseren.
o In samenwerking met de lokale zorgactoren kunnen verschillende vormen van
buddywerking uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld: op stap projecten stimuleren
voor kansengroepen met een Uitpas, buddy’s voor nieuwkomers en mensen
met een beperking.

5.
DE GEMEENTE NEEMT EEN REGISSEURSROL OP INZAKE
EERSTELIJNSZORG


De gemeente geeft verder vorm aan de zorgband en bouwt de eerstelijnszorg mee
uit. Dit in dialoog met de lokale zorgverstrekkers en met de nodige administratieve
ondersteuning en met voldoende communicatie naar de burger toe.



De samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, het OCMW, sociaal huis, vrije
tijd, ruimte, stedenbouw,… kan sterker.



De samenwerking vanuit het Sociaal huis met de particuliere sector (bv huisartsen,
apothekers, thuisverpleging …) en andere lokale actoren (mutualiteiten,
instellingen,…) wordt gestimuleerd. Daarbij ligt de focus op een buurtgebonden
dienstverlening.



De overkoepelende structuur wordt de intergemeentelijke eerstelijnszone.
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6.
DE GEMEENTE, HET OCMW EN HET SOCIAAL HUIS WERKEN
SAMEN OM EEN DIENSTVERLENEND EN WENDBAAR SOCIAAL BELEID
UIT TE BOUWEN.
Dit vraagt:


Om een nieuw organisatiemodel dat goed en zorgzaam wordt begeleid.



om een sterk uitgebouwd sociaal huis (personeel en middelen).



Om het herbekijken en afstemmen op elkaar van de diverse soorten premiestelsels



Om het sterker betrekken van de burger als klant en cliënt bij de werking en
dienstverlening .



Om kansen te geven aan sociaal ondernemerschap bij het organiseren van collectief
vervoer in de gemeente zelf. Bijvoorbeeld: de intragemeentelijke taxi voor vervoer
naar cultuur, sport en zorg activiteiten en horecazaken overdag, ’s avonds en in ’t
weekend.

7.

DE KINDEROPVANG VERSTERKEN EN VERBREDEN


We zorgen voor bijkomende plaatsen en mogelijkheden in de kinderopvang.



We versterken de buitenschoolse kinderopvang met vrijetijdsactviteiten samen met
gemeentelijke diensten en andere partners. Bijvoorbeeld: muziekateliers, lesgevers



Zorgen voor zomeropvang met een breed activiteitenaanbod samen met
verschillende gemeentelijke diensten. Bijvoorbeeld: vrijetijdslezen ism bib,
erfgoedproject ism woon-en zorgcentrum.

8.

AANPAK VAN ZICHTBARE EN VERDOKEN ARMOEDE


We schakelen de armoedetoets in voor alle beleidsbeslissingen in elk beleidsdomein.



We detecteren en ontvangen signalen van verborgen armoede. Het Ocmw richt
daarom antennes op in de verschillende deelgemeenten, om letterlijk dichter bij de
mensen te werken.



De sociale rechten worden toegekend, waarbij de sociaal werkers systematisch
nagaan welke rechten nog niet gerealiseerd zijn bij cliënten.



We voorzien verder in aanvullende steun zoals bijvoorbeeld: energiekosten,
medische kosten, vrijetijdskosten,enz.



Sociale clausule voor gemeentelijke en Ocmw-diensten die uitbesteed worden.
Prioritair worden deze diensten uitbesteed aan sociale economie. Zoniet garandeert de
sociale clausule een waardig inkomen en goede werkomstandigheden.



Werk maken van een kringloopwinkel om circulaire economie te promoten en werk
te creëren voor kwetsbare groepen.



Anderstaligen de kans geven om Nederlands te leren op de werkvloer en
Nederlands niet gebruiken als uitsluitingsmechanisme. M.a.w. een engagement vragen

om Nederlands te leren tijdens sociale tewerkstelling (artikel 60, …), maar geen hoge
kennisvereisten stellen bij aanvang van de tewerkstelling.


OCMW en gemeente faciliteren vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen. Dat
moet wel vrijwillig zijn en niet onder druk, bvb. in kader van GPMI
(Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie). Administratieve
drempels richting vrijwilligerswerk (voor mensen met een uitkering) worden zoveel
mogelijk weggewerkt.



Onderwijs: werken met brugfiguren. mensen met armoede-ervaring, al dan niet
opgeleide ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als vertrouwensfiguur de brug slaan
tussen kwetsbare gezinnen en de school en kan de school inzicht in armoede bieden.



Scholen van alle netten stimuleren om deel te nemen aan overleg rond
kinderarmoede.



Scholen van alle netten stimuleren om in te stappen in project huiswerkbegeleiding.



Verder investeren in de succesvolle projecten rond groepswerk met cliënten van
OCMW.



Mobiliteit: derdebetalersregeling voorzien met De Lijn voor mensen met recht op
verhoogde tegemoetkoming.



Mobiliteit: bestemmingen bepalen die bereikbaar moeten zijn voor mensen met laag
inkomen (gemeente, Sociaal Huis, Ocmw, ziekenfonds, Huis van het Kind,…). Op
basis daarvan in gesprek gaan met De Lijn (en later de vervoersregio) voor een
toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer van en naar die bestemmingen. Ook
de actieradius van de Minder Mobielen Centrale kan uitgebreid worden.

9.

SOCIAAL BELEID EN VRIJETIJD


Dit kan door het afstemmen van de activiteiten van het Lokaal dienstencentrum
(LDC), gemeenschapscentrum, bibliotheek en de sportdienst (’s avonds, overdag en in
’t weekend).



Naast de eerstelijnszorg zetten we ook in op sociale contacten en educatieve
ontplooiingsmogelijkheden.



Cultuur en sport/bewegingsactiviteiten en een sterkere animatiewerking voor
ouderen, ook op de woon en zorgsite.



Binnen het brede aanbod van cursussen is er ook plaats voor cursussen die inzetten
op de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld een slaapcursuse, piekercursus,…



Een Speel-o-theek uitbouwen samen met vrijwilligers.



Uitbouwen van activiteiten voor dementerende ouderen zodat die toch mee naar
buiten worden genomen. Bijvoorbeeld: via natuurbeleving en musea activiteiten.



Uitbouwen van de samen op stap projecten om de Uitpas te versterken. We denken
aan een buddywerking voor cultuur en sport en andere verbredende activiteiten.



Aanbieders in Merelbeke verder stimuleren om toe te treden tot het Uitpas-aanbod

GROEN Merelbeke – Programma verkiezingen 14 oktober 2018

10.

PREVENTIEF WERKEN AAN GEZONDHEID


Nabij-groen is belangrijk voor ons welzijn. Daarom zetten we maximaal in op
groene ontmoetingsruimtes bereikbaar voor iedereen, vergroenen we speelplaatsen,
campussen en dorpspleinen.



Preventie en bewegingseducatie worden opgezet ism eerstelijnshulpverleners en
sportdienst.



Gezonde voeding en fruit worden gepromoot. Gezamenlijke moestuinen, pluktuinen,
en een bessenstruikactie kunnen hierbij helpen. Maar ook een sensibiliseringsactie bij
degenen die maaltijden aan huis bezorgen.



Gezondheid op school
Bijvoorbeeld door gezonde maaltijden en drank, fruit, waterfonteinen, avontuurlijke
speelplaatsen, air at school (project rond gezonde lucht op school), bewegen op de
speelplaats en het vergroenen van speelplaatsen.



Cursussen EHBO stimuleren voor burgers en de vele organisatoren.



Het gebruik van de fiets voor school-woon-werk-vrijetijdverkeer stimuleren.

MIGRATIE EEN “GEZICHT” GEVEN

11.


Buddywerking breder bekend maken.



Communicatie rond en kennismakingsactiviteiten met vluchtelingen en
anderstaligen in de gemeente versterken.



Inschakelen via diverse trajecten met lokale bedrijven.

T

KLIMAAT, MILIEU EN NATUUR

KLIMAAT, MILIEU EN NATUUR

1.

EEN AMBITIEUS KLIMAATBELEID

Er komt een schepen voor klimaat en energie die ook de bevoegdheden milieu, natuur,
parken en plantsoenen beheert waardoor vanuit een sterke, coherente visie kan worden
gewerkt.
Via een nieuw lokaal klimaatplan dat door een klimaatverbond van gemeentelijke diensten,
verenigingen, ondernemers en burgers tot stand komt, schakelen we een klimaatversnelling
hoger.
Het burgermeesterconvenant wordt er onderdeel van. Extra financiële ruimte wordt
vrijgemaakt. Naast maatregelen die klimaatverandering afremmen ('klimaatmitigatie') worden
maatregelen genomen die de gemeente aanpassen aan de klimaatverandering
('klimaatadaptatie').
Doordat de huishoudens 33% van de broeikasgassen uitstoten (Bron: klimaatplan Merelbeke
2017), wordt prioriteit gegeven aan de ondersteuning en ontzorging van burgers om
woningen maximaal te gaan isoleren en klimaatneutraler te maken (incl. eigen productie van
hernieuwbare energie).
Energiebesparing
Via een isolatiescan en -premie voor energiebesparende ingrepen worden alle eigenaars/
verhuurders gemobiliseerd hun dak, muren en kelders te isoleren, oude stookinstallaties te
vervangen enz. Om dit in goede banen te leiden wordt een energiecentrale (of specifiek
woonloket) opgericht dat kosteloos advies verstrekt aan burgers, (jeugd)verenigingen en
ondernemers en daarbij meteen ook ontzorgt: dit betekent actieve renovatiebegeleiding,
ondersteuning bij premieaanvragen, …
Forse vergroening van lokale energieproductie en-distributie
1. Stimulansen voor CO2-neutrale technieken (warmtepompen, zonneboilers, PV-panelen)
2. Het ondersteunen van energiecoöperaties (zowel oprichting als toetreding).
Gemeentelijke diensten maar ook de tertiaire sector, industrie en landbouw worden
gestimuleerd mee te bouwen aan nieuwe hernieuwbare energiecoöperaties (cfr. Stroomvloed:
www.stroomvloed.be)
3. Merelbeke belegt niet in fondsen die investeren in de fossiele industrie en stelt een
ethische code op voor toekomstige investeringen.
4. Op termijn zullen (bestaande) warmtenetten moeten vergroenen door vooral groene
warmte te vervoeren: strategie van aardgasloze gemeente.
Klimaatadaptatiestrategie – aanpassen aan veranderend klimaat
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Een klimaatadaptatiestrategie waarbij klimaatadaptatiemaatregelen worden geïntegreerd in
beleidsplannen voor ruimtelijke ordening, natuur en openbare werken, zoals maatregelen
om verharding tegen te gaan.
Waterneutraal (ver)bouwen wordt de norm. Dit betekent dat alle hemelwater ter plekke
wordt gebruikt of geïnfiltreerd in de bodem binnen de wijk. Er moet geen hemelwater meer
worden afgevoerd. De aanpassingsstrategie speelt in op de nood aan meer groene en blauwe
ruimte in functie van piekneerslag en het voorkomen van overstromingen. Meer algemeen
wordt daarmee ook de dalende grondwaterstand aangepakt.
Sociale en klimaatneutrale wijken
Klimaatneutrale wijken betekenen meer woonkwaliteit met minder beton.
Zie ook hoofdstuk Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw.
Minder beton betekent een autoluwe wijk met parkeermogelijkheid aan de rand,
comfortabele fietsparking, groene speelruimte en publieke groenruimte. In sociale
ecowijken is er naast het ecologische aspect ook aandacht voor een sociale mix. Een mix
in leeftijd, in gezinssamenstelling en/of inkomen is van groot belang. Een divers aanbod
aan woningen worden aangevuld met gemeenschappelijke ruimtes.
Naast de focus op de doelgroep huishoudens (33% van de CO2-uitstoot), wordt in de schoot
van het nieuw op te richten klimaatverbond met hoogdringendheid een plan opgemaakt om
ook de andere sectoren transport (28%), tertiair (20%), industrie (10%), landbouw (7%) en
gemeentelijke diensten (2%) op het spoor van klimaatneutraliteit te brengen. De uitfasering
van het gebruik van fossiele brandstoffen op korte termijn staat centraal, de gemeente neemt
de regierol op zich. Het is duidelijk dat alle beleidsdomeinen (mobiliteit, economie,
landbouw, …) klimaatneutraliteit als richtinggevend doel opnemen de komende jaren. Overal
waar mogelijk neemt de gemeente hierbij een voorbeeldfunctie op, bijv. door een versnelde
elektrificatie en vergroening van haar wagenpark met het op de sporen zetten van een shift
van bezit naar gebruik (mobiliteitsdiensten) enz. (zie hoofdstuk mobiliteit).

2.

ZUIVER WATER EN KWALITEITSVOLLE RUIMTE

Eind 2015 moest, volgens de milieudoelstellingen van de overheid het oppervlaktewater
zich in een goede tot zeer goede ecologische toestand bevinden. In Merelbeke is dit voor
meerdere waterlopen niet het geval, o.a. Schellebellebeek en Driesbeek. Groen pleit dan ook
voor extra inspanningen ter zake.
Zuivering van grachten
De zuivering van grachten wordt aangepakt met een apart grachtenplan gelinkt aan de
bestaande Zoneringsplannen (i.s.m. Aquafin). Hierbij is het belangrijk de beekdalen te
koppelen aan groene zones (groene bpa’s en RUPs) in het Gewestplan/GRS, zoals de
Zwartebroekbeek (Bottelare – Gentbos ), de Kerkesbeek tussen Munte en Scheldewindeke…
Voor de grote beken wordt de provincie actief gestimuleerd om er blijvend werk van te
maken.

De bevolking wordt actief gesensibiliseerd om echt ecologische producten te gebruiken in
kwetsbare gebieden waarbij IBA’s worden ingezet (Individuele Behandeling van
Afvalwater).
Watertoets
Merelbeke hanteert op volwaardige wijze de watertoets: geen bouwvergunningen in
waterziek gebied, het scheiden van hemel- en afvalwater via een doordacht en stimulerend
afkoppelingsbeleid. (cfr. de heraanleg van de Gaversesteenweg). (cfr. zie ook deel R.O.
Behoud open ruimte).
Een zwemvijver voor iedereen
De aanleg van een zwemvijver tijdens de tweede fase van sportpark Molenkouter, met een
ligweide of een gemeentelijk strand: meteen na realisatie volgt een big jump-wateractie met
de bevolking.
Herinrichting Molenvijvergebied
Het molenvijvergebied rond de ecotunnel in Melsen wordt heringericht. Een evaluatie van de
kleine ecotunnel is nodig om de natuurnoden te detecteren, o.a. het gebruik van de tunnel door
fauna als verbindingskanaal tussen de Scheldevallei en de Makegemse bossen.
Kwaliteitsvolle ruimte en prikkelende landschappen (zie ook deel R.O.)
Dit start met een geïntegreerde gebiedsgerichte, kwaliteitsvolle aanpak i.p.v. een sectorale
aanpak; bijv. voor de Scheldevallei, het Gentbos en andere gebieden in Merelbeke worden
natuur, landbouw, erfgoed, ruimtelijke ordening en andere zaken in één visie geïntegreerd.
Nieuwe ruimtelijke bestemmingen houden rekening met bestaande landschappelijke
structuren. Zo voorkomen we conflicten tussen natuur en verstedelijking, economie,
landbouw. Voorbeeld: Oud-Merelbeke langsheen de Kerkhoekwegel (tussen
Gaversesteenweg en Zwijnaarde-brug). Die ganse archeologische site is nog intact. Ook de
aansluitende donk (Montoye) is van oudsher als akkergebied op oude kaarten ingekleurd.
In deze visie kent de open ruimte een meervoudig gebruik: landbouw, recreatie, erfgoed en
natuur: aandacht geven aan verweving van functies.

3.
NATUUR- EN BOSUITBREIDING EN -BELEVING, FLORERENDE
BIODIVERSITEIT

Groen wil de volgende zes jaar minstens 25.000 extra bomen aanplanten in Merelbeke.
Dit kan door uitbreiding van bestaande bossen, het creëren van nieuwe bossen, het voorzien in
parkjes en groene pleintjes en het aanmoedigen van het planten van bomen in de particuliere
tuinen.
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Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed
wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste
bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak.
* Merelbeke zet in op nieuwe bossen waarin gewandeld, gespeeld, gesport, gemediteerd (+
geboorte- en/of begraafbos)... kan worden. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de
bestaande bossen Gentbos, Makegemse bossen enz. Het Wisselbos in het Centrum wordt
opgewaardeerd als nabij groen waaromheen kan worden gewandeld, o.a. in verbinding met
het kerkhof en kerkplein.
* nieuwe parken en parkjes zijn nodig in de meer verstedelijkte gebieden van onze
gemeente, het centrum en Flora. Naast de kerk op de Flora kan er een mooi park komen. Een
groter park kan gerealiseerd worden op Ijsenbroeck, in de buurt van de Roskamwijk.
* Toegankelijkheid en beleving zijn cruciale punten: de hoofdpaden moeten begaanbaar zijn
(ook bij regen). Een beleidsvisie dient uitgewerkt om vast te leggen wat toegankelijk is voor
wie en wanneer. Wat is de meest kwetsbare natuur en/of welke kan ontsloten worden ?
* Een actief trage wegenbeleid zorgt voor een forse toename van de wandel- en fietsactiviteit
en dito welzijn bij de Merelbeekse bevolking. Langs trage wegen komt een opmerkelijke
rijkdom voor aan flora wat de natuurbeleving vergroot. Via trage wegenkaarten en nieuwe
wandelroutes per deelgebied (analoog en digitaal) wordt het wandelen in eigen gemeente
ondersteund en gepromoot.
* Een groen speelruimtenetwerk wordt gerealiseerd over heel Merelbeke waarbij
speelruimten worden verbonden via het tragewegennetwerk. Via een speelweefseltragewegenkaart wordt dit idee vorm gegeven.
* Uitgave van een natuurwandelingenkaart. Naast erfgoedborden plaatsen we ook
natuurbelevingsborden. Natuurpunt werkt eraan in de Scheldevallei. De borden in het Gentbos
zijn aan vernieuwing toe en aan de Makegemse bossen is weinig te vinden. Borden aan
houtig-erfgoed bomen worden geplaatst daar waar mensen passeren.
* Op wandelroutes worden picknickplaatsen voorzien die kindvriendelijk zijn. De
heksenkring-cirkel met berkenstoeltjes in het Makegembos is een prachtig initiatief (helaas in
verval), maar dat kan evengoed een houten klouterpaard of een nagemaakte holle boom zijn
(cfr. Bos Eeklo).
* Aan de randen van de bossen en natuurgebieden worden overdekte fietsstelplaatsen
voorzien, aansluiting via openbaar vervoer en enkele parkeerzones voor auto’s.
* Met de lokale zorgsector en natuurorganisaties wordt onderzocht of zij willen meestappen in
initiatieven waar een kruisbestuiving ontstaat tussen natuur en zorg. Onderzoek toont aan
hoe een natuurlijke omgeving ook mensen geneest. Zo zou Velt of Natuurpunt kunnen helpen
bij de (her)aanleg van ecologische (moes)tuinen rondom woon- en zorgcentra of instellingen
voor mensen met een beperking.

* Voor een actief natuurreservatenbeleid worden voldoende middelen voorzien om extra
natuur te realiseren. Dit gebeurt i.s.m. terreinbeherende verenigingen als Natuurpunt
Vlaanderen.
*Merelbeke start met een zadenbib die gratis zaden ter beschikking stelt. In ruil daarvoor kan
de ontlener zelf zaden oogsten en deze terug binnen brengen. Zo wordt de zadenbib steeds
groter en het aanbod gevarieerder.
* De Merelbeekse scholen vormen een groot deel van hun speelplaats om met
avontuurlijk speelgroen.
* Op oude en nieuwe speelplekken komen geen peperdure speeltuintoestellen meer maar
avontuurlijk speelgroen.
* Adopteren van fauna en flora: iedere deelgemeente gaat i.s.m. Natuurpunt voor adoptie
van een dier (bvb schelderode gaat voor de vuursalmander) en maakt daarrond een
gemeentelijk actieplan.
* Charter biodiversiteit realiseren, update en opwaardering van meerdere bijenacties
* Herwaardering van park- en bermbeheer richting ecologisch tuinieren en/of
onderhoudsvrij. De begraafplaatsen krijgen extra aandacht, zowel inzake ecologisch beheer
als inzake rust- en wandelplek (vaak als doorsteek naar een andere plek).
* Het verder en actiever stimuleren van groendaken
* Buurt- en straatgroen optimaliseren, via o.a. een gevelgroenpremie in verstedelijkt
gebied. We stimuleren eetbaar groen in de straat. De sierplant kan een bessenstruik worden,
de grondbedekker een aardbeienplant, de tropische parkboom een perelaar. Bijv. Bestaande
wijkpleintjes worden beplant met oude fruitboomrassen.
* Het straatbomenplan wordt geëvalueerd en maakt een doorstart, onder meer door actieve
sensibilisering hierover met een focus op het belang van straatbomen voor de luchtkwaliteit
en gezondheid, hun rol in het klimaatbeleid en belang voor de toekomstige generaties.
* De bevolking wordt aangemoedigd tot aanplant van fruitbomen. De aanleg van
boomgaarden met oude rassen (zoals in de Scheldevallei) wordt actief gepromoot.

4.

VAN EEN LINEAIRE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Slim omgaan met afval is een absolute noodzaak voor een klimaatvriendelijke gemeente.
Groen wil het voortouw nemen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.
Afvalpreventie staat uiteraard voorop, gevolgd door hergebruik en recyclage. Dat de
producent naast de verantwoordelijkheid voor zijn producten ook voor de verpakking moet
instaan, is voor Groen evident. Terugnameplicht, al dan niet via statiegeld, is hierbij een te
bewandelen strategie.
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* Indien bij het nieuwe patrimoniumbeleid geen ruimte wordt gevonden voor een beperkt
recyclagepark in de Flora, wordt daar gestart met een mobiel containerpark of 'minirecyclagepark'. Zo kunnen ook mensen zonder wagen hun afval deponeren in de eigen buurt.
Maar eerst wordt actief gezocht naar een plek in de Flora, bv aan Sportpark Koestraat in de
blauwe zone (aan de parking).
* Merelbeke ondersteunt en stimuleert het houden van kippen om zo aan afvalbeperking te
doen.
* Merelbeke breidt de uitleendienst uit (naast verenigingen ook naar privépersonen) met
huishoudelijk gereedschap dat je maar sporadisch nodig hebt zoals een boormachine en een
haagschaar. Op de gemeentelijke website wordt een tweedehandsplatform gestart.
* Merelbeke voert een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid waarbij voor grote
evenementen een afvalplan als voorwaarde voor een toelating wordt ingevoerd. Project- en
evenementensubsidies voor kleinere evenementen worden gradueel verhoogd volgens
duurzaamheidsgraad.
* We voeren een Gaby in, een 'gemeentelijke administratieve beloning’ voor mensen die
acties ondernemen om zwerfvuil terug te dringen. Periodiek maakt de jury (voorzitter
milieuraad of klimaatverbond, stedenbouwkundig ambtenaar en milieuambtenaar) een
selectie, waaruit de winnaar wordt geloot. Die persoon ontvangt een waardebon voor de
lokale handelaars.
* Op het niveau van de afvalintercommunale IVM wordt een voortrekkersrol bepleit én
gerealiseerd in de transitie naar een circulaire economie. De doelstellingen met betrekking
tot de hoeveelheid restafval per inwoner worden aangescherpt met 20%. Na een lichte stijging
van het restafval per inwoner de voorbije legislatuur, moet tegen 2020 terug een duidelijke
kentering te zien zijn naar minder restafval.
* In Merelbeke komt een kringwinkel voor hergebruik van grondstoffen, voor het
vervaardigen van nieuwe spullen. In de kringwinkel gebeuren regelmatig sociale happenings.
* Tweedehandsbeurzen worden promotioneel ondersteund
* Repaircafé’s, geefpleinen en ruilbeurzen maken een tournee langs de deelgemeenten

5.
GEZONDE VOEDING EN ECOLOGISCHE LOKALE LAND- EN
TUINBOUW

Voedselproductie en –consumptie dragen in belangrijke mate bij tot de klimaatontwrichting.
De komende beleidsperiode krijgt het lokale landbouw- en voedingsbeleid dan ook extra
aandacht.

* De aanleg van samentuingebieden over heel Merelbeke wordt gestimuleerd. Ook wordt
een moestuinenbank aangelegd door de milieudienst gelinkt aan gemeenschappelijke
moestuinen
* Merelbeekse streekproducten worden gepromoot (met eigen, stoffen winkelzakken)
* Verkoop van hoeveproducten wordt gepromoot via het infomagazine en de wekelijkse
markt
* Plantaardig en gezond eten wordt volop gepromoot:
•
via o.a. donderdag veggiedag op school, promotie van biovoeding, waterfonteinen, een
ruimer aanbod aan groenten in schoolmaaltijden,
•

via het sociaal restaurant,

•
via door sociale economie geleverde gezonde voedselcatering voor scholen,
rustoorden … met max. aankoop van lokale landbouwproducten.
*Merelbeke pakt voedseloverschotten en –verspilling aan. Het gebruik van 'restorestjes'
wordt geïntroduceerd zodat klanten voedselresten mee naar huis kunnen nemen. Een project
als Foodsavers en “too good to go” (https://toogoodtogo.be/nl-be) worden ondersteund via
uitbreiding naar Merelbeke.
* Aandacht gaat uit naar het verbreden van de landbouw: bijv. zorgboerderijen,
zelfplukboerderijen Community Supported Agriculture, vergoedingen voor ecologische
diensten.
* Ongebruikte percelen van de gemeente, de kerkfabriek of het OCMW worden zoveel
mogelijk ter beschikking gesteld van lokale korteketen-initiatieven. Dit kan in eigen beheer,
via een overheidsopdracht waarin specifieke beheerscriteria worden opgenomen volgens het
lastenboek voor biologische productie. Een tweede optie is de grond verkopen aan of ter
beschikking stellen van 'De Landgenoten' (eventueel via systeem van erfpacht).
* Verder vertuining en verpaarding van de betere landbouwgronden wordt tegengegaan
door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in samenwerking met de land- en
tuinbouwers.
* De oprichting van compostpaviljoentjes in dichtbevolkt gebied voor de bewoners van de
nabijgelegen huizen en appartementen (die vaak niet de mogelijkheid hebben om zelf te
composteren) wordt onderzocht. Het compost zou gratis worden uitgedeeld aan de bewoners
die hun composteerbaar afval aanleveren.
* Merelbeke zet de volgende stap naar de volledige afbouw van pesticidengebruik door het
gebruik bij particulieren te reduceren en de promotie van de agro-ecologische en duurzame
landbouw.
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6.

DIERENWELZIJN

Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Het welzijn van veel dieren
komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden
of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we kordaat ingrijpen.
Dieren hebben een positief effect op mensen. Huisdieren kunnen therapeutisch zijn en een
hulp tegen vereenzaming.

* Roofvogelshows en circussen met wilde dieren worden in Merelbeke niet toegelaten.
* Merelbeke ondersteunt mensen die het financieel moeilijk hebben met een tegemoetkoming
bij noodzakelijke dierenartskosten.
* Merelbeke voorziet voldoende hondenuitloopplekken en -speelzones. Een leuke
hondenwandeling of de organisatie van een “dierendag” met activiteiten, informatie,
verzorging,…
* Merelbeke blijft inzetten op sterilisatie/castratie en chippen van katten. Projecten waarbij
verwilderde huiskatten worden gevangen, gecastreerd en teruggeplaatst, krijgen financiële
ondersteuning.
* Voedsel in het restaurant van de gemeentelijke organisaties is biologisch en regionaal en/of
fairtrade geproduceerd en er wordt ten minste één vlees- en visloze dag ingevoerd. Bedreigde
diersoorten horen niet thuis op een Merelbeekse menukaart.
* Biologische veehouderij wordt gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die
diervriendelijk werken.

7.

HANDHAVING

* Voor Groen is de correcte opvolging van wetgeving via handhaving door politie en
handhavings-ambtenaren een belangrijke opdracht van de gemeente. Het betreft de controle
op milieu-inbreuken, de naleving van milieuvergunningen en de wet op het dierenwelzijn.
* Bestrijding van lawaaihinder blijft een prioriteit, vaak in samenwerking met hogere
besturen zoals bij de aanleg van geluidspanelen langs gewestwegen. Bij evenementen wordt
vooral preventief gewerkt door initiatiefnemers extra duidelijk te informeren over de geldende
regelingen in het politiereglement (bijv. via het evenementenformulier én mondelinge
communicatie) en via gerichte opvolging van gemachtigde personen.
* Trage wegen waarlangs vaak quads en crossmotoren worden gesignaleerd, worden voorzien
van verbodsborden voor elk gemotoriseerdverkeer.

* Groen wil dat er streng wordt opgetreden tegen sluikstorten (zie ook 4 – Invoering Gaby
zwerfvuil).
* Merelbeke voert de strijd op tegen het gebruik van gevaarlijke stoffen in privé- en
landbouwsfeer zoals pesticides.
* Merelbeke controleert de niet-ioniserende straling op het grondgebied en vermijdt UMTSGSM-mastenverspreiding in kwetsbaar gebied (scholen, rustoorden ...)
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.
* Groen wil dat er streng word
T

JEUGD

JEUGD
Groen opteert voor een bredere visie van ‘de jongere’. Onder jeugd vallen zowel kinderen,
jongeren binnen een jeugdvereniging, kwetsbare jongeren, studenten, jobzoekers, eerste job,
jongvolwassenen op zoek naar hun eerste huis, etc.
Daarnaast zullen actoren uit hun omgeving, zoals ouders, grootouders, leiding bij de
jeugdvereniging, etc. hieronder ook raakpunten vinden die aansluiten bij hun leefwereld.
Deze visie doorweeft onderstaande doelstellingen.
Bijkomend moet er ruimte gegeven worden aan burgerinitiatieven en bij elke
beleidsbeslissing dient de desbetreffende groep (jongeren, ouders, jeugdverenigingen)
voldoende inspraak te krijgen.

1.

PLAATS VOOR JEUGD, IN ALLE DEFINITIES VAN HET WOORD

In elke levensfase van de jongere dient er bijhorende ruimte vrijgemaakt te worden.
Zo moet een kind kunnen spelen op een veilige verantwoorde manier, en dit staat niet per se
gelijk met afgebakende zones.
We hebben reeds een mooi aanbod van openbare ruimte in Merelbeke. Wij ijveren echter voor
een participatieve aanpak bij nieuwe projecten of bij renovaties van bestaande plaatsen. Laat
de jongeren aan het woord!
Zo ijveren wij onder andere voor:
-

gemeenschapsruimtes voor jongeren waar op een ongedwongen manier
verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden;

-

bestaande aanbod van de jeugdlokalen en speelpleinen inventariseren en updaten
waar nodig

-

het vereenvoudigen van de administratieve rompslomp : initiatieven mogen niet in
de kiem gesmoord worden door het papierwerk. Zo stellen wij een vereenvoudigd
uitleensysteem voor waarbij jeugdverenigingen onderling kunnen kijken bij wie wat
beschikbaar is, dienen de fuifaanvragen eenvoudiger te worden, en wat is er eigenlijk
gebeurd met gratis materiaalverhuur?

-

Een vaste stek voor de jeugd in Flora. Nu ontbreekt het er aan de minste
infrastructuur of vaste plek waar jongeren kunnen samenkomen.

-

Sportcentra openstellen voor multifunctioneel gebruik. En waarom niet dromen
van een zwemvijver in Merelbeke?

-

Openstellen van leegstand: coworking spots, jeugdateliers, repetitieruimtes,
studentondernemers hun zaak laten opstarten in een ‘lab’ (fiscaal voordeliger en
dichtbij),…
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-

Borstvoedingsvriendelijke ruimtes creëren

De jongere dient zich vlot, veilig en ecologisch van de ene plek naar de andere te kunnen
begeven. Een praktisch voorbeeld is het opnieuw invoeren van nachtbussen naar Gent.
Een carpoolsysteem voor studenten, werkenden, etc. op belangrijke knooppunten. De
bestaande carpoolparking ligt strategisch niet goed: mensen zijn dan net voorbij de file en
staan bij de oprit van de autostrades. Een (extra) carpoolparking meer naar het zuiden is
wenselijk.
De speelstraten uitbreiden.
Verkeersveilige oversteekplaatsen bij speelpleinen, jeugdlokalen,..

2.

HERBESTEMMING ERFGOED VOOR JEUGD

Bij de herbestemming van kerken, pastoriën en/of andere panden moet er ook plaats zijn
voor de jeugd en jeugdactiviteiten. De koppeling van jeugd aan het patrimonium uit het
verleden creëert een culturele en sociale meerwaarde.

3.

INCLUSIEVER JEUGDBELEID

40% van de Merelbeekse jongeren zit in een jeugdvereniging, fantastisch nieuws! Maar dit
wil evenzeer zeggen dat meer dan de helft niet bereikt wordt.
Met Groen willen we een inclusiever jeugdbeleid verwezenlijken. Vanuit een inclusief
gedachtengoed willen we projecten ondersteunen die de hand reiken naar een moeilijk
toegankelijke jongerendoelgroep. Het betrokken zijn in de gemeenschap zorgt voor een
netwerk. Dit ontlast enerzijds de ouders, maar anderzijds evenzeer de gemeenschap.
Enkele praktische voorbeelden hoe wij dit zouden aanpakken:
-

Extra ondersteuning van de jeugddienst: er is extra personeel nodig. Efficiëntie mag
niet ten koste gaan van de jeugd en de administratieve ondersteuning daarvan.

-

Moderne communicatie: Instagram, Facebook, Snapchat zijn de nieuwe go-to’s om
jongeren te bereiken. De gemeente dient hier dan ook op in te spelen en duidelijk op
aanwezig te zijn.

-

Uitbreiding en versterking van het zorg- en ondersteuningsaanbod: sociaal huis
kan hier als wegwijzer dienen van het aanbod.

De gemeente kan investeren in projecten die erkenning geven aan informele vormen
van leren. Lokale besturen ondersteunen jongeren die buiten het schoolsysteem deelnemen
aan vormingen en stages. Dat doen ze door het aanbod bekend te maken en een deel van het
cursusgeld terug te betalen. Heel concreet pleit Groen voor praktische 'hobbyopleidingen'
zoals bijv. 'werken met hout', 'herstellen van fietsen'... waarmee jongeren een getuigschrift
kunnen behalen, bijvoorbeeld in samenwerking met KTA.

4.

PARTICIPATIE

Betrek jongeren vanaf het begin bij het vormgeven van het beleid. Coproductie gaat verder
dan participatie en laat jongeren ook zelf taken op zich nemen die te maken hebben met de
uitvoering van het beleid. Dit zowel op vlak van ruimte, mobiliteit, economie, etc.
Hiertoe hebben we reeds bestaande kanalen, zoals de jeugdraad.
Groen wil echter de jeugdraad meer inclusiever laten werken, niet enkel verenigingen als
vertegenwoordiger van de jeugd maar verder kijken dan dat. Wie wordt niet
vertegenwoordigd en hoe komt dit? De jeugdraad dient een vertegenwoordiger te zijn van de
hele Merelbeekse jeugd.
Groen beoogt niet alleen een samenwerking tussen de jeugd en de gemeente maar evenzeer
tussen de jeugd onderling. Laten we een platform ontwikkelen waarbij de jeugd elkaar kan
ondersteunen, bijvoorbeeld de uitleen van logistiek materiaal. Het ondersteunen van
jeugdinitiatieven en samenwerking met de buren.
De invoering van een jeugdtoets: bij zowel de voorbereiding als de beslissing van elke
beleidsbeslissing wordt bekeken welke de impact is op jongeren en worden jongeren actief
betrokken waar mogelijk om input te geven.

5.

ONDERSTEUNING VAN DE JONGVOLWASSENE

De jongere in zijn aanloop naar en tijdens zijn professionele carrière dient evenzeer
ondersteund te worden. Van de schoolkeuze (middelbaar, hogeschool, universiteit) naar de
zoektocht naar een eerste job.
De gemeente kan zo bijvoorbeeld verschillende informatiemomenten voorzien omtrent het
bestaande schoolaanbod, studiekeuzes, etc.
Op ruimtelijk vlak kan het openstellen van publieke ruimtes tijdens de blokperiodes
aangemoedigd worden. Collectief zwoegen vermindert namelijk de mentale studielast.
Het aanbod van bestaande vervoersopties naar hogescholen en de universiteit dient
herbekeken te worden met een focus op duurzaamheid. Een eerste voorbeeld kan de herinvoer
van de nachtbus zijn of het stimuleren van autodelen.
Bij de jobzoektocht dient de jongvolwassene voldoende informatie te krijgen, een jobbeurs op
gemeentelijk niveau kan hiertoe een eerste aanzet zijn.
Hulp bij invullen van belastingbrief, ook na de werkuren. We breiden de infomomenten uit
op diverse tijdstippen van de dag, zodat iedereen daarin ondersteund kan worden, ook wie
full-time werkt. Nu bestaan die zitdagen enkel van 9 tot 12u en van 13 tot 16 uur.
We ijveren dus voor het uitbreiden van het informatieaanbod op maat van de leeftijd van de
doelgroep.
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6.

ECONOMIE EN DE JEUGD: EEN TE FACILITEREN RELATIE

Merelbeke heeft een bloeiende industrie en telt tal van ondernemers. Daarnaast hebben we
een steeds grotere jongere equipe die afstudeert. Een match made in heaven: een job dichtbij
huis!
De gemeente dient de ondernemers kenbaar te maken bij de jeugd, openstaande vacatures zo
actueel mogelijk bij te houden, jobbeurzen te organiseren, etc.
Daarnaast dient de gemeente intensiever de jonge ondernemers te steunen. Vaak zijn startende
ondernemers op zoek naar locaties, middelen, etc. De gemeente kan hiertoe een incubatorrol
op zich nemen.
Het gemeentelijke opleidingsaanbod aanpassen naar uren voor jongvolwassenen: ‘s avonds
eerder dan om 10u op een dinsdagochtend.

T

SENIOREN

SENIOREN
Dé senior bestaat niet want enerzijds is er de senior als zorgbehoevende en anderzijds is er de
senior als vrijwilliger en maatschappelijk geëngageerde.
Groen pleit voor een beleid dat erop gericht is om senioren zoveel mogelijk
onafhankelijk en zelfstandig te laten functioneren in de woon-en leefomgeving.
Eerstelijnszorg is belangrijk, maar het sociale “ontmoeten” en mobiliteit naar
vrijetijdsactiviteiten evenzeer.

1.

MOBIELE SENIOREN

Senioren moeten zich vlot en op een senioren-vriendelijke wijze kunnen verplaatsen.
Dus we zetten in op:

2.



Het versterken van de intragemeentelijke mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld via de
gemeentetaxi, busje, duofietsen, go-cart, shuttledienst.



Een beter openbaar vervoer (ook in de avonduren) naar en van Gent.



Betere en begaanbare voetpaden en schuin aflopend aan de oversteekplaatsen.



Ontbrekende voetpaden in de deelgemeenten en het centrum worden aangepakt.



Het wegwerken van obstakels en een goede tegelkeuze bij de aanleg van pleinen en
voetpaden.



Het verhogen van het zitcomfort in openbare ruimte, ontvangstzalen en bij
festiviteiten.



Het aanmoedigen van senioren om hun verplaatsingen zoveel als mogelijk te voet en
met de fiets te doen.

EIGENTIJDSE VRIJETIJDSACTIVITEITEN

Voor de thuis-verblijvende senior en zij die in het dagcentrum, woon-en zorgcentrum
verblijven is ook sociaal contact en ontmoeting belangrijk. Voor hen is Vrije tijd verschillend
van “zitten-wachten-tijd”.
De diensten vrije tijd en welzijn werken sterker en meer samen.
Scholen, verenigingen, vrijwilligers stellen hun talenten ter beschikking aan de senioren,
maar ook omgekeerd stellen senioren hun talenten ter beschikking van de gemeenschap.
Groen pleit voor meer lossere en aangepaste initiatieven om ouderen te laten sporten,
bewegen, musiceren of andere creatieve activiteiten te laten beoefenen en te laten genieten
van culturele en sportieve manifestaties of programmatie buiten de gemeente.

GROEN Merelbeke – Programma verkiezingen 14 oktober 2018

3.

ANDERS EN AANGEPAST WONEN

Ouder worden en anders gaan wonen, het kan anders en dus zetten we in op:


Kleinschalige woonerven en meergezinswoningen op mensenmaat in deelgemeenten
en verstedelijkt gebied.



We geven kansen aan meerdere vormen van samenwonen, modulair wonen, opsplitsen
van woningen en passen hiervoor de stedenbouwkundige verordening aan. Dit
initiatief kan worden aangevuld met het oprichten van een loket waar je advies kan
krijgen op maat wanneer men de woning wil aanpassen.



Betaalbaar wonen en budgetwoningen zijn ook belangrijk voor senioren.



Bij nieuwe woonprojecten hebben we oog voor een mix aan jonge gezinnen, jongeren
én ouderen.



Ouderen moeten ook een gedeelte van hun woning en tuin kunnen verhuren aan
jongeren.

4.
GEZONDHEID, ONTMOETING, BUURTGERICHTE ZORG EN
GROEN.
Groen wil sensibiliseren rond gezonde voeding en meer fruit bij maaltijdenbedelingen.
Wij willen inzetten op preventie en beweging op maat.
Hiervoor zijn ook het ontwikkelen van groene ‘trage wegen’-assen tussen belangrijke
openbare gebouwen cruciaal. Bijvoorbeeld: tussen de Campus OCMW, het dorpsplein en de
site Tramstelplaats waar de bibliotheek, het cultuurhuis, gemeentehuis, horeca gevestigd zijn.
En waarom geen ‘trage wegen’-assen tussen de kernen van de deelgemeenten onderling en
met de centrumgemeente versterken.
Groen zet in op decentrale buurtgerichte zorg, ontspanningsentiteiten en initiatieven om
samen te eten.
Allerlei soorten groene ontmoetingsplekken in wijken en het uitbouwen van lokale
wandellussen met zitplaatsen zijn belangrijk.

5.

ZORG VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorgers zijn belangrijk in de buurtnabije zorg. We moeten ze koesteren en
soigneren.
Daarom moeten we sterker inzetten op kortverblijf, vakantieopvang, dagopvang en
nachtopvang.
Het systeem en het bedrag van de mantelzorgpremie van de mantelzorg wordt herbekeken.
Er worden op regelmatige basis verwenmomenten georganiseerd voor de mantelzorgers.

6.

DE SENIOR-VRIJWILLIGER EN PARTICIPATIE

Participatie is maatwerk en kan zowel doelgericht, gebiedsgericht, themagericht,
projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden. Inspraak en participatie hoeft zeker
niet de vorm te krijgen van een klassieke adviesraad.
Oog hebben voor het verzilveren van inzichten, expertise en ervaringen van senioren is
een MUST.
Het faciliteren en ter beschikking stellen van hun energie vraagt om een platform waar vraag
en aanbod van vrijwilligers beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Tevens een platform
waar senioren op zoek kunnen gaan naar de senior met gelijkaardige interesses is nodig.
Senioren kunnen betrokken worden voor huistaakklasjes, bijlessen, erfgoedklassen,
buddywerkingen.
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T

VRIJE TIJD

VRIJE TIJD
Vrije tijd is belangrijk voor het welzijn van de burger en voor het ontwikkelen van een sociaal
weefsel. Een nuttige vrijetijdsbesteding ontwikkelt de persoonlijkheid, werkt aan
competenties en talenten.
Sport en cultuur brengt mensen bij elkaar, zorgen voor ontspanning en onthaasting.

1.

EEN DOORDACHT VRIJE TIJDSBELEID
De ingrediënten van een vrijetijdsbeleid zijn:


Het bevorderen van de samenwerking tussen de diensten cultuur, sport, jeugd en
welzijn.



Voldoende personeel om de vrijetijdsdiensten te ondersteunen.



Het ondersteunen van bloeiende clubs, verenigingen, bewegingen en lossere
initiatieven.



We letten op de integratie van maatschappelijk zwakkeren aan sport- en cultuur
door in te zetten op toegankelijkheid. Hierbij hebben we oog voor de lidgelden, de
uitrusting, materiaal, korting voor sport-en cultuuractiviteiten,…



De gemeente vraagt in de sport- als cultuursector aandacht voor zowel de
professionele/competitieve kant van de activiteiten als voor de
recreatieve/amateuristische beleving van sport en cultuur.



De gemeente sensibiliseert om zoveel mogelijk met de fiets, te voet of openbaar
vervoer naar de vrijetijdsactiviteiten te komen.



De gemeente zorgt voor voldoende kwalitatieve fietsinfrastructuur nabij de
vrijetijdsaccommodatie.



Via de brede school willen we de schoolinfrastructuur buiten de schooluren en in
de vakanties openstellen (turnzalen, speelplaatsen, refters) en het gebouw voor de
Buitenschoolse kinderopvang voor buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten en voor
medegebruik door derden (bijv. Sport-en cultuurverenigingen).



We ontwikkelen sport- en cultuurinfrastructuur met aandacht voor de directe
omgeving en buurt.



Bij het uitbouwen van een goede accommodatie is er aandacht voor duurzaamheid,
ecologische materialen en energiezuinige (ver)bouwen.



We pleiten voor een consequent en kwalitatief onderhoud van de bestaande
infrastructuur.



Participatie organiseren op vlak van sport en cultuur kan zowel doelgericht,
gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden.

2.
MERELBEKE, EEN SPORTIEVE GEMEENTE, MET ZOVEEL
MOGELIJK AAN SPORT DOEN EN BEWEGEN


Met zoveel mogelijk aan sport doen en bewegen
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meer doen bewegen van kinderen via sport op school (zie ook concept brede school)



stimuleren van fietspoolinitiatieven (met maximale betrokkenheid van de ouders)



gaan voor Air@school ( campagne voor gezonde binnenlucht in schoolgebouwen).



Als Groen willen we tevens dat iedereen met een verstandelijke, visuele, auditieve,
fysieke, psychische beperking of autisme de kans krijgt om te sporten en bewegen
zoals hij of zij dat wil. De gemeentelijke sportdienst zal daarom het aanbod van Gsport intensief promoten en in overleg met de lokale sportclubs verder uitbreiden en
ondersteunen.

3. BLOEIENDE SPORTCLUBS ZIJN BELANGRIJK


sportclubs en informele verbanden aanmoedigen en ondersteunen met aandacht
voor clubs, wijk- en buurtsport



via incentives in subsidiereglement het recreatief sporten aanmoedigen



elk kind moet de kans krijgen om te sporten hetzij competitief of recreatief.
Openheid van sportclubs voor recreatief sporten zijn een criterium in het gemeentelijk
subsidiereglement.

4. VOLDOENDE EN KWALITATIEVE SPORTINFRASTRUCTUUR IS
ESSENTIEEL


Groen steunt de bouw van de tweede sporthal aan de Sportstraat. Die is nodig om de
vele bloeiende sportclubs een goede infrastructuur te bieden.



zorgvuldig inplanten van sportterreinen, met respect voor de buurt en de omgeving.
o Het Rup Melsen is en blijft een slechte keuze door de ligging nabij het
habitatrichtlijngebied Makkegemse bossen. Groen wil het Rup Melsen niet
verder uitvoeren en juridisch afschaffen.
o In de deelgemeenten is er wel nood aan kwalitatieve sportterreinen. De twee
familiale voetbalclubs uit Melsen en Bottelare kunnen met steun van de
gemeente een kunstgrasveld krijgen.
o De ontwikkeling van sportpark Molenkouter zijn we genegen mits respect
voor de directe leefomgeving. FC Merelbeke en atletiekclub STAXX krijgen er
hun vaste plek. De ‘park’functie is belangrijk: het moet ook een ideale plek
zijn voor de recreatieve sporter, met ruimte voor spel en vrije
bewegingsruimte, met bv een Finse looppiste, een zwemvijver,...
o Na de verhuis van een deel van de sportactiviteiten naar het sportpark
Molenkouter, wordt werk gemaakt van een masterplan Sportstraat met het
oog op de toekomstige invulling (andere sporten ? Avontuurlijk speelplein ?
…)
o De terreinen van SK Merelbeke worden op termijn park/natuur en bos en
krijgen functionele en aantrekkelijke trage wegen



zorgen voor open ruimte om te sporten, te ontmoeten. Bijvoorbeeld: bos, natuur,
buurtgroen, landelijke wegen, jaagpaden, zwemvijver



zorgen voor buurtgroen in het verstedelijkt gebied ifv zachte recreatie



maximale inzet van bestaande gebouwen en het gebruik maken van scholen, zoals
bv de sportzalen van het GITO en GILKO en het toekomstige gebouw van de
Buitenschoolse Kinderopvang.



zorgen voor de individuele noden van sporters. Bv degelijke fietsroutes, Finse
looppiste langs trekweg Schelde.

5. CULTURELE INFRASTRUCTUUR


Groen steunt de uitbouw van het Gemeenschapscentrum. Dit is nodig om de vele
mooie initiatieven een kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden.



Groen zet in op kwaliteitsvolle kleinschalige ontmoetingsplekken met eigentijdse
middelen voor presentatie en programmatie gespreid over het grondgebied.



De bibliotheekinfrastructuur en werking ervan wordt (her)bekeken in combinatie
met de infrastructuur en werking van het gemeenschapscentrum en lokaal
dienstencentrum.



De steun van de biliotheek voor de lokale boekenkastjes waarbij bewoners hun boeken
kunnen inwisselen wordt versterkt.



De gemeente versterkt ruimtes voor ateliers, repetitielokalen, pop-upactiviteiten.
Dit kan met grote zichtbaarheid in de dorpskernen ism met de private markt (verlaten
winkelpanden, gelijkvloers appartementen, ex-serres) of via de schoolinfrastructuur in
het kader van brede school.



Naast de “klassieke” infrastructuren zetten we in op het creëren van buitenplekken.
Bijvoorbeeld : openluchtcinema/vrij podium, straat-en pleinactiviteiten.



We maken ook gebruik van scholen en het gebouw van de Buitenschoolse
Kinderopvang om culturele activiteiten te ontplooien.



We zetten in op het herbestemmen van de kerken en gaan na of die hier en daar
kunnen ingezet worden voor lokale kleinschalige wijkactiviteiten.



We stellen de eventuele herbestemming van het GC Groenendal bespreekbaar.
Bijvoorbeeld: als natuurbelevingscentrum en poorthuis voor de Scheldevallei.



De bibliotheek, een plek mét toekomst. Groen blijft de bibliotheek ondersteunen. Maar
misschien kan de toekomstige bibliotheek meer vorm krijgen als … om maar enkele
voorbeelden te geven: een actief educatief centrum, een gemeentelijk infocentrum
voor de burger met aandacht voor het verleden, heden en toekomstige projecten. Men
kan werken met toekomstlabs en multimediale projecten. De Bib als marktplek om
innovatieve projecten en ideeën te delen.



Voorzien van een degelijke huisvesting voor de Carnavalsverenigingen



De uitleendienst wordt verder uitgebouwd en vernieuwd waar nodig.

6. RUIMTE, BUDGET EN PRIKKELS VOOR EXPERIMENT


Inzetten op projectsubsidies voor bv kermissen op een nieuwe leest, kleinschalige
festivals, projecten rond kunst en recyclagemateriaal



Impulssubsidies bv bij het inzetten van senioren in projecten als erfgoedklas,
voorleesprojecten, éénmalig bij het opstarten van een nieuw initiatief…
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Plekken om innovatief out of the box te denken-worden ondersteunen



Ondersteuning kan op verschillende manieren, naar gelang wat het best werkt :
logistieke ondersteuning voor verenigingen of een wezenlijk subsidiebedrag

7. MET ZIJN ALLEN ZOVEEL MOGELIJK CULTUUR BELEVEN


Cultuur, artistieke en erfgoed projecten inzetten bij schoolactiviteiten en naschoolse
activiteiten (bijvoorbeeld erfgoededucatie op school)



Cultuur, artistieke en erfgoed projecten inzetten bij thuis verblijvende ouderen en in
dit kader ook de animatiewerking op de woon- en zorgsite versterken.



De professionele én de amateurkunstenbeoefening evenveel kansen geven.



Er is niet alleen aandacht voor infrastructuur en programmatie maar ook voor de
toeleiding naar cultuur via een vernieuwd aanbod, cursussen, opstapprojecten, enz.



We letten op de integratie van kansengroepen door in te zetten op toegankelijkheid
en het verder uitbouwen van de Uitpas. Hierbij hebben we oog voor materiaal,
cursusgeld. Naast de materiele kant van de zaak zetten we ook in op een
buddywerking.



De vrijetijdsatelierwerking wordt uitgebreid en versterkt.

8. PARTICIPATIE EN VRIJWILLIGERSWERK


Participatie kan doelgericht (bv openstellen van schoolinfrastructuur), gebiedsgericht
(bv wijkinitiatieven, OC Flora), themagericht (bv popup ateliers), projectgericht (bv
erfgoedklassen) als doelgroepgericht (jongeren/ouderen en cultuur) aangepakt
worden.



Wat de vele vrijwilligers in deze sector betreft gaan we voor het versterken van een
vrijwilligersbeleid, willen we de vrijwilligers soigneren en willen we de vraag-en
aanbodzijde van cultuur en welzijn beter op elkaar afstemmen. Ook moet er
eenvormigheid komen in de vergoedingen en statuten van de vrijwilligers in de
sectoren welzijn en vrije tijd.

9. WERKEN ROND CULTUUR EN MOBILITEIT


We onderzoeken of het mogelijk is om een intragemeentelijk collectief vervoer te
voorzien naar de culturele activiteiten in de bibliotheek, het cultuurhuis, de
muziekschool, de ateliers en het dienstencentrum overdag en ‘s avonds.



Stimuleren van fietspoolinitiatieven naar cultuuractiviteiten



Het moet mogelijk zijn om mindermobiele ouderen meer te betrekken bij het
cultuuraanbod



Opzetten van dementvriendelijke activiteiten of toeleiden naar dementvriendelijke
activiteiten elders.



Laatavondbussen zijn belangrijk om te kunnen gebruik maken van cultuurbeleving in
Gent.
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PARTICIPATIE

PARTICIPATIE
Participatie zit in het DNA van Groen. Het is voor Groen een basishouding om burgers te
betrekken bij de voorbereiding, evaluatie en zelfs uitvoering van beslissingen.
Participatie geeft kansen aan inwoners tot ontmoeting en engagementen. Het creëert
betrokkenheid en draagvlak voor beslissingen.
Participatie verzilvert de inzichten, ervaringen, expertise en energie van burgers en
raadsleden.
Participeren is niet per sé uw goesting krijgen maar van gedachten wisselen, samen dingen
doen, verantwoordelijkheid nemen, op zoek gaan naar gedeelde meningen en visies en leren
van elkaar.

1.

PARTICIPATIE IS MAATWERK

Groen durft anders te werken dan met de klassieke adviesraden.
Participatie organiseren kan zowel doelgericht, gebiedsgericht, themagericht,
projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden.
Participatie kunnen we online en offline aanpakken afhankelijk van de te bespreken kwestie
en de doelgroep die we er willen bij betrekken.
Groen maakt werk van een bewonersplatform in het centrum zodat gans de gemeente is
afgedekt.

2.

PARTICIPATIE IS EEN KWESTIE VAN…


Ruimte en tijd maken voor het veramelen van meningen, het delen van visies, Pro
actief te denken en werken.



Open en eerlijke communicatie voor, tijdens en na.



Vertrouwen en minder een spel van regels en procedures.



Duidelijkheid scheppen over ieders rol en waarover men kan mee-praten.



Ontmijnen en bemiddelen en steeds duiden waarom een of andere beslissing
genomen is.



Tijdig en toegankelijke informatie aan bieden om te weten waarover men kan
denken en praten.



Burgers uitdagen om te inspireren en mee-verantwoordelijkheid te dragen.
Bijvoorbeeld samen een speelplek uitbouwen.



Inwoners mee eigenaar maken van gemeentelijke projecten. Bijvoorbeeld de zorg
voor trage wegen.
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3.

PARTICIPATIE STIMULEREN

We stimuleren en ondersteunen initiaitieven van onderuit en zorgen ervoor dat vraag en
aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Bijvoorbeeld het faciliteren van woon -en energie
coöperaties.
We soigneren vrijwilligers die zich inzetten rond sport en beweging, cultuur, erfgoed,
milieu, natuur, klimaat, voedsel, noord-zuid, welzijn,…
We creëren nieuwe platforms en participatiemodellen waar inwoners, experts en politici
elkaar kunnen inspireren en hun deskundigheid en ervaring ter beschikking stellen.
Jaarlijks gaat er in de deelgemeenten en de centrumgemeente een dorpsschouw door. Deze
rondgang heeft aandacht voor de lokale bezorgdheden.
We hebben aandacht voor kansengroepen door na te gaan hoe we best hun stem horen.

4.
PARTICPATIE VRAAGT OM EEN ANDERE ORGANISATIE VAN
HET GEMEENTEHUIS
De gemeenteraadszaal is ook van de burgers. Hét is het forum voor ontmoeting en debat
over de partijgrenzen heen tussen bewoners en verkozenen. Dus we herschikken de
gemeenteraadszaal wanneer er overleg is met burgers, we lassen een vragenuur in bij
aanvang van de gemeenteraad. De rol van de voorzitter van de gemeenteraad is hierin
cruciaal. Ook de gemeenteraadscommissies worden opgewaardeerd.
Op en rond het gemeentehuis hebben we ook oog voor kwetsbare burgers en het uiten van
hun noden en behoeften. Dit wil ook zeggen dat de werking en organisatie van de
administratie vanuit participatief oogpunt moet worden bijgestuurd.
Een betere dienstverlening en klachtenbehandeling is meer dan de woorden “we nemen het
mee”… Op alle meldingen en klachten moet er snel en adequaat geantwoord worden.
Medewerkers krijgen tijd, middelen en coaching om hierin expertise op te bouwen.

T

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
We leven in Merelbeke niet op een eiland. Wat wij doen in Merelbeke en bij uitbreiding in het
Noordelijke halfrond heeft niet zelden ook een impact op het Zuiden. De armste landen
ervaren de grootste gevolgen van de klimaatverandering. De ongelijkheid op onze aarde is
groot. Ook de grote diversiteit zorgt voor uitdagingen. Merelbeke is een solidaire gemeente.
Solidair met het Zuiden als Fair Trade Gemeente en met onze stedenband. Solidair met
vluchtelingen dankzij buddies. Solidair met burgers in nood dankzij noodhulp. Solidair met
mensen aan de andere kant van de wereld dankzij Noord-Zuidverenigingen en
Merelbekenaars die met de hulp van subsidies mooie projecten ondersteunen.
We willen het Noord-Zuidbeleid verder zetten én een stapje verder gaan. Nog meer
investeren in eerlijke voeding maar ook in eerlijke kledij. We willen dat elke Merelbekenaar
onze stedenband met Toucountouna leert kennen. We willen het middenveld versterken door
onze bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking te laten stijgen tot 0,7% van het gemeentelijk
budget.
Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Gemeentelijke aankopen moeten daarom
voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. En ook voor beleggingen en sparen kiezen we voor
veilige, ethische en duurzame vormen.
We laten ons inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable
Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s vormen de rode draad
doorheen het Noord-Zuidbeleid en bij uitbreiding het beleid van de gemeente.

1.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S) ALS
LEIDRAAD

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen de rode draad doorheen het
hele beleid en de werking van alle gemeentelijke diensten. In tegenstelling tot haar
voorloper – de Millenniumdoelstellingen – is duurzaamheid niet beperkt tot de noordzuiddienst of internationale solidariteit.

2.

DUURZAME AANKOPEN

Duurzaamheidscriteria (ecologisch én sociaal) nemen we standaard op in alle
overheidsopdrachten. Gemeentelijke aankopen moeten niet alleen voldoen aan ecologische
voorwaarden (materiaalkeuze, transport, …) maar we vragen ook garanties op sociaal vlak.
Wij willen niet dat arbeiders die onze producten maken (vb. kledingarbeidsters in Azië)
uitgebuit worden en vragen daarom aan onze leveranciers respect voor arbeidsrechten
doorheen de ganse productieketen (vb. geen kinderarbeid).
Overheidsaanbestedingen zijn een belangrijk instrument in de strijd voor betere
arbeidsomstandigheden. Door voorwaarden rond arbeidsomstandigheden op te nemen in
aanbestedingen, oefenen we – samen met andere steden en gemeenten – druk uit op
producenten om schoner en eerlijker te gaan produceren.
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De voorbije jaren hebben we regelmatig het gebrek aan (voldoende) duurzaamheidscriteria
meermaals aangekaart. Steeds vaker schreef de gemeente in op raamcontracten via
intercommunales: voor de aankoop van tankkaarten, papier, schoonmaakproducten, … Helaas
zorgt dit ervoor dat we niet meer zelf de touwtjes in handen hebben om ervoor te zorgen dat
leveranciers en producten verduurzamen.

3.

EERLIJKE HANDEL

Merelbeke is sinds 2010 een Fair Trade Gemeente. Ondertussen zijn eerlijke koffie, thee en
fruitsap goed ingeburgerd in Merelbeke. De komende zes jaar steken we een tandje bij.
Eerlijke voeding maakt deel uit van een duurzame voedselstrategie: we kiezen voor lokaal,
ecologisch en/of fair trade (LEF) voor schoolmaaltijden, recepties en op evenementen.
Naast eerlijke voeding zetten we in op eerlijke werkkleren. We kiezen voor eerlijke
werkkledij voor arbeiders bij gemeente en OCMW. Nieuwe aankopen van kledij voor
groenarbeiders en verzorgend personeel OCMW maar ook linnen voor het Woonzorgcentrum
worden eerlijke aankopen. We doen dit samen met partners als VVSG (Vereniging voor
steden en gemeenten) en de Schone Kleren Campagne.
Bij onze inwoners promoten we eerlijke mode. Om eerlijke kleren te kunnen kopen in
Merelbeke moeten er natuurlijk eerst winkels zijn die eerlijke mode verkopen. Daarom
stimuleren we lokale handelaren tot het aanbieden van eerlijke mode en ondersteunen hen
daarin met informatie of op vlak van communicatie.

4.

STEDENBAND

Dat Merelbeke diepgaand investeert in internationale samenwerking blijkt uit onze
stedenband met onze zusterstad in Benin, West-Afrika. In 2014 gingen we de
samenwerking aan met Toucountouna en hierin investeren we verder. Een stedenband is een
samenwerking en uitwisseling op lange termijn. Voor scholen, verenigingen, ondernemers en
burgers is deze stedenband een directe link met het Zuiden. Een ideale manier om wat van
elkaar te leren en elkaar beter te begrijpen. Dit initiatief willen we zeker verderzetten!

5.

LOKALE DYNAMIEKEN

De kracht van het lokale Noord-Zuid-beleid is de directe band met de lokale samenleving,
zowel individuele burgers als het middenveld. Een goed lokaal Noord-Zuidbeleid speelt in op
lokale dynamieken.
•
We voorzien 0,7% van het gemeentelijk budget voor
ontwikkelingssamenwerking. Geld voorzien is niet het enige of belangrijkste, maar wel
noodzakelijk. Zo geven we als gemeente aan dat we ontwikkelingssamenwerking belangrijk
vinden.
•
We nodigen onze inwoners uit dit voorbeeld te volgen. Om hen te stimuleren een duit
in het zakje te doen, verdubbelen we de giften aan 11.11.11., de koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging.

•
We behouden het budget voor noodhulp en we combineren noodhulp met
sensibilisering. Op die manier spreken we een breder publiek aan. We trachten niet alleen
gemediatiseerde noodsituaties te ondersteunen.
•
We zetten ons ondersteunings- en subsidiebeleid verder, zowel naar zowel
klassieke NGO’s als vierde pijlerorganisaties. Vrijwilligers die zich inzetten voor projecten in
het Zuiden verdienen een goede begeleiding van de gemeente.
•
De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) werkt samen
met andere adviesraden, bvb met de milieuraad omdat landen in het Zuiden het grootste
slachtoffer zijn van de klimaatveranderingen.
•
Sensibiliseren over internationale solidariteit doen we naar het bredere
verenigingsleven. Zowel naar andere adviesraden, bewonersplatforms, jeugdbewegingen en
scholen.
•
We doen mee aan de YOUCA-dag (de vroegere Zuiddag). Daarbij gaan jongeren 1
dag aan de slag in de gemeente. Met het geld dat ze verdienen, steunen ze een
jongerenorganisatie in het Zuiden.

6.

VREDE

Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau.
Als lid van Mayors for Peace nemen we actief deel aan campagnes van het internationale
netwerk Mayors for Peace en aan de Vlaamse vredesweek. Mayors for Peace is een
internationaal netwerk dat met de ‘2020 Visie Campagne’ ijvert voor de verbanning van
alle nucleaire wapens tegen 2020. Het netwerk ontstond op initiatief van de burgemeester van
Hiroshima en alleen al in België zijn er 380 burgemeesters lid. Op 21 september – start van de
Vlaamse vredesweek - vieren we internationale dag van de vrede.
We voeren een actief herdenkingsbeleid en betrekken daarbij zoveel burgers, verenigingen
en scholen. We herdenken oorlogen om de vredesgedachte te versterken.

7.

SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN

Merelbeke is een solidaire gemeenten, ook voor vluchtelingen en anderstalige
nieuwkomers. Merelbeke doet inspanningen om nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen
in het lokaal integratieproces.
We blijven werken met buddy’s om erkende vluchtelingen wegwijs te maken in onze
gemeente. Buddy’s helpen o.a. bij het vinden van een woonst of job en bij het toegang vinden
tot het vrijetijdsaanbod.

8.

ETHISCH BELEGGEN

We voeren een actief beleid rond ethisch beleggen. Als we beleggen, kiezen we steeds voor
veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.
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De tijd van het buikgevoel of het gemakshalve verderzetten van de bestaande gewoonten is
voorbij. De gemeente ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord
middelenbeheer, waarvan een ethisch financieel beleid deel uitmaakt. Ook de keuzes van
banken, makelaars of andere tussenpersonen verdienen aandacht.
We laten als gemeente niet na om dit normenkader ook op te leggen aan haar
intercommunales, neven- of dochterorganisaties, leveranciers, subsidiebegunstigden,
enzovoort.
De gemeente informeert haar inwoners, verenigingen en bedrijven over haar maatschappelijk
verantwoord middelenbeheer en stelt daardoor een inspirerend voorbeeld.

9.

SPEERPUNTEN


De SDG’s vormen een rode draad doorheen het beleid. Het meerjarenplan van de
gemeente bouwen we op rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde
Naties.



We verduurzamen de gemeentelijke aankopen, zowel op sociaal als ecologisch vlak.



We tillen eerlijke handel op een hoger niveau. Naast eerlijke voeding zetten we in op
eerlijke kledij.



We bouwen de stedenband verder uit. Tegen 2024 heeft elke inwoner weet van onze
stedenband met Toucountouna in het West-Afrikaanse Benin.



We zetten het noord-zuidbeleid verder met subsidies, noodhulp, GROS en
sensibilisering. We laten het budget voor ontwikkelingssamenwerking stijgen tot 0,7%
van het gemeentelijk budget, o.a. door de giften van inwoners aan 11.11.11. te
verdubbelen.



We voeren een actief herdenkingsbeleid en hebben ook aandacht voor mensen die ook
vandaag overal ter wereld op de vlucht zijn voor oorlog en onveiligheid. We zijn
solidair met vluchtelingen.



We voeren een actief beleid rond ethisch beleggen.

T

ONDERWIJS

ONDERWIJS

1.

GROEN MERELBEEKS ONDERWIJS IN 10-PUNTENPLAN

1. Investeren in de eerste levensjaren van een kind
De eerste levensjaren zijn de meest gevoelige periode in de ‘maakbaarheid’ van kinderen.
Alle kinderen moeten betrokken worden bij de Merelbeekse initiatieven voor peuters en
kleuters. Ieder kind heeft recht op de ontwikkelingsmogelijkheden die onze onthaalouders,
crèches en scholen bieden.
2. Voorkomen dat kinderen een jaar moeten dubbelen op school. Positief omgaan met
diversiteit. Een degelijke aanpak van de integratie van kinderen met een beperking
in het regulier onderwijs.
Zicht krijgen op de mogelijkheden van elk kind en die mogelijkheden stimuleren.
Vertrekken vanuit het niveau dat kinderen effectief bezitten om zo het volgende niveau te
bereiken. De lat hoog voor ieder kind. Diversiteit als norm; meertaligheid als troef. Taal
centraal stellen in alle vakken!
Hoe meer we van jongs af omgaan met andere talen, ander culturen, hoe beter we
voorbereid zijn op het latere arbeidsleven.
3. Ademen in en om de school = aandacht voor luchtkwaliteit
Een veilig schoolomgeving is ook een gezonde schoolomgeving met minder
uitlaatgassen.
Stappen en fietsen stimuleren.
Buitenklassen om kinderen weer te verbinden met de natuur. Kinderen begrijpen het
waarom van dikke-truien-dag en worden gemotiveerd om bewust met energie om te gaan.
Pesticidevrij werken in de schooltuin,…
Energiezuinigheid van de gebouwen optimaliseren, net als de verwarmings- &
koelingsinstallatie.
4. Samen fietsen van en naar de scholen
Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen, met de fiets. Leerkrachten en
actieve ouders nemen groepjes kinderen mee = fiets-poolen.
In wetenschaps- en technieklessen: kleine, makkelijke fietsherstellingen (platte banden
plakken) en onderhoud (ketting smeren) aanleren.
5. Scholen werken actief aan burgerschap = omgaan met elkaar en de omgeving waarin
we leven.
Nadenken over welke soort mensen de scholen willen afleveren.
Een visie rond actief werken aan burgerschap, omgaan met elkaar en de omgeving waarin
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we leven, die door iedereen gedragen wordt in woord én daad. Waar alle betrokkenen,
leraren, leerlingen en ouders, in geloven. Een visie die meer is dan een dode letter op
papier.
6. ZORG voor zowel leerling als leraar.
Iedereen is anders. We proberen elk kind zo veel mogelijk ontwikkelkansen te geven op
alle vlakken. Iedereen heeft het recht te ervaren wat zijn/haar sterke punten, talenten én
groeikansen zijn.
Geef leraren, die ook langer moeten werken en die met al hun mogelijkheden en kennis
met het veranderende onderwijslandschap omgaan, ook ademruimte, ondersteuning én het
respect dat zij verdienen.
Geef leraren krediet en ruimte om levenslang te kunnen / mogen leren.
7. Samenwerking tussen school, cultuur en (amateur)kunsten versterken.
Kunst is jouw venster op de wereld. Via kunst kan je een taal vinden om te ervaren wat
jou aangrijpt, waar jij jezelf mee kan uiten.
Scholen moeten meer linken met het aanbod in het nieuwe cultuurcentrum en met het
aanbod met het woonzorgcentrum. Samenleven = mekaars talenten leren kennen. Mensen
die van die kunstvormen wat kennen uitnodigen in de klas, een les laten geven, samen met
de leerkracht. De drempel verlagen voor het cultuuraanbod, via de kinderen, die op school
cultuur leren smaken.
8. De lokale samenwerkingsinitiatieven zijn een meerwaarde voor zowel de academies
als de scholen:
We verlagen de drempel naar de muziekschool en tekenacademie voor alle kinderen
door de dko-leerkrachten (deeltijds kunstonderwijs) in de klas te brengen.
Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren komen zo ook in contact met de
kunstacademies.
Leerkrachten basis- en secundair onderwijs, en docenten hoger onderwijs, krijgen
ondersteuning van dko-leerkrachten om muzische vorming kwaliteitsvol in te vullen en
zo het cultureel bewustzijn en de kunstzinnige expressie van de leerlingen of studenten te
verhogen.
Leerkrachten uit het dko leren het bao (basisonderwijs), so (secundair onderwijs) of ho
(hoger onderwijs) van binnenuit kennen.
Ook een lokale partner zoals een amateurkunstenvereniging (toneel, fanfare,
dansgroep,…), een armoedevereniging of een individuele kunstenaar kan
geïntegreerd worden in het onderwijs. Via de kinderen bereikt men ook de ouders.
9. Gemeentelijke infrastructuur geïntegreerd laten gebruiken door kinderen, bewoners
van woonzorgcentrum, sport-, cultuur-, …verenigingen.

De gemeente kan haar infrastructuur nog meer delen met sport, cultuur,
buurtinitiatieven, het woonzorgcentrum… De gemeente investeert in duurzaam en
multifunctioneel inzetbaar meubilair en materiaal.
We ijveren voor een moestuin op de site van het woonzorgcentrum, opgericht door de
school in samenwerking met de bewoners van het woonzorgcentrum en misschien zelfs
buurbewoners.
10. GRAS (groene avontuurlijke speelplaats) waar actief leren en exploreren ten volle
benut kan worden.
Voor kinderen is de speelplaats op school dé buitenplek waar ze dagelijks spelen.
Bovendien is voor een toenemend aantal kinderen de speelplaats zelfs de énige buitenplek
waar ze regelmatig vrij buitenspelen.
Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op de speelplaats en daarom is het
belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle buitenruimte is.
De gemiddelde Vlaamse speelplaats is echter vaak grijs, vlak, monotoon en weinig
prikkelend. Bij investeringen wordt er vaak gegrepen naar dure speeltuigen en rubberen
tegels waar teveel kinderen ‘om beurt’ eens op spelen.
In onze buurlanden (Nederland, Duitsland, …) zien we dat het ook anders kan. Daar
spelen kinderen op natuurlijke, groene en uitdagende speelplaatsen. En dit heeft duidelijk
een positief effect op zowel de kinderen als de school in het algemeen. Een GRAS brengt
beleving, ontdekking, creativiteit en rust samen. Bovendien draagt een GRAS een steentje
bij aan het groene aanzicht en de leefbaarheid van onze leefomgeving.
Kinderen hebben een speelplek nodig die hen uitdaagt tot meer bewegen. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat Vlaamse kinderen te weinig bewegen. Dit komt hun
gezondheid allerminst ten goede. Ze lopen hierdoor een groter risico op overgewicht. Veel
bewegen is bovendien positief voor de leerprestaties.
Een groene avontuurlijke speelplek biedt meer variatie in spel en spreekt zo een bredere
groep kinderen aan. Het zorgt ervoor dat élk kind een plek kan vinden, ook de meer
rustige kinderen.
Op een groene avontuurlijke speelplek valt er meer te beleven. Hierdoor is er minder
verveling en agressief gedrag. Natuurelementen verhogen immers de speelkansen, wat
de stemming van kinderen positief beïnvloedt. Kinderen spelen anders, in een meer
ontspannen sfeer, met minder pestgedrag als gevolg.
Kinderen komen steeds minder in contact met natuur. Een groene avontuurlijke speelplek
kan hierin verandering brengen. Door op jonge leeftijd te leren omgaan met natuur, zullen
kinderen spontaan leren om er respect voor te hebben.
Een groene avontuurlijke speelplek biedt veel mogelijkheden voor educatie. Het
exploreren en contact zoeken met natuur, meeleven met de seizoenen, de mogelijkheid tot
een buitenklas, … .
Niet alleen de scholen, maar ook de buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking,
jeugdbewegingen kunnen gebruik maken van deze groene avontuurlijke speelplek.
11. Werken naar de 21ste eeuwse vaardigheden
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Volgens onderzoek van onderwijsdeskundige Kris Van den Branden zijn volgende
vaardigheden van belang om kinderen bij te brengen tegen het leven en functioneren in de
21ste eeuw:

T

ERFGOED

ERFGOED
Al te vaak werd erfgoed verwaarloosd of met de grond gelijk gemaakt.
Voor ons gaat Erfgoed over gebouwen, archeologische sites en landschappen, zichtassen en
dorpsgezichten, houtig erfgoed, funerair erfgoed, boeken en kunstwerken, gebruiken,
vieringen en feesten, reuzen, bier en frietcultuur, ambachten,…
Het gaat dus over zowel onroerend, roerend als immaterieel erfgoed.

1.

ERFGOED BESCHERMEN EN HERGEBRUIKEN

De gemeente moet permanent een erfgoedreflex ontwikkelen en een voorbeeldrol
vervullen door zorg te dragen voor haar patrimonium, het te hergebruiken, maar ook door een
nieuw patrimonium met toekomstige erfgoedwaarde te durven uitbouwen.
Het erfgoed behouden, herkennen en verzamelen en er zorg voor dragen.
Het betekent ook onderzoeken wat er is en wat er moet bewaard worden met een lokale en
bovenlokale waarde.
Bijvoorbeeld: de inventarissen bouwkundig erfgoed (sluizencomplex, bunkers), houtig
erfgoed, funerair erfgoed, kleine landschapselementen (bv bloemisterijserres en
schoorstenen), archeologische sites,… aanvullen en respecteren.

2.

ERFGOED VERBONDEN MET RUIMTELIJKE ORDENING

Erfgoed staat niet op zich maar is verbonden met het collectieve geheugen, publieke ruimte,
cultuur, onderwijs, natuur en milieu maar ook met ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Groen wil beschermen wat nog rest en wil nagaan wat er nog kan hergebruikt worden. Door
kerken, kloosters, pastorijen, boerderijen, herenhuizen te beschermen geef je hen ook een
nieuwe toekomst.
Erfgoed biedt een kader voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en
dorpskernvernieuwing. De gemeente hanteert het Vlaamse principe van erfgoedlandschappen
en daarbij zijn historische landschappen de basis.
Bijvoorbeeld: de kouter en het dorpsgezicht van Munte, kasteeldreven en de weinig
overgebleven drieskes, landschap en dorpskern van Lemberge…

3.

ERFGOED VERBONDEN MET MOBILITEIT

Zowel qua mobiliteit als erfgoed zijn de vele bestaande trage wegen in ons gemeente een
troef, maar er kunnen er ook nieuwe gemaakt vooral als verbindingswegen of als alternatief
voor de drukke verkeersassen. Straten mogen ook wel af en toe eens naar een vrouw genoemd
worden.
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4.
ERFGOEDBELEID IS MEER DAN EEN ARCHIEF- EN
ERFGOEDEVENEMENTENBELEID
Naast het Vlaamse instrumentarium ontwikkelt de gemeente een eigen set aan tools om een
echt en krachtig erfgoedbeleid te maken.
Daarom moet voor Groen het organogram van de gemeente herbekeken worden zodat
erfgoed als volwaardig beleidsdomein kan verbonden worden met andere diensten zoals de
dienst stedebouw, publieke ruimte, cultuur, milieu en natuur, …
De gemeente bouwt een erfgoedreflex in bij het nemen van beleidsmaatregelen. Bijvoorbeeld
bij het ontwikkelen van dorpskernen en stratenpatronen informeert de gemeente
projectontwikkelaars en bouwheren over de erfgoedwaarden van een perceel of locatie.
De gemeente ontwikkelt een visie op erfgoed en maakt een erfgoedplan gelinkt aan andere
beleidsdomeinen.
De gemeente stuurt de intergemeentelijke erfgoedcel Land van Rhode en de
intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst aan.
De gemeente zorgt voor erfgoedstimulansen zoals een monumentenprijs voor het best
gerenoveerde of herbestemde erfgoedpand (cf. Aalst en Nevele) en/of financiële
ondersteuning bij het renoveren van historisch waardevolle panden (cf. Gent).
Via de stedenbouwkundige verordening maken we het behoud van houtig erfgoed
afdwingbaar.
De gemeente richt een kwaliteitskamer op voor grote private en openbare projecten te
screenen.

5.

SENSIBILISEREN EN PARTICIPEREN ROND ERFGOED

De gemeente doet er alles aan om het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed zoveel
mogelijk te ontsluiten voor het groot publiek.
Inwoners, organisaties en experts sensibiliseren voor erfgoed en samen denken en werken
rond erfgoed is voor Groen evident.
Het moet kunnen om een aantal incentives of tools te ontwikkelen waarbij particulieren,
projectontwikkelaars, scholengroepen en ondernemers worden gestimuleerd om vanuit zorg
en educatief oogpunt om te gaan met erfgoed. Bijvoorbeeld: de uitbouw van een
erfgoedkoffer en erfgoedklassen voor scholen.
Groen steunt en subsidieert de vrijwilligers, experts, organisaties, werkgroepen die op
een bijzondere wijze omgaan met erfgoed en anderen sensibiliseren rond erfgoed.
De gemeente zet instrumenten in om het erfgoed op verschillende wijzen te verkennen:
van brochures, website, wandelkaarten, apps, tentoonstellingen tot peter-en meterschap.

Participatie rond erfgoed is maatwerk. Voor Groen kan dit voor erfgoed zowel doelgericht,
gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden.
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T

FINANCIËN

FINANCIËN
Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een
middel om de gemeentelijke werking mogelijk te maken: lokale maatschappelijke noden
en de politieke doelen moeten op een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden. Een
nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om
de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.
Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We kijken ook naar de waarde van de
eigendommen van de gemeente, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur, de waarde van
investeringen die zichzelf terugverdienen zoals in energie-efficiëntie, culturele activiteiten die
mensen verbinden of een performant OCMW dat successen boekt in het herlanceren van
mensen,...
De financiële situatie van de gemeente is een blijvend aandachtspunt. De schulden zijn de
laatste jaren wel verminderd, van 48,4 miljoen euro in 2013 naar 40,2 miljoen in 2017 (van
2.035 euro per inwoner naar 1.633 euro per inwoner), maar dit geeft een vertekend beeld
omdat een pak grote en dure investeringen die op stapel staan vanaf volgend jaar opnieuw
druk zullen zetten op de gemeentelijke financiën. Het gaat onder meer om de bouw van het
nieuwe Cultuurhuis, het nieuwe woonzorgcentrum, de tweede sporthal, een nieuw gebouw
voor de Buitenschoolse kinderopvang, de ontwikkeling van sportpark Molenkouter,… De
facturen voor deze grote investeringen komen er nu pas aan.
Merelbeke is een rijke gemeente. Het gemiddeld inkomen ligt hier veel hoger dan in vele
andere gemeenten zodat de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende
voorheffing jaar na jaar blijven stijgen (De taks-shift op federaal vlak zal wel leiden tot een
vermindering van de gemeentelijke inkomsten). Toch liggen de gemeentelijke
belastingstarieven vrij hoog. De aanvullende personenbelasting (APB) ligt met 8% fors hoger
dan het Vlaamse gemiddelde (7,21% in 2018). Slechts 72 van de 308 Vlaamse gemeenten
hebben een tarief van 8% of meer. Dit geldt ook voor opcentiemen op de onroerende
voorheffing: met 910 opcentiemen ligt ook dat tarief boven het Vlaamse gemiddelde van 877
opcentiemen. Merelbeke heft tevens een forfaitaire ‘algemene gemeentebelasting’ van 40
euro voor alleenstaanden en 70 voor een gezin. Deze belasting is niet afhankelijk van het
inkomen of het bezit van vermogen.

1.

CONCRETE VOORSTELLEN:


De aanvullende gemeentebelasting ligt met 8% al bij de hoogste in Vlaanderen. Groen
is geen voorstander om belastingen op arbeid te verhogen. Ook de andere
belastingen liggen al hoog en kunnen niet verder stijgen.



De forfaitaire algemene belastingen wil Groen afschaffen omdat ze voor armen een
reële last betekenen en voor rijken slechts een kleine inspanning zijn.



De gemeente zorgt voor een gezond financieel beleid. Alle investeringen moeten
goed afgewogen worden en de totale schuld moet onder controle worden gehouden.
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Waar mogelijk moeten besparingen worden gerealiseerd op de werkingskosten (bv
door beter samen te werken), maar dit mag niet leiden tot een afbouw van de
dienstverlening.



Groen zal zich steeds verzetten tegen een blinde afbouw van het personeel of
besparingen bij het personeel die leiden tot een afbouw van de dienstverlening. Dit
gaat overigens vaak gepaard met het uitbesteden van taken aan de privé (wat niet
noodzakelijk goedkoper is en dan weer leidt tot een verhoging van andere budgetten).



De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt.
Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. We
zoeken naar medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van bv
burgerbegroting en wijkbudgetten.



Elke raadslid krijgt een heldere kijk op de inzet van de middelen, de inkomsten en
de uitgaven, het beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de
regelgeving, het risicobeheer. De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor
een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding
balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en
beleidscyclus voldoen hier niet aan. De gemeente zorgt voor een begrijpelijke
financiële rapportering.



Groen wil het vermogen van het lokale bestuur beheren als goede huisvader met een
hoog ethisch besef. Het is niet de rol van een lokale overheid om te beleggen.
Desondanks moet een stad of gemeente soms geldmiddelen plaatsen, meestal korte
termijn overschotten en pensioenreserves. Als ze dit doet, dan kiest ze steeds voor
veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.

www.tijdvoorgroen.be

