Programma van sp.a – Groen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in
Sint-Gillis-Waas
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Inleiding en uitgangspunt
Bij het opstellen van onze concrete voorstellen voor de nieuwe bestuursperiode gaan we uit
van de twee grote problemen waarmee we als samenleving en gemeente worden
geconfronteerd. Voor Groen en sp.a zijn dat de klimaatverandering en de groeiende sociale
ongelijkheid.
De strategische ontwikkelingsdoelstellingen (de zgn. global goals for sustainable
development) die in september 2015 door een groot aantal staats- en regeringsleiders werden
opgesteld vormen dan ook het kader van onze voorstellen.
Deze globale duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een plan van de Verenigde Naties met 17
punten om tegen 2030 de armoede in de wereld te bestrijden, de klimaatverandering te
stoppen en te vechten tegen onrecht en ongelijkheid.
Meer informatie vind je op http://www.globalgoals.org en op de website van de Vlaamse
Vereniging voor Steden en Gemeenten: http://www.vvsg.be/Internationaal/NoordZuid/Documents/Publicatie%20LokaleSchoudersVoorMondialeUitdagingen%20website.pdf

Figuur 1 : 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, te realiseren tegen 2030.

Deze 17 ontwikkelingsdoelen zijn een to do – lijst voor de mensheid, die alleen kan slagen als
iedereen daarin zijn rol opneemt, ook onze gemeente.
Zondag 14 oktober kiezen we niet alleen onze nieuwe burgemeesters en schepenen. We
kiezen ook welke kant we opgaan met onze gemeente en hoe we de problemen aanpakken.
Ook op lokaal niveau kan er duidelijk een verschil worden gemaakt en een belangrijke
bijdrage worden geleverd in de strijd tegen de klimaatverandering en sociale ongelijkheid.
De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd dwingen ons toekomstgerichte keuzes te
maken. We zijn ervan overtuigd dat we binnen onze gemeente over de troeven en
mogelijkheden beschikken om dit te doen.
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Voor sp.a – Groen is de komende legislatuur dan ook het volgende essentieel:
1) Met het klimaatactieplan als leidraad resoluut inzetten op duurzaamheid door
aanpassing van het energiegebruik, het vrijwaren van de open ruimte en het landelijk
karakter en het zoeken naar een beter evenwicht tussen steeds intensievere landbouw
en het behoud van de biodiversiteit.
2) Het vernieuwen van het sociaal beleid met de realisatie van welzijn, zorg en
gezondheid in het welzijnshuis dat voor iedereen moet openstaan: ouderen, gezinnen
met kinderen, mensen die steun zoeken en nieuwkomers.
3) Het actualiseren van het mobiliteitsplan met voorrang voor de fietser, de voetganger
en het openbaar vervoer. Er moet een oplossing worden gerealiseerd voor de
problemen van het verkeer in de Zandstraat en Potterstraat (N403).
4) De aanpak van de terugkerende wateroverlast door realisatie van belangrijke
infrastructuurwerken met rioleringswerken en het beheer van het oppervlaktewater.
5) Ondersteunen van het verenigingsleven.
6) Het moderniseren van het bestuur met herwaardering van de adviesraden, het
optimaal benutten van bovenlokale initiatieven en uitbreiden van de communicatie
naar en de betrokkenheid van de burger.
We hebben ons laten inspireren door onze (nationale) partijprogramma’s, de memoranda die
door de diverse raden werden meegedeeld en (uiteraard) de concrete problemen waarmee we
in Sint-Gillis-Waas worden geconfronteerd.
Onze voorstellen zijn gegroepeerd in 14 thema’s:
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Energie ........................................................................................................................... 4
Mobiliteit .......................................................................................................................... 5
Ruimtelijke ordening ....................................................................................................... 6
Water ............................................................................................................................... 7
Land- en tuinbouw .......................................................................................................... 8
Biodiversiteit en natuur ................................................................................................... 9
Dierenwelzijn ................................................................................................................ 10
Materialen en afval........................................................................................................ 11
Lokaal sociaal Beleid .................................................................................................... 12
Ondersteuning van het verenigingsleven (cultuur, sport en recreatie, jeugd) ............... 13
Onderwijs ...................................................................................................................... 15
Politie en veiligheid ....................................................................................................... 16
Bestuur en personeel . .................................................................................................. 16
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1 Energie
Op vlak van energiegebruik moeten we verder inzetten op minder energieverbruik en op een
omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen. Met de intensivering van het klimaatactieplan
kunnen we met de gemeente een aanzienlijke bijdrage leveren aan de inperking van de CO2 uitstoot.

Onze voorstellen:
1. Op korte termijn de verLEDting van alle openbare verlichting in onze gemeente.
2. Alle niet-verlichte wegen en polderdijken uitrusten met reflectoren en belijning (naar

Nederlands voorbeeld).
3. De uitbreiding van de halvering van de verlichting in elke straat na 22 uur (ook langs
de parallelweg E34). (Dit kan worden voorbereid door vooraf de reflectoren/belijning
aan te brengen).
4. Opmaak van een gemeentelijk Noodverlichtingsplan i.s.m. Fluvius (fusie van Eandis
en Infrax) en testen ervan tijdens de jaarlijkse nacht van de duisternis.
5. Op korte termijn een herziening van het gemeentelijk subsidiereglement voor
verenigingen waarbij niet langer de energiefacturen worden gesubsidieerd, maar wel
de kosten voor energiebesparende maatregelen financieel worden ondersteund, zodat
de verenigingen er financieel niet op achteruit gaan en op termijn het energieverbruik
structureel wordt verminderd.
6. Energie-audit van alle gemeentelijke gebouwen verder uitvoeren en het opvolgen van
de lopende renovatietrajecten naar (bijna) energie neutrale gemeentelijke gebouwen.
7. Op korte termijn een aanpak van lichthinder, zowel op privaat als openbaar domein
(relighting programma’s voor voetbal en sportvelden bijvoorbeeld Houtvoort,
hondenschool Shondstraat, …).
8. Voorbereiden van en opstarten van een burgercoöperatieve op gemeentelijk niveau
voor financiering en investering in groene energie initiatieven (i.s.m. Interwaas).
9. Studie naar mogelijkheden van gemeentelijke warmtenetten om te komen tot
aardgasloze ecowijken.
10. Stimuleren van collectieve renovatie- en isolatieprogramma’s op straat en
wijkniveau. Steun bij het opleiden van isolatie- en renovatiemeesters in de wijken en
van wijk- en straatambassadeurs voor contacten met de gemeente.
11. Onderzoek naar mogelijkheden om energielandschappen op te starten met lokale

landbouw en met lokale natuurbeheersorganisaties, om biomassa (houtafval, stro,
landbouwresten, mest, ....) te valoriseren. Mogelijke samenwerking onderzoeken met
Interwaas’ containerpark.en het regionaal landschap Schelde-Durme.
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2 Mobiliteit
Het actuele mobiliteitsplan zal door het volgende bestuur moeten worden aangepast.
De principes werden bepaald door de gemeentelijk begeleidingscommissie van 26 maart
2018:
 Het opstellen van een trage wegenplan.
 Fietsbeleid – en cultuur als volwaardige mobiliteitsthema’s, met het opstellen van een
netwerk van lokale fietsroutes
 Het concept basisbereikbaarheid wordt praktisch uitgewerkt en uitgetest in
vervoerregio’s.
Onze voorstellen:

1. De opwaardering van alle gemeentelijke bushalte accommodaties (verlichting,
fietsenrek, gemeenteplan, wachtinfrastructuur, ...).
2. Onderzoek naar de uitbreiding van het traject van de buslijn uit De Klinge, via het
rondpunt en de parallelweg naar de kringwinkel Azalee en de ambachtelijke zone
Kluizemolen/Wase Golf en Reepstraat verder naar Sint-Gillis Waas.

3. Een overleg met DE LIJN om via een derde betalersysteem de
laatavondverbindingen en de weekendverbindingen te herstellen, én om de
snelbusverbinding naar P&R Tram Melsele fors uit te bereiden. Gemeentelijke
promotiecampagne voor de bestaande belbus 240 Moerbeke/Stekene/Sint-Gillis
Waas.
4. De introductie van een goed uitgerust mobipunt in elke deelgemeente (zie
http://mobipunt.be/ ) met (blue-bike) deelfietsen en deelauto’s, carpool zone,
laadpunten elektrische wagens met bidirectionele laadpalen, fietsenstallingen,
overstappunt openbaar vervoer en belbus, ….
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5. De herwaardering van de spoorwegfietsroute De Klinge-Sint-Niklaas is
samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen tot een fietssnelweg mét voorrang
voor fietsers aan alle kruispunten. Realisatie van snelle fiets-verbindingen richting
Kemzeke en Vrasene en ook tussen alle deelgemeenten van Sint-Gillis Waas.
6. Op korte termijn een herinrichting en wijziging van het voorrangsregime aan het
kruispunt Reepstraat – Kluizendijkstraat zodat de veiligheid voor de fietsers wordt
verbeterd.
7. Het trage wegennetwerk in de gemeente actief herstellen en promoten (wandelroutes,
geleide wandelingen, fietsverbindingen tussen deelgemeenten,...).
8. Een studie naar en aanbrengen van een visuele groen- en lawaaibuffer langs de E34
(‘t Kalf).
9. Een deelautosysteem stimuleren, (o.a. via promotie bij personeel van de gemeente).
10. Installeren van laadpunten voor elektrische wagens (in 2 richtingen) (als voorbeeld
zie Utrecht (NL) .
11. Opvolgen van de tijdige uitvoering van de herinrichting van de N403 (Zandstraat,
Potterstraat) met een gescheiden fietspad, een zebrapad aan de Bagoniewijk en een
snelheidsregime van 50 km/u.
12. Verder zetten en uitbreiden van de investeringen in de verbetering en uitbreiding
van voet- en fietspaden (inventariseren van prioriteiten).
13. Alle schoolomgevingen verkeersveilig inrichten, met een uitbreiding van zone 30
omgevingen in de verschillende dorpskernen van onze gemeente. Handhaving door
permanente snelheidscontroles in de zones 30.

3 Ruimtelijke ordening
We zijn een landelijke gemeente met open ruimte die meer en meer onder druk komt te staan.
Lintbebouwing is ook in onze gemeente een probleem. Tijdens de komende legislatuur moet een
nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden opgesteld.
Onze voorstellen

1. Geen nieuwe baanwinkels en uitwerken van kernversterkende maatregelen voor de
middenstand i.s.m. Unizo.
2. Een lintbebouwingsstop en maatregelen voor kernversterking in de dorpskernen.
3. Geen nieuwe verkavelingen op onverantwoorde plaatsen (zie de studie van VITO en
de oproep Vlaamse bouwmeester).
4. Opmaak van een gemeentelijk glastuinbouwplan om een ordelijker inplanting te
garanderen.
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5. Realisatie van een ecowijk in onze gemeente via de bouwgroepenformule.
6. Kandidatuur stellen voor het Vlaamse lerend netwerk duurzame buurten voor
renovatie bestaande wijken (b.v. Bagoniewijk). (als voorbeeld zie Kruibeke
Kouterhoek, een initiatief samen met huisvestingsmaatschappij).
7. Uitbreiding van de adviesvragen aan de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (Gecoro) boven het minimaal wettelijke.
8. Stimulering van verdichting in bestaande verkavelingen, ondermeer door een soepel
vergunningsbeleid van de omvorming bestaande woningen naar meergezinswoningen
(cohousing, kangoeroewoningen).

4 Water
De wateroverlast van de afgelopen jaren en de droogte deze zomer maken duidelijk dan de
klimaatverandering ook onze gemeente treft. De studie ‘Wassend Water’ (M. Lelie) maakt duidelijk dat
een combinatie van oorzaken speelt. De kwaliteit van het oppervlakte water blijft een probleem

Onze voorstellen inzake afvalwater:
1. De aansluiting van de gemeente als vennoot bij Riopact voor het beheer en
onderhoud van het rioleringsnetwerk. (zie: http://www.riopact.be/voor-degemeente/riopact-vennoot.aspx:)
2. De volle en optimale aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage en de
gemeentelijke saneringsvergoeding (duidelijkheid over de bedragen die we voor de
komende jaren kunnen verwachten)
3. De nodige middelen vastleggen voor de realisatie van de reeds goedgekeurde
projecten. Opvolging bij de hogere overheid (Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij).
Opstellen van uitvoeringskalender voor de verschillende projecten.
4. Het snel ontwikkelen van maatregelen voor de ondersteuning van het aanleggen van
individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) op die percelen die niet
aangesloten zullen worden op het rioleringsnetwerk (zie uitvoeringsplan: rood
omrande gebieden) : met het inventariseren van aantal, het aanduiden van prioritaire
zones, en vaststellen van een budget. De aanleg van IBA’s moet door de gemeente
worden gepromoot.
Onze voorstellen inzake hemelwater en oppervlaktewater:
5. De uitvoering van de conclusies en aanbevelingen van de provinciale studie naar
aanleiding van de wateroverlast problematiek. Herstel van waterlandschappen langs de
beken van de Hoge Landen (Loeverbeek, Blokstraatbeek).
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6. Opnieuw inschrijven in VLM-projecten Water-Land-Schap:
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap.
7. De opmaak van een hemelwaterplan voor het gehele grondgebied door de Vlaamse
Milieumaatschappij i.s.m. Aquafin.
8. Het opstellen van de noodzakelijke stedenbouwkundige verordeningen voor het
stopzetten van verharding en asfaltering. Het opstellen van (herstel)maatregelen voor
het stimuleren van ontharden, de uitbreiding van de infiltratiecapaciteit (grachten en
wadi’s) en het herstel van sponseffect van zowel landelijk als bebouwde omgeving.
Toepassen van een kordaat handhavingsbeleid voor het afdwingen van
stedenbouwkundige verordeningen en verbod op dempen van sloten, rootputten
e.d.m..
9. Verder stimuleren van hemelwatergebruik via gemeentelijke subsidiereglement.
10. De inrichting waterbuffercapaciteit in de reservaatzones (Rietland) en in alle
valleigebiedzones (gewestplanbestemming) omheen het Salegemkrekengebied. Verder
onderzoek naar zones voor waterberging voor gebruik in periodes van grote droogte, zowel
in de Wase polders als in de Hoge Landen (zogenaamde klimaatbuffers).

11. Opstellen van een herstelprogramma polderdijken i.s.m. het Wase Polderbestuur.
12. Onderzoek naar een bypass watergang (Rietlandbeek) langsheen de E34 (vanaf de
Loeverbeek en Broekwatergang in de richting Verrebroek) om de watergang van de
Hoge Landen te ontlasten én om vuil water uit de Loeverbeek en Blokstraatbeek uit de
kreek te houden. Zo wordt de kreek zelf hydrologisch meer geïsoleerd.
13. Onderzoek naar extra pompcapaciteit om polderwater bij overstromingsrisico’s naar
de Schelde(dokken) te evacueren.
14. Zoekzone voor gemeentelijke zwemvijver/recreatieplas in samenwerking met de
gemeentelijke sportdienst en verenigingen.
15. Opvolgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

5 Land- en tuinbouw
Onze gemeente is een landelijk gemeente met aanzienlijke land- en tuinbouw. De omschakeling naar
een meer natuurvriendelijke en bio-landbouw moet worden gestimuleerd.

Onze voorstellen:
1. Op korte termijn de stop van de uitbreiding van vleesindustrie in de gemeente.
(Financiële) steunmaatregelen voor afbouw en omschakeling.
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2. Een onderzoek naar manieren om de uitbreidende maïsteelt en laagstam fruitgaarden
in de gemeente te stoppen. Dat is nodig om het gebruik van pesticiden en herbiciden
te kunnen terugdringen en om de afhankelijkheid van het wispelturige
buitenland/Rusland te verminderen.
3. De handhaving en strenge(re) regulering van de vogel- en hagelkanonnen.
4. De opmaak van een gemeentelijk glastuinbouwplan om ordelijker inplanting te
garanderen. (zie ook Ruimtelijke ordening).
5. Het herbekijken bestaande gemeentelijke subsidiestromen naar gangbare land-en
tuinbouw en de heroriëntering naar ondersteuning voor korte keten landbouw: zelf
verwerking met boerderij verkoop, community-supported agriculture en biologische
land- en tuinbouw, voedselteams, ….
6. Het stimuleren en ondersteunen van beheersovereenkomsten van landbouwers met
de Vlaamse landmaatschappij, prioritair omheen de natuurgebieden (bufferzone).
7. Hulp aan landbouwers die getroffen zullen worden door toekomstige verstrenging

van de programmatische aanpak stikstof (PAS regeling) en anticiperen daarop.
Daaraan gekoppeld een bufferzonebeleid rond natuurgebieden en reservaten, in
combinatie met integraal waterbeheer (zie deel 4. Water)
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/mestbeleid-looptvast?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=InZicht+171020 .

8. Onderzoek naar de haalbaarheid van een maandelijkse lokale (bio-)boerenmarkt.
9. Het opwaarderen van de lokale toeristische troeven in het landelijk gebied
(hoevetoerisme, thematische fietsroutes, heemkundige troeven, Staats- Spaanse linies
en forten, natuurhuis Panneweel, …), te koppelen aan het trage wegenplan en de
infrastructuurwerken voor het waterbeleid.

6 Biodiversiteit en natuur
Voor de bescherming van de biodiversiteit en natuurbehoud zijn
Onze voorstellen:

1. De heraanleg (met ontharden ) van het gemeentepark in Sint-Gillis Waas.
2. Voorzien van natuurgebied voor elke burger op wandelafstand (onder meer
toegankelijk maken van het speelbos voor de bewoners van het woonzorgcentrum).
3. Ieder jaar het aanplanten van 1 ha nieuw bos in de gemeente (in combinatie met het
geboortebos). Ieder jaar tenminste 1 straat aanplanten met nieuwe streekeigen bomen
door het gemeentebestuur alsook 1 straat door het Polderbestuur. Dat is erg
noodzakelijk om toenemende hittegolven te kunnen temperen in de toekomst. SGW
wordt in enkele jaren tijd de groenste Wase gemeente.
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4. Een resoluut pesticiden-vrij beheer verder promoten, ook bij particulieren.
5. Het wegbermbeheer verder optimaliseren met aandacht voor het bijencharter,
stimuleren bloemenrijke geveltuintjes in de dorpskernen. Uitbreiden
bebloemingsacties met ook wedstrijd voor streekeigen biotuinen en moestuinen.
6. Een uitdovingsbeleid opstarten voor zonevreemde weekendverblijvenzones.
7. De actieve ondersteuning van het aankoopbeleid van natuurgebieden door lokale

milieu- en natuurverenigingen (aanpassing toelage in functie van aantal bewoners).
Herziening en aanvulling gemeentelijk subsidiebeleid voor landschapsonderhoud
(aanplanten, onderhoud bomen (knotten) en heggen, ….)
8. Het effectief opvolgen van de verplichte heraanplant van gerooide bomen en van
vroegere verplichtingen voor schermgroen aanplanting (bv. KMO zone
Hoogeindeken).. , en een kordate handhaving van het gemeentelijk kap- en
heraanplantreglement
9. Het stimuleren van natuurvriendelijk onderhoud van dijken, bermen en watergangen
door de Gemeente en door het Polderbestuur. Duidelijke afspraken met de het
Polderbestuur in een jaarlijkse overeenkomst over de te realiseren werken.
10. Effectieve en milieuvriendelijke bestrijding van invasieve exoten (zowel in openbare
als particuliere ruimte), promoten van natuurlijke tuinen.

7 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. Projecten zoals “Kippegem” in Roeselare en de Molenbeekse
aaihonden in rusthuizen en in scholen kunnen mensen samenbrengen en verbinden.
Onze voorstellen:
1. De gemeente kan de sociaal zwakkeren steunen met een tegemoetkoming bij
noodzakelijke dierenartskosten. Omdat gezelschapsdieren vaak een bijzonder
positieve impact op het welbevinden van mensen.
2. De gemeente voorziet voldoende hondenuitloopplekken en -speelzones. Een leuke
hondenwandeling of de organisatie van een “dierendag” met activiteiten, informatie,
verzorging,… In elke deelgemeente realiseren we een hondenspeelwei. Daarnaast
voorzien we op strategische plaatsen vuilnisbakjes met hondenpoepzakjes.
3. De gemeente bevordert de samenwerking tussen dierenambulance, dierenasiels en
de hulpdiensten. Ze besteedt aandacht aan de dieren in het rampenplan en in
draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen
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geregeld van huisdieren en van dieren in de veehouderij, in parken, maneges,
kinderboerderijen en zo meer. Het kan interessant zijn om een dierenexpert bij de
nooddiensten te hebben die dieren in nood kan herkennen inschatten van gevaren en
benaderen.
4. Ongewenste overpopulaties trachten we in eerste instantie te voorkomen. Een beter
afvalbeleid beperkt het voedselaanbod voor dieren in bewoond gebied en voorkomt zo
mogelijke overlast. Bijvoorbeeld door de invoering van ondergrondse containers voor
restafval, door een verbod op voederen en door informatie te verstrekken over de
gevolgen van overvoeding op de dierenpopulatie.
5. De gemeente blijft inzetten op sterilisatie/castratie en chippen van katten. Projecten
waarbij verwilderde huiskatten worden gevangen, gecastreerd en teruggeplaatst
worden en krijgen financiële ondersteuning.
6. De gemeente gebruikt dierproefvrije en biologisch afbreekbare
schoonmaakproducten en eist hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar
werken.
7. In de gemeenteschool stimuleren we biologisch en regionaal en/of fairtrade
geproduceerde voeding en er wordt – zoals op andere scholen - ten minste één
vleesloze dag ingevoerd. Er is geen plaats op de menukaart voor bedreigde diersoorten
zoals paling of tonijn.
8. Circussen met wilde dieren worden niet op het grondgebied van de gemeente
toegelaten. Paarden met gecoupeerde staarten horen niet thuis op wedstrijden,
shows en manifestaties.
9. De gemeente treedt streng op tegen rituele slachtingen die thuis gebeuren.
10. De gemeente geeft geen toelating voor nieuwe pelsdierhouderijen of uitbreidingen
van bestaande pelsdierhouderijen op haar grondgebied.
11. Biologische veehouderij wordt gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die
diervriendelijk werken.

8 Materialen en afval
Onze voorstellen:

1. De (financiële) stimulering voor het gebruik van bio/ecologische (bouw)materialen en

(schoonmaak)producten.
2. Een studie naar de haalbaarheid van een dranco vergistingsinstallatie/ondergrondse

GFT containers per buurt/wijk (zie ook onder deel 1, energie)
3. Het ondersteunen van de organisatie van repaircafés en recyclage door Kringwinkel

Azalee.
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4. Verdere inspanningen om te komen tot invoering van statiegeld op Vlaams niveau

(onder meer via de statiegeldalliantie)

9 Lokaal sociaal Beleid
Met de verdere integratie van de sociale diensten van de gemeente en het OCMW kunnen
we het aanbod voor welzijn – zorg en gezondheid verder uitbouwen en moderniseren.
Deze integratie maakt het mogelijk om de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te
organiseren.
Het welzijnshuis moet diensten centraliseren en aanbieden voor groepen met
verschillende problemen en behoeften:
 Ouderen op zoek naar gezinszorg of woonzorg
 Jonge gezinnen op zoek naar kinderopvang
 Mensen met problemen op zoek naar ondersteuning op financieel, psychisch of
sociaal vlak
 Nieuwkomers op zoek naar een nieuwe thuis
Met de centralisering van de verschillende diensten kan het welzijnshuis uitgroeien tot een
ontmoetingsplaats waar mensen met verschillende achtergronden en problemen elkaar
leren kennen en begrip voor elkaar ontwikkelen.
Onze voorstellen:
1. Realiseren van het automatisch toekennen van rechten waarbij gegevens waarover
de gemeente of een andere overheid reeds beschikt niet opnieuw worden opgevraagd
(‘only once’ principe).
2. Onderzoeken of het leefloon kan worden opgetrokken tot het referentiebudget
3. De bestaande gemeentelijke subsidies moeten in het licht van de gewijzigde Vlaamse
en provinciale regels worden geëvalueerd en aangepast.
4. We creëren in elke deelgemeente een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, gekoppeld aan de ontwikkeling van een lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie (zie Participatiedecreet).
Dit kan ook dienen als een aanspreekpunt waar de administratieve en sociale
diensten periodiek gecontacteerd kunnen worden.
5. Garantie van een brede participatie van burgers en verenigingen aan het welzijns-,
zorg- gezondheidsbeleid via een welzijnsraad (uitbreiding van de ouderenraad) en
andere actieve participatie
6. Stimuleren en ondersteunen van de informele en vrijwilligers zorg, aanvullend bij het
professioneel hulp- en dienstverleningsaanbod met de ontwikkeling van een duidelijke
visie op het vrijwilligerswerk.
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7. Opstellen van een globale beleidsvisie op de organisatie van de kinderopvang in onze
gemeente met: bepalen van de rol van de gemeente in het aanbod van infrastructuur,
de verhouding particuliere opvang versus groepsopvang, aandeel van opvang via vzw
en zelfstandig initiatief, de relatie van de kinderopvang voor minder dan 3 jaar en de
buitenschoolse kinderopvang, de mogelijke uitbreiding van de kinderopvang, …
8. Realiseren van een Huis van het Kind, dat alle initiatieven ter ondersteuning van
gezinnen bundelt, gekoppeld aan het Welzijnshuis. In 205 Vlaamse gemeenten is dit
momenteel al erkend. (Er komt vanuit de Vlaamse overheid een nieuwe erkenningsen subsidieronde.), o.a. in afstemming met:
a. Consultatiebureau Kind en Gezin
b. Kinderopvang
c. Opvoedingsondersteuning
d. Integrale gezinsondersteuning
e. Preventieve gezondheid
9. Onderzoek naar de mogelijkheid van een mobiele speel-o-theek.
10. Ondersteuning van ouderen en gezinnen om zo lang mogelijk in vertrouwde omgeving
te kunnen wonen (gezinszorg en aanvullende thuishulp).
11. We werken aan een dementievriendelijke gemeente.
12. Behoud van het beheer van het woonzorgcentrum als een openbare opdracht.
13. De voorstelen van ‘partij voor een gezonde gemeente’
(http://www.partijgezondegemeente.be/) als referentiekader hanteren voor de
beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan.
14. Ontwikkelen van een globale visie op het woonbeleid voor onze gemeente: rol van de
huisvestingsmaatschappijen, opvolging van de realisatie ven het aantal sociale
woningen, aandeel privé versus publiek, stimuleren van meergezinswoningen,
cohousing, ….
15. De gemeentelijke ondersteuning van de GROS (met personeel en middelen) voor de
ontwikkelingssamenwerking en verder initiatieven nemen als fairtrade-gemeente.
16. Voldoende gebruik maken van bovengemeentelijke initiatieven (zoals Voedsaam,
‘gezonde gemeenten’ /Logo’s).

10 Ondersteuning van het verenigingsleven
(cultuur, sport en recreatie, jeugd)
We hebben in onze gemeente een rijk verenigingsleven op vlak van cultuur, jeugd, sport en
recreatie. Dit steunt op de inzet van vrijwilligers. Het verenigingsleven is belangrijk voor de sociale
cohesie in onze gemeente. Ondersteuning vanuit het bestuur is dan ook evident.
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Onze voorstellen:

1. Realisatie van de renovatie OC Parochiehuis De Klinge met voldoende
ondersteuning aan de vrijwilligers voor de organisatie van het beheer.
2. Uitklaren van de rol van de gemeente in het cultuurbeleid: relatie met vrijwilligers,
privé zalen (Parochiale Werken, …), beheer, de gelijke toegang voor de gebruikers
van de verschillende deelgemeenten bewaken (o.a. op vlak van kosten).
3. De communicatie over de activiteiten in De Route uitbreiden met de activiteiten van
organisaties buiten het Tempuscomité.
4. We willen in de Route een vaste foyer. Dit bespaart de verschillende verenigingen
heel wat werk bij de organisatie van hun activiteiten. We keren de werking dus om:
wanneer het nodig is, kan men de meubels wegnemen uit de foyer.
5. Onderzoek naar de mogelijkheid van het polyvalent gebruik van schoolgebouwen
door verenigingen.
6. Ondersteuning van het beheer bibliotheek (bibliotheekraad)
7. Het erfgoed in onze gemeente, samen met het landelijk karakter, valoriseren en
promoten als toeristische attractie.
8. Het finaliseren op korte termijn van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘zonevreemde
sport- en recreatie infrastructuur’.
9. Bepalen van een visie op de herinrichting van de Houtvoortsite in overleg met de
betrokken verenigingen.
10. Op korte termijn een oplossing zoeken voor het beheer en heropening van het
jeugdhuis Den Biel met ruime betrokkenheid van de jeugdraad en Formaat (de
federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen), een aanpassing van de overeenkomst vanuit
een positieve houding t.a.v. het jeugdhuis en duidelijke afspraken met de omgeving en
opvolging van eventuele klachten.
11. Valoriseren van de jeugdraad zodat alle jeugdverenigingen zich gehoord voelen en
een bottom-up jeugdbeleid kan worden gerealiseerd.
12. Uitbreiding van speelterreinen en –zones in ruime zin: detecteren van blinde
vlekken en mogelijk nieuwe locaties (o.a. in verkavelingen). Er is vraag naar skate- en
basketterreinen.
De inrichting moet ook op maat zijn van kinderen/personen met een fysieke
beperking.
13. Deelname aan de dag van de jeugd tot een dag waarop de vele vrijwilligers en
jongeren in onze gemeente worden gewaardeerd.
14. Het aanstellen van een kinder- en jeugdgemeenteraad, met ook een
vertegenwoordiging van niet georganiseerde jeugd, en die 1 of 2 maal per jaar hun
initiatieven kan meedelen aan de gemeenteraad.
15. Aanstellen een kinderdichter.
16. Ondersteunen van de speelpleinwerking.
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11 Onderwijs
De organisatie van het gemeentelijk onderwijs is belangrijk voor de garantie van een
pluralistisch en kwalitatief onderwijsaanbod in elke deelgemeente.
Onze voorstellen:
1. Ontwikkeling van een visie op de organisatie van het gemeentelijke onderwijs:
aanbod per deelgemeente, samenwerking met het vrij onderwijs, …
2. Schoolreglement: behoud van de huidige principes inzake neutraliteit.
3. Voldoende investeren in het onderhoud van de infrastructuur (zie GOM)
4. Evaluatie van het ICT – beleid in de scholen
5. Organisatie buitenschoolse kinderopvang (zie ook lokaal sociaal beleid: ontwikkelen
van een beleidsvisie)
6. Link tussen onderwijs met andere beleidsdomeinen opvolgen: natuur- en milieueducatie i.s.m. biolandbouw en natuurverenigingen, klimaatactieplan, gezonde
gemeente, inhoud drankautomaten
7. We maken van scholen de spil van de buurt: lokale besturen kunnen inzake
onderwijs zowel als organisator als regisseur optreden. In beide gevallen is het
belangrijk dit vanuit een duidelijke visie aan te pakken. Voor ons is de school veel
meer dan een plek waar men les krijgt. De school is ook de spil van een buurt, wijk of
dorp.

12 Lokale economie
De lokale bedrijven hebben een belangrijke functie in welvaart en de sociale cohesie in
onze gemeente.
Onze voorstellen:
1. We willen inzetten op de kernversterking door ondersteuning van de detailhandel in
de deelgemeenten. Dit moet in overleg tussen het gemeentebestuur en de lokale
vertegenwoordigers worden uitgewerkt (in het handelsoverleg?). Er kan aan de
provincie Oost-Vlaanderen ondersteuning worden gevraagd bij het opstellen van
maatregelen (zie hun inspiratieboek).
2. Verbetering van de communicatie naar de bedrijven en de uitbreiding van de
betrokkenheid bij het beleid.
De beschikbare informatie moet op een toegankelijke manier ter beschikking worden
gesteld, o.a. door de installatie van één aanspreekpunt en verder via de website, op
vraag, nieuwsbrief, enz. naargelang het soort informatie dat wordt gevraagd.
Het bestaande handelsoverleg kan worden uitgebreid naar een lokale economische
raad.
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3. Uitbreiding van de betrokkenheid van de bedrijven bij de realisatie van het
klimaatactieplan.
Dit kan o.a. door ondersteuning vanuit het bestuur door de weg te wijzen naar ‘good
practices’, projectsubsidies bij hogere overheden edm. (zie punt 2: aanspreekpunt)
4. De stimulering van de korte keten: promoten van de lokale biolandbouw en
consumptie via het aankoopbeleid van de gemeente en eventueel maandelijkse
(bio)landbouwmarkt. binnen de gemeente
5. Duidelijkheid bieden over het ruimtelijk beleid met het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en daarbinnen een oplossing voor de zonevreemde bedrijven (met
eventueel herlokalisatie).
6. Bij de eventuele uitbreiding ambachtelijke zone (Bijzonder Economisch Knooppunt)
in overleg criteria bepalen voor de toewijzing van de percelen (op basis van de
principes van ruimtelijk structuurplan).

13 Politie en veiligheid
1. De zichtbaarheid en kenbaarheid van de wijkagenten verhogen.
2. Duidelijke afspraken tussen gemeente en politie inzake de handhaving van milieu- en
stedenbouwkundige overtredingen. PV-bevoegdheid toekennen aan de milieuambtenaar/omgevingsambtenaar.
3. Op basis van het activiteitenverslag prioriteiten bepalen voor de inzet van de lokale
politie en het handhavingsbeleid. Verkeersveiligheid is een prioriteit.
4. Evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties.
5. Buurt InformatieNetwerken (BIN): er zijn er nu 2 in onze gemeente (Meerdonk en
Sint-Pauwels), inspelen op initiatief van de bevolking. BIN kan politietaken niet
overnemen
6. Visie en principes bepalen m.b.t. het gebruik van ANPR – camera’s.

14 Bestuur en personeel
Het nieuwe bestuur garandeert respect voor de burgers door de organisatie van een
moderne dienstverlening, communicatie en inspraak.
Onze voorstellen:
1. Bij de start van de nieuwe legislatuur en aantreden van de algemeen directeur
duidelijk bepalen wat de onderscheiden bevoegdheden zijn.
2. Herwaardering van de adviesraden: ruimere betrokkenheid van de raden (niet
beperken tot het wettelijk minimum). Duidelijke argumentering indien de uiteindelijke
beslissing afwijkt van het advies.
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3. Informatie naar de burgers en betrokkenheid van de burgers optimaliseren.
4. Optimaal gebruik maken van mogelijkheden die een hogere overheid aanbiedt (zie
VVSG, scan door Vlaamse bouwmeester, Riopact-partner).
5. Evaluatie van het personeelskader: beschikken we zowel qua aantal als qua
competentie en deskundigheid over voldoende personeel om onze opdrachten als
gemeente uit te voeren.

Versie dd. 23 september 2018

Pagina 17

