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Voorwoord 
Menselijker, eerlijker en gezonder: daar gaan we voor, nu meer dan ooit! 

Onze politieke visie situeert zich tussen centrum en links. De talrijke troeven, maar ook de 

onmiskenbare noden van een landelijke gemeente als Lille vormen hierbij ons uitgangspunt. Met 

Groen Lille willen we onze gemeente als groene omgeving en leefbare samenleving duidelijk op de 

kaart zetten. We durven een visie te ontwikkelen die verder gaat dan louter ‘de motor draaiende 

houden’. Het groene en sociale karakter van ons engagement zal in alle beleidsdomeinen te 

herkennen zijn. We maken van Lille een bruisende gemeente. 

We willen de uitdaging aangaan om mee te besturen, maar niet tegen elke prijs. Dankzij de groei die 

we de voorbije jaren zowel lokaal als nationaal hebben doorgemaakt, staan we nu sterker dan ooit 

om ons ten dienste van alle Lillenaars te stellen, in elke deelgemeente. Lang geleden trokken we 

onze ‘geitenwollen sokken’ al uit, en nu kijken we met een frisse blik vooruit. We zijn klaar voor de 

start! 

 

De hoofdlijnen van ons programma zijn de volgende: 

1. Mobiliteit en openbaar vervoer 
We stellen een mobiliteitsplan op met experten. Wat daarin voor ons zeker van belang is, zijn 

volgende zaken: 

 We maken van verkeersveiligheid de absolute prioriteit bij de herinrichting van onze 
gemeentewegen. De veelvuldige klachten van bewoners over snel en roekeloos rijgedrag in 
zovele Lilse straten zullen wij ernstiger nemen dan anderen ons voordeden. 

 We richten daarom onze bestaande wegen fietsvriendelijk in, op die manier maken we de 
gemeentewegen meteen ook veilig. 

 We ontmoedigen sluipverkeer door een goede categorisering van de wegen en een consequente 
inrichting afgestemd op de functie van de weg (verbindings-, ontsluitings- of erftoegangsweg). 

 Buslijnen willen we uitbreiden en optimaliseren, want goede verbindingen naar omliggende 
gemeenten en ook steden zoals bv. Antwerpen zijn van centraal belang voor zowel school- als 
werkverkeer. Op die manier kunnen we de stijgende verkeersdrukte een halt toe roepen. 

 Als groene partij ijveren we bovenlokaal ook voor een regelmatiger treinverkeer (Turnhout-
Tielen-Herentals) richting Leuven, Antwerpen en Brussel. Hier hebben vele pendelaars en 
(kot)studenten nood aan. Zo zitten zij minder lang op de trein en moeten ze ook niet 
overstappen. 

 Niet-lokaal vrachtverkeer weren we uit woonstraten d.m.v. een tonnagebeperking. Voor 
vrachtwagenchauffeurs voorzien we een alternatief. 

 We investeren actief in een sterk netwerk van trage wegen, niet enkel voor recreatief gebruik, 
maar ook functioneel. 
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2. Natuur, milieu, afval, klimaat en energie 
• We nemen een klimaatplan op als prioritair in de volgende ‘Beheers- en Beleidscyclus’ en 

ondertekenen daarom het tweede Burgemeestersconvenant ‘Klimaat en energie’. De doelstelling 

van dit plan is om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten, de veerkracht t.o.v. de 

klimaatverandering te verhogen en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te 

garanderen. 

• Om dit te bereiken durven we keuzes te maken inzake mobiliteit, een halt toe te roepen aan de 

versnippering in de ruimtelijke ordening, in te zetten op kernversterking, inbreiding (= bouwen 

binnen bestaande bebouwing) en het vrijwaren of creëren van open ruimtes. 

• In onze gemeente is er ruimte voor enkele windmolens op plaatsen waar dit de omwonenden 

niet stoort. Wij willen dat er garanties zijn op deelname van een burgercoöperatie bij de gunning 

van deze windmolens.  

• Tevens verwelkomen we initiatieven om te starten met zonnepanelenprojecten bij bedrijven en 

gebouwen van de gemeente die over grote dakoppervlakken beschikken. 

• Bij de uitrol van het klimaatplan hanteren we een sociale reflex. Milieubewuste maatregelen 

moeten haalbaar zijn voor iedereen, zodat ook de meest kwetsbaren zich aangesproken voelen 

en ook zij kunnen genieten van de voordelen van een klimaatvriendelijke gemeente. 

• We zetten in op een klimaatvriendelijke landbouw en een duurzame voedselstrategie.  

• Om te anticiperen op de nadelige gevolgen van de klimaatverandering stellen we een 

klimaatadaptatiestrategie op met de gemeente in samenspraak met de gemeenten in de regio. 

• Voor de ruimtelijke ordening betekent dit voldoende ruimte voor groen voorzien en zoveel 

mogelijk waterdoorlatende oppervlakten integreren bij nieuwbouw. 

• We anticiperen op het steeds hevigere onweer en voorzien bijkomende ruimte voor water. We 

creëren buffers door slimme (her)aanleg van openbare domeinen met overstromingszones, 

wadi’s, bufferbekkens, enz. 

• Vergroenen en ontharden betekent meer bomen, parken, grasvelden, struiken, hagen, ... en ook 

bestaande verharding verwijderen of waterdoorlatend maken. Ook gebouwen vergroenen we 

met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en buffering. 

• Om dit alles te verwezenlijken komt er een extra bevoegdheid, namelijk klimaatzaken. 

• We ondernemen acties om een afvalarme gemeente te worden. We stimuleren 

thuiscomposteren en bekijken of we de aankoop van kippen structureel kunnen ondersteunen 

en niet slechts als eenmalige actie. We steunen handelaars en marktkramers om af te zien van 

het gebruik van plastic zakken en we stimuleren de consumenten om verpakkingsvrij te 

winkelen. De gemeente kan dit o.a. promoten door duurzame winkel- en fietstassen met het logo 

van de gemeente aan te bieden, zodat de inwoners een alternatief hebben. 

• Zwerfvuil en sluikstorten terugdringen blijft een grote uitdaging. Enkel een geïntegreerde aanpak 

werpt vruchten af. Deze steunt op 3 pijlers: sensibiliseren (preventief), lokale problemen 

concreet oplossen (curatief) en tot slot een sterk handhavingsbeleid voeren (repressief). 
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3. Welzijn (sociaal beleid – gezondheid – diversiteit) 
 We zorgen voor de gemeente en haar inwoners. De wetgeving voorziet in recht op een 

menswaardig bestaan voor alle inwoners, en dat moet zo blijven. Iedereen die in onze gemeente 

woont, heeft daarom recht op de best mogelijke voorzieningen. Het is de taak van het 

gemeentebestuur om dit zo goed mogelijk te realiseren. 

 Wij willen een gemeente die deze zorg letterlijk neemt, vooral nu vanaf 2019 het 

gemeentebestuur ook zal instaan voor het bestuur van het OCMW. 

 We ijveren dan ook voor sociaal engagement dat verder gaat dan problemen aanpakken 

wanneer ze zich stellen. We werken verder aan het realiseren van mogelijkheden voor de 

ondersteuning van oudere inwoners, zowel op logistiek als op maatschappelijk vlak. 

 We versterken ons maatschappelijk draagvlak door de zwakkeren in de maatschappij te 

ondersteunen. De dienst sociale zaken geven we dan ook ruim de kans om haar taak ten volle te 

behartigen, met respect voor de missie van haar wetgeving. Bovendien willen we ervoor pleiten 

dat de gemeente de zorg in alle aspecten van haar beleid meeneemt. 

 Een andere manier om onszelf te versterken is de begeleiding van nieuwkomers. Door hen 

kansen te geven om hun weg te vinden en deel uit te maken van onze samenleving, betrekken 

we hen bij het gemeentelijke leven en groeien we uit tot een socialere gemeenschap waarin 

iedereen zich optimaal kan ontplooien, waarin ieders capaciteiten ten volle benut kunnen 

worden. 

 Ook personen met een beperking krijgen van ons de kans om optimaal te functioneren in en deel 

uit te maken van onze samenleving. We hanteren toegankelijkheid en inclusie steeds als 

standaardparameter bij het uitwerken van projecten en maatregelen. 

 Lille heeft genoeg te bieden om mee de toon te zetten. Regionaal bestaan er waardevolle 

samenwerkingsverbanden op sociaal vlak. Wij willen dat Lille hier als relatief kleine, maar sterke 

gemeente deel van blijft uitmaken. Dit doen we niet enkel op een passieve, maar ook op een 

actieve en proactieve manier. 

 Ook op vlak van gezondheidszorg implementeren we conform de nieuwe regelgeving zorgregio’s. 

Hierin schuilt een opportuniteit om actief bij te dragen aan een beleid met oog voor het 

lichamelijk en geestelijk welzijn van de inwoners. 

 

4. Ruimtelijke ordening en wonen  

 We stellen een gemeentelijk zoneplan op waarop we aanduiden welke bouwdensiteit waar kan, 
wenselijk is of verplicht is, rekening houdend met de noden en de draagkracht van de omgeving. 
De beoogde ruimtelijke ordening zal doordacht zijn en zal uitgeschreven en verweven worden in 
een duidelijke visie en regelgeving. 

 We ontwerpen een nieuw en duidelijk kader, waarmee we werken aan woonkwaliteit. 

 Een aparte verordening voor weekendzones is een must voor de langetermijnvisie, waar 
permanent wonen een uitdovend recht wordt tegen eind 2029. Dit betekent dat wie om sociale 
redenen in een weekendzone woont, uitzicht zal krijgen op een sociale woning in de huidige 
woonzones. 

 Combineren en delen. Turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen na de uren laten 
gebruiken door buurtbewoners en het verenigingsleven spaart ruimte en versterkt de inbedding 
van de school in de wijk. Een supermarktparking kan men ’s avonds perfect gebruiken als 
buurtparking of parking voor een nabijgelegen cultuurcentrum of sporthal. 

 KMO-zones delen we efficiënter in. Dit kan bv. door gebruik te maken van verschillende 
bouwlagen. 
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 We onderzoeken of het haalbaar is om een activeringsheffing op onbebouwde gronden in te 
voeren. Het geld dat deze heffing mogelijk opbrengt investeren we dan meteen in de (her)aanleg 
van de buurt. 

5. Democratie, participatie en gemeentewerking 

 We zetten Lille in alle fierheid op de kaart als groene en gezellige gemeente met uitstraling. Dit 
zal zichtbaar zijn in het dorpsleven. Lille wordt nog meer dan nu het geval is een dorp om fier op 
te zijn. 

 Burgers voelen zich betrokken, willen meer inspraak, maar willen ook zelf dingen doen. Het 
lokale niveau is daarom het niveau bij uitstek om onze democratie te vernieuwen van binnenuit, 
waarbij het bestuur toenadering zoekt tot de inwoners en niet omgekeerd. We willen burgers 
zelf laten beslissen over een deel van het lokale budget, d.m.v. een burgerbegroting. 

 We maken buurtbudgetten op, die via wijkwerking (o.a. via wijkvergaderingen) kunnen worden 
besteed. 

 We nemen openbare onderzoeken bij omgevingsaanvragen ernstig. We verspreiden actief alle 
nodige informatie en bezorgen iedereen die een bezwaarschrift indient ook een gemotiveerd 
antwoord. 

 We zetten in op actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt o.a. in (1) het vlot 
antwoorden op vragen van burgers (bv. naar inzage in bestuursdocumenten), (2) het actief en 
duidelijk aanbieden van informatie en documenten via de gemeentelijke website en (3) een 
duidelijk overzicht geven van welke informatie waar beschikbaar is. 

 De gemeente bouwt een volwaardig digitaal loket uit om aanvragen van documenten e.d. veel 
eenvoudiger te maken. 

 Het gemeenteblad ‘Info Lille’ krijgt een facelift zodat de lezers zich via dit blad meer betrokken 
voelen en meer inzicht krijgen in de werking van de gemeente. 

 Er komt een uitbreiding van de openingsuren van het gemeentehuis. We creëren in samenspraak 
met de ambtenaren een extra avonddienst, waarbij het mogelijk is om op afspraak langs te 
komen. 

 Bij gemeentelijke aanbestedingen stellen we contracten duidelijk en correct op, zodat we niet 
voor verrassingen komen te staan. We herbekijken de criteria, waardoor niet altijd ‘de 
goedkoopste’, maar wel de meeste geschikte (en indien mogelijk lokale) kandidaat de 
aanbesteding toegewezen krijgt. 

 

6. Onderwijs en kinderopvang 
 Wij staan achter het concept van de brede school. Dat is de plaats waar de persoonlijkheden van 

kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing komen: cognitief, artistiek, sportief, 

speels, sociaal... Dit veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale 

spelers. 

 De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. 

Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, 

muziek- en computerinfrastructuur, enz. kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, 

buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede 

schoolverhaal. 

 Ook op de scholen willen we een natuurlijke speelomgeving aanbieden en streven we naar GRAS 

(Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) op elke school. GRAS dagen kinderen uit om te 

bewegen. Natuurelementen verhogen speelkansen. Pestgedrag daalt wanneer kinderen in een 

meer ontspannen sfeer kunnen spelen. Ook buiten de lesuren vormen de GRAS een natuurlijke 

leeromgeving voor kinderen. 
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 Het flankerend onderwijsbeleid dat wij willen voeren stimuleert ouders om hun jonge kind naar 

de kleuterklas te laten gaan.  

 We maken een schoolroutekaart zodat kinderen veilig te voet of per fiets naar school kunnen 

gaan en zetten in op verkeerseducatie voor alle scholen. We willen o.a. door onze dorpen 

verkeersveiliger te maken, ouders en kinderen stimuleren om per fiets of te voet naar school te 

gaan. 

 De scholen kiezen voor lekkere, gezonde en duurzame tussendoortjes. 

 De scholen ontwikkelen een actieplan om pesten doeltreffend te bestrijden. Leerkrachten en 

personeel zijn opgeleid om kinderen op te vangen die in een duidelijke precaire gezinssituatie 

verkeren. Nieuwe kinderen van alle achtergronden verdienen een warme schoolomgeving. We 

ondersteunen ze om gemakkelijk aansluiting met de school én het vrijetijdsnetwerk te vinden. 

 Kinderopvang voor elk kind in Lille, ook tijdens schoolvakanties. Met Groen willen we meer 

ondersteuning geven aan créches, onthaalouders, voor-en naschoolse én vooral vakantie-

opvang. 

 We zorgen ervoor dat de toegankelijkheid van zowel voor- en naschoolse kinderopvang als 

opvang tijdens de schoolvakanties meer haalbaar is voor werkende ouders. Dit kan door bv. niet 

alles te centraliseren (zoals de Pretplaneet wel gecentraliseerd is) of door meer flexibele uren. 

 

7. Lokale economie 
 We kiezen voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. We promoten dit bv. door 

kernversterkende activeringspremies en door deelname aan campagnes als ‘Met belgerinkel naar 

de winkel’. 

 We zetten in op één aanspreekpunt in de gemeentelijke diensten voor lokale economie waar 

ondernemers terechtkunnen met al hun vragen. 

 We ondersteunen de uitbouw van zaken als een kringwinkel, repaircafés, rommelmarkten, 

geefpleinen, weggeefwinkels, enz. De deeleconomie evolueert op termijn tot een 

sleutelonderdeel van de circulaire economie. 

 We creëren regelmatig de mogelijkheid tot netwerking voor onze zelfstandigen en ondernemers. 

 We bouwen mee aan onze lokale economie door de verdere uitbouw van gemeentelijke 

cadeaubonnen en het ondersteunen van lokale verenigingen via deze cadeaubonnen.  

 Door meer in te zetten op toerisme kunnen we onze lokale economie een duw in de rug geven. 

 We trachten onze winkelhandelaars te overtuigen om zo duurzaam en inclusief mogelijk te 

werken. Hiervoor creëren we een kwaliteitslabel, enkele voorwaarden: zo min mogelijk plastic, 

promotie van korte keten, fietsparkings, sociale tewerkstelling, enz. Aan het behalen van dit label 

kunnen dan weer voordelen gekoppeld worden. 

 We passen de quota voor gemeentelijke opdrachten aan, waardoor de kans groter wordt dat 

lokale bedrijven de aanbesteding (klein of groot) binnenhalen. Zo zetten we punten op ‘lokale 

werkers’.  
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8. Voeding en landbouw 
 We ondersteunen acties die landbouw verenigen met natuur, milieu en landschap en 

ondersteunen landbouwers bij aanvragen tot mogelijke beheersovereenkomsten, vb. de 

aanplanting van een bomenrij, fauna-akkers… 

 We houden rekening met onze landbouwers door ze o.a. te betrekken bij de heraanleg van 

landbouwwegen 

 Dankzij Groen heeft men in Lille doorgewerkt aan de organisatie van een wekelijkse markt in 

Lille. Via deze weg willen we ook een platform voorzien waar landbouwers uit de buurt hun 

producten rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen aan eerlijke prijzen. 

 We promoten en stimuleren de korte keten ook via deze markt en andere initiatieven die we 

uitwerken. 

 We zetten in op gezonde en duurzame voeding en gaan voor duurzame catering. We stimuleren 

dit in de scholen, het woonzorgcentrum, kantines, enz. 

 Vernieuwende en diverse vormen van landbouw en tuinieren zijn in Lille mogelijk. We denken 

hierbij aan de aanleg van school- of volkstuintjes, een zorgboerderij, verbredingsactiviteiten zoals 

thuisverkoop, hoevetoerisme, enz. 

 We ondersteunen landbouwbedrijven die een grote invloed gaan ervaren van de door Europa 

opgelegde instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 

We bekijken samen met hen hoe dit gaat binnen de mogelijkheden van hun bedrijf. 

9. Jeugd 
 Straten en pleinen richten we in met kindvriendelijke groene installaties, in elke deelgemeente. 

Wechelderzande telt momenteel geen speelbos en slechts 2 speelpleintjes (beiden aan dezelfde 

kant van de deelgemeente), dit kan niet! 

 Het creëren van meer  en tegelijk centraal gelegen speelbossen is een prioriteit, in elke 

deelgemeente. 

 We onderzoeken hoe we onze gemeente en daarbij horende dienstverlening meer op maat van 

elk kind kunnen maken. 

 Een goedwerkende jeugdraad zorgt ervoor dat jongeren meer inspraak krijgen in de gemeente. 

Dit kan gaan over hun activiteiten, zoals het organiseren van fuiven, het ondersteunen van 

vormingen, via de technische dienst, enz.  

 We willen als Groen Lille ook effectief investeren in kwaliteitsvol jeugdwerk naast de 

jeugdverenigingen, denk maar aan de Pretplaneet (speelpleinwerking) en de Grabbelpas. We 

maken deze inclusief door een gerichte wijkwerking op poten te zetten. 

 Er komt een administratieve vereenvoudiging in het jeugdwerk: aanvraagformulieren zal men 

meer en gemakkelijker via de site en het e-loket van de gemeente kunnen invullen. 

 Er is ook nood aan een beter en vooral betaalbaar fuifbeleid en ondersteuning bij de organisatie 

van fuiven. We gaan actief op zoek naar diverse locaties waar het mogelijk is om een fuif te 

organiseren. 

 We voorzien in de aankoop van materiaal zoals eventtenten, verlichting en pop-upmaterialen, 

zodat we deze kunnen uitlenen aan de (jeugd)verenigingen. 

 In de vakanties stellen we jobstudenten (of in andere periodes tijdelijke freelancers) aan om op 

de jeugddienst projecten uit te werken. Dit zal gebeuren in overleg met de plaatselijke jeugd. Het 

kan gaan van de (her)aanleg van een nieuw skatepark tot de uitbating van een pop-upzomerbar 

enz. 

 We zetten als gemeente nog sterker in op jeugdverblijftoerisme. Het gastvrije onthaal en 

ondersteunen van jeugdverenigingen die in onze gemeente op weekend of op kamp komen, 
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zorgt voor een wederzijds begrip tussen inwoners en jeugd en stimuleert bovendien onze lokale 

economie. 

 We zorgen voor een nieuw, open, transparant en toegankelijk subsidiemodel voor de 

jeugdhuizen. We laten de outputgerichte kaders los en kiezen voor een volwaardig partnerschap 

tussen gemeente en jeugdhuis, waarin beiden realistische verwachtingen formuleren en vertalen 

in concrete afspraken. Dit zorgt voor minder administratieve last, waardoor onze jeugdhuizen 

meer kunnen focussen op wat er echt toedoet: hun werking. We betrekken de jeugdhuizen dus 

via dialoog bij het bepalen van nieuwe subsidiecriteria. 

 Ook voor de andere jeugdverenigingen stellen we in dialoog nieuwe subsidiecriteria op. 

 We ontvingen een inspirerend memorandum van de jeugdraad en willen hen, en dus alle 

jeugdverenigingen, in de toekomst stimuleren en ondersteunen in wederzijdse dialoog. 

 

10. Cultuur, sport en vrije tijd 
 

 Wanneer blijkt dat het niet haalbaar is om het huidige zwembad te herstellen, willen we het 

OCMW-gebouw dat vrijkomt in de Kerkstraat verbinden met een nieuwbouw die het vroegere 

zwembad omvat en van het geheel een cultuurhuis met polyvalente zaal maken. Dat is iets dat 

volgens vele verenigingen nog ontbreekt in onze gemeente. 

 Wanneer het wel haalbaar is om het zwembad te herstellen, zullen we dit zeker niet nalaten. Dan 

gaan we ook op zoek naar een ander bestaand gebouw waarvan we een polyvalente zaal kunnen 

maken. 

 We voorzien aangepaste, financiële en materiële steun voor cultuurverenigingen, buurtcomités 

en particuliere burgerinitiatieven, als hefbomen voor lokale en duurzame ontwikkeling. De 

succesvolle buurtfeesten willen we extra ondersteunen door de subsidies te verdubbelen en het 

bedrag in cadeaucheques van gemeente Lille te geven. 

 Voor een nieuw zwembad zoeken we partners over de gemeentegrenzen heen om dit te 

realiseren in Lille of in de nabije omgeving. 

 De speelpleinwerking, de gemeentelijke sportdag, de verenigingen en clubs willen we extra 

ondersteuning en middelen geven om o.a. in te zetten op een inclusievere werking en ook te 

kunnen mikken op  kinderen en volwassenen met een kansarme en/of migratieachtergrond. 

 Net als andere verenigingen brengen sportverenigingen mensen samen. Sporten is daarenboven 

ook nog eens gezond. Daarom willen we beter luisteren en handelen naar de verzuchtingen van 

echt élke sportclub. 

 We laten sportclubs de keuze: technische ondersteuning (bv. het maaien van graspleinen) of een 

evenwaardige financiële ondersteuning. 

 Via regelmatig overleg tussen MC Lille, de buurtbewoners en het bestuur ondersteunen we 

blijvend een klimaat van vertrouwen, waarbij respect voor de verschillende belangen van 

bevolking en crossgemeenschap centraal staat. 

 Onze groene en landelijke gemeente moeten we als toeristische bestemming zo sterk mogelijk 

verder uitbouwen en promoten. Dankzij een netwerk van mooie routeverbindingen (waaronder 

fietsroutes, cultuur- en natuurwandelingen), sterke toeristische ondernemers, aantrekkelijke 

nieuwe producten in een mooie omgeving en met een gastvrij onthaal kunnen we de toerist naar 

onze gemeente lokken, wat een nieuwe troef zal vormen voor onze lokale economie. 
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11. Werk 
 We willen het voortouw nemen in de begeleiding en actieve ondersteuning bij de zoektocht van 

mensen in een kwetsbare arbeidspositie naar zinvol werk 

 We zullen initiatieven nemen zoals het organiseren van een lokale banenmarkt, het organiseren 

van een werkwinkel, het opzetten van een buurtgerichte kinderopvang, enz. Zo biedt men ook 

tewerkstellingskansen voor werkzoekenden uit kansengroepen. 

 De gemeente is ook zelf werkgever. Groen pleit voor een eerlijk en menselijk personeelsbeleid 

waarbij mensen maximale (leer)kansen krijgen, ongeacht hun afkomst, geslacht, leeftijd en 

religie. 

 We streven naar een tewerkstelling van minstens 2% mensen met een arbeidshandicap binnen 

de gemeentelijke diensten. 

 Nu het PWA-stelsel hervormt werd, formuleren we voorstellen voor goed wijkwerk. Dit doen we 

met zorg voor een brede waaier aan tewerkstellingsplaatsen via een of meerdere organisatoren 

en het pleiten bij de hogere overheden voor een degelijke oplossing voor de mensen die tot 

vandaag een PWA-statuut hadden. 

 Voor lokale werken durven we beroep doen op sociale tewerkstelling. 

 

12. Veiligheid als basisrecht 
• Via sensibilisering en burenbemiddeling moedigen we burgers aan om problemen in dialoog op 

te lossen. Eveneens zullen we slachtoffers en getuigen stimuleren om aangifte te doen van een 

criminele activiteiten. 

• We zorgen voor een goede slachtofferbegeleiding bij de lokale politie. Als er sprake is van een 

slachtoffer bij een overtreding, krijgt de dader kans tot bemiddeling, wat bijdraagt tot een 

zinvolle verwerking van de feiten door beide partijen. De gemeente biedt mogelijkheden aan 

voor alternatieve maatregelen en straffen. 

• Het uitrollen van het logo met het certificaat ‘inbraakveilig’ willen we actief ondersteunen. 

• De lokale politie is nabij en aanspreekbaar voor iedereen en in alle wijken. Daarom zijn er 

voldoende wijkagenten te voet of per fiets in de wijk aanwezig. 

 

13. Financiën en fiscaliteit 
• De gemeenteraad bepaalt haar prioritaire deelbudgetten en volgt de budgettering en benutting 

van de middelen op. 

• De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor een raadslid of een geïnteresseerde burger 

zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. 

We zetten in overleg met de financieel beheerder van de gemeente in op een begrijpelijke 

financiële rapportering. 

• We gaan als bestuur enkel een lening aan indien écht nodig, i.t.t. wat vorige besturen deden 

(vervroegde aflossingen en dergelijke meer waren een kwestie van slecht beheer). 

• We willen geen belastingen die specifieke groepen viseren, bv. via een belasting op nachtwinkels 

of kermiskramen. Wel dient de belasting op tweede verblijven erop gericht te zijn het permanent 

wonen in een weekendzone en de in dit verband vaak voorkomende domiciliefraude te 

ontmoedigen. 

• De taks op leegstand willen we optrekken. Deze opbrengst investeren we meteen terug in 

omgevingsaanleg. 
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• Diensten die een inwoner niet kan vermijden of die de overheid oplegt, kunnen niet onderhevig 

zijn aan een retributie. Hiervoor kunnen we als gemeente geen geld vragen in ruil. We willen bv.  

identiteitskaarten en rijbewijzen gratis afleveren en ervoor zorgen dat erkende vluchtelingen zich 

lokaal gratis kunnen registreren. Daarnaast vinden we bv. trouwen ook iets dat kosteloos moet 

kunnen in onze gemeente. 

 

14. Duurzame ontwikkeling en solidariteit 
• Groen Lille steunt de ambities van de Solidariteitsraad die werden uitgedrukt in een 

memorandum voor een lokaal-mondiaal beleid, gebaseerd op de ‘Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties. 

• De schepenen hebben binnen hun beleidssectoren bij elke beslissing aandacht voor het Noord-

Zuidbeleid en de verschillende gemeentelijke diensten slaan de handen in elkaar om 

gezamenlijke initiatieven op te zetten. 

• Het Noord-Zuidbeleid van de gemeente kan het goede voorbeeld geven door eerlijke handel 

voorop te stellen in haar aankoopbeleid en door bij voorkeur te kiezen voor duurzame en lokale 

producten. Lille wil het label ‘FairTrade-Gemeente’ behouden en actief blijven omzetten in 

concrete daden. 

• Het gemeentebestuur geeft het voorbeeld door zelf lokale en fairtrade-producten aan te bieden, 

vooral op evenementen waar vele burgers aanwezig zijn, zoals vb. de nieuwjaarsreceptie. 

• De gemeente werkt een groeipad uit zodat zij tegen 2020 0,7 % van de gewone begroting kan 

investeren in solidariteit tussen Noord en Zuid. 

15. Dierenwelzijn 
• Met Groen willen we een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Het welzijn van veel 

dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop men ze fokt, verhandelt, houdt of 

doodt. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen, grijpen we kordaat in. 

• We stimuleren biologische veehouderij. De gemeente ondersteunt boeren die diervriendelijk 

werken. 
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