Sociaal beleid
Een Kapellen waar sp.a en Groen mee het beleid maken zal een Kapellen zijn waar elk van ons recht
hee op een menswaardig bestaan. Dat lijkt misschien evident, maar dat is het jammer genoeg niet.
Dit begint al met een plaats om te wonen in Kapellen. Hoeveel mensen zijn er niet die geen
betaalbare woning vinden in onze gemeente? Maar sociaal beleid gaat verder dan een goed
woonbeleid. Meer dan 8% van de inwoners van onze gemeente lee in kansarmoede, ook daar
willen we iets aan doen. Hieronder vind je onze prioritaire thema’s die we verder uitwerken met
concrete voorstellen.:
-

Betaalbaar wonen
Zorgend over alle domeinen heen
Steun aan vrijwilligers die zorg bieden
Zorg voor wie het nodig hee
Energiezuinigheid als middel tegen armoede.
Nee aan de kinderarmoede

Sp.a en groen willen alle inwoners kansen bieden en helpen grijpen. Een sociaal beleid biedt steun
met als bedoeling mensen uit de zorg te helpen. Maar we doen dat niet naïef en niet beschuldigend.
Wonen:
Onze gemeente hee heel wat te bieden qua woongelegenheid, maar jammer genoeg niet voor
iedereen betaalbaar. Om dit te realiseren moet het aanbod betaalbare woningen omhoog. Dit kan
door volgende maatregelen:
-

-

-

Meer sociale woningen. In elke verkaveling wordt een percentage van 30 % sociale woningen
opgelegd. Dit zorgt voor sociale spreiding en voor een toename van de sociale woningen.
Bij de drie nieuwe woonzones naar aanleiding van de grote werken in het centrum (Markt,
Oud AC en Bruggeske) gaan wij voor betaalbare woningen. We maken afspraken met de
aannemers om de woningen aan een redelijke prijs op de markt te brengen bovenop een
groot aandeel sociale woningen.
We creëren nieuwe (en zuinigere) vormen van wonen voor wie dat wil door bepaalde
func es met een buurt te delen. De nieuwe ontwikkeling op het fort van Kapellen kan hier
een goede zone zijn om dit in de prak jk te brengen.
We verhogen het aanbod van kleine woningen in het centrum. Zo zal de gemiddelde prijs ook
guns g evolueren.
We ontwikkelen een aanbod voor elk lee ijdssegment en elke sociale klasse. Momenteel zijn
er bv veel voorzieningen voor ouderen, maar weinig in de goedkope prijsklasse.

Zorgend over alle domeinen heen
Elk domein van onze gemeentelijke werking moet rekening houden met groepen van mensen voor
wie het moeilijker is. Dat kan door volgende maatregelen:
-

Elk domein (zoals sport, cultuur, loketwerking, milieu, …) krijgt de opdracht hun aanbod af te
toetsen aan de toegankelijkheid voor wie het ﬁnancieel of op andere vlakken moeilijker
hee .

-

-

-

Het zijn de mensen die meest zorg nodig hebben, die meestal ook geen auto hebben.
Inze en op openbaar vervoer en zwakke weggebruiken zal dus ook hen echt ten goede
komen.
In subsidiereglementen voor jeugd, sport en andere dragen we ook verveningen op om
toegankelijk te zijn zoveel mogelijk mensen.
Mensen met een hulpvraag moeten op één plaats terecht kunnen. De bouw van een nieuw
AC en de integra e van OCMW en gemeente bieden hiertoe een uitgelezen kans.
De gemeente moet maximaal samenwerken met andere diensten. De gemeente moet de spil
in de samenwerking zijn tussen scholen, sportclubs of ander verenigingen en organisa es als
de opvoedingswinkel, Kind en Gezin of de werkwinkel.
Een adviesraad sociaal beleid kan de gemeente voeden met degelijk advies, maar ook
zorginstelling, vrijwilligers en organisa es als kind en Gezin of VDAB de kans geven om beter
samen te werken.

Steun aan vrijwilligers die zorg bieden
Heel wat Kapellenaren steken zelf de handen uit de mouwen als vrijwilliger en dragen zo bij aan de
zorg die we bieden aan elkaar. Denk aan huistaakbegeleiding, peterschap voor mensen uit het
asielcentrum of mensen ac ef in een repaircafé. De gemeente kan veel doen door hen voluit te
steunen.
-

-

-

Wij zouden ondersteuningsmaatregelen uitwerken voor individuele vrijwilligers in de zorg.
We zouden hen jaarlijks in de bloemetjes ze en, maar ook echt een cadeau geven (vb gra s
schaatsbeurt, gra s optreden, ‘personeelsfeest voor de vrijwilliger’. Dit zal vrijwilligers
mo veren, maar gee ook de kans anderen te sensibiliseren.
De gemeente moet vrijwillige ini a even beter ondersteunen. Wijkwerkingen zouden gra s
heel wat materiaal moeten kunnen gebruiken (tafels, stoelen, tenten) en organisa es als de
ruilwinkel of het repaircafé zouden aan een goede loca e moeten worden geholpen.
Samenwerkingsverbanden krijgen extra steun van de gemeente.

Zorg voor wie het nodig hee . Er is heel wat verdoken armoede. Telkens opnieuw kor ng moeten
vragen omdat je arm bent kan vernederend zijn en mensen vermeiden dit dan ook, ook wanneer ze
het extra duwtje echt nodig hebben. Sp.a en groen willen hieraan zoveel mogelijk verhelpen
-

We doen maximale automa sche toekenning van sociale tarieven zodat mensen niet keer op
keer hun problemen moeten aantonen.
Bij ﬁnanciële of materiële steun hoort ook hulp. Als we willen dat mensen groeien, moeten
we een beroep doen op hun engagement, maar moeten we hen ook leren groeien.
Hou diensten betaalbaar. Onderwijs is niet meer gra s als je moet betalen voor het toezicht
op de speelplaats, dit moet weer gra s. Het lukt wel om pulptuur, de dorpsdag of Kapellen
klinkt gra s te houden, dan moet dit voor het onderwijs zeker het geval zijn.

Energiezuinigheid als middel tegen armoede.
Mensen die het ﬁnancieel moeilijker hebben zi en met hogere kosten qua energie omdat hun
huizen minder geïsoleerd zijn, ze minder eﬃciënte toestellen kunnen kopen en ze geen geld
hebben om zinvolle investeringen als warmtecollectoren of zonnepanelen te kopen. Deze
vicieuze cirkel doorbreken helpt het milieu en de bewoners.

-

-

Iedereen hee recht op energie om hun huis te verwarmen. Wie dat niet kan betalen moet
geholpen worden om uit de situa e te geraken, niet gestra door de energie af te snijden.
We maken een thermograﬁsche kaart van de gemeente en koppelen aan de bekendmaking
van deze kaart begeleiding, een subsidiereglement en een groepsaankoop voor duurzame
isola ematerialen.
We voorzien in een derdebetalerssyteem voor energiebesparende maatregelen bij mensen
die dit zelf niet kunnen betalen.
We begeleiden gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen, bijvoorbeeld door de leasing
van energiezuinige toestellen als alterna ef voor dure energieslokoppen zoals elektrische
verwarmingstoestellen.

Nee aan de kinderarmoede
In België wordt kansarmoede meestal van genera e op genera e doorgegeven. Kinderen met een
moeilijkere thuisitua e zijn gedoemd zelf ook de kansen niet de kunnen grijpen die op hun pad
komen omdat ze thuis de nodige steun niet kunnen krijgen. Om die cirkel te doorbreken moet er een
ac eplan tegen kinderarmoede komen, ook in Kapellen. In dat plan moeten onder ander volgende
maatregelen worden gezet:
-

-

Onderwijs helemaal gra s voor wie het moeilijker hee , zonder ac viteiten te missen. We
betalen als gemeente het middagtoezich maar stellen als voorwaarde dat scholen een beleid
hebben om mensen die het moeilijker hebben maximaal kansen te geven.
Verder inze enen op voldoende en betaalbare kinderopvang
Uitbreiding van het project huiswerkbegeleiding dat nu al gebeurd.
Sterke uitbouw van het huis van het kind

