


Beste Boutersemnaar,

Het is weer zo ver! Op zondag 14 oktober brengen we allemaal onze stem uit en verkiezen we 19

nieuwe Boutersemse gemeenteraadsleden. Deze dames en heren hebben het voorrecht om 6 jaar

lang van Boutersem een nog mooiere samenleving te maken.

Inderdaad, het is vandaag al goed leven in Boutersem. Het Cultureel Centrum en de Sporthal

bijvoorbeeld zijn beide belangrijke vrijetijdstroeven binnen onze gemeente. Ook kan je hier tot rust

komen tussen het  vele  groen:  de velden,  de weides en de bossen.  Maar  op andere vlakken

kunnen en moeten we naar beter streven: het verkeer moet veiliger, communicatie met de burger

kan transparanter en proactiever, het zwerfafvalprobleem moet krachtdadiger worden aangepakt

en ook de sociale integratie kan beter.  Het kan duurzamer met een menselijker, eerlijker en

gezonder beleid. 

Groen wil een frisse wind doen waaien in de gemeente politiek en het bestuur van Boutersem. Wij

stellen concrete, ambitieuze en vernieuwende ideeën voor en houden rekening met de (financiële)

haalbaarheid. 

Samen met u wil Groen werken aan een duurzamer Boutersem waar het goed vertoeven is, met

veilige fiets- en wandelwegen, betaalbare huisvesting en toegang tot sociale, sportieve en culturele

activiteiten. Een oase van zorgzame en verbonden mensen omringd door uitgestrekte velden en

weides. 

Groen zet in op:

• Een  sterk  en  geordend  mobiliteitsbeleid in  het  verkeersveilige  Boutersem. 

Hier kunnen we ons op een aangename manier verplaatsen te voet en met de fiets op weg

naar  school,  werk,  winkel  of  sociale  activiteiten.  Een  gemeente  waarin  kinderen  veilig

alleen op weg durven en onze omgeving opnieuw een ontmoetingsplaats wordt.

Speerpunt 1 - Veilige fiets- en wandelwegen op mensenmaat.

• Een  doordacht  en  verantwoord  milieu-  en  afvalbeleid  in  het klimaatvriendelijke

Boutersem. Hier is het aangenaam leven tussen de vruchtvolle velden voor kweek en teelt

vrij  van  zwerfafval  en  sluikstorten.  De  gemeente  geeft  het  voorbeeld  op  vlak  van

hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Boutersem is een ecologisch

energieke gemeente waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en waar het de gewoonte

is  dat  we elkaar  ontmoeten,  elkaar  helpen of  kleren,  boeken en allerhande materialen

delen. 

Speerpunt 2 - Lokale circulaire economie van afval, energie en landbouw.



• Een  wederkerig  en  initiatiefnemend  communicatiebeleid  in  het participerende

Boutersem met een sterke wisselwerking tussen gemeente en Boutersemnaar. Open en

transparante communicatie omtrent het beleid met ruimte voor inspraak en enthousiaste

ondersteuning van burgerinitiatieven. Want het zijn de Boutersemnaren die samen met het

bestuur een duurzamere omgeving kunnen opbouwen.

Speerpunt 3 – Sterke wisselwerking tussen inwoner en gemeente.

• Een gestructureerd en menswaardig woonbeleid in het betaalbare Boutersem. Hier kan

de Boutersemnaar zijn of haar omgeving zelf mee creëren met behulp van het bestuur. Een

gemeente waarin iedereen een leven lang kwaliteitsvol  kan wonen op een energie-  en

klimaatneutrale manier en waar iedereen toegang heeft tot vrijetijdsbesteding. 

Speerpunt 4 - Een leven lang betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

• Een ondersteunend en welvarend sociaal beleid in het kansrijke Boutersem. Hier heeft

iedereen zijn unieke plaats, iedereen is thuis en niemand wordt aan zijn lot overgelaten.

Een warme en solidaire gemeente waar we oog hebben voor elkaar, zorgen dat iedereen

mee kan en die toegankelijk is zowel fysiek als virtueel.

Speerpunt 5 - Thuisomgeving van jong tot oud.

Steun ons en bouw mee aan een verkeersveilig, klimaatvriendelijk, participerend, betaalbaar

en kansrijk Boutersem met een menselijker, eerlijker en gezonder beleid.

Groene groeten,

Jos Thys (lijsttrekker), Hannelore De Schuyteneer (2e plaats) en het ganse team.

Wil je contact opnemen met ons? Aarzel dan niet en stuur ons een email,  vul ons webformulier in 

of kom een kijkje nemen op onze Facebook- en Twitterpagina. 

www.groenboutersem.be

www.facebook.com/groenboutersem

@groenboutersem

groenboutersem@gmail.com

mailto:groenboutersem@gmail.com
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MOBILITEITSBELEID
in het verkeersveilige Boutersem.

BOUTERSEM SCOORT LAAG VOOR VERKEERSVEILIGHEID.

Boutersem  doet  het  volgens  de  recente  gemeentemonitor ronduit  slecht  wat  betreft  de

infrastructuur van fiets- en wandelwegen. In Boutersem vindt amper 15% van de inwoners het

verkeer veilig genoeg om kinderen alleen op weg naar school te laten gaan. Onze gemeente is

de op één na laagst scorende Vlaamse leerling. Dit kan volgens Groen anders!

De weg is nog lang. Terwijl het aantal ongevallen in de ons omliggende gemeenten zoals Tienen

en Bierbeek de voorbije tien jaar met 20% daalde, blijft het aantal ongevallen in Boutersem quasi

gelijk. We merken  dat  het  bevolkingsaantal  in  onze  gemeente  blijft  toenemen  en  de  wagen

gebruikt wordt voor korte ritten, beide zaken hebben een rechtstreekse negatieve impact op de

CO2-uitstoot en het fijn stof. Met tot gevolg een ongezonde omgevings- en luchtkwaliteit in onze

woonkernen.

VEILIGE FIETS- EN WANDELWEGEN OP MENSENMAAT. 

Groen  wil  werk  maken  van  veilige  fiets-  en  wandelwegen  op  maat  van  de  meest  kwetsbare

weggebruikers.  Iedereen  moet  zich  duurzaam,  veilig  en  zelfstandig  kunnen  verplaatsen.  We

stemmen onze wegen ook af op kinderen, senioren en personen met een beperkte mobiliteit. We

voeren het STOP-principe echt uit met in de eerste plaats aandacht voor Stappers, Trappers en

Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. Groen wil een veiligere en gezondere omgeving

creëren waarbij we het aantal verkeersslachtoffers tegen 2020 kunnen halveren.

Samen met u wil Groen bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder mobiliteitsbeleid.

• Duidelijk afgebakende snelheidszones

• Veilige en gebruiksvriendelijke fiets- en 
wandelwegen

• Vergroten van de bereikbaarheid van 
Boutersem

• Samen op weg naar duurzame mobiliteit

• Veilige en conflictvrije kruisunten

• Veilig doorgaand verkeer van en naar de
E40

• Knelpuntenkaart

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/


DUIDELIJK AFGEBAKENDE SNELHEIDSZONES

We willen allemaal veilig aankomen op school, op het werk, bij de jeugd- en sportvereniging. Als

een voetganger aangereden wordt tegen 30 km per uur is er 95% kans dat deze wandelaar het

ongeval  overleeft.  Bij  50  km  per  uur  is  dit  slechts  40%.  Daarom  kiest  Groen  voor  duidelijk

afgebakende snelheidszones op basis van de functie van de straten. Er komen uitgebreide ‘zone

30’ in de dorpskernen waar de verblijfsfunctie primeert, ‘zone 50’ op de verbindingswegen binnen

de  bebouwde kom of  waar  er  enkel  aanliggende  fiets-  en/of  wandelpaden  aanwezig  zijn.  De

leefbaarheid van de dorpscentra stijgt hierdoor: het is veiliger, er minder uitstoot van CO2 en fijn

stof en ook minder geluids- en trillingsoverlast. Kortom, we zorgen voor aangename buurten waar

het fijn samenleven is en waar we weer veilig op straat kunnen komen.

VEILIGE & GEBRUIKSVRIENDELIJKE WANDELWEGEN

Groen  wil  de  ontbrekende  schakels  in  fiets-  en  wandelwegen  wegwerken  met  als  doel  een

uitgebreid fiets- en wandelnetwerk doorheen de ganse gemeente. Zo kunnen we ons op een

veilige, zelfstandige en duurzame manier verplaatsen van en naar allerhande activiteiten zoals

school, werk, winkel, sporten en hobby. Dit netwerk omvat trage wegen voor recreatief gebruik als

ook snelle en comfortabele verbindingen zoals de fietssnelwegen. Op deze manier wordt wandelen

en fietsen een haalbaar alternatief voor het dagelijkse woon-werkverkeer. 

De Boutersemnaar is niet te spreken over de gebruiksonvriendelijke fietspaden in onze gemeente.

Volgens de gemeentebarometer is amper 19% van de inwoners tevreden.  Terwijl  95% van de

Boutersemnaren aangeeft dat er zelfs een groot tekort aan fietspaden is. 

In onze gemeente wordt, omwille van de verkeersonveiligheid, slechts 7% van de verplaatsingen

met de fiets gedaan ten opzichte van 16% in Vlaanderen. Toch merken we ook in Boutersem een

kleine stijging op dankzij de opkomst van de elektrische fiets. 

Groen  wil  de  Boutersemnaar  kansen  aanbieden  om  zich  op  een  veilige,  gezonde  manier  te

verplaatsen via het gebruik van ecologische vervoersmogelijkheden, te voet en met de fiets. De

bestaande  fietspaden  verbeteren  is  hierbij  prioritair.  Verder  is  het  essentieel  om  nieuwe

comfortabele,  vrijliggende  fietspaden  op  de  belangrijkste  verbindingswegen  aan  te  leggen.

Groen  wil  hierbij  gebruik  maken  van  de  subsidies  die  de  provincie  Vlaams-Brabant  iedere

gemeente  aanbiedt.  Ook  de  aanleg  van  fietsstraten  waar  fietsers  voorrang  hebben  op  het

gemotoriseerd verkeer krijgen meer mensen op de fiets. Fietssuggestiestroken kunnen voor een

visueel poorteffect zorgen op die plaatsen waar er geen ruimte is voor volwaardige fietspaden.



VERGROTEN VAN DE BEREIKBAARHEID VAN BOUTERSEM

Groen wil een Boutersem waarin de inwoner zich gemakkelijk kan verplaatsen en wil de bestaande

samenwerking tussen NMBS, De Lijn en het gemeentebestuur versterken. We ijveren voor  het

uitbreiden van het busnetwerk in onze gemeente waarbij we de Boutersemnaar voor iedereen

toegankelijke  haltes  en  een  voor  iedereen  toegankelijke  stationsomgeving  kunnen  aanbieden.

Daarbij  horen  een  goed  onderhouden  fietsenstalling  en  een  autoparkeerplaats  met  een

geïntegreerd fiets- en autodeelaanbod. Een nieuwe bushalte bij het Cultureel Centrum en de

Sporthal als centraal punt in onze gemeente zou de mobiliteit van alle Boutersemnaren ten goede

komen.

SAMEN OP WEG NAAR DUURZAME MOBILITEIT

Groen wil subsidies toekennen aan scholen, verenigingen en ondernemingen die actief duurzame

mobiliteit stimuleren zoals ook Gent dat doet voor wat betreft  scholen. We willen acties als  ‘Met

belgerinkel  naar  de  winkel’  binnen  Boutersem  opnieuw  lanceren.  Zo  kan  de  gemeente  de

Boutersemnaar stimuleren om zich op een duurzame manier te verplaatsen. 

VEILIGE & CONFLICTVRIJE KRUISPUNTEN

Veilige  en  conflictvrije  kruispunten  vormen  de  basis  van  een  goed  uitgebouwd

verkeersveiligheidsplan. Het gevaarlijke kruispunt op de Leuvensesteenweg en de Stationsstraat

is  bijvoorbeeld  een  aanhoudend  knelpunt.  Groen  ijvert  voor  een  beter  afgestemd

verkeerslichtsysteem, waarbij voetgangers en fietsers afzonderlijk groen licht krijgen om op een

veilige manier de drukke steenweg over te steken. Dit kan ook verwarring voor autobestuurders

voorkomen.  Op  dit  moment  is  de  situatie  vaak  onduidelijk.  Het  gemeentebestuur  moet  een

actievere rol spelen in het overleg met het Agentschap voor Wegen en Verkeer, de beheerders van

de Leuvensesteenweg en de Stationsstraat/Smidstraat om deze onveilige situaties weg te werken. 

VEILIG DOORGAAND VERKEER VAN EN NAAR DE E40

Het verkeer in Boutersem wordt steeds drukker met file op de Leuvensesteenweg tot gevolg. Er is

sluipverkeer  richting  Tienen  en  Leuven.  De  dorpskernen  lopen  gebogen  onder  de  onveilige

verkeersellende. De ligging van Boutersem nabij Leuven, met de oprit van de E40 als ontsluiting

voor het achterliggende Hageland, is hier de grote oorzaak van.  Extra controles op het handhaven

van lokaal verkeer en opgelegde snelheden moeten hierop toezien. 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteit/met-belgerinkel-naar-de-winkel
https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteit/met-belgerinkel-naar-de-winkel


Groen wil gepaste infrastructuurmaatregelen waardoor een vlottere en veiligere afwikkeling van

het  autoverkeer  op  de  verbindingswegen mogelijk  wordt.  Een  voorbeeld  hiervan  kan  een

rotonde aan de afrit van de E40 zijn. Beter en frequenter overleg met het Vlaamse Gewest is een

topprioriteit voor Groen. 

KNELPUNTENKAART

Groen wil samen met adviesraden en inwoners alle pijnpunten in het verkeer in kaart brengen. Dit

project werd samen met de inwoners reeds gestart op de ‘Dorpsdialoog’ in mei 2018. Iedereen

kent zijn of haar eigen straat en buurt beter dan wie ook. Daarop willen wij verder bouwen. Al die

kennis  en  ervaring  kan  ons  op  weg  helpen  naar  een  beter  en  verkeersveiliger  Boutersem.

Participatie is hier een grote sleutel tot succes. De knelpuntenkaart kan je raadplegen op de

website van Groen Boutersem. Iedereen kan zijn of haar bemerkingen toevoegen wat vervolgens

kan dienen als een werk- en beleidsdocument voor een beter en verkeersveilig Boutersem.

http://www.groenboutersem.be/


MILIEU & AFVALBELEID 
in het klimaatvriendelijke Boutersem.

GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING & MILIEUVERVUILING OOK IN 
BOUTERSEM ZICHTBAAR

Transport  en  huisvesting  zijn  verantwoordelijk  voor  het  grootste  aandeel  van  CO2-uitstoot.

Hierdoor warmt onze aarde op en versnelt de klimaatverandering. Hete zomers kennen enerzijds

lange  droogtes  met  watergebrek  en  anderzijds  hevige  onweersbuien  met  wateroverlast  en

stevige rukwinden. Ook wij ondervinden in Boutersem jaar na jaar de gevolgen hiervan. Straten

staan blank, kelders lopen onder, dakpannen vliegen weg en bomen vallen om. Dit gaat gepaard

met heel wat schade. Inwoners verliezen hun waardevolle spullen. Oogsten gaan verloren en

leveren een onzekere (financiële) situatie op voor onze landbouwers. 

Boutersem kampt ook met zwerfvuiloverlast  en dit  probleem werd naast  mobiliteit  het  meest

benoemd tijdens onze deur-aan-deuracties. Zwerfvuil is immers duidelijk zichtbaar. 40% van het

zwerfvuil  bestaat  uit  PET-flessen  en  drankblikjes.  Ook  wegwerpplastiek  zoals  winkelzakjes,

rietjes en snoepverpakking komen vaak in  onze omgeving terecht.  Naast  dit  zwervend afval

treffen we ook allerhande afvalmateriaal in de natuur aan. Dat gaat dan van groenafval en dozen

rommel tot  autobanden en grote lappen bedrijfsplastiek,  sluikstorten dus.  In december  2014

ondertekende Boutersem het  Burgemeesterconvenant en beloofde hiermee  20% minder CO2

uit te stoten tegen 2020. Om dit te realiseren werd een lokaal klimaatplan opgesteld met enkele

kortetermijndoelstellingen. Groen weet dat dit anders, ambitieuzer en toch haalbaar kan!

EEN LOKALE CIRCULAIRE ECONOMIE VAN AFVAL, ENERGIE & LANDBOUW 

Een ambitieus klimaatplan heeft invloed op alle beleidsdomeinen en stelt evenzeer doelstellingen

op lange als korte termijn. Groen wil het voortouw nemen in de transitie van een lineaire naar

een  lokale  circulaire  economie  zodat  inwoners  en  ondernemers  kansen  krijgen  om  met  de

klimaatverandering om te gaan, deze af te remmen en zich hieraan aan te passen.

Samen met u wil Groen bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder milieubeleid.

• Samenwerking tussen landbouwers, 
veetelers & gemeente

• De Boutersemse Boerenmarkt & het 
Voedselteam

• Samen de afvalberg verkleinen

• Een duurzaam en sterk klimaatbeleid 
samen opbouwen

• Hernieuwbare energie

• Boutersem als donkerste gemeente in 
Vlaanderen

• Energiezuinig wonen betaalbaar maken

• Een ecologisch mobiliteitsbeleid

http://www.burgemeestersconvenant.be/


SAMENWERKING TUSSEN 
LANDBOUWERS, VEETELERS & GEMEENTE

In samenwerking met de landbouwers en veetelers wil Groen een klimaatvriendelijk Boutersem

opbouwen met een lokale circulaire economie van afval, energie en landbouw. Dit willen we

bereiken via het uitbouwen van de korte ketenlandbouw en ook de hernieuwbare energie en het

aanpakken van het (zwerf)afval. Zo kunnen we de boeren ondersteunen op hun weg naar een

sterk  klimaatbeleid en  kunnen  we  allen  leren  omgaan  met  de  gevolgen  van  de

klimaatverandering.  De  landbouwers  en  veetelers  staan  daarbij  niet  alleen.  Dit  is  dè  grote

uitdaging van onze toekomst waar zij samen met alle andere Boutersemnaren aan werken. 

DE BOUTERSEMSE BOERENMARKT & HET VOEDSELTEAM

Groen wil  de  Boutersemse boerenmarkt  ondersteunen naar  het  voorbeeld van de gemeenten

Aalst,  Deerlijk en Roeselare. Zo kunnen lokale landbouwers en veetelers hun verse producten

lokaal  verkopen.  Het  voedselteam in  onze  gemeente  probeert  dit  op  kleinschalig  niveau  te

organiseren en Groen wil hen daarin tegemoetkomen. Want wie wordt er daar nu niet beter van?

De klant bespaart geld dankzij de lokale aankoop (geen vervoerskosten, geen wegwerpafval) en

de boer kan zijn of haar producten rechtstreeks aan de klant verkopen. Een tussenpersoon

zoals een grootwarenhuis wordt in een dergelijk model overbodig. Bovendien is de boerenmarkt

een extra leuke ontmoetingsplek  voor alle Boutersemnaren. Verder ondersteunt Groen ook andere

lokale duurzame initiatieven, los van een boerenmarkt. Zoals het Streekcafé dat de Groene Pluim

2018 won en de Herstelcafé’s die dankzij vrijwillige Boutersemnaren het daglicht zagen.

SAMEN DE AFVALBERG VERKLEINEN

Groen  wil  het  grote  probleem  van  zwerfafval  waar  we  tegenwoordig  steeds  meer  mee

geconfronteerd  worden,  samen  aanpakken.  Want  het  vele  zwerfvuil  zorgt  voor  overlast.  De

Landelijke Gilden bundelden de krachten van de Boutersemse boeren en zette een zwerfvuilactie

op  poten  onder  de  noemer  ‘Mooimakers’.  Groen  wil  hen  en  andere  Boutersemnaren  hierin

ondersteunen, want het is geen lachertje als je landbouwvoertuig of grasmaaier kapot gaat door

het  vele  vuil  in  de velden.  Het  kan ook kleine en grote dieren verwonden.  En het  zorgt  voor

onveiligheid  in  de  speelomgeving  van  onze  kinderen.  We  zijn  dus  verplicht  om  samen  die

afvalberg te verkleinen. 

http://www.landelijkegilden.be/
https://www.voedselteams.be/voedselteam/voedselteam-boutersem
https://www.lokaalmarkt.be/nl


Groen wil zwerfvuilacties ondersteunen via peter- en metersystemen en het belonen van mensen

die acties ondernemen. Inwoners die regelmatig zwerfvuil oprapen, worden bijgestaan  door de

milieudienst.  We stellen samen een  gemeentelijk reglement voor zwerfvuilacties op van en

voor inwoners, verenigingen of een groep burgers die zelf een actie willen ondernemen.

Naast het aanpakken van het zwerfvuil  willen we afval zo veel mogelijk uit  de natuur houden.

Hergebruik, delen en herstellen van goederen is hierop het antwoord. In de eerste plaats wil Groen

een duurzaam,  ecologisch evenementenbeleid  voeren. Het opstellen van een afvalplan wordt

een voorwaarde bij  de organisatie van grote evenementen in  onze gemeente.  Dit  plan kan in

samenwerking met de gemeente opgesteld worden. Voor middelgrote en kleinere evenementen

worden de project- en evenementsubsidies gradueel vergroot naargelang de duurzaamheidsgraad.

Op het voorstel van Groen werden er herbruikbare bekers gedrukt met het logo van Boutersem.

Deze werden  reeds gebruikt  op  onze  gemeentelijke  nieuwjaarsreceptie  van 2018.  Die  bekers

kunnen samen met afvaleilanden gratis ter beschikking gesteld worden voor iedereen die een feest

organiseert in onze gemeente. 

Minder gebruik maken van wegwerpafval heeft niet enkel een ecologische waarde maar kan ook

een sociale aangelegenheid zijn. We kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. En wat jij  niet

meer nodig hebt van materialen kan een ander vaak wel nog gebruiken. We delen met vrienden en

zelfs met vreemden. De Facebookgroep ‘Vrijgevig Boutersem’ is hier een voorbeeld van en daar

wordt  gretig  gebruik  van  gemaakt.  Het  gemeentebestuur  kan  deze  ecologische  vorm  van

samenleven ondersteunen door  nieuwe diensten aan te bieden of bestaande diensten uit te

breiden  waardoor  alle  Boutersemnaren  -  ook  die  zonder  internet  of  Facebook  -  mee  in  die

circulaire  cyclus  van  hergebruik,  delen  en  herstellen kunnen  stappen.  Zo  kunnen  we  de

uitleendienst  uitbreiden  met  tuin-  en  huishoudelijke  gereedschappen,  herbruikbare  luiers

subsidiëren, een weggeefwinkel opstarten bij het containerpark in samenwerking met Kringwinkel

Hageland, een bouwmateriaalpunt inrichten zodat bouw(afval)materialen een nieuw leven kunnen

krijgen, een (twee)jaarlijks gemeentelijk Herstelcafé en Geefplein organiseren en gemeentelijke

herbruikbare draagtassen ter beschikking stellen. Deze zouden volgens Groen trouwens niet enkel

via  het  gemeentehuis  maar  ook  bij  lokale  ondernemingen  verkrijgbaar  moeten  zijn.  Zo

ondersteunen we de lokale ondernemers en de Boutersemnaar op weg naar een afvalarme buurt.

Als materialen niet meer te gebruiken zijn, wanneer ze volledig stuk zijn en niet meer te herstellen,

dan  is  het  tijd  om  die  te  recycleren  en  te  verwerken.  Aan  de  hand  van  een  duurzaam

huishoudelijk afvalbeleid kunnen we inwoners stimuleren tot het wegwerken van hun huisafval

op de meest ecologische wijze. Bij huisvuil, GFT, PMD en de roze zak wil Groen het systeem van

recyclage met tarifering naar voor schuiven en de forfaitaire huisbelasting afschaffen. Zo wordt het

principe van 'de vervuiler betaalt' in de praktijk gebracht. Het tarief kan zowel bepaald worden op

basis  van  het  gewicht  als  op  basis  van  het volume,  afhankelijk  van  het  soort  afval.

Compostpaviljoentjes in  nieuwe  wijken  en  thuiscomposteren  worden  ondersteund  via  het

inschakelen van kringloopkrachten en vrijwilligers die hiertoe werden opgeleid. Zij gaan bij mensen

thuis,  scholen,  wijken en verenigingen langs om hen wegwijs te maken in afvalarm tuinieren.  

Ook een mobiel containerpark kan buurtbewoners zonder (aanhang)wagen flink op weg helpen.

https://www.facebook.com/groups/freecycle.boutersem/


Op lange termijn kan de gemeente een dergelijk containerpark oprichten dat (twee)jaarlijks langs

gaat in iedere deelgemeente. Zo kan iedereen afval deponeren in eigen buurt.

EEN DUURZAAM EN STERK KLIMAATBELEID 
SAMEN OPBOUWEN

Groen wil dat bij elke politieke beslissing en voor elke uitvoerende maatregel of uitvoerend project

een ‘ecologische reflex’ komt. We stellen bij elke beslissing en uitvoering dan de vraag: “Wat is de

ecologische  impact  voor  het  klimaat  en  het  milieu  van  Boutersem?”  Dit  geldt  zowel  voor

beslissingen en uitvoeringen van het schepencollege, als voor de gemeentediensten en de andere

gemeentelijke  werkingsprocedures.  Over  alle  beleidsdomeinen  heen  ontwikkelen  we  zo  op

structurele wijze een klimaatvriendelijke gemeente. 

De gemeente kan financiële ondersteuning bieden voor energiebesparingswerken bij scholen,

jeugdlokalen  en  buitenschoolse  kinderopvanginitiatieven.  Gemeentescholen  die  de

energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst houden en besteden aan eigen projecten. De

gemeente  kan  ook  projecten  rond  het  verhogen  van  energie-efficiëntie,  het  sluiten  van

materiaalkringlopen en de aanlevering van groene stroom binnen de werking van bedrijven en

ondernemingen ondersteunen. Een deskundige wordt daarvoor actief aangesteld om op zoek te

gaan naar  energiebesparende maatregelen voor  onze lokale  ondernemingen.  De gemeente

subsidieert een 'potentieelscan' die de potentiële energiebesparing in kaart brengt, op voorwaarde

dat de maatregelen nadien effectief uitgevoerd worden.

HERNIEUWBARE ENERGIE 
IN ONZE PLATTELANDSGEMEENTE

Als Vlaanderen de afspraken van de klimaattop in Parijs wil nakomen dan moeten we inzetten op

alle vormen van duurzame energie. Het gemeentebestuur van Boutersem moet zelf  het goede

voorbeeld geven en op openbare grond hernieuwbare energie mogelijk maken. Zo liggen er nog

steeds geen  zonnepannelen op gemeentelijke daken. Nochtans zouden we op die manier een

klimaatvriendelijk  Boutersem  mee  kunnen  ondersteunen.   Groen  wil  hier  dan  ook  meer  in

investeren. Verder kiezen we ervoor  een gemeentelijk windplan op te stellen in samenwerking

met de Boutersemnaar en met de provincie. Hierbij willen we gebruik maken van de ‘Windgids’.

Ook opteren wij voor een vooronderzoek waarmee mogelijke locaties in beeld worden gebracht.

Open ruimtes langs autosnelweg en treinspoor kunnen hiervoor in aanmerking komen. Groen komt

niet aan de domeinen van De Jordaanvallei en de Snoekengracht. Deze worden net beschermd. 

https://www.energiesparen.be/windgids


De landbouwers kunnen Boutersem helpen op weg naar hernieuwbare energie. Een  voorbeeld

hiervan  is  het  grote  Boutersemse  landbouwbedrijf  Guilliams te  Neervelp.  Zij  verwerken

landbouwafval van verschillende boeren tot biomass. Ook het afvaloverschot van de suikerfabriek

van Tienen wordt hier verwerkt en vergist voor energieopwekking of omgevormd tot hoogwaardige

compost.  Dergelijke  samenwerkende  initiatieven  moeten  we  als  plattelandsgemeente

ondersteunen  op  onze  weg  naar  een  klimaatvriendelijk  Boutersem.  Zo  kunnen  innovatieve

bedrijven ook (blijven) investeren in een aangename omgeving in- en rond het bedrijf. (bv. In de

aanpak van geurhinder.) 

BOUTERSEM ALS DONKERSTE GEMEENTE IN VLAANDEREN

Boutersem behoort tot de donkerste gebieden van Vlaanderen. Een belangrijke toeristische troef

van onze mooie gemeente. Boutersem is dus een donkerte gebied waarin je ‘s nachts bij helder

weer een  prachtig sterrenstelsel kan aanschouwen - vooral in het Zuiden van de gemeente,

Neervelp en Willebringen, aansluitend bij de gemeenten Bierbeek, Hoegaarden en Wallonië.  

Groen ijvert  voor  een  duurzamer  lokaal  lichtplan  waarbij  er  verder  ingezoomd wordt  op de

openbare verlichting. We passen de verlichting aan op sportterreinen en de accentverlichting op

monumenten. Verder brengen we ook lichtpunten en verbeterpunten in kaart met het oog op het

introduceren van LED-verlichting in  alle  deelgemeentes.  Het  lokaal  lichtplan zal  ook richtlijnen

bevatten  voor  de  verlichting  van  particulieren.  Hierbij  is  het  voornamelijk  van  belang  dat  de

armatuur  van  de  buitenverlichting  het  licht  naar  beneden  doet  schijnen,  waardoor  (sterke)

lichtvervuiling  uit  blijft  en  we  ook  zo  kunnen  bouwen  aan  een  klimaatvriendelijk  Boutersem.

Binnenverlichting kan best binnen blijven. Groen ijvert er dan ook voor dat elke Boutersemnaar op

een betaalbare manier energiezuinig kan wonen.

ENERGIEZUINIG WONEN BETAALBAAR MAKEN

De Boutersemnaar moet kansen krijgen om te kiezen voor milieuvriendelijke aanpassingen

aan de woning zoals het verbeteren van de (dak)isolatie en de installatie van zonnepanelen of -

boilers.  Groen  wil  ook  nieuwe  woonvormen  promoten  die  zowel  onze  sociale  samenleving

bevorderen als de portemonnee minder dun maken.  Voor meer informatie over energiezuinig èn

betaalbaar wonen kan je terecht bij het hoofdstuk ‘Woonbeleid in het betaalbare Boutersem’. 

http://www.guilliamsgreenpower.be/


EEN ECOLOGISCH MOBILITEITSBELEID

Groen wil een ecologisch mobiliteitsbeleid zodat we onze impact op de klimaatverandering kunnen

verkleinen en ons bovendien kunnen aanpassen aan de omgevingsveranderingen die dit met zich

meebrengt.  Per  gemeentelijke  dienst  kan  er  een duurzaam vervoerplan  voor  gemeentelijk

personeel  en  bezoekers uitgewerkt  worden.  Hierbij  wordt  de  focus  gelegd  op  het  woon-

werkverkeer van het personeel en op duurzame verplaatsingen van bezoekers. De gemeente kan

een gevarieerd fietsaanbod, zoals plooifietsen, bakfietsen en elektrische fietsen ter beschikking

stellen. Eén à tweejaarlijks organiseren we een autoluwe actie voor het gemeentepersoneel. Meer

informatie over duurzame mobiliteit kan u terugvinden onder het hoofdstuk ‘Mobiliteitsbeleid in het

verkeersveilige Boutersem’. 



COMMUNICATIE
BELEID 

in het participerende Boutersem.

EEN GESLOTEN BESTUUR ZORGT VOOR WEINIG BETROKKENHEID.

Inwoners worden steeds mondiger. Ze wensen daarom vanaf het begin meer betrokken te worden

en willen meer inspraak bij de beslissingen van het bestuur. Boutersemnaren merken echter op dat

er  nog  steeds  weinig  transparantie is  vanuit  het  gemeentebestuur,  waardoor  ze  zich  minder

betrokken voelen en waarop ook minder participatie uit eigen initiatief volgt. Dit kan volgens Groen

anders!  Want  het  bestuur,  inwoners,  verenigingen  en  ondernemingen  zijn  geen  gescheiden

werelden.  Allen willen  hetzelfde doel  bereiken:  een aangenaam Boutersem om in te leven,  te

werken en onze vrije tijd nuttig te besteden. Beleid maak je dus niet alleen, je doet het samen!

Om inwoners meer te betrekken heeft het gemeentebestuur enkele instrumenten in handen:

een  gemeente  kan  haar  inwoners  proactief  informeren  over  het  gevoerde  beleid.  Verder

kunnen inwoners de beslissingen en uitvoeringen van het gemeentebestuur raadplegen. Een

volgende  stap  is  dat  inwoners,  verenigingen  en  handelaars  actief  betrokken  worden  bij

politieke  beslissingen  en  uitvoeringen.  Tot  slot  kan  een  gemeentebestuur  de  bestaande

adviesraden en burgerinitiatieven actief ondersteunen. 

Groen merkt helaas op dat het huidige gemeentebestuur nog teveel kansen laat liggen om

met deze beleidsinstrumenten transparant te zijn naar de inwoners en hen actief te betrekken

bij het beleid.

EEN STERKE WISSELWERKING TUSSEN INWONER EN GEMEENTE.

Groen heeft de ambitie om tijdens de volgende legislatuur de wisselwerking tussen bestuur en

inwoner verder te versterken en structureler uit te bouwen. Dat kan door inspraakmomenten en

inspraakprojecten op regelmatige basis te laten door gaan. Ook wordt er hierbij geïnvesteerd in

tijd, ruimte, infrastructuur en personeel.

Samen met u wil Groen bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder communicatiebeleid.

• Inspraak & ruimte voor actieve inwoners
• Een open & verwelkomend gemeentehuis
• Versterken van de adviesraden
• Een duurzaam en sterk klimaatbeleid 

samen opbouwen

• De gemeenteraad als hart van de lokale 
democratie

• Werken met alle communicatiekanalen



INSPRAAK & RUIMTE VOOR ACTIEVE INWONERS

Groen  wil  de  inwoner  actief  betrekken  over  alle  beleidsdomeinen heen.  Zo  kan  de

Boutersemnaar bijvoorbeeld betrokken worden bij gemeentelijke openbare onderzoeken of

het  opstarten van sensibiliseringsacties.  Voor  beide is een tijdige,  uitvoerige en correcte

communicatie  tussen  gemeente  en  de  Boutersemnaar  van  groot  belang.  De  nodige

informatie wordt steeds actief verspreid via verscheidene kanalen. Meer uitleg hierover kan

je terugvinden onder het puntje ‘werken met alle communicatiekanalen.’ 

Boutersemnaren  kunnen  dus  op  verschillende  manieren  betrokken  worden  en  dat  op

regelmatige basis. De tijd van infoavonden waar burgers louter geïnformeerd werden over

een  project  dat  al  vrijwel  vastligt,  is  voorbij!  Groen  wil  daarom  een  gestructureerde

uitwerking  van  inspraakmomenten voor  alle  geïnteresseerde  inwoners.  Zo  kan  het

gemeentebestuur samen met hen proactief  te werk gaan bij  de opmaak van belangrijke

gemeentelijke  beslissingen  zoals  het  klimaatactieplan,  het  snelheidsplan,  grootschalige

wijk-, infrastuctuur- en woonprojecten. Groen is van mening dat het bestuur haar kans tot

participatie  gemist  heeft  bij  de  Valkenberg  2  site.  Verder  willen  we  een  tweejaarlijks

onderzoek houden omtrent de vrijetijdbehoeftes van de Boutersemnaar, dit in samenwerking

met  de  vrijetijdsadviesraden.  Zo  kan  de  gemeente  hiermee  rekening  houden  bij  het

opmaken van de volgende infrastructuurplanning. Dit kan gaan van speeltuintjes voor de

allerkleinsten tot een vaste petanquebaan voor senioren. 

Dergelijke  inspraakmomenten  kunnen  op  verschillende  manieren  georganiseerd  worden.

Het is aan de gemeente om zorgvuldig die  methodiek of  meerdere methodes te kiezen

waarmee  we  zo  veel  mogelijk  kennis  kunnen  verzamelen  over  de  behoeften  van  de

Boutersemnaar.  Groen  wil  focusgroepen  oprichten,  dorpsdialogen  organiseren,

burgerpanels maken en online enquêtes opstellen om een zo breed mogelijk Boutersems

publiek te betrekken. Zo kan je nu al meewerken aan onze knelpuntenkaart van mobiliteit &

verkeer die je op onze website kan terugvinden. Voor meer informatie hierover verwijzen we

jou door naar het hoodstuk ‘Mobiliteitsbeleid in het verkeersveilige Boutersem’.

EEN OPEN EN VERWELKOMEND GEMEENTEHUIS

Groen wil een open communicatie uitbouwen van bestuur naar Boutersemnaar. Wanneer er

nieuws  te  melden  is  over  het  beleid  wordt  alle  informatie  en  documentatie  via  de

gemeentelijke website verspreid en wanneer inwoners vragen stellen moeten deze vlot en zo

spoedig mogelijk beantwoord worden. 

Een gemeentelijke wegwijzer kan deze vlotte communicatie ondersteunen. Hiermee kan de

moeizame zoektocht naar de juiste informatie vermeden worden en leidt de gemeente haar

inwoners actief naar relevante informatie.



Klachten over de werking van het gemeentebestuur neemt Groen zeer ernstig en wil deze

goed opvolgen. We kunnen immers uit deze meldingen lessen trekken om onze gemeentelijke

dienstverlening te verbeteren.

Met de  administratie kunnen we uitgroeien tot een modern gemeentelijk personeelsbeleid

met sterke,  creatieve,  gemotiveerde en onafhankelijke  ambtenaren.  Zij  moeten voldoende

ruimte krijgen om op een objectieve manier te reageren. Deze personeelsleden staan ten

dienste van de hele gemeente en niet slechts van de meerderheid in gemeenteraad en het

college. Op die manier kunnen we werken aan een eerlijker beleid.

VERSTERKEN VAN DE ADVIESRADEN

Volgens  Groen  kan  het  gemeentebestuur  veel  actiever  samenwerken  met  de  officiële

adviesraden  en  hun  ervaringsdeskundigen.  Een  gemeentebestuur  dat  deze  raden  ernstig

neemt,  vraagt  tijdig  en  regelmatig actief  om  advies.  Een  ongelukkig  voorbeeld  voor

Boutersem is dat de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) slechts

drie keer samenkwam tijdens de afgelopen (6 jaar) legislatuur. 

Ook  open adviesraden kunnen een  sterke meerwaarde leveren bij het opbouwen en het

uitvoeren van het beleid. Denk bijvoorbeeld aan de Open Cultuurraad die een dialoog tussen

dorpsgenoten  mogelijk  maakte  rond  cultuuraangelegenheden.  Dergelijke  vergaderingen

geven  aan  de  Boutersemnaar  de  mogelijkheid  om zijn  of  haar  mening  te  uiten  en  meer

informatie te bekomen over  gemeentelijke onderwerpen die hem of haar interesseren. 

DE GEMEENTERAAD ALS HART 
VAN DE LOKALE DEMOCRATIE.

Na iedere gemeenteraad kan de Boutersemnaar de vergaderverslagen nalezen. Groen streeft

er  naar  om deze  verslagen in  een begrijpbare  schrijftaal,  op een vlotte  en toegankelijke

manier te verspreiden. De gemeentelijke website is maar één plaats waar je die  tijdig moet

kunnen  terugvinden.  Anderzijds  kunnen  belangrijke  aangehaalde  onderwerpen  benoemd

worden in het gemeentelijk krantje met daarbij de contactgegevens waar je terecht kan voor

meer informatie. Bovendien wil Groen dat de gemeente deze gemeenteraadsvergaderingen

ook  in  audiobestand  ter  beschikking  stelt,  naar  het  voorbeeld  van  onze  buurtgemeente

Lubbeek  en  de  stad  Leuven.  Boutersemnaren  krijgen  hierdoor  de  kans  om  via  de

gemeentelijke website dit audiobestandje te beluisteren. Zo kunnen ze horen wat er gezegd

en beslist werd tijdens de vergaderingen. Een groot voordeel hierbij is dat ook slechtzienden

hierdoor nuttige informatie kunnen bekomen en mee kunnen participeren in het beleid. 

Ook de verslagen van het  college kunnen we op die manier  beschikbaar  stellen  aan de

Boutersemnaar, (met uitzondering van vertrouwelijke informatie).



Groen  is  van  oordeel  dat  een  discussie  over  belangrijke  beleidsbeslissingen ook

openbaar  gesteld  moet  worden  voor  de  Boutersemnaar.  Bij  beslissingen  achter  gesloten

deuren  van  autonome gemeentebedrijven  of  intercommunales  willen  wij  een  permanente

maandelijkse  transparante  terugkoppeling  op  de  gemeenteraad.  Hierdoor  kunnen  we  de

Boutersemnaren meer op de hoogte houden van wat er allemaal beslist wordt of beslist moet

worden omtrent het gemeentelijk beleid. Hiervoor is het tevens belangrijk dat de gemeente

één of meerdere verantwoordelijken naar voren schuift die actief en geregeld in contact staat

met de intercommunales. Deze personen moeten het juiste profiel hebben, over de nodige

deskundigheid betreffende de materie beschikken en hun taak ernstig nemen. Zo kunnen zij

op belangrijke vragen een antwoord geven en in debat treden met geïnteresseerden.

Ook wil Groen Boutersemnaren meer kansen geven tot inspraak tijdens de gemeenteraad.

Vlaanderen geeft ons die mogelijkheid. Groen wil dit verder uitwerken aan de hand van drie

principes. 1 Inwoners mogen vragen over agendapunten en/of voorstellen op de agenda laten

zetten. 2 Inwoners mogen ook verzoekschriften over bepaalde gemeentelijke bevoegdheden

indienen. 3 Er komt steeds een vragenkwartiertje voor de Boutersemnaar op het einde van de

officiële agenda van de gemeenteraad.

Om van onze gemeenteraad het hart van onze lokale democratie te kunnen maken moeten

we  investeren  in  sterke  raadsleden.  Groen  wil  raadsleden  cursussen  en/of  actieve

vormingen aanbieden waardoor zij hun kennis kunnen uitbreiden. De eerste maanden van de

legislatuur verspreidt de gemeente idealiter een aanbod. 

Groen wenst bij het begin van de legislatuur samen met de andere partijen een  heldere

deontologische code voor lokale mandatarissen op te stellen, met het oog op maximale

transparantie en het tegengaan van belangenconflicten. Tevens pleiten we voor de volledige

transparantie over mandaten en zitpenningen van de gemeenteraadsleden en de mandaten

en  weddes  van  het  schepencollege  –  alsook  over  het  aantal  openbare  mandaten  van

gemeenteraadsleden en het schepencollege. 

WERKEN MET ALLE COMMUNICATIEKANALEN

Het gemeentebestuur moet  actief inspanningen doen om haar inwoners via verschillende

kanalen te bereiken. Inwoners verwachten een correct en snel antwoord op de volgende drie

vragen: ‘Waarom beslist het gemeentebestuur dit,  hoe gaan ze dat uitvoeren en waar kan ik

terecht met mijn vragen?’.  Een gemeentebestuur communiceert idealiter over grote en

belangrijke  beslissingen  via  alle  kanalen. Een  jammer  voorbeeld  is  de  gebrekkige

communicatie van het nieuwe bouwproject Valkenberg 2. De communicatie omtrent deze site

werd rechtstreeks verleend door de projectontwikkelaar. 



De  uitnodiging  voor  de  informatiesessie  over  deze  site  kwam  enkel  terecht  in  de

reclameblaadjes welke niet alle inwoners ontvangen waardoor de kennis er van verloren ging.

Nochtans  is  een  goede  communicatie  omtrent  een  dergelijk  (groot)  bouwproject  zeer

belangrijk. Daarom wil Groen steeds proactief te werk gaan vanuit het gemeentebestuur zelf.

Inwoners hebben recht op een antwoord en moeten kansen krijgen om hun eigen omgeving

mee vorm te geven.

Groen stelde in deze legislatuur reeds voor om de gemeentelijke communicatiekanalen uit te

breiden. Dit gebeurde in mindere mate maar alvast toch met het gemeentelijk infoblad. Tot

onze spijt  stellen we hierbij  vast dat de gemeente sponsoring toelaat in ruil  voor reclame.

Nochtans gebeurt dit in andere gemeentes niet. Dit is een keuze vanuit het gemeentebestuur.

Volgens ons kan dit eerlijker en anders. Het Boutersemse infoblad kan wel een duw zijn in de

rug van innovatieve en duurzame ondernemingen binnen Boutersem. Ook nieuws van bij hen

kan interessant zijn om te verwerken in de infobundel. We denken dan bijvoorbeeld aan de

apotheker  in  Roosbeek  die  stopte  met  de  plasticzakjes  over  de  toonbank  alvorens  het

verplicht werd. Of de fietswinkel die een fietstestronde doet – een oproep om ook aanwezig te

zijn.  Zo zijn er nog verschillende voorbeelden, die gemeentelijke steun waard zijn. Ook de

verspreiding van informatie over (grote) bouwprojecten zoals Valkenberg 2 moet zijn plaats

kennen in dit handige communicatiekanaal.

Tenslotte is de gemeentelijke website is aan een grondige update toe én moet veel meer up-

to-date blijven. Informatie over nieuwe projecten zoals Valkenberg 2 zou de communicatie

tussen bestuur en Boutersemnaar zwaar kunnen versterken. 

Groen  wil  de  gemeentelijk  sms-dienst blijven  ondersteunen  en  ook  promoten  bij  de

Boutersemnaar, zodat alle inwoners (ook nieuwe) hiervan op de hoogte zijn.



WOONBELEID 
in het betaalbare Boutersem.

ONZE WOONRUIMTE WORDT KLEINER ÈN DUURDER.

In Boutersem kennen we in twintig jaar tijd een grote daling van open ruimte. Verkavelingen nemen

onze omgeving over en het bevolkingscijfer van onze gemeente stijgt. We delen een even grote

gemeente  met  meer  mensen,  waardoor  onze woonruimtes dus verkleinen.  En net  ook  omdat

ruimte schaarser  wordt,  wordt  de huur,  koop of  bouw van een kwaliteitsvol  huis  ook een pak

duurder. Steeds meer mensen worden hiermee geconfronteerd. Denk maar aan jonge mensen die

in  eigen dorp  van  start  willen  gaan  of  samengestelde  gezinnen die  een gepast  huis  zoeken.

Tegelijkertijd worden heel wat huizen te groot bevonden door de bewoners. Zoals koppels die net

een echtscheiding achter de rug hebben en senioren met een beperkt inkomen. Volgens Groen

kan dit anders!

Maar er is meer. Inwoners worden te weinig betrokken bij de invulling van hun eigen omgeving. De

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) heeft  weinig tot  geen invloed op het

woon- en ruimtelijk beleid van Boutersem. Overleg met geïnteresseerden, op een participerende

en laagdrempelige wijze gebeurt te weinig in onze gemeente. Nochtans zijn het de inwoners zelf

die hun buurt het beste kennen en leveren zij als ervaringsdeskundigen belangrijke inzichten.

EEN LEVEN LANG BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL WONEN.

Groen  wil  iedere  Boutersemnaar  de  mogelijkheid  bieden  om  een  leven  lang  betaalbaar  en

kwaliteitsvol  te  wonen  in  eigen  gemeente.  Het  gemeentelijk  woonbeleid  moet  hierop  inspelen

enerzijds  door  het  faciliteren,  initiëren en ondersteunen van toekomstgerichte woonvormen en

anderzijds door het prioritair inzetten op energiezuinig wonen. Een duurzaam en klimaatvriendelijk

beleid kan kostenbesparend werken voor Boutersem en zijn inwoners.

Samen met u wil Groen bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder woonbeleid.

• Versterken van de participatie van 
inwoners

• Een leven lang kwaliteitsvol wonen

• Menswaardig wonen

• Betaalbare woningen actief realiseren



VERSTERKEN VAN DE PARTICIPATIE VAN INWONERS

Groen wil  de  gemeentelijke  commissie  ruimtelijke  ordening  (GECORO) opnieuw de plaats

geven die ze verdient. Deze commissie zou de draaischijf moeten zijn tussen beleid en inwoners.

Want  lokale  experten  inzake  wonen  en  ruimtelijke  ordening  maken  de  brug  tussen  de

Boutersemnaar en het beleid. Het moet een ontmoetingsplek worden voor beleid, lokale experten

en  inwoners met  als  doel  concrete  projecten  te  evalueren.  Samen  met  hen  wil  Groen  een

langetermijnvisie  voor  Boutersem  ontwikkelen  voor  het  woonbeleid.  De  strikt  wettelijke

samenstelling van de GECORO wordt hierdoor verruimd om zo te evolueren naar een overleg over

beleidsbepalingen in het woonbeleid en het duurzame gebruik van de ruimte die Boutersem ter

beschikking kan stellen. Hierbij wordt ook steeds de ecologische impact meegenomen om zo te

evolueren  naar  een  klimaatvriendelijke  gemeente.  Dit  overleg  staat  open  voor  elke

geïnteresseerde Boutersemnaar die mee wil  nadenken over en vorm wil  geven aan zijn eigen

buurt. 

EEN LEVEN LANG KWALITEITSVOL WONEN

Groen  wil  Boutersemnaren  aanmoedigen  om  toekomstgericht  te  gaan  wonen.  Zo  kunnen  we

ruimte en kosten besparen. Denk maar aan vormen als co-housing, zorgwonen (kangeroewonen)

en intergenerationeel  wonen.  Vroeger werden deze gezien als  experimentele woonvormen, nu

ontstaan er verschillende projecten. Een mooi Boutersems voorbeeld hiervan is de Kaasdroger in

Neervelp.  Dergelijk  toekomstgericht  wonen kan  een  antwoord  bieden  op  de  vraag  van  de

Boutersemnaar om een leven lang kwaliteitsvol te wonen. 

Belangrijk  hierbij  is  de  kracht  van  het  samenzijn.  Daarom  blijft  Groen  ook  straatfeesten

ondersteunen. We willen hier zelfs een stap verder in gaan door te zorgen dat mensen ook in het

dagelijks leven elkaar ontmoeten. Het delen van materiaal of elkaar een dienst verlenen is niet

alleen kostenbesparend of ecologisch maar kan een oplossing zijn om over generaties heen een

leven lang kwaliteitsvol te wonen.

In plaats van dure assistentiewoningen voor een beperkt aantal senioren wil Groen een inclusieve

samenleving binnen Boutersem opbouwen. Er komen duidelijke richtlijnen over het opsplitsen van

woningen.  Ook  houden  we  rekening  met  het  gemeenschappelijk  wonen  bij  de  herziening  of

opmaak van een stedenbouwkundige verordening. 

Verder  wordt  de  expertise binnen  de  gemeentelijke  diensten  uitgebouwd.  We  informeren,

stimuleren en ondersteunen de Boutersemnaar in zijn of haar zoektocht naar gemeenschappelijk

wonen. Dit is een basisvoorwaarde om goede resultaten te boeken in de ontwikkeling van een

duurzaam woonbeleid.  Verder versterken we ook de samenwerking met andere partners zoals

sociale verhuurkantoren, sociale huisvestigingsmaatschappijen of andere privé-partners. 

http://www.dekaasdroger.be/


MENSWAARDIG WONEN

De  gemeente  moet  volop  inzetten  op  energiezuinige  maatregelen voor  het  patrimonium  in

eigendom van de gemeente. Op dit moment ligt er nog geen enkel zonnepaneel op onze eigen

infrastructuur. Groen wil een duidelijk investeringsplan voor zowel de korte als middellange termijn.

Dit  kan  een  besparing  in  energiekost  opleveren  die  de  gemeente  terug  kan  geven  aan  de

Boutersemnaren zodat zij de kans krijgen om die omwenteling ook te maken. De thermografische

kaart  is  voor  Groen slechts een beginpunt  op weg naar  een klimaatvriendelijk  Boutersem. De

inwoner  moet  actief  ondersteund worden om dit  effectief  te  realiseren via  warmtecamera’s  en

groepsaankopen per wijk. 

Daarnaast wil Groen vooral inzetten op kleinschalige kernversterking op maat van Boutersem

en  de  verduurzaming  van  het  huidige  woonbestand.  Duurzame  toekomstgerichte  wijken  op

kindermaat  zijn  daarbij  de  norm.  Grote  projecten  zoals  een  nieuwe  wijk  met  meer  dan  100

woningen (cfr.  Valkenberg 2 in Roosbeek) willen we vermijden want deze stroken niet met de

betonstop die we in Vlaanderen willen realiseren.

Ook wil Groen een betere regeling wat betreft de  verkoop van gronden in eigendom van de

gemeente aan projectontwikkelaars. Deze zonder ecologische en sociale voorwaarden schaffen

we af. Die zorgen immers enkel voor financiële voordelen op korte termijn, maar hebben omwille

van de schaarste een langdurige negatieve impact op aan het kwaliteitsvol wonen..

BETAALBARE WONINGEN ACTIEF REALISEREN

Wonen in Vlaanderen wordt stilaan onbetaalbaar. De prijzen op de huur- en koopmarkt blijven 

stijgen en de beschikbare grond wordt steeds schaarser. Deze prijzen een halt toe roepen is dè 

uitdaging van vandaag.

Sociale huisvesting is één manier om dit te realiseren maar Groen wil een stap verder gaan met 

het oprichten van een rollend woningfonds. Hierdoor kunnen verwaarloosde panden een tweede 

leven krijgen via renovatie of vervanging met nieuwbouw. De vernieuwde panden kunnen dan 

verkocht worden aan marktconforme prijzen aan particulieren via een systeem van erfpacht of 

recht van opstal. De grond blijft hierdoor in eigendom van Boutersem maar het stelt mensen wel in 

staat een kwaliteitsvolle woning te kopen tegen een redelijke prijs. Bijzondere aandacht gaat hierbij

naar jongeren en startende gezinnen die graag in Boutersem blijven wonen maar nu geen 

betaalbare, kwaliteitsvolle woning kunnen kopen.



SOCIAAL BELEID 
in het kansrijke Boutersem.

ACTUELE UITDAGINGEN BINNEN ONZE SOCIALE SAMENLEVING.

We merken dat er weinig geïnvesteerd wordt op vlak van de sociale samenleving in Boutersem

terwijl  cijfers aantonen dat 2.3 miljoen mensen in België leven met het risico op armoede. De

integratie van OCMW en gemeente vormt een opportuniteit om de structurele sociale vertaling in

elk beleidsdomein te garanderen. De integratie mag echter geen uitholling van het sociaal beleid

betekenen, maar moet juist een verbreding en verdieping kunnen betekenen binnen het lokaal

verankerd  sociaal  beleid. In  Boutersem  werd  er  tot  nog  toe  bespaard  op  belangrijke  sociale

aspecten van het samenleven, denk maar aan de forse vermindering van de mantelzorgpremie.

Het gemeentebestuur van Boutersem ondersteunt wel enkele dorpsaangelegenheden zoals het

maandelijks dorpsrestaurant van het OCMW, de gratis lezingen in de gemeentelijke bibliotheek en

de jaarlijkse zwerfvuilactie van de Jeugdraad. Kleinere acties, evenementen of projecten van een

groep inwoners of individu blijven onbekend of zien het daglicht niet. Daarenboven merken we dat

echte  investeringen  tegen  (kans)armoede  uit  blijven  terwijl  er  wel  enkele  symbolische  acties

volgden zoals het kansarmoedecharter bij  de sportclubs. Dergelijke acties zijn belangrijk,  maar

voor Groen kan het anders en ambitieuzer!

EEN THUISOMGEVING VAN JONG TOT OUD.

Groen wil in deze steeds veranderende, complexe en diverse samenleving een antwoord bieden

op verschillende sociale vragen. Hoe positioneren we ons ten aanzien van commerciële spelers in

de zorg? Hoe vullen we de vermaatschappelijking van de zorg positief in? Is de dienstverlening

afgestemd op mensen met een migratieachtergrond? Hoe brengen we (ouderen)zorg dicht bij de

mensen? Dergelijke uitdagingen vragen een sterk, daadkrachtig en sociaal lokaal bestuur.

Een menswaardig bestaan van jong tot oud, dat is wat Groen voor elke inwoner wil, een leven lang

kwaliteitsvol leven. Daartoe zijn inspanningen nodig op vele beleidsdomeinen waaronder welzijn

en  zorg,  kinderopvang,  onderwijs,  jeugd  en  vrije  tijd.  Daarenboven  is  ook  hier  inspraak  van

inwoners  zeer  belangrijk.  Zo  kunnen  zij  samen  met  de  buren  mee  vorm  geven  aan  hun

thuisomgeving. 

Samen met u wil Groen bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder sociaal beleid.

• Integratie van OCMW & gemeente

• Boutersem maken we samen 

• Een thuis voor alle Boutersemnaren

• Versterken van de bedrijvige lokale 
economie

• Boutersem als toegankelijke gemeente

• Een degelijke woning voor iedereen



INTEGRATIE VAN OCMW EN GEMEENTE

De integratie van het OCMW en de gemeente is een opportuniteit om van het lokaal beleid een

integraal sociaal beleid te maken. We bouwen in elk beleidsdomein een sociale reflex in. Zo wil

Groen meer aandacht voor kwetsbare groepen. We zoeken samen naar mogelijkheden om hun

kansen tot een beter leven te verhogen. Inwoners kunnen pas hun rechten verzilveren wanneer ze

weten  dat  ze  hier  recht  op  hebben.  Het  OCMW  is  dan  ook  verplicht  om  hierover  open  te

communiceren met de Boutersemnaar. We maken vanuit de sociale dienst zelf de oefening of de

Boutersemnaar in aanmerking komt voor een leefloon, aanvullende steun en/of eventuele andere

lokale  kortingssystemen.  Voorbeelden  van  dergelijke  rechten  zijn  de  woonsubsidies  en

vrijetijdsparticipatie.  Groen wil evolueren van een informele naar een  maximale automatische

rechtentoekenning.

BOUTERSEM MAKEN WE SAMEN

Groen wil een sterk lokaal sociaal beleid uitbouwen vertrekkende van een grondige analyse van

onder meer de zorgnoden, zorgcijfers en gemeentelijke kaart van Boutersem. Die analyse gebeurt

tot op het buurtniveau in overleg met alle relevante zorgpartners en resulteert in buurtplannen.

We betrekken een brede waaier aan partners zowel bij de probleemdefiniëring als bij de realisatie

van  alle  gemeentelijke  doelstellingen:  middenveld,  vrijwilligersorganisaties,  scholen,

verenigingen en zorgdiensten. We luisteren bovendien naar  ervaringsdeskundigen uit eigen

streek  en  verder  met  het  oog  op  de  besluitvorming.  Ouderen  en  kinderen  krijgen  ook  een

volwaardige stem.

EEN THUIS VOOR ALLE BOUTERSEMNAREN

De kerntaak van de OCMW is het verdedigen en verlenen van het recht op  een menswaardig

bestaan voor iedereen. Dit heeft betrekking op het financieel welzijn, maar ook en vooral op het

aanreiken van kansen.  Groen wil ondersteuning bieden bij de aankoop en het onderhoud van een

degelijke  woning,  bij  de  zoektocht  naar  een  kwaliteitsvolle  job  en  het  kiezen  van  een

vrijetijdsparticipatie. Zo krijgt de Boutersemnaar de mogelijkheid om zich verder te ontplooien, tot

rust te komen en zich thuis te voelen. Boutersem kan aanvullende steun voorzien bovenop het

leefloon, het pensioen, de inkomensgarantie voor ouderen of de werkloosheidsuitkering. Het kan

daarbij  gaan  om  huur-  en  verwarmingstoelages,  tegemoetkoming  voor  medische  kosten,

schoolkosten of eenmalige duurzame uitgaven. Groen wil een algemene maandelijkse aanvullende

toelage, waarbij het gezinsinkomen wordt vergeleken met het niveau van de budgetstandaard. 

https://www.cebud.be/budgetcalculator


Dit  is  het  wetenschappelijk  berekende bedrag dat  een gezin nodig heeft om op een minimaal

aanvaardbare manier te kunnen participeren aan de samenleving. Om te voorkomen dat er een

leefloonval ontstaat, wordt er een buffer gerespecteerd met het minimuminkomen. 

Dat  het  bevolkingsaantal  blijft  toenemen  in  Boutersem,  merken  we  reeds  bij  verschillende

aspecten  waaronder  de  ledengroei  binnen  de  Boutersemse vrijetijdsorganisaties:  zowel  bij  de

sportclubs, de jeugdverenigingen als bij de cultuurorganisaties. Elk jaar komen er meer kinderen

naar  de  vakantiewerking,  meer  senioren  naar  sportverenigingen,  meer  jongeren  naar  de

jeugdverenigingen en meer volwassenen naar cultuurorganisaties. Hierbij is het noodzakelijk dat

we de bijhorende vrijetijdsbudgetten van sport, cultuur en jeugd proportioneel laten meegroeien

met de bevolkingsgroei.  Groen  wil  daarom  op  een  duurzame  manier  investeren  in

jeugdverenigingen en de jeugdraadwerking en wil de besparingen op de subsidiepot die huidig

gemeentebestuur  in  het  leven  riep,  terugdringen.  Rekening  houdend  met de demografische

evoluties is het belangrijk om de vrijetijdsbudgetten stapje per stapje proportioneel uit te breiden.

Op  termijn,  wanneer  het  financieel  haalbaar  is  wil  Groen  het  personeelbestand  van  alle

vrijetijdsdiensten verder uitbreiden zodat we kwaliteitsvoller en kansrijker te werk kunnen gaan. 

De toenemende diversiteit en de blijvende opkomende (kans)armoede in onze samenleving dagen

onze sportclubs, jeugdwerkinitiatieven en cultuurorganisaties uit om een vrijetijdsaanbod op maat

van  alle  inwoners (jong  en  oud,  mensen van andere afkomst,  mensen  met  beperking,  …)  te

verwezenlijken:  zowel  de  betaalbaarheid  van  sport-  of  jeugdkampen  als  bijvoorbeeld  taal  -of

cultuurbarrières  kunnen  bijvoorbeeld  drempels  vormen  om  lid  te  worden  bij  sportclubs,

jeugdwerkinitiatieven  of  cultuurorganisaties.  Met  Groen  zoeken  we  actief  en  preventief  naar

manieren om de diversiteit binnen het vrijetijdssector aan te moedigen en te ondersteunen. De

gemeente  kan  bijvoorbeeld  middelen  vrijmaken  voor  een  gemeentelijke

speelpleinwerking(afdeling) voor mensen met fysieke of psychische beperking. Ook ystemen zoals

de UITpas kunnen vele Boutersemse gezinnen met beperkte financiële middelen ondersteunen om

toch met (culturele) vrijetijdsactiviteiten mee te kunnen doen. En verschillende initiatieven van en

voor de Boutersemnaar creëren mee ontmoetingsplaatsen. Deze wil Groen blijven ondersteunen

want deze leveren een gezonde sociale basis op: een thuis voor elke Boutersemnaar.

EXTRA IN DE KIJKER: KIND & GEZIN

Groen  streeft  naar  een  kindvriendelijke  gemeente  en  wil  dit  samen met  de  Boutersemnaar

opbouwen. Beslissingen over alle beleidsdomeinen heen kunnen invloed hebben op de groei en

opvoeding van het  kind.  Vandaar  dat  Groen ook een ‘kindreflex’ wil  inlassen bij  alle  politieke

beslissingen en uitvoeringen. We moeten automatisch rekening houden met de belangen van onze

kinderen. 

Met  een  goede  samenwerking  tussen  verschillende  partners  zoals  de  kinderopvang,  CLB  en

scholen kan de gemeente haar Boutersemse gezinnen ondersteunen tijdens de opvoeding van

hun kinderen. 



Op vrijwillige en informele basis kunnen gezinnen terecht bij aangestelde begeleiders. Hierdoor

kunnen we sneller en op een veilige manier  (bijzondere) begeleiding geven aan gezinnen die het

nodig hebben. 

Ook met andere ouders ervaringen uitwisselen kan verhelderend zijn. De school is een vertrouwde

plaats waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijstaan. 

Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen. We sluiten een convenant af met de scholen om te

evolueren naar een kansrijk Boutersem. Het OCMW kan tussenkomen in de schoolfactuur, kan

helpen bij de aanvraag van studietoelagen en kan bemiddelen tussen school en ouders.  Groen wil

dat alle communicatie hierover transparant en persoonlijk gebeurt. Daarbij bedoelen wij dat alle

nodige  informatie  ter  beschikking  gesteld  wordt  tussen  ouders  en  school  en  dat  alle  partijen

hiermee  discreet  omgaan  zodat  we  de  ‘grootste’  kansen  kunnen  aanbieden  voor  een  goede

ondersteuning bij de opvoeding van het kind. 

Het bestuur kan gezonde en betaalbare voeding garanderen als maaltijden op school voor alle

kinderen. Daarbovenop wil Groen scholen ondersteunen bij de start van eigen moestuinprojecten

en zelfpluktuinen. 

Boutersem kent  een groeiende immigratie  van gezinnen met  jonge kinderen en dit  zal  blijven

stijgen. Grote bouwprojecten zoals Valkenberg 2 die in huidige legislatuur op poten werden gezet

bevestigen  dit.  Voldoende  kwalitatieve  kinderopvang,  werkbare  klassen  in  ons

basisonderwijs en voldoende plaats in vrijetijdsactiviteiten,  dat zijn de grote uitdagingen die

op onze schouders rusten. Groen wil wachtrijen bij onderwijs en opvang vermijden en samen met

de Boutersemnaar naar oplossingen zoeken om dit te realiseren. Zo kunnen we alle kinderen een

aangename leer- en speelplek bezorgen. De gemeente kan hierbij ondersteunend werken door

financiële middelen aan te reiken, zoals de subsidies voor gemeentescholen en opvanginitiatieven

die energiebesparende maatregelen uitvoeren. Het geld dat ze hierbij besparen kan dan gebruikt

worden om samen met de gemeente te evolueren naar een kwalitatieve en kansrijke school- en

opvangomgeving. 

Boutersem kent heel wat studenten hoger onderwijs. Zij moeten in  examenperiodes ook ruimte

krijgen om samen te studeren en elkaar te ondersteunen. Groen wil dergelijke initiatieven een duw

in de rug geven en verder uitbouwen via gepaste gemeentelijke infrastructuur.

EXTRA IN DE KIJKER: JONGEREN

Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en jongeren. Groen wil daarom

een het Boutersems jeugdbeleid verder versterken.

Een sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij jongeren kan alleen maar samen mét hen tot

stand komen. Via de jeugddienst, de jeugdraad en een heropleving van de kinderraad kunnen we

nog intenser peilen naar wat er leeft bij kinderen en jongeren. 



Inspraak bij kinderen en jongeren gebeurt best zowel offline in de schoolklassen en de publieke

(jeugd)ruimte (jeugdverenigingen, vakantiewerking…), als online (op het internet) waar jongeren

actief  zijn.  Dit  alles vergt tijd,  kennis en ervaring van personeel.  Groen wil  hiervoor de nodige

middelen vrijmaken. 

Groen wil de bestaande speelpleintjes en het huidige skatepark verbeteren zodat onze jeugd in

Boutersem opnieuw de ruimte en infrastructuur krijgt om zich te ontspannen. Ook willen we onze

Boutersemse  ontspanningstroeven  verder  uitbreiden  met  een  nieuw jeugdhuiswerking  en  een

geschikte fuif- en concertzaal voor alle leeftijden.

EXTRA IN DE KIJKER: SENIOREN

Groen  wil  groeien  naar  een  leeftijdsvriendelijk Boutersem waarin  ouderen  actief  betrokken

worden bij het maatschappelijk leven. Gebouwen, straten en pleinen moeten dan ook toegankelijk

zijn voor iedereen. We zorgen voor duidelijke communicatie en treden met ouderen in dialoog. 

Senioren zo lang mogelijk thuis laten wonen. Dat is waar Groen wil voor gaan. Een gemeente

waarin mensen met zorgnoden en hun mantelzorgers een volwaardige plaats kunnen innemen

in de lokale gemeenschap. Groen wil een inclusief beleid (de vermaatschappelijking van de zorg)

waarin bijvoorbeeld ook mensen met dementie aan activiteiten kunnen meedoen (zoals tochtjes

met riksja's). Om de mantelzorgers te ondersteunen richten we een gemeentelijk informatiepunt

op. Daar kunnen zij dan terecht met al hun zorgvragen en krijgen zij hulp op weg naar de juiste

zorgdiensten.  Het  gemeentelijk  informatiepunt  volgt  de  zaken  zo  concreet  mogelijk  mee  op.

Zodoende kunnen we sneller de gepaste begeleiding aanbieden. Respijtzorg is hier een voorbeeld

van  zo  worden  mantelzorgers  tijdelijk  ontlast  van  hun  zware  taak.  We  bieden  ook

verbouwingsmogelijkheden aan om de eigen woning (volledig) om te vormen tot een zorgwoning.

Groen pleit voor een versterking van de Vlaamse mantelzorgpremie. Tot het zover is, verhogen we

de gemeentelijke mantelzorgpremie waarop het huidige bestuur bespaarde. 

In  Boutersem  ontbreekt  een  zorgnetwerk.  We  starten  dit  samen  op  en  werken  zo  aan  een

kwalitatieve omgeving voor mensen met zorgen. Boutersemnaren helpen de persoon vrijwillig. Dit

kan op verschillende manieren zoals via ziekenvervoer, naar de winkel gaan of gewoon even op de

koffie komen. Zo wil Groen ook mensen met zorgen de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk

thuis te wonen. En bovendien kunnen we maatschappelijk kwetsbare gezinnen hierdoor bijkomend

ondersteunen.



VERSTERKEN VAN HET LOKALE TEWERKSTELLINGSBELEID

Vlaanderen wil  dat lokale besturen zich naar de reguliere arbeidsmarkt oriënteren. de drempel

naar het ‘Normaal Economisch Circuit’ ligt echter voor verschillende mensen te hoog. Denk maar

aan personen met een beperking of een huisman/huisvrouw die na een decennium opnieuw werk

zoekt.  Groen  wil  daarom  ook  inzetten  op  andere  maatschappelijke  deelname  buiten  de

arbeidsmarkt om. Zo kan een  vrijwilliger bijvoorbeeld meehelpen bij het hierboven beschreven

zorgnetwerk  of  de  compostpaviljoentjes.  Voor  meer  informatie zie  ‘Milieu  &  afvalbeleid  in  het

klimaatvriendelijke Boutersem‘ Ook dat  is  belangrijk  en zinvol  werk.  Bovendien creëert  dit  een

opening om toch nog een betaalde job vast te krijgen. 

 Groen pleit daarom voor een aanpak op maat van de individuele cliënt. Het door de federale

regering  verplicht  gebruik  van  een  Geïntegreerd  Project  Maatschappelijke  Integratie  voor  alle

leefloon-cliënten is geen goede zaak. Het is mogelijk in dergelijke GPMI's gemeenschapsdienst op

te nemen in het traject. Groen pleit ervoor om dit in geen geval in Boutersem via een raadsbesluit

te generaliseren voor alle leeflooncliënten. 

BOUTERSEM ALS TOEGANKELIJKE GEMEENTE

De integratie van OCMW en gemeente zorgt voor een lagere drempel om Boutersemnaren op een

goede  manier  te  woord  te  staan  en  (financieel)  verder  te  helpen.  Maar  daarnaast  blijft  het

belangrijk  om  de  toegankelijkheid  te  verbeteren  en  de  zorg  naar  buurten  te  brengen.

Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze wordt aangeboden in de eigen

omgeving. Via  brugfiguren of wijkregisseurs kunnen we zelf naar maatschappelijk kwetsbare

inwoners toe gaan. Dezen gaan discreet en begripvol om met de zorgvragen en zoeken mee naar

mogelijke oplossingen. 

Voor Boutersemnaren met een fysieke beperking wil Groen maximale toegang tot gemeentelijke

infrastructuren.  Zo  moet  de  toegang  tot  alle  diensten  in  het  Boutersemse  gemeentehuis

bereikbaar zijn voor iedereen. Ook het wegennet doorheen de hele gemeente kan veel beter. Een

rolstoel- en buggyvriendelijke wandelweg is hierbij een vereiste. Voor meer informatie over fiets- en

wandelwegen kan u terecht bij het hoofdstuk ‘Mobiliteitsbeleid in het verkeersveilige Boutersem’. 

Groen springt volop op de trein van de digitalisering en wil laagdrempelige cursussen aanbieden

waardoor de Boutersemnaar meer zicht krijgt op de digitale wereld. Groen streeft ook naar een

maximale gratis toegang tot het internet in alle gemeentelijke infrastructuur; overal wifi dus! Ook

niet-digitale dienstverlening blijft aanwezig, om de toegankelijkheid van de overheidscommunicatie

met mensen zonder internet te garanderen. 



EEN DEGELIJKE WONING VOOR IEDEREEN

Groen wil de Boutersemnaar ondersteunen bij het groeien naar een klimaatvriendelijke gemeente.

OCMW-klanten krijgen de minimumregeling voor  aardgas en we begeleiden gezinnen om hun

energiefactuur te doen dalen. Dit kan bijvoorbeeld via de leasing van energiezuinige toestellen of

een  derdebetalersfinanciering  voor  energiebesparende  investeringen  in  de  woning.  Meer

informatie kan u terugvinden onder het hoofdstuk ‘Woonbeleid in het betaalbare Boutersem’. 



SAMEN 
met u en onze groene ploeg bouwen wij aan een:

DUURZAMER BOUTERSEM

Steun ons en bouw mee aan een verkeersveilige,
klimaatvriendelijke, participerende, betaalbare 

en kansrijke gemeente. 
Met een menselijker, eerlijker en gezonder beleid.

STEM 

Wil je contact opnemen met ons?

Aarzel dan niet en stuur ons een email, 
vul ons webformulier in of kom een kijkje nemen 

op onze Facebook- en Twitterpagina.

Check zeker ook onze nieuwe website!

www.groenboutersem.be

www.facebook.com/groenboutersem

@groenboutersem

groenboutersem@gmail.com
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