Programma Groen Tielt-Winge 2018
Menselijker, eerlijker, gezonder
1. Groen wil aantrekkelijke en leefbare dorpskernen en een samenhangende visie op mobiliteit.
Wij willen verkeersluwere dorpskernen met plaats voor alle weggebruikers (dus fiets- en voetgangersvriendelijke inrichting), veilige schoolroutes (schoolstraat), zone 50 bijna overal, een antwoord op
sluipverkeer, fietssnelwegen, kortom een echt mobiliteitsbeleid. Veruit de meeste straten in Tielt-Winge
zijn woonstraten, geen doorgangswegen. Ze moeten zo zijn ingericht. Voor senioren, kinderen, mensen
met een handicap komen er meer bankjes, speeltuigen, toiletten, toegankelijke paden.
2. Groen beschermt open ruimte en publieke ruimte.
• We bewaren, vergroten en beheren open ruimte en natuur.
• We willen meer publieke ruimte, niet minder! We geven niet gebruikte ruimte een functie.
• We koesteren het dorpsgevoel en beperken ‘verappartementering’.
• Pleintjes zijn plaatsen waar we samenkomen, geen parkeerplaatsen.
• We laten projecten ruimtelijke ordening niet enkel over aan privébelangen (Gouden Kruispunt).
• We beschermen patrimonium: pastorieën, kerken, gronden, bossen, dorpsgezichten.
• Erosieplannen voeren we uit. Holle wegen en boswegen houden we in stand.
3. Milieu-, natuur- en klimaatdoelstellingen
Groen wil ondersteunende maatregelen aanreiken voor
• biodiversiteit in onze tuinen, in landbouw, in natuur: Natuurtuinen, thuis composteren (GFTaandeel in afval is veel te hoog) en bio-tuinieren stimuleren; bio tuinbouw-, fruit- en wijnteelt
steunen (Promoot onze eigen korteketenbedrijfjes! Help starters aan een perceel!); koester
bedreigde flora en fauna (bevers!)
• doeltreffende aanpak van vervuiling (sluikstorten, vuilverbranding, lozingen in grachten).
• erkenning, bescherming en toegankelijkheid van natuurgebieden i.s.m. natuurorganisaties
• systematische regenwateropvang en -insijpeling: Aquafinwerken (duurste en niet efficiëntste
keuze) herbekijken; de gewone rioleringsgraad wel snel verhogen.
• betere luchtkwaliteit, zeker in de buurt van scholen
•
•
•
•

Klimaat: energieverbruik voor huizen en mobiliteit reduceren: inzetten op versnelde renovatie
van woningen; inzetten op veilige fietstrajecten; STOP-acties i.s.m. partners.
Actief stimuleren van wind- en zonne-energie (individueel en collectief)
klimaatvriendelijke aanpassingen aan eigen patrimonium, BEN-normen, versnelde installatie LED
-straatverlichting; gemeentelijk wagenpark ter beschikking stellen (Autopia car sharing, …)
Stimuleren circulaire economie (kringloopwinkel, weggeefplein, boekenruil, repaircafé, …).
Circulaire principes ook omzetten in het gemeentelijk aankoopbeleid.

4. Goed bestuur is transparant bestuur
Goed bestuur communiceert helder over wat het van plan is (doelstellingen), wat het effectief plant
en wat het beslist of uitvoert. Die communicatie gebeurt meteen. Collegebesluiten en openbare
onderzoeken (vergunningen, retributies) zijn meteen raadpleegbaar op de website. Er is
transparantie over mandaten (‘zitjes’) in besturen en over alle vergoedingen die politici krijgen.
Groen bestuur verdedigt het publiek belang, heeft daarover een uitgeschreven, dus controleerbare
visie en gaat systematisch in gesprek met organisaties en burgers, o.a. in inspraakorganen. Groen
staat open voor hun voorstellen en initiatieven en wil het burgerbudget een kans geven.
5. Financiering
Kleine gemeenten hebben beperkte budgetten. Die moeten ze slim inzetten. In personeel en
werking is recent hard gesnoeid, belastingen en retributies stegen, subsidies verdwenen. Veel
budget ging naar dubbele rioleringen, maar de wateroverlast bleef. LED-verlichting kwam er
nauwelijks bij. Asfalt racebanen wel. Groen wil absoluut investeren in leefbare straten, groene speelen zithoekjes, in veilige mobiliteit, in bruisend samenleven voor jong en oud. Groen wil aan de slag
voor het klimaat. Dat is haalbaar als we de Aquafin-werken temporiseren en ze grondig screenen op
efficiënt gebruik van schaarse publieke middelen. Ook als we op zoek gaan naar projectsubsidies
voor plattelandsgemeenten of andere opportuniteiten.
6. Groen wil een performant sociaal beleid dat alert is voor en inspeelt op diverse vormen van
kansarmoede en zorgnoden. Dat vereist actieve screening en samenwerking met eigen diensten
(bib, cultuur, jeugd, sport, …), met vrijwilligers en met organisaties als scholen, sportclubs, Hartje
Hageland, organisaties voor thuiszorg, e.a. Groen wil een kwalitatieve kinderopvang (met voldoende
ruime openingsuren) en naschoolse opvang (waar mogelijk in de scholen zelf), ouderenvoorzieningen en -zorg. We willen van Tielt-Winge een leeftijdsvriendelijke gemeente maken, d.w.z.
een kinder-, jongeren- en seniorentoets opnemen in het beleid. We gaan voor toegankelijkheid,
diversiteit en fair trade en scharen ons ook de facto achter de engagementsverklaring duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Zorgnoden en sociale begeleiding worden aangepakt samen met partners. Diensten in eigen beheer
zijn oké als er een kwalitatieve meerwaarde is voor dienst of product (b.v. maaltijden) of voor het
personeel (statuut). M.b.t. de grootkeuken wil Groen een grotere bedrijfszekerheid (looptijd
contracten met afnemers) en een oplossing voor de investeringskosten, die nu door de burgers van
Tielt-Winge worden gedragen.
7. Kaaskorf
De Kaaskorf is geregulariseerd, maar wanneer en tegen welke prijs er publieke voorzieningen komen,
is verre van duidelijk. Groen wil in ieder geval de bewoners zelf betrekken bij een realistische
oplossing voor de wijk. Zij kennen de kwetsbaarheid van de buurt en het bos. Zij wensen een
gezonde (afvalwater), veilige (wegen) en betaalbare oplossing.
8. Jeugd, cultuur, bib, sport en brede school
Vrijetijdsactiviteiten verbinden mensen en verdienen ondersteuning, te meer omdat jeugd- en
sportactiviteiten (groten)deels draaien op vrijwilligers. Die moeten zich concentreren op hun
werking en niet op financiën of accommodatie. Het verenigingsleven willen we verder aanmoedigen!
De bib speelt een niet te onderschatten rol in de ontwikkeling van leescompetenties en leesplezier
bij kinderen. Alle kinderen moeten per jaar minstens 10x naar de bib kunnen. De meesten komen er
immers nooit met hun ouders. Scholen werken daarom intens samen met de bib. Ook met het kunstonderwijs, sportorganisaties en de naschoolse opvang. Brede scholen openen deuren voor kinderen.
De bib is bovendien de ideale plek voor e-ondersteuning van burgers die anders de digitale boot
missen. Groen opteert daarom ook voor gratis WIFI in alle publieke ruimten.

