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HEROVER DE STAD.
HASSELT VOOR IEDEREEN!
GEEN GEROMMEL IN DE MARGE
In onze stad is een zorgwekkende cultuur van verwevenheid ontstaan. Verwevenheid tussen projectontwikkelaars, vastgoedspeculanten en partijpolitieke kingmakers. Een cultuur die stedelijke ruimte en publieke diensten verpatst, een cultuur die het zonlicht niet kan verdragen. Een ons-kent-ons-cultuur die pijn
doet aan de ogen.
Wij willen geen gerommel in de marge. Wij kiezen resoluut voor een stad op mensenmaat, die niet te koop
is aan de hoogste bieder, maar die zich organiseert en werkt voor de noden van haar inwoners. Wie kiezen
partij voor een stad die niet babbelt over betaalbaar wonen, maar daar ook echt een punt van maakt. Dat
is iets helemaal anders dan de 489 luxeappartementen in de Quartier Bleu, de 104 chique serviceflats in
het oude Ursulinenhof op het Groenplein, de 37 appartementen op het Kolonel Dusartplein, de 16 lofts in
de tweede TT-toren, de 73 dure studio’s in de Kapertoren, de nieuwe penthouses in Rapertingen: 300.000,
400.000, 500.000 of nog veel meer euro’s per appartement. Dat is niet betaalbaar wonen. Dat is duur
wonen.
Samen met de luxeprojecten die als paddenstoelen uit de grond rijzen verdubbelde de kinderarmoede in
onze stad. Wij kiezen partij voor een stad waar armoede geen kans meer krijgt. Wij kiezen partij voor een
stad waar iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst en zonder verdeeldheid.
Wij kiezen partij voor een klimaatneutrale stad die gaat voor een duurzame toekomst. Waarbij het klimaat
niet gezien wordt als een probleem, maar als een oplossing voor de leefbaarheid. Wij kiezen partij voor
een stad die het verkeer uit de knoop haalt en resoluut kiest voor veiligheid voor voetgangers en fietsers,
en voor openbaar vervoer.
Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad veranderen. Wij zijn niet bezig met de postjes en de
macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze stadsvisie.
Om ons stadsprogramma te maken hebben wij een Grote Bevraging georganiseerd bij meer dan 1.000
Hasselaren. Wij gaan in gesprek met de Hasselaren, toetsen ons programma af en betrekken de mensen.
Dat is ons DNA.
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STEDEN OP MENSENMAAT VERSUS STEDEN OP
CENTENMAAT
Het is hoog tijd dat er in dit land een globaal stedelijk beleid komt, waarbij elke stad haar eigen troeven
kan uitspelen. Een coherent beleid met een globale kijk op investeringen en ontwikkeling. Een totaalvisie
met overal dezelfde gemeentebelasting en met een herfinanciering van de steden. Geen beleid dat steden
tegen elkaar uitspeelt in een absurde en geldverspillende concurrentieslag.
Het is hoog tijd dat een stad opnieuw beschouwd wordt als een stad, en niet als een marketingtool. Een
stad is een plaats waar mensen samen wonen, samen leven, samen werken, zich samen ontspannen.
Het woord gemeente komt niet toevallig van ‘gemeenschappelijkheid’. In het Frans is een gemeente ‘une
commune’ en niet ‘un supermarché’. Een stadsbestuur moet zorgen dat alle stadsbewoners goed kunnen
wonen, goed kunnen leven, zich goed kunnen verplaatsen en ontspannen. De noden van de stadsbewoners moeten centraal staan, dáár moet het stadsbestuur voor zorgen.
De neoliberalen hebben de stad gekaapt. Zij waarderen de stad op, maar hun stad is van beton. Het is
hoog tijd dat we de mensen opwaarderen. Alle Hasselaren hebben recht op de stad, niet alleen die met
een dikke portefeuille. En daar heb je een visie voor nodig, een totaal andere visie.
Wij willen opnieuw integrale wijken: wijken waar wonen betaalbaar is, met goede scholen in de buurt, met
wijkgezondheidscentra, naar het voorbeeld van Geneeskunde voor het Volk. Wijken waar er weer postkantoren zijn, een bibliotheek, een jeugdhuis, een park met speelgelegenheid.
We moeten het niet onder stoelen of banken steken, er zijn twee visies op de stad die lijnrecht tegenover
elkaar staan. Een commerciële visie die vertrekt van beton en privé. En een publieke visie die vertrekt van
de mensen en van een rechtvaardige fiscaliteit. Dát is de echte inzet van de verkiezingen. Wat is de beste
stadsvisie voor de eenentwintigste eeuw: een stad op centenmaat of een stad op mensenmaat?
Wij kiezen alvast partij. Partij voor een stad op mensenmaat.

Kim De Witte

Werkten mee aan dit programma: Jeske, Ivo, Karo, Veronique, Tony, Jos, Herman, Aurélie en Kim.
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DE PROJECTONTWIKKELAARS HEBBEN DE STAD
GEKAAPT
De mens, de homo sapiens, heeft meer dan 150.000 jaar samengeleefd in groepen van jagers-verzamelaars, in een primitieve economie. Door de ontwikkeling van nieuwe technieken kwam daar minder dan
10.000 jaar geleden verandering in. De rondtrekkende mens ging zich vestigen en akkerbouw en veeteelt
haalden de bovenhand. De techniek ontwikkelde zich razendsnel: irrigatiekanalen, bemesting, dieren als
trekkracht, voertuigen met wiel, zeilboten, koper, brons, glas, zonnekalender, schrift, numeriek stelsel…
De bevolking nam snel toe en de mens kon voortaan meer produceren dan louter een reserve voor slechte
oogsten en seizoenen. Dat surplus werd opgeslagen en bijgehouden door een aparte groep mensen die
zich het surplus gingen toe-eigenen. De samenleving splitste zich op in klassen. Het was ook de tijd, zo’n
5.000 jaar geleden, dat de eerste steden ontstonden. De stad is altijd een plaats geweest van klassenverschillen. De tegenstelling tussen bezitters en bezitlozen heeft alle steden doorkruist. Van de oude steden
aan de Nijl, de Gele stroom en de Mekong, over slavensteden als Athene en Rome, tot de feodale steden
Brugge, Antwerpen en Gent.
In de ‘gouden’ zestiende eeuw werden de rijken in de steden rijker én de armen armer. Armoede en rijkdom zorgden voor polarisatie. Wat goed is voor de ene groep, is niet noodzakelijk goed voor de andere
groep. De rijken reserveerden het stadscentrum en de grote uitvalswegen voor zichzelf. En de armen kregen de goedkope huizen aan de rand van de stad. De verschillen in levensstandaard en levensverwachting
waren pijnlijk groot en de houding tegenover de armen werd grimmiger.
Arm en rijk: het botst. Ook vandaag. De stad staat niet buiten de samenleving, ze is geen neutrale plek.
Werkzoekenden die opgejaagd worden, langdurig zieken die men onder de armoedegrens drijft, gepensioneerden die het almaar moeilijker krijgen… het zijn maatregelen van de federale regering, maar je voelt
ze allemaal in de stad. Dat geldt ook voor de besparingen van de Vlaamse regering bij De Lijn – alles staat
stil. Maar ook bij de sociale woningbouw, in het onderwijs, in de cultuur. Een stedelijk alternatief bieden
kan maar binnen een breder kader, als je ook een maatschappelijk alternatief biedt, want een stad kan niet
alle problemen oplossen.

STEDEN ZIJN LEVENDE ORGANISMEN, ZE ONTWIKKELEN EN
WORDEN GROTER
Steden veranderen. Het zijn levende organismen, ze staan niet stil, ze ontwikkelen zich, worden groter. Wat
eerst buiten de stad ligt, ligt na een volgende uitbreiding in de stad. Een eeuw geleden woonde tien procent van de wereldbevolking in steden, nu is dat al meer dan de helft. Je kan de dynamiek van een stad niet
begrijpen als je alleen binnen de muren kijkt. Een stad is in voortdurende wisselwerking met de omgeving.
Wellicht veel meer dan de ons omringende landen heeft Vlaanderen een gespleten houding tegenover
het fenomeen stad. Enerzijds is de stad bij ons al sinds de middeleeuwen een dominant gegeven, met
het oude Brugge, Antwerpen, Gent. Haast nergens vinden we zo’n verstedelijkingsgraad. Maar ondanks
dat rijke grootstedelijke verleden bleef Vlaanderen politiek lang ruraal. Pas in de jaren 1960 kwam de
nieuwe industrialisering in Vlaanderen op gang. Die industrie werd ingeplant langs grote verkeersassen
en industrieterreinen op het platteland. Weg van de stad, dat ‘verdorven oord van socialisme’. Er kwam
een nieuwe arbeidersklasse die onder de kerktoren bleef wonen. Dat was politiek ook zo gewild. Het
bewustzijn moest ‘lokalistisch’ blijven. Tegelijk trokken ook steeds meer arbeidersgezinnen met een
behoorlijke job naar ‘de buiten’. Het was de stadsvlucht van het deel van de werkende klasse dat het zich
kon permitteren.
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DE STEDELIJKE CONCURRENTIE EN DE STADSMARKETING
In 1973 sloeg de economische crisis toe en kwam de massawerkloosheid op. Er ontstonden nieuwe stedelijke problemen. In de steden concentreerde zich de meeste armoede. In de jaren 1980 kreeg de stad
het imago van een grijs getto, een misdaadplaats van armoede, ellende en werkloosheid. Met een gepolitiseerd bestuur en een gebureaucratiseerde dienstverlening. Toegang tot de diensten van de stad was in
die jaren dikwijls afhankelijk van politieke connecties en partijkaarten. Verandering in dat stedelijk beleid
drong zich op.
Aanvankelijk kwam er een accent op geïntegreerde buurtontwikkeling, op armoedebestrijding en op het
tegengaan van sociale ongelijkheid. Maar dat veranderde in het begin van de jaren 2000. De neoliberale
golf bracht een heel andere visie op de stad met zich mee. Steden zouden voortaan welvaart bereiken door
competitief succes. Om die droom waar te maken moesten steden zich richten op concurrentie met andere
steden. Over die neoliberale stadsvisie heerste een oorverdovende eensgezindheid bij alle partijen. De
marktvisie op de stad was voortaan bon ton.
Deze marktvisie is een concurrentiële visie waarin de steden zich – ook internationaal – tegen elkaar
uitspelen met grote projecten – flagship projects – en met campagnes waarin ze zich promoten als residentiële, commerciële en toeristische trekpleister. De stad verpatst haar ruimte en haar grond aan private
projectontwikkelaars die het stuur overnemen. Zij zullen de steden doen bloeien! Zij zullen via allerlei
prestigeprojecten een nieuwe ‘betere middenklasse’ aantrekken, een groeiend leger van internationale
studenten overhalen naar de stad te komen, en grote bedrijven en financiële dienstverleners naar bedrijfsparken weten te lokken. Er worden extra loketten opgericht: bedrijfsloketten en loketten voor hoogvermogenden. Zij krijgen de prioriteit terwijl de gewone burger steeds minder dienstverlening krijgt.
Dat gaat gepaard met veel tromgeroffel, marketing en dure woorden. Het Hasseltse stadsbestuur spreekt
over Business, Brains, en Bezoekers. De drie koopkrachtige B’s die de voorrang krijgen op de vierde B, de
Bewoner. De logica is die van de trickle down geography: de rijkdom zal wel doorsijpelen. Als je investeert
in grote luxeappartementen, rijke toeristen en zakencampussen, dan zal iedereen daar beter van worden.
Maar niets is minder waar! Het succes sijpelt niet door naar alle burgers, integendeel: het komt alleen de
toplaag ten goede. En de allerarmsten worden verder naar de rand van de stad gedreven.

WAAROM STEDEN OP ELKAAR LIJKEN
De stad is ondertussen een product geworden om te verkopen aan investeerders, bedrijven en toeristen.
Stadspromotie staat centraal: I Amsterdam, Atypisch Antwerpen, Iedereen Genkt, Hasselt heeft het! Noem
maar op. De competitie tussen steden wordt gevoed met dure citymarketing. Het ene prestigeproject volgt
het andere op. Elke stad een nieuwe winkelstraat, elke stad een nieuw winkelcomplex, elke stad een nieuw
chique stadhuis, elke stad een nieuwe politietoren. Om ter grootst, om ter best. Hoe meer prestige, hoe beter.
Allemaal betaald of ondersteund met subsidies uit de stadskas.
Precies door deze neoliberale concurrentievisie beginnen alle steden op elkaar te lijken. Dezelfde grootketens
in dezelfde winkelstraten, dezelfde opgewaardeerde kanaalzones met trendy koffiebars. Hoe meer marktwerking, hoe minder verscheidenheid, hoe minder veelzijdigheid, hoe minder creativiteit en hoe meer uniformiteit.
En zo hebben de speculanten de stad herontdekt. En maken ze opnieuw de dienst uit. Dat komt omdat er
ontiegelijk veel kapitaal op zoek is naar een bestemming. Beleggers en speculanten hebben miljarden opzij
liggen. Die willen dat geld niet op de bank zetten, want dat levert te weinig op. En aandelen vinden ze te riskant. Dus gaan ze voor vastgoed in de stad, als een ‘goede belegging’. Financiële groepen kopen heel wat immobiliën op omdat een belegging in de stad ‘rendabel’ is. De vette jaren voor projectontwikkelaars zijn terug.
Prijzen geraken overspannen en oververhit, en een groot deel van de bewoners wordt de stad uitgeprijsd. Als
we niet opletten, worden alle historische kernen in de stad uitgehold tot poenerige woonreservaten.
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DE COMMERCE VERVANGT DE DIENSTVERLENING
In plaats van een beroep te doen op meer inspraak van de bevolking, op het publiek, teneinde de gepolitiseerde en gebureaucratiseerde stadsdiensten te verbeteren, gebeurde het omgekeerde. Er werd meer en
meer beroep gedaan op de privé, op publiek-private samenwerking, op de uitverkoop van het historisch
patrimonium zoals het Oud Gasthuis of het Hasselts Begijnhof. Zo geeft de stad al haar troeven aan zogenaamde autonome bedrijven. In die bedrijven wordt de greep van de privé groter en groter.
De stadsdiensten worden omgedoopt tot bedrijfseenheden, met managers aan het roer. Er worden tactische en strategische doelstellingen geformuleerd. De publieke opdrachten worden uitgeschreven in flows
en processen, en tot op de minuut getimed en in kaart gebracht.
Deze bedrijfslogica vertrekt niet van behoeften van mensen maar van cijfers en commerciële strategieën.
Ze meet de minuten waarop een vraag aan een loket wordt afgewerkt, maar intussen wordt het loket onderbemand om te besparen op personeel. Ze telt de bezoekers van een wijkbibliotheek en sluit die vervolgens wegens te lage cijfers. Ze vervangt een vaste werkster in een school door een privé poetsfirma omdat
dat goedkoper is en ze vergeet daarbij dat de werkster ook mee thee zet voor de kinderen, de vaat doet
voor de leerkrachten en inspringt bij school- en kerstfeestjes. Deze bedrijfslogica vervangt vaste, goed
opgeleide medewerkers door precaire tewerkstelling, door vrijwilligers of door digitale dienstverlening.
Zo groeit de tweedeling en de discriminatie in de dienstverlening, in de diensten, in de tewerkstelling en
in de salarissen bij de overheid.
De sociale visie op de stad, de stad op mensenmaat, wil diensten toegankelijk maken voor iedereen, de
sociaal zwaksten beschermen en collectieve voorzieningen uitbouwen die aan iedereen ten goede komen.
De commerciële, liberale visie op de stad, de stad op centenmaat, werkt voor wie het kan betalen en vindt
dat er voor de anderen enkel maar een minimale dienstverlening moet zijn.

DE STADSCONCURRENTIE VERGROOT ALLE TEGENSTELLINGEN
Het neoliberale beleid heeft alle tegenstellingen in de stad vergroot. Wijken worden opgewaardeerd, maar
daarmee gaan ook de prijzen – in de eerste plaats van woningen – pijlsnel de hoogte in. En mensen met
minder koopkracht vertrekken uit de wijk. Men zegt wel dat men een goede sociale mix nastreeft, maar in
de praktijk is er een verdringingsbeleid. Dat proces, waarbij de oorspronkelijke bewoners uit stadswijken
plaats moeten maken voor de iets-meer-verdieners, heet gentrificatie.
Ze vragen ons: ‘Zijn jullie dan tegen het herwaarderen van wijken?’ Natuurlijk niet! Het is goed dat er in de
stad geïnvesteerd wordt. Het is goed dat wijken opgewaardeerd worden. Maar we ‘vergeten’ de mensen.
Wie kan een serviceflat betalen in het oude Ursulinenhof op het Groenplein? Wie kan een appartement
kopen aan de Kanaalkom? Of in de TT-wijk? Of in het nieuwbouwproject op het Kolonel Dusartplein?
Het stadsbestuur heeft een heilige schrik om in te grijpen. Zij durft de stijgende huurprijzen niet blokkeren.
En de nieuwe woningen kosten vaak 300.000, 400.000, 500.000 euro of nog veel meer. Wonen in die
buurten wordt voor heel wat mensen onbetaalbaar. Gewone Hasselaren worden uit de binnenstad verdreven. De wijk is dan wel opgewaardeerd, maar niet meer voor dezelfde mensen.
Ten tweede verdwijnen voorzieningen uit de wijken. Basisschooltjes, lokale postkantoren, wijkbibliotheken, buurtcafés verdwijnen. De twee ziekenhuizen worden samengevoegd in één groot ziekenhuis. Wijkkantoren van de politie worden vervangen door één groot complex buiten de stad. Megamarkten concurreren kruideniers en krantenwinkels weg en in sommige wijken is er zelfs geen wasserette of bancontact
meer.
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De stad geeft de sleutels weg aan de privé (het OCMW-ziekenhuis werd verzelfstandigd), aan apolitieke
managers en voortaan moet het allemaal gaan ‘zoals in een bedrijf’, met divisies die winst maken, met
studenten die voortaan cliënten heten en patiënten die nu consumenten worden, en vooral… met prijzen
die voortaan ‘marktconform’ zijn.
‘Marktconforme prijzen’, dat wil gewoon zeggen dat de exuberante prijzen van de privé nu overgeplant
worden naar de publieke diensten.
Binnenkort verkoopt de stad zelf appartementen voor 300.000 euro, valt een verblijf in de HOGEVIJF
duurder uit dan in een privaat rusthuis, wordt een rugscan in Virga Jesse exact even duur als vroeger
in de privé, raken we steeds verder verwijderd van het gratis en kosteloos onderwijs. Dan wordt iedereen een nummer, met de grootste nummers bovenaan. In de plaats van het sociale weefsel van publieke
voorzieningen komt het koude weefsel van geld en prestigeprojecten. En waar de voorzieningen worden
weggehaald, groeit de miserie, en de tendens naar ‘gewapend bestuur’, zoals de Franse socioloog Loïc
Wacquant het benoemt.

WIJ WILLEN INTEGRALE WIJKEN
Het recht op wonen, gezondheidszorg, onderwijs, werk, cultuur, inspraak en publieke ruimte, samen is dat
het integrale ‘recht op de stad’.
Wij willen het sociale weefsel herstellen. Wij verdedigen een stadsvernieuwing en -herwaardering vanuit
een publieke logica. Dat wil zeggen dat er naast de ruimte, met groen en pleinen, vooral op mensen wordt
ingezet. Wij willen integrale wijken waar wonen betaalbaar is, waar gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar is, waar onderwijs toegankelijk, betaalbaar en degelijk is. Met voldoende publieke voorzieningen:
een bibliotheek, een speelplein, een kinderopvang, sportinfrastructuur, cultuur, groenonderhoud in elke
wijk. Waar er buurtwerk is, waar nutsvoorzieningen zijn, zoals gratis containerparken, waar een goede en
betaalbare mobiliteit aanwezig is, floreert een wijk.
Een integrale wijk betekent voor ons een wijk:
• met een goede school
• waar wonen betaalbaar is voor de brede bevolking: een mix van betaalbare huurwoningen, betaalbare
koopwoningen en goede sociale woningen
• met toegang tot gas, water en elektriciteit voor iedereen (verbod op afsluitingen)
• met een wijkgezondheidscentrum, een tandarts en apotheker (goede en betaalbare eerstelijnszorg)
• met een postkantoor (met internettoegang), een kantoor van een openbare bank en een bancontact
• met voldoende groene ruimte en speelgelegenheid
• met een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar iedereen terecht kan voor hulp bij ‘koffie en papieren’
• met een jeugdhuis
• met respect en diversiteit
• met een gratis containerpark en voldoende afvalophaling
• met wijkagenten die in de wijk zelf wonen en de mensen kennen
• met een wijkinfrastructuur: een wijkbibliotheek, eventueel een wasserette van de stad
• met openbaar vervoer, een publiek fiets- en autodeelsysteem
• met een middenstand: kapper, bakker, kruidenier…

DE GROTE BEVRAGING: UNIEKE STADSDIALOOG MET MEER DAN
1.000 HASSELAREN
In september 2017 startte de PVDA haar campagne voor de Hasseltse gemeenteraadsverkiezingen met
een Grote Bevraging. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers van de linkse partij door weer en wind de
straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen.
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Meer dan 1.000 Hasselaren namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders kan en moet in onze
stad. Zij kregen vragen over tien thema’s: armoede, gezondheidszorg, wonen, mobiliteit, diversiteit, werk,
gezelligheid, jeugd, veiligheid en anticorruptie.
De deelnemers werd gevraagd de drie belangrijkste stedelijke thema’s aan te geven en voor tien thema’s
uit vier voorstellen het beste te kiezen. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder
moesten ze aangeven in welke mate ze akkoord gingen met twee stellingen over het stedelijk beleid.
Bij het opstellen van onze Grote Bevraging hebben sociologen geholpen. Ook de resultaten zijn verwerkt in
samenwerking met mensen van de vakgroep Sociologie. De respondenten zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en verschillende wijken en deelgemeenten. In een notendop
de belangrijkste resultaten:

ARMOEDEBESTRIJDING ALS PRIORITEIT
Armoedebestrijding is voor de Hasselaar de eerste prioriteit. Goed 43 procent van de deelnemers zet
armoede bij de top drie van de belangrijkste thema’s. Dat is zo bij alle leeftijden, in alle beroepsgroepen
en in alle deelgemeenten. De empathie van de Hasselaren is groot en dat geldt ook voor wie niet zelf
rechtstreeks met armoede te maken hebben. Iedereen wil dat het volgend stadsbestuur prioritair inzet op
armoedebestrijding.
Na armoede volgen drie thema’s die door meer dan dertig procent van de deelnemers in de top drie zijn
geplaatst: wonen, mobiliteit en gezelligheid. Ook daar is weinig onderscheid tussen verschillende groepen
van de bevolking. Als vijfde belangrijkste thema volgt veiligheid.
Het valt op dat de Hasselaar in de eerste plaats prioriteit geeft aan sociale thema’s, zoals armoede, wonen
en mobiliteit. Niet toevallig thema’s die het huidige stadsbestuur op hun beloop heeft gelaten.

HASSELAAR WIL ECHTE INSPRAAK
In de Grote Bevraging werden ook twee stellingen voorgelegd waarop de respondenten konden antwoorden met akkoord, helemaal akkoord, niet akkoord of helemaal niet akkoord. Meer dan negen op tien van
de respondenten gaat akkoord met de stelling dat ‘projectontwikkelaars die luxewoningen bouwen ook
moeten investeren in sociale woningen’. En acht op tien van de respondenten gaat akkoord met de stelling dat ‘het stadsbestuur meer inspraak moet organiseren vóór de opstart van elk groot project’. Het zit
de Hasselaar hoog dat het stadsbestuur vooral inzet op prestigeprojecten en die uitwerkt zonder enige
inspraak van de buurt.

DE POPULAIRSTE VOORSTELLEN
Ook bij de keuze van de voorstellen per thema dragen sociale en ecologische maatregelen de goedkeuring
van veel Hasselaren weg. Met voorop ‘betaalbare rusthuizen en serviceflats’, dat door 43 procent van de
respondenten werd aangeduid. Daarna ‘optrekken van de leeflonen tot de armoedegrens’, dat bij het thema armoede door 34 procent van de respondenten werd aangeduid. Daarna volgen ‘voer de gratis bussen
terug in’ (thema mobiele stad, door 33 procent aangekruist) en ‘behoud van het Hasselts patrimonium,
zoals het Begijnhof, het Oud Gasthuis, de volkscafés’ (thema gezellige stad, door 36 procent aangekruist).
De resultaten van de Grote Bevraging werden in dit stadsprogramma verwerkt. Het is jouw programma.
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1. STAD ZONDER ARMOEDE
Wat moet het komende stadsbestuur prioritair doen? De armoede aanpakken!
Zo luidde het antwoord van de meer dan 1.000 Hasselaren die onze Grote Bevraging invulden. Armoedebestrijding is onze prioriteit. In Hasselt groeit één op zeven kinderen op in armoede. Dat is nu al twee keer
zoveel als tien jaar geleden. En toch is armoede de olifant in de kamer. Het stadsbestuur zwijgt erover en
voert vooral een bestraffend beleid van ‘eigen schuld, dikke bult’. De symptomen van armoede worden
bestreden, maar niet de structurele oorzaken. Dat zien wij anders. Wij willen mensen versterken. Wij zetten
volop in op wonen, werk, gezondheid, op onderwijs en ontplooiing. Daar worden mensen sterker van, en
de stad ook.
We hebben een globaal en geïntegreerd plan van armoedebestrijding. In alle 26 bestaande ontmoetingscentra in Hasselt willen we laagdrempelige wijkwerkingen, waar mensen terecht kunnen met
problemen rond huur, water- of energiefacturen, belastingaangiftes volgens het principe ‘koffie en papieren’. We herbevestigen daarbij de eindverantwoordelijkheid van het OCMW in het garanderen van
de sociale grondrechten. We zorgen ervoor dat de stedelijke dienstverlening bereikbaar, begrijpelijk
en behulpzaam is. We pleiten voor een automatische toekenning van sociale rechten en een actieve
benadering van rechthebbenden. Vier op tien Belgen die recht hebben op leefloon krijgen dat nu niet,
bij gebrek aan kennis en wegens allerlei bureaucratische beslommeringen. We garanderen het recht
op wonen en op toegang tot water en energie als mensenrecht. En last but not least, we lanceren een
proefproject rond het optrekken van het leefloon tot boven de armoedegrens voor de éénoudergezinnen. Het leefloon is een federale materie, maar niets verhindert Hasselt om voor de éénoudergezinnen,
de meeste kwetsbare groep van mensen in armoede, een specifieke inspanning te doen. Het zou een
wereld van verschil maken voor de éénoudergezinnen. Het kost een half miljoen euro per jaar. Dat is
één honderdste van het geld dat de stad nu investeert in megalomane projecten zoals de parking voor
bijna 2.000 auto’s onder de luxeappartementen in de Quartier Bleu (54 miljoen euro) of het nieuwe
stadhuis (53,7 miljoen euro).

WAT WE WILLEN
ÉÉN. EEN ACTIEF WIJKCENTRUM IN ELKE WIJK OF DEELGEMEENTE
• Hasselt telt 26 ontmoetingscentra (OC’s). Één in elke wijk of deelgemeente. Maar in de meeste centra
werd de dienstverlening afgebouwd. Wij willen dit omkeren. We voorzien in elk OC een laagdrempelige
dienstverlening die bereikbaar, begrijpbaar en behulpzaam is.
• Het OC helpt bij administratieve problemen via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie of
thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, de energiefactuur uit te pluizen en
andere problemen op te lossen.
• De diensten die we in het OC voorzien kunnen verschillen van budgetbegeleiding, woonbegeleiding,
arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen tot hulp bij onderwijs en opvoeding.
• Met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we actief de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar
het OC niet vinden.
• Met buurtwerkers bouwen we in onze OC’s aan een sterke, warme en solidaire wijk. We organiseren
ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. Er zijn al
een aantal mooie voorbeelden in die zin.
• We voorzien zituren voor de wijkagent waar bewoners terechtkunnen met hun kleine en grote ergernissen.
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TWEE. HET OCMW DRAAGT DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID
• We herbevestigen de eindverantwoordelijkheid van het OCMW voor het garanderen van een menswaardig bestaan voor iedereen die op het Hasselts grondgebied verblijft. Het OCMW moet – ook in
de nieuwe vorm – de regie opnemen in het lokaal sociaal beleid en moet het middenveld daarbij als
partner betrekken.
• Iedereen met een hulpvraag moet bij het OCMW, desgewenst via een OC, terecht kunnen voor hulp en
begeleiding. Uitgangspunt daarbij is dat ieders sociale grondrechten gegarandeerd worden.
• Daarbij is een actieve rechtenverkenning en kennisgeving van belang: nagaan op welke rechten en
sociale tegemoetkomingen elke bezoeker recht heeft.
• De stad start zelf een proefproject om het leefloon van éénoudergezinnen op te trekken tot boven de
armoedegrens. Zij vraagt aan de federale overheid om hier werk van te maken voor alle vervangingsinkomens en minimumlonen.

DRIE. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
• We organiseren een één-loketsysteem en organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch
toegekend worden.
• We passen het ‘only-once principe’ toe: als je een papier eenmaal binnenbrengt, moet het ook gebruikt
kunnen worden voor andere aanvragen. Dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de
administratie.

VIER. ENERGIE EN WATER ZIJN MENSENRECHTEN
• Via de Lokale Adviescommissie (LAC) voor Water en Energie garanderen we de toegang tot stromend
water en energie. Niemand wordt afgesloten. De toegang moet voorrang hebben op de schuldaflossing.
Budgetmeters zijn in deze geen oplossing.
• We rekenen geen herinneringskosten meer aan bij basisvoorzieningen zoals energie en water. We zetten in op structurele oplossingen: via begeleiding met tips en tricks om het verbruik te verminderen
(ledlampen, spaarkranen) of via installatie van zonnepanelen via een derdebetalersregeling (zie verder).
• We versterken het Energiefonds en het Fonds Jovel. Zo kunnen we beter tussenkomen om (een deel
van) de schulden kwijt te schelden in gevallen waar volledige betaling van opgestapelde facturen onrealistisch is.

VIJF. HET RECHT OP WONEN GARANDEREN VOOR ALLEN
• We werken de Hasseltse achterstand weg ten opzichte van het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden in sociale woonbouwprojecten.
• We zorgen voor woonbegeleiders in onze OC’s. Zij helpen het recht op degelijke huisvesting te vrijwaren. We organiseren er gratis juridische bijstand voor huurders.
• Verhuurders stimuleren we de maatschappelijke dienstverlening te informeren van zodra een huurder
twee maand huurachterstand heeft. Uithuiszetting kan enkel in het geval er toegang tot een andere
woning is.
• De diensten Huurinterventie en Preventieve Woonbegeleiding bouwen we verder uit.
• We organiseren het hele jaar door een noodopvang voor dak- en thuislozen. Deze opvang biedt ook
overdag onderdak. We breiden de bestaande dienst Housing First uit. Wie bij de noodopvang aanklopt,
moet binnen de drie maand toegang krijgen tot een woning, via de internationale regels van het Housing First-principe. We werven woonbegeleiders aan om het gebrek aan hulpverlening binnen de dienst
Housing First in Hasselt te verhelpen.
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VISIE
In het najaar van 2017 organiseerde de PVDA een grote bevraging in Hasselt. Vijf maanden lang trokken
vrijwilligers de straat op om een veertigtal programmavoorstellen voor te leggen aan meer dan duizend
mensen. Als opvallendste resultaat uit die Grote Bevraging komt het belang dat Hasselaren hechten aan
een stad zonder armoede. Een meerderheid wil dat een volgend stadsbestuur prioritair inzet op armoedebestrijding.
Hasselt is een welvarende stad. Prestigieuze nieuwbouwprojecten rijzen als paddenstoelen uit de grond.
Maar Hasselt is ook een stad waar de tweedeling tussen rijk en arm groeit. Steeds meer mensen maken
zich zorgen over inkomen en uitgaven: voeding, kledij, huur, gas, water, elektriciteit, telefoon, school, hoger onderwijs … Op het einde van het inkomen is er te vaak nog een stukje maand over. Dat zorgt voor
stress en onzekerheid.
Wie een woning van slechtere kwaliteit moet huren en slecht woont, wordt sneller ziek. Gezinnen met een
te kleine woonruimte hebben meer stress. Kinderen die niet rustig kunnen studeren lopen sneller schoolachterstand op. Arm zijn maakt ziek en ziek zijn maakt arm. In Hasselt groeit één op de zeven kinderen op
in armoede. Dat is nu al twee keer zoveel als tien jaar geleden. Één op acht jongeren groeit op in een gezin
zonder werk. Dit zijn akelige cijfers.
Er zijn structurele maatregelen nodig. Maatregelen rond wonen, werk, gezondheid, onderwijs, ontplooiing:
allemaal essentiële pijlers in het gevecht tegen armoede. Elk van deze punten vind je afzonderlijk terug in
dit stadsprogramma. Maar specifiek voor mensen in een bijzonder moeilijke situatie is er ook een specifieke aanpak nodig. Daarover hebben we het hier.

ÉÉN. EEN ONTMOETINGSCENTRUM MET WIJKWERKING IN ELKE
WIJK EN DEELGEMEENTE
Hasselt telt 26 ontmoetingscentra (OC’s). De hulpverlening – waarvoor de OC’s oorspronkelijk opgericht
zijn - is in de meeste centra echter afwezig. Meestal kan je er enkel zalen huren. Heel wat Hasselaren komen niet rond, stapelen schulden op, maar weten niet waar ze hulp kunnen vragen. Ze weten nauwelijks
waar ze recht op hebben. Sommige OC’s ontwikkelen vanuit hun filosofie een eigen programma voor hun
doelgroep. Dit is het geval in de OC’s van Runkst, Ter Hilst, Kuringen Rode Rok, Heilig Hart, Banneuxwijk
en Kempische Wijk. Maar de toegang tot de hulpverleners blijft hier beperkt tot enkele uren per week. Vaak
fungeert de werking slechts als wegwijzer naar de hulpverleners van het OCMW.
In enkele OC’s leveren de wijkwerkers schitterend werk. Ze werken samen met vrijwilligers en vzw’s, organiseren opleidingen, buurtfeesten, brengen bevolkingsgroepen samen. Wij willen een toegankelijk OC met
wijkwerking in elke wijk en deelgemeente van Hasselt. Via buurtwerkers bouwen we aan een warme wijk.
We organiseren ontmoetingsmomenten en –activiteiten, zodat mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.
Zo’n OC is deels ook een dienstencentrum. Met het concept ‘koffie en papieren’ helpt het OC bij administratieve problemen. Zo willen wij een laagdrempelige dienstverlening dicht bij de mensen brengen.
Mensen krijgen er hulp om officiële papieren in orde te maken. We voorzien er budget-, woon- en arbeidsbegeleiding. Waar nodig ook hulp om de energie- en waterfactuur uit te pluizen, raad rond onderwijs en
opvoeding.
We brengen het OCMW-aanbod naar de buurthuizen. Hiermee realiseren we het één-loketten-systeem. De
hele dienstverlening toegankelijk maken op één plek, op loopafstand en dit in een ongedwongen sfeer.
Geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale doolhoven, maar hulp op maat. Via een ‘rechtenverkenner’ gaat het OC samen met de mensen na of zij wel alle sociale tegemoetkomingen krijgen waar ze
recht op hebben. Want velen vragen hun rechten niet aan.
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Met zo’n dienstverlening vermijd je dat mensen verder wegzakken in de problemen. Het terugverdieneffect
ervan is groot. Je investeert in mensen en zorgt tegelijk voor een hoger inkomen bij hen die je aan het
werk helpt.
Vanuit het OC gaan buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen te bereiken
die de weg naar het OC niet vinden. Op die manier pakken we ook de groeiende eenzaamheid aan en
werken we aan een betere veiligheid en samenhorigheid.
In de OC’s voorzien we, tot slot, ook zituren voor de wijkagent. Bij de wijkagent kunnen bewoners terecht
met kleine en grotere ergernissen. Ze melden er onveilige verkeerssituaties, fout parkeren, sluikstorten of
verdachte gebeurtenissen. Vaak is de aanwezigheid van de wijkagent voldoende om mistoestanden snel
op te lossen.

TWEE. HET OCMW DRAAGT DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID
De vroegere Commissies van Openbare Onderstand waren een ‘armenzorg’ voor wie uit de boot viel. Die
armenhulp was een gunst en geen recht. Met de OCMW-wet van 1976 werd deze hulp een recht. De wet
bevestigde het recht op maatschappelijke dienstverlening om ‘eenieder in de mogelijkheid te stellen een
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.’ Met deze wet kreeg het OCMW de opdracht deze dienstverlening te verzekeren. Het was de stap van armenzorg naar welzijnszorg.
Onze samenleving heeft een laatste vangnet nodig. Zodat iedereen die nood heeft aan hulp, de gepaste
dienstverlening krijgt. Maar de maatschappelijke werkers van het OCMW ervaren een ‘verzakelijking’. Ze krijgen minder ruimte voor menselijk contact en voor opvolging en moeten meer tijd investeren in administratie.
Maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk en geen computerwerk. Wij willen dat de stad en het
OCMW terug hun eindverantwoordelijkheid opnemen in het garanderen van een menswaardig bestaan voor
elkeen. Dat ze het middenveld daarbij betrekken als partner en niet als ‘onderaannemer’ of ‘brandblusser’.
Het ‘laatste vangnet’, dat houdt ook in dat elke Hasselaar een inkomen heeft waar hij of zij menswaardig
mee kan leven. Daarvoor moet een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd zijn. Vandaag ligt het
leefloon voor een aantal mensen heel ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande
bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1.115 euro staat. Een
verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1.190 euro en staat de
Europese armoedegrens op 2.341 euro. Een verschil van maar liefst 1.151 euro per maand.
Wij willen het leefloon optrekken tot aan het referentiebudget. Dat referentiebudget komt overeen met de
Europese armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon onvoorwaardelijk is. En dat het rekening houdt
met een veranderende realiteit. Zo moet ook samenhuizen kunnen, zonder dat je een derde van je leefloon
verliest. Vandaag rekent het OCMW je bij co-housing meteen als samenwonende, ook al heb je geen relatie. Het gevolg is dat je leefloon zakt van 892 naar 595 euro.
De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De regering belooft al lang het op te trekken,
maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, aangezien er
ook een terugverdieneffect zal zijn. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en worden er
dus meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft. Als signaal naar de federale regering,
starten we in Hasselt zelf een proefproject en trekken we het leefloon voor de eenoudergezinnen - dit is de
meest kwetsbare groep van gezinnen in armoede - op tot boven de armoedegrens. Dat is perfect mogelijk.
Het zou onze stad jaarlijks ongeveer een half miljoen euro kosten. Vergelijk dat eens met de 53,7 miljoen
euro voor het nieuwe stadhuis of de 54 miljoen euro voor de nieuwe parking van bijna 2.000 auto’s onder
de luxeappartementen in de Quartier Bleu.
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DRIE. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
Veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Er is sprake van onder-
bescherming. Dit geldt ook voor de verhoogde tussenkomst in gezondheidszorgen, op vlak van fiscaliteit,
het alimentatiefonds, schooltoelagen, etc. Duizenden mensen lopen een huurpremie mis. Het Steunpunt
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: veertig procent van
de rechthebbenden op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan. Een van de redenen daarvoor is dat
mensen vaak bij het OCMW aankloppen met het gevoel als profiteurs of fraudeurs bekeken te worden. Dat
is het gevolg van het ‘eigen schuld dikke bult’ discours van de rechtse partijen. Zo verarmt de samenleving.
De wil om echt hulp te bieden is cruciaal. Heel wat mensen ervaren het onthaal van het OCMW als weinig
helpend. Je moet voortdurend aantonen dat je behoeftig bent, met een reeks attesten, papieren en bank
uittreksels. Heb je wel genoeg inspanningen gedaan om werk te vinden? Kan je familie je niet helpen? Is
je aanvraag geen sociale fraude? De sociale fraude wordt slechts op vijf procent geraamd terwijl veertig
procent van de rechthebbenden geen hulp aanvraagt. De prioriteiten liggen verkeerd.
Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Tax-on-web. Toch moet je allerlei papieren verzamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen. De overheid heeft je
gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. Als je je rechten niet zelf aanvraagt, krijg je niets.
Dat is onlogisch. Wij willen verschillende basisrechten automatisch toegekend zien.
Voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. Ook dat
kan eenvoudiger: breng je een papier eenmaal binnen, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor
andere aanvragen. Dat is het only-once-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor
de administratie.

VIER. ENERGIE EN WATER ZIJN MENSENRECHTEN
Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder
energie is dat niet mogelijk. Om die reden lanceerde de PVDA tien jaar geleden een petitie voor btw aan 6
procent op elektriciteit en vocht de PVDA twee jaar lang voor de afschaffing van de Turteltaks, met tal van
ludieke acties en een geslaagde procedure voor het Grondwettelijk Hof.
In 2016 had 14,5 procent van de Hasseltse gezinnen te maken met energiearmoede. Dat betekent dat hun
energiefactuur 11,8 procent of meer van hun beschikbaar inkomen opslokt. Daarnaast heeft bijna 4 procent
van de gezinnen te maken met verborgen energiearmoede: zij beknibbelen zodanig op hun verbruik dat
ze minder dan de helft verbruiken van wat gelijkaardige gezinnen verbruiken in gelijkaardige woningen.
In 2016 lag het aantal afsluitingen van elektriciteitsmeters in Hasselt bij de hoogste van alle Vlaamse centrumsteden.
Vandaag heeft het OCMW een Energiecel of Lokale Adviescommissie voor Energie. Mensen met schulden
bij hun energieleverancier komen terecht bij de ‘sociale leverancier’, zijnde Infrax of Eandis. Die werken
samen met de Energiecel van het OCMW. Zij maken met de klanten een afbetalingsplan en verplichten
hen een budgetmeter te laten installeren. Voor elektriciteit alleen telde Hasselt vorig jaar 414 gezinnen of
meer dan 12 procent van de private huishoudens met een budgetmeter. Met zo’n budgetmeter kan je enkel
elektriciteit of gas krijgen als je de meter eerst oplaadt. Het is een ontoereikende en averechtse maatregel.
Het maakt mensen nét meer energiearm. Want mensen met betaalmoeilijkheden krijgen geen toegang tot
het goedkoopste tarief op de markt. De ‘sociale leverancier’ rekent immers een duurder ‘ontradingstarief’
aan. Onbegrijpelijk maar waar: dat dient om te vermijden dat mensen bij hen ‘blijven hangen’. Ze moeten
de reguliere energiemarkt op van zodra de schulden afgelost zijn. De budgetmeter is geen structurele
oplossing en biedt slechts twee uitwegen: geen energie meer of schulden maken op andere posten. Bud-
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getmeters kosten de gemeenschap ook nog eens handenvol geld. Wij willen dat omkeren door meer in
te zetten op collectieve oplossingen: een haalbaar afbetalingsplan opstellen samen met de klant, tips en
tricks rond ledlampen en andere energiebesparende maatregelen, installatie van zonnepanelen via een
derdebetalersysteem (zie verder, programmapunt rond ‘Klimaatneutrale stad’). Die aanpak waarborgt een
blijvende energievoorziening naar behoefte.
Ook water is een basisbehoefte. Je poetst er je tanden mee, je spoelt er het toilet mee door, je drinkt het,
je kookt ermee, je poetst ermee … Geen menswaardig bestaan zonder stromend water. De Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties erkende drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een
mensenrecht. In het jaar 2000 betaalde een gemiddeld gezin 100 euro per jaar voor stromend water. Vandaag is dat al 378 euro. De gemiddelde waterfactuur steeg tussen 2005 en 2016 met 89 procent in Vlaanderen. Niet zozeer de waterprijs zelf steeg, maar wel de taksen voor riolering en waterzuivering. Die kosten
werden vroeger door de gemeenschap gedragen, met algemene middelen uit de stadskas. Zij worden nu
hoe langer hoe meer doorgerekend naar de bewoners.
Het kan niet dat je mensen een basisbehoefte als water ontzegt. De slimme watermeter is net zomin als de
budgetmeter een oplossing voor mensen met betalingsmoeilijkheden. Bovendien kosten zo’n watermeters
héél wat geld. Met de PVDA slaan we al jaren op deze nagel. De Lokale Adviescommissie Water moet de
toegang tot stromend water garanderen, met haalbare afbetalingsplannen, spaarkranen, opsporen van
eventuele lekken. Wij willen meer inzetten op huisbezoeken om mensen met betalingsachterstand te bereiken. Daarvoor is voldoende personeel nodig.
De schuldenberg van bepaalde mensen kan soms zo hoog oplopen dat volledige schuldaflossing onrealistisch is. Op zo’n moment is het aangewezen (een deel van) de schuld kwijt te schelden. Dat gebeurt nu al
via een Energiefonds en het Fonds Jovel (voor water). Maar deze fondsen zijn ontoereikend. Wij willen ze
uitbreiden zodat meer mensen in nood er beroep op kunnen doen.

VIJF. HET RECHT OP WONEN GARANDEREN VOOR ALLEN
Ons plan van aanpak voor meer betaalbare woningen in Hasselt staat onder hoofdstuk 2 van dit programma. Hier hebben we het kort over enkele noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van mensen in
armoede.
In Hasselt zijn er volgens de officiële cijfers van het OCMW 73 geregistreerde daklozen. In de OC’s willen
we woonbegeleiders die helpen zoeken naar een gepaste huisvesting. We willen ook preventiever werken.
De verhuurders willen we stimuleren om de maatschappelijke dienstverlening te informeren zodra iemand
twee maand huurachterstand heeft. Dat geldt zowel bij sociale huisvesting als op de private huurmarkt.
Tegelijk willen we de diensten Huurinterventie en Preventieve Woonbegeleiding verder uitbouwen, ondersteunen en promoten. De maatschappelijke werkers van deze diensten gaan ter plaatse om actief te
helpen wanneer huurders huurachterstal hebben. Zij bekijken samen met de huurder wat mogelijk is, en
op welke tegemoetkomingen de huurder recht heeft. Daarnaast onderhandelen ze met de eigenaar om
uithuiszettingen te voorkomen. Een uithuiszetting kan enkel indien er toegang is tot een andere woning.
Wij willen het hele jaar door een noodopvang voor dak- en thuislozen die ook overdag onderdak biedt, met
een aparte opvangplaats voor gezinnen met kinderen. Wie bij de noodopvang aanklopt, moet binnen de
drie maand toegang krijgen tot een woning, via het Housing First-principe. Het basisidee van Housing First
is: eerst een woonst aanbieden en vervolgens begeleiding opstarten op maat van de mens. Internationaal
onderzoek wijst uit dat Housing First de efficiëntste en meest kosteneffectieve manier is om dakloosheid te
bestrijden. We werven bijkomende woonbegeleiders aan, dit om het gebrek aan adequate hulpverlening
en begeleiding in Hasselt te verhelpen. Daarnaast willen we een shelter volgens het bed-, bad-, broodprincipe, voor wie niet terecht kan in de reguliere noodopvang.
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MAAK EEN PUNT
VAN BETAALBAAR
WONEN
VEROVER
DE STAD

hasselt.pvda.be
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2. BETAALBARE WOONSTAD
Een stad is een plaats waar mensen wonen en samenwonen. Wonen zou een basispijler van het stedelijk
beleid moeten zijn. Maar dat is nu niet zo. Hoe langer hoe meer woedt een wooncrisis in Hasselt. Prestigeprojecten rijzen als paddenstoelen uit de grond, maar wie een betaalbare woning zoekt komt steeds
minder aan zijn trekken. Het stadsbestuur steekt de kop in het zand. Wij willen dat de stad radicaal van
koers verandert. Met een ambitieus H-plan voor betaalbaar wonen. Een stad met voldoende betaalbare
woningen van goede kwaliteit. Een stad die komaf maakt met de onveilige situaties, met de vochtproblemen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Een stad met een stedelijke wooncoöperatie die zelf
instaat voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. EEN ACTIEVE STEDELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
• We verbieden de verdere verkoop van stadsgronden en stadsgebouwen. Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo blijven publieke gronden in publiek bezit.
• We richten een Hasseltse Wooncoöperatie op die zelf instaat voor de bouw, renovatie en isolatie van
woningen.
• Hasselt bengelt met 4,9 procent sociale woningen helemaal onderaan de Vlaamse centrumsteden. Bij
nieuwbouwprojecten van de Hasseltse Wooncoöperatie voorzien we twee derde betaalbare woningen
en een derde sociale woningen.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND EN VERKROTTING
• Met permanente controles bestrijden we commerciële leegstand en woningleegstand. Zo komen we
ook tot een correcte registratie.
• We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing en verminderen het aantal vrijstellingen.
• Wooneenheden die langer dan drie jaar leegstaan, geven we in handen van de stedelijke wooncoöperatie of van sociale huisvesting, zoals de wet toelaat.

DRIE. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP DE
HUURMARKT
• Wij willen dat de Vlaams regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen
begrenst aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers.
• In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse regering, stellen we als stad zelf een H-raster
op. De stad promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar grondgebied.
• We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook
elk verhuurd pand controle op de kwaliteit. Er komen extra woontoezichters om het aantal controles
gevoelig op te drijven.
• Als stad beheren we zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met
vermelding van de huurprijs.
• Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op
ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en ook effectief geïnd.
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VIER. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE
HUISVESTING
• Met de sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen we voor meer sociale huurwoningen.
• Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, leggen we een minimum van een derde sociale
huurwoningen op.
• We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van
renovaties en voldoende financiering.
• We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke kosten (de
huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.
• We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders, in plaats van ze af te bouwen.

VIJF. WONEN BOVEN WINKELS
• Wij willen ook hier een verhoging van de leegstandtaks, naar het voorbeeld van Mechelen.
• We bepleiten ook een bouwstop voor winkels zolang de winkels en horecagebouwen op de inventaris
‘leegstand en verwaarlozing’ niet zijn weggewerkt.
• Als we de Hasseltse binnenstad willen doen herleven, dan kan de lokale middenstand daar een cruciale
rol in spelen. We willen meer kleinschalige projecten promoten en daarvoor de verschillende stadsheffingen op basis van het K.I. drastisch verlagen.

VISIE
Wonen is onbetaalbaar geworden en een oplossing komt niet in zicht zolang we geen radicaal ander beleid zullen voeren. De vastgoedsector herontdekt de stad en mikt op het rijke segment van de bewoners.
Daardoor is er in die prijsklasse een overaanbod. Dat trekt de gemiddelde prijzen voor woningen omhoog.
Betaalbare gezinswoningen, aangepaste woningen voor alleenstaanden, vernieuwing van oudere stadsdelen zonder de oorspronkelijke bewoners weg te jagen... dat staat allemaal niet in het opdrachtenboekje
van dit stadsbestuur. Om nog maar niet van de sociale woningbouw te spreken. Hasselt bengelt met 4,9
procent sociale woningen helemaal achteraan in het lijstje van de Vlaamse centrumsteden. De wachtlijst
voor een sociale woning wordt dan ook alsmaar langer.
Alleenstaanden, starters, eenoudergezinnen, werkzoekenden, ouderen met een mager pensioentje, grote
gezinnen… ze worden allemaal verwezen naar de onderkant van de woningmarkt. Huisjesmelkerij komt terug van nooit helemaal weggeweest. Kortom, het aanbod voldoet gewoon niet aan de vraag naar gepaste
woningen. De vrije markt lost het woningprobleem niet op. Integendeel.
Betaalbaar wonen, dat zou een prestigeproject moeten zijn! Daar hebben we een ambitieus plan voor
nodig. Een plan met vijf pijlers: (1) een actieve stedelijke vastgoedpolitiek met een Hasseltse Wooncoöperatie, (2) een nultolerantie voor leegstand en verkrotting, (3) een wooncode op de private huurmarkt, met
een objectieve huurprijsbepaling en een woonkeuringslabel, (4) een ambitieus plan voor moderne sociale
huisvesting en (5) een plan voor wonen boven winkels in de binnenstad.
Wie slecht woont wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. Gezinnen die in een te kleine ruimte wonen, hebben meer stress. En meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven.
Omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er ook meer schooluitval. Allemaal kosten waar je als
samenleving op bespaart indien je investeert in fatsoenlijke woningen voor iedereen.
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ÉÉN. EEN ACTIEVE STEDELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
Aan prestigeprojecten geen tekort in Hasselt: 689 luxeappartementen in de Quartier Bleu, 104 chique
serviceflats aan het Groenplein in het oude Ursulinenhof, 37 lofts van Books op het Kolonel Dusartplein,
16 lofts van Sky9 in de tweede TT-toren, 73 dure studio’s in de Kapertoren, verschillende penthouses van
meer dan één miljoen euro in Rapertingen.
Alle vrije ruimte wordt volgebouwd. Een nieuwe, dertig meter hoge woontoren in de oude Herkenrodekazerne. Een nieuw project aan het voormalige RTT-gebouw in hartje centrum: 54 woongelegenheden,
37 assistentiewoningen, 30 studentenkamers, duizend vierkante meter aan commerciële ruimte en 130
ondergrondse parkeerplaatsen. “De mix aan woonvormen zorgt voor een grote diversiteit”, laat een trotse
Schepen van Ruimtelijk Ordening Tom Vandeput in HBVL van 30 maart 2018. En de prijzen? “Deze zullen
marktconform zijn”. Van betaalbare woningen geen sprake. Wanneer alles draait rond prestige- en luxeprojecten, dan zijn ‘marktconforme prijzen’ gelijk aan dure prijzen.
In de periode tussen 2005 en 2017 kwamen er in Hasselt meer dan 4.200 appartementen bij. Prijzen tot
4.500 euro per vierkante meter zijn geen uitzondering. Hele buurten worden opgewaardeerd en krijgen
de stempel cool en trendy opgeplakt, kortom the place to be. Maar voor de oorspronkelijke bewoners en
gebruikers houdt deze transformatie flink wat nadelen in. Zo dwingen de stijgende huurprijzen of de verkoop van hun gebouw hen te verhuizen, want hun buurt wordt te residentieel. Ook kleine buurtwinkels en
ontmoetingsplaatsen verdwijnen.
Om een deugdelijke stedelijke vastgoedpolitiek te voeren met als speerpunt betaalbaar wonen voor iedereen heb je aannemers nodig, geen projectontwikkelaars en bouwpromotoren. Die laatsten zijn er om
veel, heel veel geld te verdienen. Nemen we als voorbeeld de Quartier Bleu: het gemeentebestuur heeft
daar enorm veel werk voor verzet om deze site bouwklaar te maken en op een presenteerblaadje aan te
bieden aan bouwpromotoren. Het heeft hiervoor terreinen moeten samenvoegen en onteigenen, proceskosten gemaakt en voor maar liefst 54 miljoen geïnvesteerd in de ondergrondse parking voor bijna 2.000
wagens. Een miljoenencadeautje van het stadsbestuur aan het selecte clubje van bouwpromotoren en
projectontwikkelaars.
BETAALBARE WONINGEN MEER DAN NOODZAKELIJK
Wij hielden een steekproef op de Hasseltse huurmarkt. Voor woongelegenheden van twee en meer slaapkamers en een minimale oppervlakte van 80 vierkante meter is de gemiddelde huurprijs anno 2018 gelijk
aan 770 euro per maand. Voor woongelegenheden met één slaapkamer en een minimale oppervlakte van
60 vierkante meter is de gemiddelde huurprijs 640 euro per maand, exclusief kosten.
Er is dringend nood aan meer betaalbare woongelegenheden. Dat geldt voor grotere, maar ook voor kleinere gezinnen. Één op drie huishoudens in Hasselt is alleenstaand, één op drie huishoudens telt twee
gezinsleden en één op drie telt meerdere gezinsleden. Deze verdunning van de huishoudens zal volgens
de auteurs van “Woonplan Hasselt 2030” in de toekomst verder toenemen. Maar ook hier geeft het stadsbestuur de bouwpromotoren vrij spel. Als er al kleinere wooneenheden worden gebouwd, dan zijn het
weerom luxeprojecten. Zo participeerde de stad onlangs in het project “Kapertoren” met 73 appartementen/studio’s. Voor een studio van 44 vierkante meter tel je maar liefst 218.000 euro neer, exclusief kosten.
De kosten voor zo’n studio lopen al gauw op tot 48.000 euro. Dan betaal je dus 5.000 tot 6.000 euro per
vierkante meter. Dat zijn recordbedragen.
Wanneer de stad in grote projecten participeert, bijvoorbeeld via terbeschikkingstelling van gronden of via
grote investeringen om projecten te faciliteren, dan moet zij voorwaarden stellen rond het soort woningen
dat erbij komen. Bijvoorbeeld een deel betaalbare woningen in plaats van allemaal luxeappartementen.
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Indien de projectontwikkelaar of bouwheer om één of andere reden niet kan voldoen aan deze voorwaarden, dan moet er een bijdrage zijn in de Hasseltse Wooncoöperatie waarmee de stad zelf de bouw en
renovatie van betaalbare woningen kan financieren. Deze “solidariteitsbijdrage” kan de vorm krijgen van
een percentage op de verkoopprijs. Bijvoorbeeld 5 procent op de verkoopprijs boven de 300.000 euro
voor een appartement met twee of meer slaapkamers. Voor één en geen slaapkamerappartementen stellen we deze grens op 200.000 euro. Het idee van een solidariteitsbijdrage is niet nieuw in Hasselt. Op de
verkaveling van Godskespark bestaat er zo’n bijdrage van de bouwpromotoren. De bijdrage is gelijk aan
2.500 euro per kavel.
WE RICHTEN EEN HASSELTSE WOONCOÖPERATIE OP
Projectontwikkelaars en bouwpromotoren focussen op de hogere inkomens en zorgen voor stijgende
prijzen op heel de woonmarkt in Hasselt. De stad moet daarop ingrijpen. Maar hoe? Door een stedelijke maatschappij op te richten die zelf woningen bouwt en beheert. Meer bepaald een Hasseltse Wooncoöperatie. Deze coöperatie moet transparant en democratisch werken. De stad, Cordium, Hacosi, SVK,
VWF en de huurders/eigenaars kunnen coöperant zijn. Deze coöperatie heeft als doelstelling jaarlijks 300
huur- en koopwoningen op de markt te brengen. Focus in eerste instantie moet liggen op de renovatie van
leegstaande en verkrottende panden. Voor grote projecten waarbij koopwoningen op de markt gebracht
worden, behouden we via erfpachtovereenkomsten de controle over de gronden waarop deze gebouwd
worden. Met het Hasselts Energiebedrijf – zie verder, hoofdstuk over Klimaatneutrale stad – worden renovatie- en isolatiewerken uitgevoerd aan onteigende leegstaande en verwaarloosde panden.
De Bampslaan aan het station is een uitgelezen plaats om te starten met een van deze projecten. Je kan
immers nog tien Bamstat en Voltha-plannen neerpennen, zonder degelijke en betaalbare huisvesting, weg
van de huidige troosteloze gebouwen hebben de bewoners en winkeliers geen schijn van kans om van de
stationsbuurt een leefbare thuisomgeving te maken.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND EN VERKROTTING
De leegstandtaks in Hasselt behoort tot de laagste van alle Vlaamse centrumsteden. Per inwoner brengt
ze nog niet één vierde op van de leegstandtaks in Leuven of Mechelen. Is er dan zoveel minder leegstand
in Hasselt? Neen, helemaal niet. De minimumbelasting bedraagt 1.020 euro per jaar voor een woning. In
Mechelen is dit bijvoorbeeld 3.750 euro per jaar. Een gemeentelijke belasting voor krotten bestond zelfs
niet in Hasselt. De PVDA bond in september 2017 de kat de bel aan met de eis om naast een leegstandtaks
ook een verkrottingstaks in te voeren en effectief te innen1. Op 19 december 2017 werd het belastingreglement “Verwaarloosde woningen en gebouwen” goedgekeurd. Ook in dit reglement toonde de Hasseltse
meerderheid bijzonder weinig ambitie met een minimale krotbelasting van 1.100 euro per jaar. Het blijft
ook zoeken naar een publieke inventaris met de naar schatting 225 leegstaande en/of verwaarloosde
woningen en gebouwen in Hasselt.
Voor de PVDA is het duidelijk dat de Hasseltse reglementering voor gemeentelijke belastingen op leegstaande en verwaarloosde panden grondig dient aangepast te worden. Er moet een ambitieus beleid zijn
tegen leegstand en verkrotting. Alle open ruimtes in de stad worden volgebouwd, maar meer dan 200
panden staan leeg of te verkrotten. Binnen het kader van de huidige wetgeving kan de stad woningen die
langer dan 36 maanden leegstaan onteigenen. Dat is een belangrijke hefboom tegen speculatie, die bij
rechtsmisbruik inzake leegstand of verkrotting ook moet ingezet worden. Als dat niet gebeurt, dan krijgen
we uitwassen zoals vandaag in de stationsbuurt. De opbrengsten van de leegstand- en verkrottingstaks
gaan naar de Hasseltse wooncoöperatie. Eventueel onteigende woningen worden in eigen beheer gerenoveerd en door de wooncoöperatie op de markt gebracht.

1
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TV Limburg, “Groeiende leegstand jaagt de woningprijzen de hoogte in”, 27 juni 2016.
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DRIE. EEN HUURPRIJZENRASTER EN EEN WOONKEURINGSLABEL
OP DE HUURMARKT
De studie “Woonplan Hasselt 2030” schrijft het volgende over de betaalbaarheid van wonen in Hasselt:
“Algemeen gezien evolueert de betaalbaarheid negatief. De negatieve evolutie zit dan vooral bij de private
huurmarkt en in het bijzonder de laagste inkomens, de gepensioneerden en de éénoudergezinnen.” Meer
dan 30 procent van alle woningen in Hasselt worden verhuurd op de private huurmarkt. Bijna 80 procent
betaalt meer dan 625 euro huur per maand. Volgens de PVDA moet er in Vlaanderen een huurprijzenraster
komen. In afwachting daarvan willen we starten met zo’n raster in Hasselt. In een H-raster willen we door
een huurcommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, maximumprijzen
laten vastleggen voor de private huurmarkt, in functie van grootte, kwaliteit, comfort, isolatie, ligging van
de woning. Om te mogen verhuren moet er een woonkeuringslabel zijn. Bij de aflevering van dat label
wordt ook de maximale huurprijs vastgelegd, op basis van de bovenstaande objectieve maatstaven.

VIER. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE
HUISVESTING
Wonen is een universeel basisrecht. De overheid heeft de plicht dat recht op wonen te garanderen. Er is
schaarste op de woningmarkt en die jaagt de prijzen omhoog. Er moeten dringend meer betaalbare woningen komen, wooneenheden die jonge werkende gezinnen in staat stellen op eigen benen te staan. Ook
woningen voor de ouderen, die andere woonbehoeften hebben. En ook voor wie uit de economische boot
valt en geen degelijke betaalbare woning kan vinden. De stad telt vandaag amper 1.743 sociale woningen
(onder de voogdij van de sociale huisvestingsmaatschappijen Cordium en Hacosi). Dat is welgeteld 4,9
procent van het aantal huishoudens in Hasselt. Minder dan 5 procent sociale woningen is erg slecht. Het
gemiddeld voor de Vlaamse centrumsteden ligt op 8,6 procent. Gevolg is dat in Hasselt veel te veel gezinnen op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Maar op zo’n wachtlijst kan je niet wonen. Gevolg is
ook dat er druk is op de private huurmarkt, waardoor de prijzen stijgen.
Het doel van sociale huisvesting is altijd geweest: betaalbare huurwoningen voor iedereen mogelijk maken.
In 1961, toen voor het eerst inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning vastgelegd werden, kwam nog
60 procent van de bevolking in aanmerking voor een sociale woning. Wij willen de sociale huisvesting ruimer
uitbouwen. Dan kunnen we ook de inkomensgrenzen weer optrekken. Mensen met een modaal inkomen
vinden dan weer een plaats in ons modern sociaal huisvestingsbeleid. Door hogere inkomenscategorieën
toe te laten, zullen op termijn ook de huurinkomsten voor de sociale huisvestingsmaatschappijen stijgen.
De Vlaamse regering laat 84 procent van de woonsubsidies naar eigenaars vloeien. Slechts 14 procent gaat
naar sociale huisvesting en slechts 2 procent gaat naar de private huurmarkt. Zo’n scheeftrekking bestaat
in geen enkel ander land. Wij willen een ommekeer en geven sociale huisvestingsmaatschappijen meer
middelen voor de bouw en renovatie van sociale woningen.
De traditionele partijen laten alles over aan de private ontwikkelaars, de vriendjes van de vastgoedbonzen en grote bouwpromotoren. Als de stad iets rond sociale huisvesting moet doen, dan is het minimaal,
vinden ze. Want sociale woningen, dat is ‘een tijdelijke noodoplossing’. Een tijdelijke noodoplossing. Voor
arme sukkelaars. Die er best zo snel mogelijk weer uit weg moeten, naar de private markt die nog heiliger
is dan een heilige koe. En dus worden de regels verstrengd. Er komen tijdelijke contracten in plaats van
woonzekerheid. Er komen nieuwe regels die sociale huurders verbieden een stukje eigendom te hebben.
En als hun inkomen stijgt, zouden sociale huurders moeten verhuizen. Stadsbestuur en Vlaamse regering
proberen van sociaal wonen een sociale lepra te maken. Nochtans zijn onderzoekers en specialisten, mensen uit het middenveld ervan overtuigd dat we naar meer sociale woningen moeten. Ook in onze Grote
Bevraging komt onder de rubriek ‘betaalbare woonstad’ de eis ‘een ambitieus plan voor meer sociale
woningen’ sterk naar voren.
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Volgens de Vlaamse Regering moet elke gemeente minstens 9 procent sociale huisvesting voorzien. Dat is
echt een minimumdrempel. Lager kan niet. De meeste grootsteden in Europa tellen meer dan 20 procent
sociale huisvesting. Hasselt haalt de 9-procentdrempel niet. Daarom bouwen wij elk jaar 150 nieuwe sociale huurwoningen bij.
Daarnaast voorzien we minimaal een derde sociale woningen bij alle nieuwe grote private bouwprojecten
waarvan de stad partner is (bijvoorbeeld door inbreng van grond). In de projecten van de Hasseltse Wooncoöperatie voorzien we een derde sociale woningen en twee derde betaalbare huur- en koopwoningen.
We schakelen ook een versnelling hoger om leegstaande sociale woningen versneld te renoveren. De
sociale huisvestingsmaatschappij Cordium geeft het goede voorbeeld in de Rode Rokwijk te Kuringen. In
deze wijk worden oude (te grote) woningen en appartementen afgebroken en vervangen door een mix van
rolstoeltoegankelijke appartementen, kleine woningen en gaanderijappartementen. Door te opteren voor
appartementsgebouwen met een beperkte bouwhoogte van twee verdiepingen (plus gelijkvloers) kon
de maatschappij 37 extra woongelegenheden bouwen zonder extra (dure) gronden aan te snijden. Deze
aanpak had verder tot gevolg dat er meer ruimte voor groenvoorziening beschikbaar werd.

VIJF. EEN STEDELIJK WINKELPLAN
De nieuwe centrummanager krijgt een budget van 750.000 euro om van Hasselt dé shoppingstad van
Vlaanderen te maken. Hij moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk consumenten hun weg naar Hasselt
vinden en hier zo veel mogelijk uitgeven. Wij zijn niet tegen shoppen, integendeel. Maar het evenwicht
is zoek. Een stad moet vele noden lenigen: cultuur, sport, studie, wonen, rust- en ontspanning. Kortom,
zorgen dat het aangenaam leven is voor iedereen.
Er zijn in Hasselt ongeveer 200.000 vierkante meter aan winkelruimtes beschikbaar. Volgens de centrummanager staan er 115 winkelpanden leeg. De huurprijzen in de Hasseltse binnenstad lopen op van 8.000
euro tot 65.000 euro per maand. De handelspanden zijn meestal in bezit van gespecialiseerde managementgroepen, zoals Redevco en Teychene Invest. Zij hebben totaal geen interesse in de leegstandproblematiek boven de meeste winkels in Hasselt. Zij zijn er mede de oorzaak van dat de binnenstad na acht uur
‘s avonds desolaat en verlaten is. Het getuigt dan ook van weinig gezond verstand dat de stad actief mee
onderhandeld heeft om in de Quartier Bleu maar liefst 22.500 vierkante meters aan winkel- en horeca
ruimte bij te bouwen.
Voor de PVDA is het duidelijk dat ook hier de Hasseltse reglementering voor gemeentelijke belastingen
voor leegstaande en verwaarloosde gebouwen grondig dient aangepast te worden. Winkelpanden die
nu op de inventaris van verwaarloosde gebouwen terechtkomen betalen slechts 1.100 euro per jaar. De
leegstandsvergoeding voor een volledig gebouw in het commercieel centrum is 2.500 euro per jaar. Wij
willen ook hier een verhoging van de leegstandtaks, naar het voorbeeld van Mechelen. Voor de gebouwen die onder het Sociaal beheerrecht langer dan 36 maanden op de leegstand en/of verwaarloosde
gebouwen inventaris staan, zal een procedure tot onteigening worden opgestart, overeenkomstig de wet.
Deze gebouwen worden dan in eigen beheer gerenoveerd of omgebouwd en door de Hasseltse wooncoöperatie op de markt gebracht. We bepleiten ook een bouwstop voor winkels zolang de winkels en
horecagebouwen op de inventaris ‘leegstand en verwaarlozing’ niet zijn weggewerkt. Als we de Hasseltse
binnenstad willen doen herleven, dan kan de lokale middenstand daar een cruciale rol in spelen. We willen
meer kleinschalige projecten promoten en daarvoor de verschillende stadsheffingen op basis van het K.I.
drastisch verlagen.
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3. MOBIELE STAD
De verkeersdrukte neemt toe. Files worden langer, ook in en rondom Hasselt. Wij en het milieu zijn daar
de dupe van. Dat los je niet op met een extra rijstrook tussen Hasselt en Antwerpen. Kijk maar naar Nederland. Daar hebben ze veel geld gestoken in de verbreding van de autosnelwegen. Het beton is amper
droog en de files zijn weer even lang als tevoren. Het groeiende mobiliteitsprobleem los je alleen op door
de oorzaken aan te pakken: een beter woon- en voorzieningenbeleid, een betere stadsplanning, een ander
parkeer- en fietsbeleid. En vooral: een beter openbaar vervoer.
Een degelijk openbaar vervoer is de ruggengraat van een duurzame mobiliteit. De fiets is hét gezonde
alternatief. En voldoende betaalbare initiatieven rond autodelen (Cambio en dergelijke meer). Alleen op
die manier kunnen we werken aan propere lucht in de stad, meer veiligheid op onze wegen en minder
tijdverlies door opstoppingen.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. EEN UITSTEKEND OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT
• We dringen aan op investeringen bij De Lijn: in niet-vervuilende voertuigen en in personeel. Zo verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en de werkomstandigheden en houden we De Lijn in
openbare handen.
• We maken het openbaar vervoer in Hasselt terug gratis zodat veel meer mensen overstappen van de
auto naar de bus.
• We keren onmiddellijk terug naar het vroegere systeem van de H-bussen en voegen er een nieuwe lijn
in twee richtingen aan toe: een verbinding tussen de kernen buiten de grote ring: Kiewit, Kiewit-Heide, Banneuxwijk, Godsheide, Rapertingen, Ter Hilst, Sint-Lambrechts-Herk, Stevoort, Spalbeek, Kermt,
Tuilt, Stokrooie, Kuringen, Sint-Jans-Heide, Kiewit en andersom. Op die manier krijgen we een fijnmazig
net. Iedere Hasselaar heeft immers recht op een bushalte dicht bij de voordeur. De H-bussen beginnen
’s morgens om 5 uur te rijden en blijven dit doen tot middernacht. In de spitsuren rijdt er elke tien minuten een bus. In de daluren wordt dat elke twintig minuten en ’s morgens vroeg en ’s avonds laat om het
half uur. Centrumpendel en boulevardpendel blijven bestaan.
• We maken alle bussen van De Lijn toegankelijk voor mensen met een beperking of met een kinderwagen.
• We streven naar zoveel mogelijk bussen op waterstof.

TWEE. EEN VEILIGE FIETSSTAD
• We willen van Hasselt dé veiligste fietsstad van België maken.
• We maken de binnenstad autovrij. Alleen bewoners, leveranciers (binnen bepaalde uren), openbare
diensten (stadsdiensten, ziekenwagens, brandweer, politie, enz.), gezondheidswerkers (dokters, verplegers…), taxi’s op waterstof, de centrumpendels en bezitters van een parkeerkaart voor personen met
een handicap mogen nog met de auto in de binnenstad rijden.
• De Groene Boulevard en alle straten binnen de kleine ring die nog toegankelijk zijn voor auto’s, worden
omgevormd tot fietsstraten (verbod om fietsers in te halen).
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• Vanuit elke Hasseltse woonkern moet er minstens één veilige rechtstreekse fietsverbinding komen tot
aan de kleine ring. Waar mogelijk is dit met een afgescheiden fietspad, waar dit niet mogelijk is (bij
gebrek aan plaats), moet dit over een fietsstraat, een straat waar fietsers niet mogen ingehaald worden
door ander verkeer.
• Binnen de grote ring en in de wijken en woonkernen wordt de fiets de norm en de auto de gast. Straten
zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30. We richten deze straten zo in dat de zone 30
goed wordt nageleefd en dat fietsers niet over drempels moeten.
• Tussen de verschillende woonkernen komen er veilige fietsverbindingen: afgescheiden fietspaden of
fietsstraten.
• In elke buurt voorzien we toegankelijke en overdekte fietsparkings.

DRIE. BETER WOON-WERKVERKEER – DE INVALSWEGEN VAN EN
NAAR DE STAD
• Spartacus: we trekken de spoorwegverbinding door naar Noord- en Oost-Limburg. Deze sporen liggen
er al. Je hoeft dus geen extra gronden te onteigenen, zoals wel vereist is voor het huidige traject van de
Spartacusverbinding. Op deze sporen kan je zowel treinen als sneltrams laten rijden. Door voldoende
zijsporen aan te leggen, kunnen de treinen de trams voorbij steken. Zo’n vervoersystemen bestaan al,
bijvoorbeeld in Karlsruhe, Duitsland. Zij laten toe om twee doelstellingen te combineren: studenten en
werknemers snel naar hun school of werk brengen, in Hasselt, Leuven, Brussel of Antwerpen (met een
trein die enkel in grote steden stopt). Inwoners die heen en weer gaan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de middelbare school, een groot winkelcentrum, de bioscoop, snel ter plaatse te brengen (met een
tram of lightrail die snel stopt en vertrekt).
• We eisen een nieuw station in Hasselt, met een betere toegankelijkheid voor mensen die moeilijk te
been zijn, voor fietsers en voor kinderkoetsen. We dringen bij de NMBS ook aan op een snelle en
frequente verbinding met Antwerpen en een verdubbeling van het aantal snelle treinen naar Brussel:
om het half uur in plaats van om het uur, zoals dat momenteel ook het geval is voor de treinen vanuit
Antwerpen, Gent en Leuven naar Brussel.
• De automobilisten van buiten de stad worden gestimuleerd om over te schakelen naar het openbaar
vervoer of om hun auto achter te laten aan de rand van de stad. Daarvoor komt er aan elke grote invalsweg een parking met gratis pendelbussen naar de stad en naar de hogescholen.
• Om de parkeerdruk te verlagen stellen we de parkings van warenhuizen, bedrijven en stadsdiensten ’s
nachts en in het weekend open voor buurtbewoners.
• Binnen de kleine ring zijn de parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners, diensten, zorgverstrekkers en bezitters van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

VIER. AUTODELEN
• Zolang de bovenstaande alternatieven niet goed zijn uitgebouwd, blijven mensen afhankelijk van een
auto. Bovendien is een auto in een aantal gevallen ook handig: een grote voorraad boodschappen doen,
met zieke grootouders naar een familiefeest gaan, vrienden helpen verhuizen…
• We kiezen ervoor om het resterende autoverkeer zo duurzaam mogelijk te maken. We stimuleren een
autodeelsysteem, zoals Cambio, dat daarvan vertrekt. Zoals de stad Utrecht dat doet, kan ook Hasselt
gunstige voorwaarden onderhandelen via een openbare aanbesteding. De beste en goedkoopste aanbieder krijgt het contract binnen om Hasselt te bedienen gedurende vijf jaar.
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VISIE
Snel op je werk geraken, veilig op school, in de sportclub, bij je vrienden of familie: mobiliteit is een basisrecht in een democratische samenleving. Het is vandaag ook een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling,
die elk jaar opnieuw een half miljoen voortijdige slachtoffers maakt in Europa.
Het huidige stadsbestuur heeft geen samenhangende visie op mobiliteit. Het schafte de gratis bussen
af, met als gevolg dat het aantal gebruikers met een kwart (in de week) tot één derde (in het weekend)
daalde. Het gooide het busnet met onze H-bussen volledig overhoop, met als gevolg dat verschillende
trajecten langer werden, andere trajecten verdwenen, opstapplaatsen zijn ontstaan zonder bushokjes en
– omgekeerd – bushokjes zonder opstapplaatsen. Gevolg: bezoekers en studenten, bewoners uit de deelgemeenten gaan steeds vaker de auto nemen om naar de stad te komen, waar een groeiend probleem van
(betaalbaar) parkeren ontstaat.
Wij willen een coherente visie op mobiliteit, met een degelijk openbaar vervoer als ruggengraat en veel
ruimte voor fietsers en voetgangers. Het mobiliteitsbeleid staat ook niet los van het woonbeleid en de
ruimtelijke ordening. Meer betaalbare woningen in de stad zijn broodnodig om het mobiliteitsprobleem
mee op te lossen. Wonen in de stad is nu veel te duur. Daarom trekken jongeren naar het platteland. Zij
zitten dan tot het einde van hun dagen vast aan de auto. Een goed mobiliteitsbeleid begint met betaalbaar
wonen in de stad. We moeten daar veel meer aandacht aan besteden. Het stadsbestuur moet zelf meer
initiatieven nemen om betaalbare woningen te installeren (zie daarover het programmapunt ‘Betaalbare
woonstad’).
Om het verkeer hier en nu veiliger en vlotter te maken, zijn er snelle ingrepen nodig. We streven naar een
trendbreuk en willen dat in 2030 het overgrote deel van het vervoer en de verplaatsingen in de Hasseltse
regio te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer gebeurt. Dat is een noodzaak om de stad gezond
te maken. Heel wat mensen zijn bereid om de auto te laten staan, als er efficiënte, betaalbare en veilige
alternatieven zijn. Het gaat hier dan niet over punten en komma’s, maar over een nieuwe aanpak van de
Hasseltse mobiliteit. Structurele investeringen in openbaar vervoer, in fiets- en voetgangersinfrastructuur,
in nieuwe manieren om ons te verplaatsen.

ÉÉN. EEN UITSTEKEND OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT
Een uitstekend openbaar vervoer is de ruggengraat van een goed mobiliteitsbeleid. Op dit moment zien
we een verschraling van het aanbod. Vroege en late bussen worden afgeschaft. De reistijden zijn vaak
veel te lang door de ommetjes die bussen moeten maken in het versnipperd landschap. In verschillende
delen van Limburg rijden geen treinen, noch bussen. Limburgers zijn veroordeeld tot de auto. We hebben
nu vooral nood aan snelle en frequente verbindingen tussen een aantal grotere knooppunten, zodat je met
het openbaar vervoer minstens even snel op je bestemming kan zijn als met de auto.
Onder de rubriek ‘Mobiele stad’ in onze Grote Bevraging kwam de eis ‘Voer de gratis bussen terug in’ als
eerste prioriteit naar voren. Vandaag hebben 130 steden in de wereld, waaronder 56 Europese steden, een
vorm van gratis openbaar vervoer. Het afschaffen van de tickets leidde overal tot een spectaculaire groei
van reizigers. Tegenover het wegvallen van de ticketinkomsten staat het wegvallen van de kosten voor
automaten, controleurs en ontwaardingstoestellen. Gratis openbaar vervoer kan een sleutelmaatregel zijn
om mobiliteit duurzamer en laagdrempeliger te maken. In Hasselt hebben we daar in het verleden al eens
van mogen proeven. Gratis openbaar vervoer heeft natuurlijk een maatschappelijke kost. Maar auto’s hebben dat ook. Een derde rijstrook tussen Hasselt en Antwerpen is peperduur. De subsidies voor bedrijfswagens kosten ons meer dan 4 miljard euro per jaar. Gratis openbaar vervoer is een keuze. Wij vragen dat De
Lijn investeert in gratis openbaar vervoer in de centrumsteden. De gratis bussen in Hasselt kostten De Lijn
3,5 miljoen euro per jaar. Als je dat vergelijkt met de 4 miljard euro die we vandaag aan bedrijfswagens
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geven – maar liefst 1.000 keer zoveel – dan is het duidelijk dat het over politieke keuzes gaat. Naast deze
3,5 miljoen euro legde Hasselt 1,5 miljoen euro bij, uit de algemene middelen van de stadskas. Vandaag
legt zij nog steeds 1,3 miljoen euro bij, zonder de gratis bussen. Het stadsbestuur investeert nu 53,7 miljoen
euro in een nieuw stadhuis. En 54 miljoen euro in een parking onder de Quartier Bleu. Keuzes.
Tot slot willen we werk maken van goede verbindingen. De verandering van het H-busnet was een besparingsmaatregel. Er zijn minder bussen naar het centrum, ’s avonds zijn er bijna geen bussen meer. We dringen daarom aan bij De Lijn om het vroegere H-systeem terug in te voeren, met behoud van centrumpendel
en boulevardpendel en met een verbinding tussen de verschillende woonkernen buiten de Grote Ring. We
organiseren inspraak van de buurtbewoners over de uitbouw van deze verbinding. Enkel zo bouw je een
sterk openbaar vervoer uit. Ons uitgangspunt is basismobiliteit: voor iedereen een halte op wandelafstand.
Slechts op die manier motiveer je mensen om het openbaar vervoer te nemen.

TWEE. EEN STAD MET VEEL RUIMTE VOOR FIETSERS EN
VOETGANGERS
Vandaag worden fietsers en voetgangers in Hasselt nog te vaak als tweederangs gebruikers van de straat
behandeld. Het overgrote deel van de verplaatsingen tussen de verschillende kernen van Hasselt gebeurt
met de auto. Voet- en fietspaden zijn vaak slecht onderhouden of gewoon onbestaande. Het zogenaamde
netwerk van fietssnelwegen bestaat enkel op de tekentafels.
Zo’n 80 procent van de deelnemers aan onze Grote Bevraging vindt dat de stad werk moet maken van
een ambitieus fietsplan. Zo’n fietsplan omvat fietsstraten op de Groene Boulevard en in de binnenstad,
fietsverbindingen tussen de verschillende woonkernen en de stad en tussen de verschillende woonkernen
onderling.
Wij willen de woonwijken herinrichten op maat van de fietsers en wandelaars. Zoveel mogelijk afgescheiden fietspaden. Ook een kleine borduur kan volstaan. Maar er moet een fysieke scheiding zijn. Invalswegen voor fietsers en grote verbindingswegen waar geen afgescheiden fietspad ligt, worden omgevormd
tot zone 30. Auto’s worden op die straten bezoekers, de zone 30 wordt duidelijker aangegeven en door de
inrichting van de straten gemakkelijker gehandhaafd.
Waar fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen, vermijden we zoveel mogelijk contact. Verkeerslichten moeten eenduidige informatie geven: groen betekent veilig oversteken. Waar dat
vandaag niet het geval is, wordt een conflictvrij kruispunt gecreëerd. Daarbij krijgen alle voetgangers en
fietsers samen groen terwijl het gemotoriseerd vervoer in alle richtingen rood licht heeft. Zo kunnen fietsers ook in één keer een kruispunt oversteken, in plaats van in twee of drie keer.
Om van Hasselt een fietsstad te maken, moet fietsen ook eenvoudig en aangenaam zijn. We bouwen het
systeem van deelfietsen verder uit en we voorzien daarbij ook bakfietsen. Zo kan iedereen zonder de wagen naar de winkel of de crèche. We zorgen voor fietsparkings in elke buurt, zodat fietsers hun fiets kwijt
kunnen. We voorzien fietsenstallingen zowel in woonwijken als bij werk-, winkel en recreatiegebieden.

DRIE. BETER WOON-WERKVERKEER – DE INVALSWEGEN VAN EN
NAAR DE STAD
Elke dag rijden 40.000 mensen Hasselt binnen en buiten. Mensen die gaan of komen werken, studeren,
shoppen, familie of vrienden bezoeken. Als we niet investeren in fatsoenlijke alternatieven, dan zal het
aantal auto’s blijven stijgen. Één alternatief is de Spartacus-verbinding met Noord- en Oost-Limburg. Het
is correct om te investeren in deze lijnen. Maar het is absurd om daarbij geen gebruik te maken van de
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bestaande spoorwegen. Op deze lijnen kunnen perfect lightrailtreinen rijden, die even snel stoppen en
terug vertrekken als trams.
Daarnaast moeten ook de vroege en late bussen terug rijden. Nu is het bijna onmogelijk om ’s morgens
vroeg op je werk te geraken of ’s avonds laat nog thuis te geraken.
Aan de Grote Ring willen we in totaal zeven grote park-and-rides installeren (nu zijn er drie). Op die manier
houden we het groeiende verkeer uit de woonwijken. Met huurfietsen en elektrische pendelbussen kunnen de bezoekers naar de stad gebracht worden. De pendelbussen moeten om de 5 minuten rijden in de
piekuren, om de tien minuten buiten de piekuren en om de 15 minuten ’s avonds en ‘s zondags.
Tot slot organiseren we in elke wijk overleg met de bewoners over het parkeerbeleid in hun wijk. Hoe
minder auto’s in de stad, hoe lager de parkeerdruk. We gaan onderhandelingen aan om de parkings van
bedrijven, warenhuizen en stadsdiensten ’s avonds en ’s nachts open te stellen voor buurtbewoners, zodat
ook op korte termijn parkeren minder een probleem wordt. 75 procent van de mensen die we bevraagden,
willen dit.

VIER. EEN AUTODEELSYSTEEM MET MILIEUVRIENDELIJKE AUTO’S
Dat we de ‘koning’ auto willen onttronen in Hasselt betekent niet dat de auto een paria wordt. Zolang de
bovenstaande alternatieven niet goed zijn uitgebouwd, gaan heel veel mensen nog afhankelijk blijven
van een auto. Bovendien is een auto in een aantal gevallen ook gewoon handig of zelfs noodzakelijk: een
grote voorraad boodschappen doen, met zieke grootouders naar een familiefeest gaan, vrienden helpen
verhuizen…
We kiezen ervoor om het resterende autoverkeer zo duurzaam mogelijk te maken. We stimuleren een
autodeelsysteem dat daarvan vertrekt. Zoals de stad Utrecht dat doet, kan ook de stad Hasselt gunstige
voorwaarden onderhandelen via een openbare aanbesteding (met Cambio en andere aanbieders van autodeelsystemen).
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4. GROENE, LEEFBARE EN
GEZELLIGE STAD
Stel je voor: na je werk uitrusten op een bankje in de schaduw van wat bomen, de geur van kruiden en
bloemen, ravottende kinderen op een veldje, een wandelende buurman die je begroet, het zachte ruisen
van het riet in een beekje. En dat op wandelafstand van je huis. Klinkt goed, toch? In veel Europese steden
is dit realiteit. Maar niet in Hasselt. Hasselt groeit. De druk op het weinige groen neemt toe. De stad pakt
vandaag uit met het ene grote bouwproject na het andere. Quartier Bleu, BOOKS, Zuidzicht, het Ursulinenhof… Vele nieuwe en chique stenen voor zij die het kunnen betalen.
Wij zien dat anders. Voldoende stadsgroen draagt bij tot schonere lucht, minder CO2 en verkoeling in
een opwarmende stad. Genoeg openbare ruimte brengt mensen bij elkaar. Wij investeren in een stad op
mensenmaat, met openbare parken, stadstuintjes, zithoekjes, bankjes en pleintjes waar het fijn is om te
vertoeven. Waar je op je gemak even kan uitrusten, zonder meteen iets te moeten consumeren op een
terrasje. We keren het tij om. Hasselt wordt een stad die ontwikkelt op het ritme van haar bewoners, niet op
het ritme van de projectontwikkelaars. We stimuleren lokaal ondernemerschap en kleinschaligheid, tegen
de eenheidsworst van de grote winkelketens. We zetten in op het behoud van het historisch patrimonium:
het Begijnhof, het Oud Gasthuis, de Herkenrodekazerne en alle andere historische pareltjes moeten in
handen van de stad blijven. Wij maken van Hasselt een leefbare stad met karakter. Een stad voor iedereen.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. IEDERE WIJK ZIJN PARK
• Wij willen een openbaar park in elke wijk, waar Hasselaren en bezoekers tot rust kunnen komen,
kunnen picknicken, spelen, sporten, elkaar ontmoeten. Meer groen in de stad bevordert de mentale en fysieke gezondheid van de bewoners, het bevordert het sociale leven en het verkoelt de
stad.
• We voorzien nieuwe en bestaande parken en pleintjes van gevarieerde beplanting. Geen kale
grasvelden, maar een diverse begroeiing van loof- en fruitbomen, struiken, nectarplanten (zeer
belangrijk voor de bijen).
• We voorzien de groene ruimten waar mogelijk van waterpartijen. We onderzoeken op welke
plaatsen we ingebuisde waterlopen als de Helbeek en de Bremstraatbeek terug kunnen openleggen en voorzien wandelmogelijkheden langs de oevers.
• Wij stellen de grote tuin van de gouverneur open voor het publiek tussen negen uur ’s morgens
en zes uur ‘s avonds en we bespreken met de Minderbroeders onder welke voorwaarden ook zij
hun tuin toegankelijk willen maken voor iedereen.
• We zoeken actief naar nieuwe ruimten waar tijdelijk of permanent een parkje, een ecologisch
stadstuintje of een openbaar plein kan aangelegd worden. We denken aan braakliggende terreinen, leegstaande industriële gronden en voormalige parkings.
• Naast parken en openbaar groen promoten we actief de aanleg van groene stadshoekjes, gevelbegroeiing, tegeltuintjes, groendaken en balkontuintjes bij openbare gebouwen en private
woningen of appartementen. Dit onder deskundige begeleiding van de stedelijke groendienst.
• De vergroening van de buurt doen we in samenwerking en overleg met Natuurpunt Hasselt,
buurtbewoners en scholen. We zijn voor een heroprichting van de Stedelijke Adviesraad Leefmi-
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lieu (SAL). Milieuvergunningen en belangrijke uitbreiding van bedrijven moeten aan deze raad ter
advies worden voorgelegd.
In schoolomgevingen voorzien we extra begroeiing. Speelplaatsen hoeven geen betonnen pleinen te zijn. We voorzien ze van gevarieerde beplanting. Dit bevordert de luchtkwaliteit, het concentratievermogen en de speelmogelijkheden van de kinderen.
We verminderen alle grote gebetonneerde oppervlaktes zoveel als mogelijk. Dit voor een betere
opname van het regenwater in de bodem bij hevige regenval. Grote gebetonneerde pleinen als
het Dusartplein en Molenpoortplein zijn voorbeelden van hoe het echt niet moet.
We eisen een groenplan bij elk nieuwbouwproject. We bekijken daarbij hoe het bestaande groen
maximaal beschermd kan worden en hoe nieuwe beplanting geïntegreerd kan worden in het
bouwproject.
We maken een inventaris op van kleine natuurlijke landschapselementen, zodat dit beschermd
kan worden en niet ongemerkt verdwijnt.
We stellen een stadsecoloog aan, die een globale visie op de stedelijke ecologie uitwerkt en
deze visie over de verschillende beleidsterreinen heen in de praktijk brengt.

TWEE. EEN GEZELLIGE EN LEEFBARE STAD
• We maken van de binnenstad weer een levende binnenstad, geen nachtelijke spookstad. Dit
doen we door de leegstand boven winkels aan te pakken en het wonen in het centrum weer
betaalbaar te maken (zie programmapunt ‘Betaalbare woonstad’) en door de auto’s die niet in
de binnenstad hoeven te zijn, weg te houden (zie programmapunt ‘Mobiele stad’).
• We voorzien openbare pleinen, gezellige zithoekjes en parken van extra bankjes, gratis drinkwaterfonteintjes en openbare eco-toiletten. Zo kunnen Hasselaren en bezoekers elkaar beter
ontmoeten.
• We installeren in de binnenstad, wijken en deelgemeenten voldoende vuilnisbakken die goed
worden onderhouden en regelmatig geledigd. Dit voorkomt zwerfafval.
• We installeren ondergrondse containers op wandelafstand van appartementen en woningen
zonder tuin.

DRIE. EEN AUTHENTIEKE STAD MET KARAKTER
• Het waardevol Hasselts patrimonium als het Begijnhof, het Oude Gasthuis, de Herkenrodekazerne, het Hotel van de Gouverneur, het oude stadhuis… beschermen we en houden we in publieke
handen.
• Deze historische pareltjes richten we in zodat ze openbaar toegankelijk zijn en een publieke
functie behouden. We geven bewoners inspraak in de herbestemming.
• In grote panden als het Hotel van de Gouverneur of het Oud Gasthuis installeren we betaalbare
woningen en studio’s.
• Wij beschermen en behouden de karakteristieke volkscafés als de Augustina, de Cambrinus of
de Uilenspiegel.
• We voeren steunmaatregelen in voor kleine zelfstandigen die zich in de binnenstad willen vestigen. Zo halen we terug wat diversiteit en kleinschaligheid naar de stad, als remedie tegen de
eenheidsworst van de grote winkelketens.
• We stellen een stedelijke bouwmeester aan die toeziet op de leefbaarheid, gezelligheid en het
historische karakter van de stad.
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VISIE
ÉÉN. IEDERE WIJK ZIJN PARK
Een groene stad met voldoende openbare plekken waar je even kan uitrusten. Een stad met schone lucht
en bomen die verkoelen. Voldoende bankjes waar buurtbewoners of bezoekers kunnen keuvelen onder
een boom. Spelende kinderen op een grasveldje of in een stadsbos, joggers door het park, het ruisen van
riet in een helder poeltje. En dat op loopafstand van je huis. Klinkt goed, toch? In veel Europese steden is
dit realiteit. Maar in Hasselt is dit voor de meeste bewoners alleen iets om van te dromen.
Hasselt groeit en breidt uit. De druk op het weinige groen in onze stad neemt toe. Hasselt heeft alsmaar
minder groen. De bevolkingsdichtheid en de bebouwde oppervlakte in Hasselt nemen toe. Tegelijk neemt
het aandeel appartementen ten opzichte van alle woongelegenheden toe. Meer gezinnen wonen dus in
een appartement zonder tuin, wat de vraag naar openbaar groen doet toenemen. En toch bengelt Hasselt
helemaal achteraan op vlak van bereikbaarheid van openbaar buurtgroen: amper één op twee Hasselaren
woont op wandelafstand (400 meter) van een park om in te sporten, spelen, rusten of mensen te ontmoeten. Ter vergelijking: in Leuven, Gent en Antwerpen is dat vier op vijf.
De vergroening van de stad is voor het huidige stadsbestuur geen prioriteit. De laatste jaren kwam er hier
en daar wel een parkje bij, maar door de snelle stadsuitbreiding verdween er vooral veel groene ruimte
in en rond de stad. Denk maar aan de groene rand net buiten de Grote Ring in Rapertingen, waar nieuwbouwwijken in de plaats kwamen van de uitgestrekte velden. Denk aan De Groene Delle waarvan bijna
een derde (31,7 van de 102 hectare) bedreigd wordt door industriële uitbreiding. Het huidige stadsbestuur
gaf zelfs positief advies om van de Groene Delle een watergebonden industriegebied te maken. Of denk
maar aan het stadspark, dat wordt ingeperkt voor een nieuwe parking.
Meer groen in de stad is een belangrijke voorwaarde voor de gezondheid en de leefbaarheid. Het heeft
een positieve invloed op het mentale en fysieke welzijn van de inwoners. Het zet aan tot spelen, sporten
en elkaar ontmoeten. Samen uitrusten op een bankje, samen tuinieren in de stadstuintjes, samen denken
over de aanplanting van nieuw buurtgroen.
Meer stadsgroen draagt ook bij tot schonere lucht, minder fijn stof en verkoeling in tijden van klimaatverandering. Dat is nodig, want boven het asfalt en beton lopen de temperaturen in een dichtbebouwde
omgeving sneller op. Meer beplanting in de stad zorgt bovendien voor een grotere opname van CO2, een
van de broeikasgassen die aan de basis ligt van de klimaatopwarming. Minder gebetonneerde oppervlakten en meer beplanting zorgen ervoor dat de bodem meer water kan opnemen in geval van hevige
regenval. Bovendien zorgen verbindingen tussen de groene ruimtes in en rond de stad, samen met een
gevarieerde beplanting en het aanleggen van waterpartijen voor de bescherming van de biodiversiteit
in de stad.
Genoeg redenen dus om juist wél te investeren in voldoende parken, hoekjes en groene ruimtes. Er zijn
tal van mogelijkheden. Eerst en vooral moet het bestaande groen beschermd worden. Al te vaak verdwijnt
groen aan de stadsrand voor nieuwbouw, meestal zonder enige inspraak van de omwonenden.
Ten tweede moeten de parken die er vandaag al zijn, maar niet toegankelijk zijn voor het publiek, toegankelijk gemaakt worden. Denk daarbij aan de grote tuin van de gouverneur. Deze tuin bedraagt 8.500 m²
of twee voetbalvelden. De PVDA voert al twee jaar actie voor de openstelling van de gouverneurstuin. De
tuin is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 2002 is de Vlaamse overheid bevoegd voor het
onderhoud ervan. Dat onderhoud wordt betaald met belastinggeld. In 2005 bedroegen de onderhoudskosten voor de tuin exact 27.181,48 euro. Het is logisch dat de tuin toegankelijk is voor buurtbewoners,
bijvoorbeeld tussen 9u00 ’s morgens en 18u00 ’s avonds. De gouverneur kan perfect gebruik maken van
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het bestaande provinciehuis voor zijn ambtelijke verplichtingen. En daarnaast is er de tuin van de Minderbroeders. Wij willen met hen onderhandelen voor de openstelling van de tuin voor het publiek.
Ten derde zoeken we actief naar nieuwe – grote of kleine – ruimten waar tijdelijk of permanent groen kan
aangelegd worden. Braakliggende terreinen, leegstaande industriële gronden, parkings die in het centrum
niet meer gebruikt zullen worden (zie programmapunt mobiliteit), vormen we tijdelijk of permanent om tot
een park, ecologisch stadstuintje, gezellige zithoek of openbaar plein.
Tot slot willen we de kwaliteit van het bestaande groen verbeteren. Louter grasvelden met hier en daar een
boom is onvoldoende. We willen daarom parken, hoekjes en openbare tuinen met een diverse begroeiing
van inheemse bloemenvelden, loof- en fruitbomen, voldoende nectarplanten voor de bijen. Dit verhoogt
de biodiversiteit in de stad en vergroot de ontspanningsmogelijkheden in de parken. Kinderen kunnen zich
verstoppen, fruit plukken, stoeien. Voldoende bomen zorgen voor schaduw en verkoeling van de stad in
tijden van klimaatopwarming. Ze zorgen voor een grotere opname van CO2 en voor schonere lucht.
We voorzien dit buurtgroen van waterpartijen, zoals natuurlijke poeltjes, vijvers en stromende waterlopen.
Bestaande ingebuisde waterlopen als de Helbeek en de Bremstraatbeek leggen we waar mogelijk weer open.
Net als voldoende beplanting in de stad, zorgt voldoende water door de verdamping voor verkoeling van de
stad. In een koelere stad is minder energie nodig voor airco en andere energievretende verkoelingssystemen.
Naast parken en openbaar groen promoten we actief de aanleg van groene stadshoekjes, gevelbegroeiing, tegeltuintjes, groendaken en balkontuintjes in en op openbare gebouwen en private woningen. Dit
onder deskundige begeleiding van de stedelijke groendienst. We voorzien subsidies voor huurders en
eigenaars om hun woonomgeving te vergroenen.
Ook in schoolomgevingen, waar de luchtkwaliteit extra belangrijk is, voorzien we extra begroeiing. Speelplaatsen hoeven geen betonnen pleinen te zijn maar voorzien we van diverse beplanting en waterdoorlatende oppervlakken. Dit bevordert de luchtkwaliteit, het concentratievermogen en de speelmogelijkheden
van de kinderen.
Investeren in groen betekent ook investeren in mensen die het groen onderhouden. In plaats van te besparen op stadspersoneel, zoals de laatste jaren schering en inslag was, willen wij een samenwerking met
nieuw stadspersoneel en met de sociale werkplaats BEWEL. Personeel dat opgeleid wordt om het groen
en de openbare ruimten te onderhouden en te respecteren. Dat advies kan geven bij het aanleggen van
een tegeltuintje, daktuintje of stadstuintje. Dit werk besteden we niet uit aan privéondernemingen (zie
programmapunt ‘Werkende stad’).
Tot slot stellen we een stadsecoloog aan, die een globale visie op de stedelijke ecologie uitwerkt en deze
visie over de verschillende beleidsterreinen heen in de praktijk brengt.

TWEE. EEN GEZELLIGE EN LEEFBARE STAD VOOR IEDEREEN.
’s Avonds wat rondkuieren, naar het theater of de cinema gaan, je inkopen doen bij een Hasseltse zelfstandige. Dat zit er niet meer in vandaag in Hasselt. Alles wordt vandaag uitverkocht aan winkelketens. Waar
is de gezelligheid naar toe in Hasselt? ’s Avonds lijkt het wel een spookstad. Dat is de getuigenis van een
geboren en getogen Hasselaar, die zijn stad heeft zien veranderen in een winkelparadijs. ‘Ik koop, dus ik
ben’, lijkt de slogan waarmee het huidig stadsbestuur haar stad promoot aan de buitenwereld. Maar wat
met de leefbaarheid van de binnenstad?
Het is al lang geweten: de leegstand boven winkels in de binnenstad neemt niet af. Heel wat appartementen boven grote winkelketens staan leeg. Leegstand boven winkelpanden aanpakken is duidelijk geen
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prioriteit voor dit stadsbestuur. Hasselt heeft bijna de laagste leegstandstaks van alle Vlaamse centrumsteden (zie programmapunt ‘Betaalbare woonstad’). Nochtans zorgt het stimuleren van de verhuur van de
appartementen boven winkels ervoor dat er een levende, gezellige binnenstad ontstaat waar mensen ’s
avonds durven wandelen. Geen lege, dode straten na sluiting van de winkels, wel een veilige omgeving.
Een bewoonde binnenstad is ook bevorderlijk voor de middenstand, die nu moet opboksen tegen de grote
winkelketens.
Een leefbare binnenstad is een stad waar geleefd kan worden. Maar ook een stad die gezellig en toegankelijk is voor iedereen. Een stad die niet alleen gericht is op commercie en consumeren. Een stad waar je
kan ontmoeten en leven. Dat is nu hoe langer hoe minder het geval. Wil je in Hasselt op je gemak even uitrusten? Moet je dringend naar het toilet of wil je graag iemand ontmoeten? Veel andere mogelijkheden dan
een betalend terrasje zijn er niet. Wij geven de stedelijke ruimte weer aan de mensen. Wij richten de stad
in op mensenmaat, niet op de maat van de commercie. We voorzien openbare pleinen, gezellige zithoekjes
en parken van extra bankjes, picknickmogelijkheden, gratis drinkwaterfonteintjes en gratis toiletten. Op
deze manier kan iedereen een aangename tijd doorbrengen in de stad, niet enkel diegenen met een dik
gevulde portemonnee.
We installeren in de binnenstad, wijken en deelgemeenten voldoende vuilnisbakken die goed worden
onderhouden en regelmatig geleegd. Dit voorkomt zwerfafval. Vuilnisbakken worden voorzien van sorteerbakken zodat recyclage van het afval makkelijker wordt. Op wandelafstand van appartementsblokken
en woningen zonder tuin installeren we ondergrondse afvalcontainers. Daar kan je snel en gemakkelijk
terecht voor de sortering van je huishoudelijk afval. Dit voorkomt sluikstorten en voorkomt dat afvalzakken
te lang op een klein balkon moeten blijven staan.

DRIE. EEN AUTHENTIEKE STAD MET KARAKTER
Vorig jaar stond de provincie op het punt het Begijnhof te verkopen aan projectontwikkelaars. Geen geld
voor renovatie, zo klonk het. Vele Hasselaren kwamen samen met de PVDA in actie om dat tegen te houden. Resultaat: het Begijnhof blijft een groene long in de stad, toegankelijk voor iedereen. We zijn heel fier
dat daar ook gehoor aan gegeven werd. Maar we blijven waakzaam. Het Begijnhof is niet de laatste site
die bedreigd wordt. Het stadsbestuur verkocht het Oud Gasthuis – een van de oudste gebouwen in Hasselt
– aan een private projectontwikkelaar om er een luxehotel in te bouwen. Op de mooie ruime binnenplaats
van de Herkenrodekazerne komt een hoge woontoren. De karakteristieke historische gebouwen worden
hoe langer hoe meer verpatst aan de meestbiedende. Dat gaat ten koste van de eigenheid van onze stad.
Wij willen een authentieke en gezellige stad, geen eenheidsworst met identieke winkelketens die je overal
ter wereld terugvindt.
Door kortzichtig geldgewin van de bouwpromotoren verdwijnt het oorspronkelijke gezicht van de stad.
Meer en meer oude, karakteristieke gebouwen worden verkocht en afgebroken en meer en meer grote
torens bepalen nu het stadsbeeld. Het prestigieuze nieuwe stadhuis – 53,7 miljoen euro – is daar maar
één voorbeeld van. Hasselt is meer dan prestige alleen. Wij houden historische panden en gebouwen als
het Begijnhof, het Oud Gasthuis, de Herkenrodekazerne, het Hotel van de Gouverneur in publieke handen.
We geven de Hasselaren inspraak in de eventuele herbestemming van deze historische gebouwen. Deze
historische schatten richten we in zodat ze openbaar toegankelijk zijn en een publieke functie behouden.
Denk aan ateliers voor artiesten, multifunctionele ruimtes voor verenigingen, studieruimtes, evenementenlocaties, ruimten waar scholen activiteiten en voorstellingen kunnen organiseren …
In grotere historische panden als het Oud Gasthuis of het Hotel van de Gouverneur installeren we betaalbare woningen en studio’s voor jong en oud. Het Hotel van de Gouverneur is geschikt voor een dertigtal
betaalbare éénslaapkamerappartementen.
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De weinig overgebleven historische gebouwen die niet van de stad zijn, zoals de brasserie Augustina en
de café Uilenspiegel worden binnenkort afgebroken ten voordele van alweer een prestigieus bouwproject. De Uilenspiegel wordt omgetoverd tot…bankgebouw, aangevuld met vier peperdure lofts. Daarbij
nog eens 58 ondergrondse parkeerplaatsen maar geen enkele fietsenstalling voor bezoekers. Hoezo het
autoverkeer buiten de stad houden? Wij willen herkenbare en karakteristieke volkscafés als de Augustina,
de Cambrinus of de Uilenspiegel beschermen en behouden. Al deze authentieke plaatsen dragen bij aan
de gezelligheid en de herkenbaarheid van onze stad.
We promoten tot slot kleinschaligheid. Winkels mogen ook speciaal zijn. We geven ruimte aan lokale initiatieven van mensen met unieke ideeën. Met kleding of producten die je niet overal tegenkomt. Daarom
voeren we steunmaatregelen in voor kleine zelfstandigen die zich in de binnenstad willen vestigen. Zo
halen we weer wat diversiteit naar binnen, tegenover de eenheidsworst van de grote winkelketens die je
terugvindt van Kortrijk tot Arlon. We stimuleren ook buurtinitiatieven als ruil- en tweedehandswinkels waar
afgedankte spullen een tweede leven krijgen. En herstelateliers, waar je je kleding, huisraad of fiets kan
laten herstellen in plaats van ze weg te moeten gooien.
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5. VEILIGE STAD
Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel gaan en kunnen buurten: dat is een basisrecht
voor iedereen. Veiligheid is een thema dat vele facetten omvat: doortastende maatregelen tegen criminaliteit en geweld, veilig verkeer, veilige huisvesting, veiligheid op het werk. Onder dit programmapunt
bespreken we onze maatregelen tegen criminaliteit en geweld. Veilig verkeer, veilig wonen, veilige huisvesting, veilig werk worden besproken onder de programmapunten die specifiek over deze thema’s gaan.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN
• We gaan voor laagdrempelige politiekantoren die dag en nacht open zijn.
• We herwaarderen de rol van de wijkagent.
• We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen. Hier kunnen de prioriteiten
inzake preventie en veiligheid in de wijk besproken worden.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF BESTRAFFEN
• We bestraffen fysiek geweld en fysieke criminaliteit effectief. Straffen heeft een afschrikkende rol. Dat
betekent niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden. Het betekent wel dat straffen
effectief uitgevoerd worden.
• Nultolerantie voor georganiseerde misdaad.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
• We verbeteren sociale controle (mensen helpen mensen), door de mix van verschillende bevolkingsgroepen, meer hulp van buurtwerkers bij de integratie en verstandhouding tussen deze bevolkingsgroepen en door het terug aannemen van wijkwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.
• We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij echte problemen schakelen
we justitie in.

VIER. HET SLACHTOFFER CENTRAAL STELLEN
• We waarderen het werk van de dienst slachtofferhulp en bouwen deze dienst verder uit.
• Bij kleine buurtcriminaliteit gaan we vooral voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze
hebben aangericht bij slachtoffers.

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE BASISRECHTEN VOOR IEDEREEN
• We ijveren voor meer financiering voor het onderwijs, voor het recht op fatsoenlijk werk voor iedereen
en voor het behoud van een sterke sociale zekerheid. Investeren in onderwijs en sociale basisrechten is
investeren in mensen en hun toekomst. Enkel zo droog je de visvijvers voor kleine en grote criminaliteit
in achtergestelde wijken uit.

STADSPROGRAMMA HASSELT 2018

43

ZES. TERREUR-REKRUTERING AANPAKKEN.
• We concentreren ons op de rekruteringslijnen en communicatielijnen van de ronselaars voor het jihadi-terrorisme.
• We betrekken families en scholen in de strijd tegen jihadi-terrorisme.

ZEVEN. RESPECT VOOR DEMOCRATISCHE RECHTEN BEHOUDEN
• Een goed veiligheidsbeleid toont respect voor de democratische rechten en holt ze niet uit. Het onveiligheidsgevoel mag niet als excuus dienen om het recht op vrije meningsuiting, op privacy, op organisatie
te verbieden.
• Zo ijveren wij onder meer voor een transparant camerabeleid. Het aantal camera’s in de stad stijgt. Maar
het maken van beelden is onderworpen aan strikte regels. Wij willen erop toezien dat die regels ook
effectief worden nageleefd.

VISIE
Elke Hasselaar moet zich veilig kunnen voelen, zowel in zijn wijk als in zijn stad. In de Grote Bevraging van
de PVDA in het najaar van 2017 kwam het thema ‘veiligheid’ als vijfde belangrijkste thema uit de bus, na
armoede, wonen, mobiliteit en gezelligheid.

ÉÉN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN
De PVDA voerde actie voor het openhouden van de wijkkantoren van de politie. Bereikbare wijkagenten,
dichtbij de mensen: dat is cruciaal om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Camera’s en interventieteams
kunnen niet wat de wijkagent kan. Deze laatste kent de pappenheimers en de problemen in de wijk en kan
preventief werken, problemen vroeg opmerken en er iets aan doen voor ze ontsporen in criminaliteit. Wij
willen het stedelijke veiligheidsplan besproken zien in wijkvergaderingen waar de korpschef en de burgemeester hun prioriteiten komen voorstellen. Wij willen dat inwoners, verenigingen en belanghebbenden
een stem hebben in het bepalen van de prioriteiten voor preventie en veiligheid in hun wijk.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF BESTRAFFEN
Geweld en criminaliteit moeten in al hun vormen worden bestraft. Bestraffing heeft immers een afschrikkende rol. Maar straffen moeten vooral zonder uitstel en effectief uitgevoerd worden. Het kan niet zijn dat
daders van ernstige fysieke of seksuele gewelddaden nog lange tijd vrij rondlopen.
Evenmin kan het zijn dat mensenhandelaars, drugsbaronnen, misdadigers en fraudeurs uit de bankenwereld of de industriële wereld op vrije voeten blijven. Er moet een einde komen aan de straffeloosheid van
de personen die de criminaliteit organiseren. Tegelijk moet ingezet worden op preventie, het voorkomen
van criminaliteit.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Veiligheid is geen uitsluitend politionele bezigheid. Veel mensen zetten zich beroepshalve of als vrijwilliger
in voor een veilige samenleving: conciërges, wijkwerkers, stadswachters, jeugdanimatoren. In een aantal
buurten zijn die vertrouwenspersonen vaak de enigen die aanspreekbaar zijn. Die rol hoort er in elke wijk
te zijn en verdient veel waardering.
Wij willen meer wijkwerkers en jeugdanimatoren. Dat zijn mensen die contact hebben met buren en
bewoners. Zij kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huis-
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vestingsproblemen signaleren. Natuurlijk is er een band tussen de leefbaarheid van een buurt en het
veiligheidsgevoel. Leegstand, verkrotting, vervuiling en verloedering, gebrek aan openbare ruimte en
aan groen vergroten de onveiligheid. Wie de stadswijken veiliger wil maken, moet ook investeren in het
concept van de integrale wijk (zie de inleiding van dit stadsprogramma). Want voorkomen is veel beter
dan genezen.
We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op oneerlijke en asociale GAS-boetes. Boetes uitdelen lost de problemen niet op. Niemand stelt nog de vraag waaróm die vuilnisbak al op straat staat of
waaróm jongeren op straat slenteren en een stommiteit uithalen. Men wil iedereen in de pas doen lopen,
niet door problemen op te lossen maar door te bestraffen. Nooit een boete dus? Toch wel. Als andere middelen niets uithalen kan uiteraard een boete volgen.

VIER. HET SLACHTOFFER CENTRAAL STELLEN
Slachtoffers van misdaden blijven vaak verweesd achter. Ze blijven zitten met angst en vragen. Waarom ik?
Ben ik ergens schuldig aan? Zal mijn schade vergoed worden? Wat bezielt de dader? De dienst slachtofferhulp doet hierrond al veel goed werk. Wij ijveren ervoor dat deze dienstverlening verder wordt uitgebouwd.
Bij kleinere buurtcriminaliteit zijn herstelgerichte straffen belangrijk. Daders van buurtcriminaliteit moeten geconfronteerd worden met hun slachtoffer, zodat ze kunnen beseffen wat ze aangericht hebben. Ze
moeten ook de schade vergoeden, financieel of door taakstraffen. Internationale ervaring leert dat zo’n
herstelgericht strafbeleid veruit de hoogste efficiëntie haalt.

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZEKERHEID
Almaar meer wordt veiligheid herleid tot repressie. Toch is sociale preventie de belangrijkste manier om
criminaliteit te voorkomen. Het komt erop aan het recht op arbeid, op wonen, op sociale zekerheid te garanderen. Pas dan kan een gevoel van sociale geborgenheid ontstaan en een gevoel van en voor de gemeenschap. Pas dan drogen de visvijvers voor kleine en grotere criminaliteit in de achtergestelde wijken uit. En
dan wordt het voor criminelen veel moeilijker om een netwerk van luitenantjes en dealertjes te rekruteren
onder uitgeslotenen die geen uitweg meer zien of niets anders geleerd hebben dan het snelle geldgewin.
Een brede collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid maakt ook andere normen en waarden mogelijk. Zo kan er eindelijk een einde komen aan de dubbele moraal. Deze dubbele moraal predikt
zerotolerantie en massale opsluiting wanneer het over de ene vorm van geweld gaat, maar laat intussen
oorlogsgeweld, bankiersgeweld en tv-geweld ongemoeid verder werken. Pas als de samenleving niet
meer draait rond het hoogste ik-rendement, rond de oorlog van allen tegen allen en de oorlog tout court,
kunnen waarden als samenwerking en sociale bescherming, solidariteit en respect de bovenhand halen.
Het onderwijs beter financieren, werk bieden aan jongeren, vechten tegen de uitsluiting van grote groepen
mensen: het is allemaal noodzakelijk in de strijd voor een veilige samenleving.

ZES. TERREUR-REKRUTERING AANPAKKEN
Wij willen sociale projecten stimuleren, die jongeren in de scholen leren kennen en hen begeleiden naar
een degelijke opleiding. Opleidingen die hen extra kansen geven op de arbeidsmarkt. Die hen de ‘cultuurshock’ leert plaatsen en accepteren en die hen duidelijk maakt dat er ook voor hen een plaats is in
onze samenleving, ongeacht kleur of religie.
Hoe beter onze sociale begeleiders, zoals wijkwerkers, deze kwetsbare groep leert kennen, hoe sneller
men erbij kan zijn in geval van radicalisering. Via de scholen en de jongeren kunnen ook de families mee
betrokken worden in de projecten.
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Om de terreur-rekrutering aan te pakken concentreren we onze inspanningen op de rekruteringslijnen,
op de mensen die de propaganda organiseren en hun communicatiekanalen. Inderdaad, het beleid moet
focussen en niet hele gemeenschappen verdenken. We kunnen de recrutering van jihadisten maar stoppen
als we iedereen daarbij betrekken en als alle mensen op het terrein zich samen inzetten voor een gemeenschappelijke strijd tegen de ideeën van de ronselaars. De gezinnen maken deel uit van de oplossing, ze
zijn niet de oorzaak van het probleem. We mogen niet toelaten dat ouders zich in de steek gelaten voelen
of met de vinger gewezen worden. Integendeel: we moeten hen helpen en steunen. Dat geldt ook voor de
scholen. Er moeten pedagogische programma’s komen waar de scholen mee aan de slag kunnen.

ZEVEN. RESPECT VOOR DEMOCRATISCHE RECHTEN BEHOUDEN
Door het leren kennen en leren begrijpen van andere meningen krijgt angst geen kans. Zo kan een positieve discussie ontstaan en werken we samen aan een samenleving in harmonie.
Een goed veiligheidsbeleid toont respect voor de democratische rechten en holt ze niet uit. Het onveiligheidsgevoel mag niet als excuus dienen om het recht op vrije meningsuiting, op privacy, op organisatie te
verbieden.
Zo ijveren wij onder meer voor een transparant camerabeleid. Het aantal camera’s in de stad stijgt. Maar
het maken van beelden is onderworpen aan strikte regels, die voorschrijven dat het gemeentebestuur de
noodzaak en proportionaliteit van de camera’s moet aantonen, dat de gemeenteraad zich daarover moet
uitspreken, dat de beelden slechts korte tijd bewaard mogen worden, dat de Privacycommissie wordt
ingelicht en dat de gefilmden het recht hebben de beelden te zien. Het stadsbestuur beargumenteert
de ‘noodzaak’ en de ‘proportionaliteit’ nooit. Wij willen er in de gemeenteraad op toezien dat alle regels
correct worden nageleefd.
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GEEF ELKE WIJK
EEN SOCIALE
GROEPSPRAKTIJK
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6. GEZONDE STAD
Geen sector steunt meer op mensenwerk dan de gezondheidszorg. Elke dag geven duizenden mensen het
beste van zichzelf om wie ziek of zorgbehoevend is te helpen. Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch moeten nog altijd te veel mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om financiële redenen.
Wachtlijsten zijn vaak te lang en de dienstverlening in buurtziekenhuizen wordt verder afgebouwd. Wij verdedigen de komst van enkele wijkgezondheidscentra waar inwoners dagelijks terecht kunnen voor de nodige
zorg zonder dat hen dat iets extra kost. Ook onze gepensioneerden hebben recht op een gezonde en zorgeloze oude dag. Zij moeten terechtkunnen in betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke woonzorgcentra.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN ELKE WIJK VAN DE STAD
• We gaan voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je zonder geld naar de
huisarts kan, zoals bij Geneeskunde voor het Volk.
• We voeren verder actie voor een veralgemening van het derdebetalersysteem. Iedere patiënt kan voor
1 tot 4 euro naar de huisarts. We vragen dit op termijn uit te breiden naar alle consultaties, ook bij tandarts, specialist, psycholoog, kinesist, ….
• Via een rechtenverkenner gaan we na op welke tegemoetkomingen mensen recht hebben. Dit kan
gebeuren in de ontmoetingscentra (zie programmapunt ‘Stad zonder armoede’).

TWEE. EEN TOEGANKELIJK, BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL
JESSA ZIEKENHUIS
• We voeren de verplichte conventionering in. Bij Jessa willen we dat de specialisten zich houden aan de
afgesproken tarieven.
• We beperken de grote bedragen die patiënten moeten voorleggen voor consultaties en onderzoeken.
Met een derdebetalersysteem laten we het ziekenhuis de betaling van artsen rechtstreeks met de ziekenfondsen regelen.
• We investeren in voldoende bezetting van verzorgend personeel. Dat is een kwestie van herverdeling
van de middelen. We draaien de besparingen terug en snoeien in de toplonen van de directieleden bij
Jessa.
• We beperken de wachttijden voor ingrepen en onderzoeken bij specialisten, zodat patiënten niet meer
onder druk gezet worden om een afspraak te maken in duurdere privépraktijken van diezelfde specialisten.
• Basisactiviteiten als de kraamafdeling en spoed blijven behouden in elk ziekenhuis. Deze basisdiensten
worden niet verdeeld over verschillende ziekenhuizen in een grote regio.

DRIE. BETAALBARE OUDERENZORG
• Elke oudere Hasselaar die niet langer zelfstandig kan wonen moet de kans krijgen om te verhuizen naar
een betaalbaar en kwaliteitsvol woonzorgcentrum. De kost mag nooit de pensioenuitkering van de
betrokkene overstijgen.
• We vormen een aantal woningen in Hasselt om tot kangoeroewoningen, waar jongeren en ouderen
onder hetzelfde dak kunnen samenwonen, met voldoende privacy en wooncomfort voor beiden.
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VIER. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
• De Huizen van het Kind zijn een prima initiatief om laagdrempelig vanaf de geboorte de gezondheidszorg te stimuleren. We investeren hierin om de mogelijkheden van elk Huis nog beter te benutten.
• We installeren meerdere Prenatale Steunpunten in Hasselt. We leveren er een aanbod rond seksuele
gezondheid dat breder gaat dan de zwangerschap.
• Vanaf zo jong mogelijke leeftijd bieden we gezondheidspreventie en -opvoeding aan. Op school stellen
we warme en gezonde maaltijden beschikbaar, plus een gezond tussendoortje.
• We hebben een ambitieus plan om het fijn stof en de luchtvervuiling in de stad terug te dringen.

VISIE
Ons land heeft een uitstekende gezondheidszorg opgebouwd die gefinancierd wordt door de solidaire
bijdragen aan de sociale zekerheid. Maar de toegankelijkheid tot onze gezondheidszorg daalt en de besparingen op alle beleidsniveaus zorgen voor een gebrek aan middelen bij veel zorginstellingen en een
verminderd aanbod op verschillende terreinen. De noden zijn hoog, de sociale behoeften stijgen en de
vergrijzing doet de zorgvraag toenemen. Een op acht mensen met een laag inkomen stelt medische zorg
uit om financiële redenen.

ÉÉN. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN ELKE WIJK VAN DE STAD
Het Netwerk tegen Armoede liet een enquête uitvoeren bij armoedeorganisaties. Daaruit komt naar voren
dat deze armoedeorganisaties wijkgezondheidscentra als een van de prioriteiten zien voor een stadsbestuur om de ongelijkheid tussen rijk en arm in de zorg weg te werken.
Het model van de wijkgezondheidscentra – dat zijn multidisciplinaire medische huizen waar patiënten
niet moeten betalen voor de huisarts – wint aan populariteit. In de groepspraktijken die werken met het
systeem van forfaitaire betalingen – waaronder de praktijken van Geneeskunde voor het Volk – zijn raadplegingen bij de huisarts, psycholoog, verpleegkundige en kinesitherapeut gratis.
De werkingskosten van deze wijkgezondheidscentra worden forfaitair betaald. Zij ontvangen elke maand
een vast bedrag per ingeschreven patiënt. Of die patiënt in die maand al dan niet op raadpleging is
geweest of verzorging nodig heeft gehad, speelt geen rol. Het vaste bedrag dat het medisch huis maandelijks ontvangt, is afhankelijk van een aantal kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de leeftijd,
de aanwezigheid van een handicap of een chronische ziekte. Dit vaste bedrag dekt de kosten voor raadplegingen en verzorging van de patiënt. Technische prestaties worden verrekend via het derdebetalersysteem. Dit houdt in dat het medisch huis de facturen rechtstreeks doorstuurt naar het ziekenfonds van
de patiënt.
De medische huizen dienen multidisciplinair georganiseerd te worden. Dit wil zeggen dat er minstens huisartsen, verplegend personeel, psychologen en kinesisten moeten aanwezig zijn. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er ook specialisten meewerken zoals oogartsen, tandartsen, gynaecologen, kinderartsen.
Het is een solidair systeem, waarbij de rijkeren solidair zijn met de armen, en de gezonde mensen solidair
zijn met zieken. Het is de sociaalste tak van de geneeskunde, zonder drempels voor de toegang tot eerstelijnsgeneeskunde. De Open Vld-minister Maggie De Block kreeg dan ook terecht een storm van protest
over zich heen toen ze de opening van nieuwe centra liet opschorten. Onder die druk moest ze haar maatregel weer intrekken.
Limburg telt twee praktijken van Geneeskunde voor het Volk, in Genk en in Lommel. Daarnaast zijn er
nog twee andere wijkgezondheidscentra. Hasselt telt geen enkel wijkgezondheidscentrum. In Gent daarentegen bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de stad. Één op vijf Gentenaars
wordt er verzorgd. Onze stad kan en moet beter doen op dat vlak. Wij willen per wijk lokale spelers rond
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de tafel brengen om te zien wat mogelijk is. Het is onze ambitie om tegen 2024 minstens 10 procent
van de Hasselaren in zo’n wijkgezondheidscentrum ingeschreven te krijgen. Wij willen bij de start van
nieuwe centra hulp en ondersteuning bieden, vanuit de expertise die we hebben opgebouwd met onze
GVHV-centra.
Naast het promoten van wijkgezondheidscentra met gratis gezondheidszorg, pleiten wij voor een veralgemeend derdebetalersysteem. Daarbij betalen de ziekenfondsen onmiddellijk via elektronische weg aan de
huisarts. Die hoeft geen prestatiebriefjes meer uit te schrijven of tijd te verspillen aan afrekenen. De patiënt
betaalt dan alleen een eigen bijdrage van 1 tot 4 euro. De patiënt moet ook niet meer naar het ziekenfonds
met zijn briefje van de dokter. Dit veralgemeende derdebetalersysteem willen we niet alleen voor de huisarts, maar voor alle consultaties, ook bij tandartsen, specialisten, kinesitherapeuten, psychologen… Dit
brengt een grote administratieve vereenvoudiging met zich mee.
Ook de kwaliteit van de zorg gaat erop verbeteren. Als een patiënt eerst gratis de huisarts kan consulteren,
kan een eventuele verwijzing naar een specialist véél beter gebeuren. De specialist krijgt dan alle medische inlichtingen die de huisarts bijhoudt.

TWEE. EEN TOEGANKELIJK EN KWALITEITSVOL JESSA ZIEKENHUIS
Het vroegere OCMW-ziekenhuis Virga Jesse – gefusioneerd met de privé-ziekenhuizen Salvator en Sint-Ursula – zou voortrekker moeten zijn van de sociale geneeskunde. Wie de gezondheidszorg beschouwt als
een competitief en winstmakend goed, kan niet anders dan de prijzen omhoog duwen om ‘marktconform’
te gaan werken. Vandaar dat de kosten voor de patiënt stijgen.
Meer en meer Jessa-specialisten houden er ook een privépraktijk op na, waar ze de patiënten die via het
ziekenhuis binnenkomen uitnodigen voor opvolgingsafspraken. De honoraria die ze in deze privépraktijk
aanrekenen liggen vaak veel hoger dan de afspraken in het ziekenhuis. Er zijn zelfs artsen die privéafspraken maken binnen de accommodatie van het ziekenhuis. Dat moet stoppen.
We voeren een verplichte conventionering in. Bij Jessa willen we dat de specialisten zich houden aan de
afgesproken tarieven. We beperken de grote bedragen die patiënten moeten neerleggen voor consultaties
en onderzoeken. Met een derdebetalersysteem laten we het ziekenhuis de betaling van artsen rechtstreeks met de ziekenfondsen regelen.
We beperken de wachttijden voor ingrepen bij specialisten zodat patiënten niet meer onder druk gezet
worden een afspraak te maken in duurdere privépraktijken van diezelfde specialisten. Vandaag liggen de
privépraktijken van verschillende cardiologen en longartsen vlak naast de Salvatorsite in het Hollandsch
Huys.
We investeren in de eerste plaats in voldoende bezetting van verzorgend personeel. Dat is een kwestie
van herverdeling van de middelen. We draaien de besparingen terug en snoeien in de toplonen van de
directieleden bij Jessa. Daarnaast schaffen we de ereloonsupplementen voor éénpersoonskamers af. Een
éénpersoonskamer is anno 2018 geen overbodige luxe meer. Voor tal van ziekten is het niet meer dan een
basisvoorziening om spoedig herstel mogelijk te maken.
Als ziekenhuis sturen we geen deurwaarders meer, maar wel maatschappelijk werkers voor onbetaalde
rekeningen. Een deurwaarder en de gerechtskosten kunnen een rekening tien keer duurder maken.
Hierdoor helpt het stadsbestuur de schuldindustrie in plaats van het gezin dat in de miserie terechtkomt. Het Jessa-ziekenhuis moet samenwerken met het stadsbestuur en het OCMW. Voor elke niet
betaalde rekening sturen we een maatschappelijk werker. Bij vergetelheid is de factuur meteen van
de hand. Bij problemen in het gezin kunnen die ook onmiddellijk in kaart gebracht worden en globaal
aangepakt worden. Indien de overheid dat systematisch doet, zullen er grotere problemen voorkomen
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worden. Hoe vroeger men het probleem aanpakt, hoe beter. Op die manier vermijdt men de typische
schuldenspiraal.
Tot slot houden we basisactiviteiten als een kraamafdeling en spoed in elk ziekenhuis. Zo blijft de nabijheid van deze diensten gegarandeerd. Als het van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open
Vld) afhangt, is dat binnenkort niet meer zo. Want in de wereld van Maggie horen de kraamafdeling en
spoed niet bij de basisactiviteiten van een ziekenhuis. Binnen het netwerk van enkele ziekenhuizen zullen
deze diensten worden verdeeld. Het Jessa-ziekenhuis in Hasselt, het Vesalius-ziekenhuis in Tongeren en
Sint-Franciscus-ziekenhuis in Heusden-Zolder zullen worden ondergebracht in één netwerk. Binnenkort
beslissen die ziekenhuizen dan wie de kraamafdeling zal behouden, wie de spoed krijgt enz. ‘Netwerkvorming’ heet dat volgens Maggie De Block. Een zuivere besparingsmaatregel is het volgens ons. Daar doen
wij niet aan mee. Basiszorg moet bereikbaar blijven in elke stad.

DRIE. BETAALBARE OUDERENZORG
Het lijkt er steeds meer op dat dit stadsbestuur voluit gaat voor de privatisering van de rust- en verzorgingsinstellingen in Hasselt. Ook in Godsheide moeten ze er nu aan geloven. Orelis, een bouwpromotor
die instaat voor de exploitatie van haar eigen woonzorgcentra, plant daar een woonzorgcampus voor zij
die het kunnen betalen.
Uit een studie van februari 2018 blijkt dat je voor een kamer in een privaat rusthuis gemiddeld 1.890 euro
per maand betaalt. Op jaarbasis is dat maar liefst 3.000 euro meer dan een kamer in een OCMW-rusthuis. Ongeveer een jaar geleden kwam een andere private speler, de Rusthuisgroep Senior Assist, uitbater van 34 rusthuizen, in zware financiële problemen. De groep moest in allerijl acht van haar rusthuizen
verkopen aan de beursgenoteerde multinational Korian, voor wie winstkapitalisatie voor de aandeelhouders duidelijk centraal staat. Hierin heeft zowel de stad Hasselt als de Vlaamse regering een verantwoordelijkheid. Voor ons behoort betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor ouderen tot de kerntaken
van een goed lokaal bestuur. Een gemeenschap heeft de morele plicht om te zorgen voor de zwaksten,
zoals ouderen.
Elke oudere Hasselaar die om welke reden ook niet langer zelfstandig kan wonen, moet het recht hebben
om op korte termijn te verhuizen naar één van de campussen van het woonzorgcentrum HOGEVIJF.

De bewoners van de stad moeten daarvoor maximum hun pensioenuitkering betalen. Op die manier kunnen de vaak te lage pensioenen in België alvast geen belemmering vormen voor het recht op zorg. Met
de optrekking van het minimumpensioen naar 1.500 euro, zoals PVDA eist, zal deze regel op termijn ook
minder zwaar doorwegen op de financiën van de stad.
Tot slot vormen we met de Hasseltse wooncoöperatie een aantal woningen om tot kangoeroewoningen,
waar jongeren en ouderen onder hetzelfde dak kunnen samenwonen op een manier die aan beiden voldoende privacy en comfort biedt.

VIER. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Het recht op gezondheid is veel breder dan recht op geneeskundige verzorging. Het luik van de preventie
is al even belangrijk. Preventie, in de ruime zin van het woord, vertrekt van een goede sociale zekerheid,
een gezond leefmilieu, een goede woning, een recht op fatsoenlijk werk. Wij willen een goed beleid op al
die terreinen. Dat is de beste preventieve gezondheidszorg. De PVDA wil extra aandacht voor een degelijke job voor iedereen, voldoende gezonde en betaalbare woningen, een goede luchtkwaliteit, meer publiek
groen en speelpleintjes, toegang tot sport voor iedereen en ten slotte gezonde voeding voor de kinderen
in onze scholen.
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Door in te zetten op gezonde warme maaltijden in de scholen zijn Finland en Zweden erin geslaagd obesitas in te dijken. Die collectieve aanpak lost ook meteen de ongelijkheden in de boterhammendozen op.
Vroeger bestond deze traditie ook in onze stad. Wij willen ze terug in ere herstellen.
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VEROVER
DE STAD

hasselt.pvda.be

54

STADSPROGRAMMA HASSELT 2018

7. KLIMAATNEUTRALE STAD
Beeld je eens in: een stad zonder schoorstenen. Een stad die niet bijdraagt aan de opwarming van de
aarde. Een stad met propere lucht en voldoende ruimte om te wonen, te leven en te werken. We zijn ervan
overtuigd: in 2040 kunnen we in zo’n stad leven. Op voorwaarde dat we daar nú aan beginnen. Een doordacht mobiliteitsplan waar openbaar vervoer en fietsverkeer centraal staan, een Hasselts Energiebedrijf
dat zelf groene energie produceert, niet alleen voor de stadsgebouwen – zoals nu het geval is – maar ook
voor alle Hasselaren die daarop willen intekenen, een park in elke wijk, zoals meermaals beloofd werd in
het verleden en veel meer groen in de stad. Enkel zo zorgen we voor een klimaatneutrale stad op mensenmaat. Waar wachten we nog op?

WAT WE WILLEN
ÉÉN. METEN IS WETEN
• We plaatsen verschillende luchtmeters in de stad. De luchtkwaliteit is duidelijk af te lezen op deze
meters. Zo kunnen alle Hasselaren en de bezoekers in real-time de luchtkwaliteit opvolgen. Dat is een
slimme manier om het debat te voeden over anders omgaan met mobiliteit.

TWEE. EEN MOBILITEITSPLAN DAT INZET OP STERKE
ALTERNATIEVEN VOOR DE AUTO
• Herinvoering van het gratis openbaar vervoer en van de vroege en late bussen.
• Een uitgebreid fiets -en voetgangersnetwerk, met bijzondere aandacht voor de veiligheid.
• Een autoluwe binnenstad: enkel toegankelijk voor de bewoners.

DRIE. EEN UITBREIDING VAN HET HASSELTS ENERGIEBEDRIJF
• We zorgen voor groene elektriciteit voor elke Hasselaar.
• We lanceren een investeringsprogramma voor het renoveren en isoleren van eigen woningen.

VIER. WE WERKEN AAN EEN AMBITIEUS GROENPLAN VOOR
HASSELT
• Het plan ‘In elke wijk een park’ niet alleen in woorden, maar ook in daden realiseren. De bestaande
parken willen we natuurvriendelijker beheren.
• Veel meer beplanting aan scholen, op de Groene Boulevard, op het Dusartplein, in de binnenstad.
Ook een beter wegbermbeheer, naar het voorbeeld van de Kauwbosstraat tussen Kiewit en Zonhoven.
Planten en dieren hebben nood aan verbindingen, zodat ze zich kunnen verplaatsen tussen leef- en
foerageergebieden.
• Bescherming van bestaande natuurpareltjes, zoals de Groene Delle, Tommelen, het Geboortebos en het
gebied Prinsbeemden.
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VISIE
Hasselt krijgt steeds meer te maken met de uitdagingen die de opwarming van de aarde stelt. Sinds indus
triëlen kolen, olie en gas ontdekten als goedkope energiebron zijn ze fossiele brandstoffen in een steeds
hoger tempo beginnen verbranden. De impact daarvan is rampzalig: temperaturen stijgen, weerpatronen
veranderen en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering treft vandaag steeds meer mensen, ook in onze
stad. De stadsriolering kan de heviger wordende regenbuien nu al amper aan. En de temperatuur stijgt
door het snel opwarmend beton en asfalt dubbel zo snel in stedelijk gebied als daarbuiten.
Hasselt heeft alles in handen om een voortrekkersrol te spelen in de strijd voor een duurzame toekomst.
Nu klimaatactie ondernemen kan van Hasselt een voortrekker maken op economisch, sociaal en ecologisch vlak. De PVDA wil de lat hoog leggen. Wij gaan voor een klimaatneutraal Hasselt tegen 2040.
Het stadsbestuur kiest voor een tweesporenbeleid met weinig effect. Het geeft het goede voorbeeld met
de stadsdiensten en rekent verder op stevige inspanningen van de bevolking zelf. Een klimaatneutrale
stad kijkt vooruit. Ze onderneemt meer dan een goedbedoelde maatregel hier en daar. Ze werkt met een
toekomstplan om de emissies jaar na jaar af te bouwen. Een wind- en zonneplan om meer hernieuwbare
energie op te wekken. Een warmte- en isolatieplan om de verwarming van gebouwen te verduurzamen.
Een mobiliteitsplan en een ruimteplan om duurzame keuzes te maken, want de beste energie is de energie die we niet gebruiken. Met zulke toekomstplannen wordt de stad een actor in plaats van een toeschouwer.
In Hasselt is er van zo’n uitgewerkt plan echter weinig te merken. Integendeel, terwijl het stadsbestuur
zichzelf in de bloemetjes zet met een 0 procent uitstoot van haar eigen gebouwen stegen de CO2 emissies
in Hasselt van 397,82 kton in 2012 naar een ontnuchterende 416,14 kton vandaag. Een stijging van bijna 5
procent.
Het klimaatbeleid plukt vandaag het laaghangend fruit, de eenvoudige maatregelen, maar zonder toekomstvisie. Als we hier geen verandering in brengen, wordt Hasselt pas klimaatneutraal over 100 jaar.
Een klimaatneutrale stad rekent op haar inwoners om de verandering mee op gang te trekken. Maar ze
plaatst daar ook een eigen engagement tegenover: de groene revolutie maken we samen. We kiezen niet
voor een beleid van nieuwe groene taksen en heffingen, maar zorgen dat iedereen meekan met de groene
golf. We zorgen voor plannen waardoor de inspanningen van burgers zin krijgen en geen druppel op een
hete plaat blijven. Laat inspanningen samen renderen, in plaats van elk op zichzelf te staan.
De doelstelling van een klimaatneutraal Hasselt in 2040 verandert alles. Het gaat over een nieuwe manier
van omgaan met mobiliteit, energie, werken en wonen. Ja, die klimaatneutrale stad zal er ook anders
uitzien dan het Hasselt van vandaag. Onze inspanningen zullen renderen voor een leefbare planeet, onze
stad wordt er ook gewoon beter van: gezonder, rustiger, groener en socialer.

ÉÉN. METEN IS WETEN
We worden bijna dagelijks om de oren geslagen met metingen over fijnstof. Dat is nog altijd veel te
hoog: N2O, CO2, CH4, HFK’s, PFK’s, SF6-waardes. Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas. Er
zijn echter ook heel wat andere gassen die een impact hebben op de opwarming van de aarde. In het
Kyotoverdrag zijn in totaal zes gassen opgenomen: Koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4), Distikstofoxides (N2O) en drie fluorverbindingen (HFKs, PFK’s en SF6) met elk een verschillend broeikaseffect per
eenheid. Het grootste deel van deze waarden is afkomstig van rekenmodellen en aannames, te weinig
van accurate plaatselijke luchtmetingen. Met PVDA-Hasselt ondernamen we reeds verschillende acties
om deze problematiek onder de aandacht te brengen: een fietstocht, een ludieke actie met stofmaskers
op standbeelden van bekende Hasselaren, verschillende metingen met een erkende luchtmeter op tal
van plaatsen in Hasselt.
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In het centrum van Hasselt hangen meer dan 150 camera’s. Onlangs werden 35 dynamische verkeersgeleidingsborden aan de invalswegen rond Hasselt geplaatst. Maar de ene luchtmeter die Hasselt had is al
bijna twee jaar kapot. Wij willen luchtmeters in de stad. In Stockholm staan meters waarop iedereen kan
aflezen in real-time wat de situatie is inzake luchtvervuiling. Dat is de beste manier om het maatschappelijk
debat te voeden over anders omgaan met mobiliteit.

TWEE. EEN MOBILITEITSPLAN DAT INZET OP STERKE
ALTERNATIEVEN VOOR DE AUTO
Het wagenpark is jaarlijks met 210 kton verantwoordelijk voor ca. 50 procent van de totale CO2-emissies
van Hasselt. Elke dag pendelen 40.000 mensen van en naar Hasselt, voor hun werk, om vrienden of familie
op te zoeken, om administratieve dingen te regelen, te shoppen, zich te ontspannen. De meesten doen
dat met de wagen.
Voor PVDA-Hasselt kunnen deze emissies enkel dalen als we gaan voor:
- Een meer uitgebreid en gratis busnetwerk, liefst met zoveel mogelijk bussen op waterstof
- Een betere fiets -en wandelinfrastructuur
- Een autoluwe binnenstad
- Parkings aan de grote invalswegen ter hoogte van de grote ring
Deze voorstellen zijn uitgewerkt onder het programmapunt ‘Mobiele stad’. Met dit programma dringen we
een belangrijk deel van de CO2-uitstoot terug.

DRIE. EEN UITBREIDING VAN HET HASSELTS ENERGIEBEDRIJF (HEB)
Met ongeveer 146 kton per jaar staan de huishoudens op de tweede plaats in de CO2-uitstoot van Hasselt.
Zij zijn verantwoordelijk voor 35 procent van de uitstoot. Als we willen komen tot een klimaatneutrale stad
in 2040 moeten we ook hier doortastende maatregelen nemen. Het Hasselts Energiebedrijf (HEB) werd
in 2012 opgericht en had als doel zelf groene stroom te produceren en alle gebouwen van de stad energie-efficiënt te maken. Er werden zonnepanelen geplaatst, sporthallen werden energiezuiniger gemaakt,
nieuwe projecten zoals het stedelijk zwembad en het nieuwe stadhuis werden uitgerust met groene technologie en opgetrokken in duurzame materialen. Zelfs de Tuiltermolen op de Demer zal groene stroom
voor de Abdijsite van Herkenrode produceren.
Allemaal mooi en wel maar als we ooit willen evolueren naar een klimaatneutrale stad is meer nodig, veel
meer. Daarom willen wij het HEB verder uitbouwen tot een performant bedrijf dat groene stroom produceert voor alle Hasselaren.
Een eigen energiebedrijf heeft twee doelen voor ogen: een goede dienstverlening met eigen energieprijzen voor de Hasselaar en de productie van 100 procent hernieuwbare energie, bij voorkeur op Hasselts
grondgebied. Zo kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen die de energiesector vandaag zo
verlamt en gaan we volop voor duurzame energie. Tal van Deense en Duitse steden doen het ons al voor
(Kopenhagen, Stuttgart, München). Hun stadsenergiebedrijven produceren duurzame stroom aan betaalbare prijzen. Ook bij ons kan dat: Ebem, een energiebedrijf dat volledig in handen is van de gemeente
Merksplas, investeert volop in hernieuwbare energie.
Je kan er moeilijk naast kijken: sinds 2015 is de elektriciteitsprijs voor een gemiddeld gezin gestegen met
maar liefst 362,58 euro per jaar. Op onze elektriciteitsfacturen worden we om de oren geslagen met tarieven voor energiekosten, transportkosten, distributiekosten. Nog van dat fraais zijn de allerhande heffingen
zoals de Vlaamse verhoogde energieheffing, de kosten van de energieregulator VREG, de vennootschapsbelastingen die distributienetbeheerders nu plotseling moeten betalen en natuurlijk het btw-tarief dat op
1 september 2015 werd opgetrokken van 6 procent naar 21 procent . Een lichtpuntje is de afschaffing van
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de Turkteltaks na twee jaar aanhoudend verzet van de PVDA. Daardoor betaalt elk Vlaams gezin alvast 100
euro per jaar minder.
Daarnaast zien we dat grote energieleveranciers zoals Luminus, Engie en Essent er nog steeds in slagen
om mensen “groene” stroomcontracten aan te smeren, die volgens Greenpeace allesbehalve groen zijn.
Om ons te kunnen onttrekken aan de winstlogica van deze multinationals willen we inzetten op het produceren van eigen duurzame stroom. Om dit mogelijk te maken dient het HEB de lokale distributie- en
transportnetten over te nemen van Infrax. Het hoogspanningsnet blijft in handen van Elia. Ongezien en niet
uitvoerbaar in België? Neen dus, als een gemeente als Merksplas er met haar 8.500 inwoners in slaagt om
haar energievoorziening voor 100 procent in eigen handen te nemen en verder uit te bouwen, dan moet dit
in Hasselt toch ook kunnen? De eerste prioriteit van het HEB zal zijn het produceren van voldoende groene
stroom voor alle 35.000 Hasseltse gezinnen. Dit gaan we realiseren door een zonneplan en via windmolens aan het kanaal tussen Hasselt en Genk.
Het HEB maakt werk van een zonneplan. We hebben in Hasselt momenteel bijna 23.300 open, halfopen en
gesloten gezinswoningen. Bij ca. 75 procent van de woningen is er een dakvlak op het zuiden, zuidoosten
of zuidwesten gericht waarop een zonnepaneleninstallatie geplaatst kan worden. Ongeveer 14.000 van
deze woningen hebben nu reeds een zonnepaneleninstallatie. We gaan met ons zonneplan nog zorgen
voor 3.400 bijkomende installaties op gezinswoningen.
Het zonneplan werkt concrete voorstellen uit en zal dakeigenaars aanmoedigen om zonnepanelen op hun
dak te plaatsen. Voor wie de middelen niet heeft om zich een batterij zonnepanelen aan te schaffen, en
mogelijks eerst – in functie van de resultaten van de energieaudit – een dakrenovatie dient uit te voeren,
steekt het HEB een handje toe via een derdebetalersysteem. Het HEB schiet de kosten van de installatie
van zonnepanelen voor. De energiefactuur van de eigenaar daalt daardoor, maar toch blijft die hetzelfde
bedrag (-10 procent) doorbetalen. Het verschil gaat naar de afbetaling van de investering. Als die volledig
vergoed is, daalt de factuur naar het echte, lagere niveau én kan de eigenaar genieten van gratis hernieuwbare energie.
Met zonnepanelen op daken van gezinswoningen alleen gaan we onze ambitie rond goedkope stroom voor
alle Hasseltse huisgezinnen nog niet kunnen waarmaken. We willen natuurlijk dat alle 35.000 Hasseltse
gezinnen kunnen gebruikmaken van onze eigen energievoorziening, niet enkel de 17.300 Hasselaars met
eigen installaties. Hiervoor start het HEB met een ambitieus windmolenplan. Het HEB investeert in zestien
windmolens langs het Albertkanaal tussen Hasselt en Genk. De investering in een windmolen is terugbetaald op tien jaar tijd. Met zestien windmolens kunnen we 18.000 gezinnen van echte groene stroom voorzien. Genk telt vandaag bijna vier keer zoveel windmolens als Hasselt. Waarom zouden wij achterblijven?
Het stadsbestuur investeert nu 54 miljoen euro in de bouw van een reuzeparking onder de luxeappartementen in de Quartier Bleu. Met dat geld kunnen we perfect in groene stroom voor alle Hasselaren investeren. Het is een kwestie van keuZes.

VIER. HET ENERGIERENOVATIEPLAN
Met het investeren in groene energie zetten we een belangrijke stap naar een klimaatneutrale stad. Maar
ook dat is nog niet voldoende. Er is immers nog heel wat ruimte om te besparen op energie.
In 2013 was de gemiddelde EPC-waarde van een woning in Hasselt 365,38 kWhm²/jaar. Als je daarbij bedenkt dat er een richtlijn van de Europese Unie is die bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen “bijna
energieneutraal” moeten zijn, dan is dit op zijn zachtst gezegd verontrustend. Dit type van nulenergiewoning is eigenlijk weinig meer dan een ‘traditioneel’ passiefhuis, met dit verschil dat de energie die nog
nodig is voor verwarming van de woning en sanitair water afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen.
Net als bij een passiefhuis moet de netto energiebehoefte lager zijn dan 15,00 kWh/m² per jaar.
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Voor bestaande woningen loopt er momenteel het ”Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020
voor het Vlaamse woningbestand”, maar de daarin gestelde eisen zijn totaal ondermaats en zullen niet
veel bijdragen tot een klimaatneutrale stad. Voor de PVDA zullen de bestaande woningen minimaal gerenoveerd moeten worden tot op het niveau van zeer lage energiewoningen met een netto energiebehoefte
lager dan 30,00 kWh/m² per jaar.
Bij de eigenaars scoren vooral de woningen van de laagste inkomens en van 65-plussers slecht op de isolatie-index. Verder ligt het isolatieniveau van private huurwoningen veel lager dan van eigendomswoningen. Het HEB zal daarom, net zoals bij het zonnepanelenplan, ook hier opteren voor derdebetalersystemen
om duurzaam wonen mogelijk te maken voor iedereen. Eigenaars kunnen de kosten voor een duurzame
renovatie afbetalen via hun energierekening (zie hierboven).
Tot slot brengt het HEB de isolatiestatus van huizenblokken in kaart, via energieaudits. Zo kan het groepsrenovaties inzetten waar de nood het hoogst is. Iedereen die geïnteresseerd is kan daarop intekenen,
eventueel via het derdebetalersysteem.

VIJF. EEN AMBITIEUS GROENPLAN VOOR HASSELT
Een gezonde stad kan niet zonder groen. Groen neemt CO2 uit de lucht. De bacteriën op bijvoorbeeld
klimop “eten” fijn stof. We leven gelukkig in een stad waar de deelgemeenten nog relatief groen zijn. Maar
zeker binnen de grote ring is de door de PVDA gemeten luchtkwaliteit bedroevend slecht. Reden genoeg
om volop in de zetten op vergroening van de stad. We zetten de jarenlange belofte ‘In elke wijk een park’
om in daden.
We zoeken eigenaars van platte daken op en helpen hen met het realiseren van groendaken en/of tuinen,
waar mogelijk met bijhorende wadi’s (bufferings- en infiltratiebekkens), zodat het regenwater niet via de
riolering dient afgevoerd te worden.
We vergroenen de schoolomgevingen door het aanplanten van bomen en klimop tegen gevels. Aan bushokjes beplanten wij twee zijdes met klimop. We zorgen voor een echte Groene Boulevard, een vergroening van het Dusartplein en van de binnenstad. Tot slot beschermen we met man en macht de bestaande
natuurpareltjes in Hasselt, zoals de Groene Delle, Tommelen, het Geboortebos en het gebied Prinsbeemden (zie programmapunt ‘Groene, leefbare en gezellige stad’).
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8. STAD ZONDER GRAAIERS
De stad is een publiek gegeven, gefinancierd met publieke middelen. Die middelen zijn kostbaar, er moet
goed mee omgesprongen worden. Zelfbedieners, zakkenvullers en speculanten horen niet thuis in stedelijke besturen. We maken het stadsbestuur weer transparant en helder. We richten een Bureau voor
Transparantie en Goed Bestuur op. We communiceren alle beslissingen volgens het offentlighetsprincipen
of openbaarheidsprincipe uit Zweden en maken het inkomen van alle stedelijke bestuurders bekend. Daar
is niets geheims aan. We roepen onverantwoorde toplonen van stedelijke bedrijven een halt toe. We vervangen de ingewikkelde intercommunale structuren door nieuwe stedelijke nutsbedrijven, op maat van de
stad en de mensen: burgerbedrijven 3.0. We stoppen belangenvermenging en sluiten de draaideur tussen
openbare en private mandaten door een verplichte afkoelingsperiode. Kortom: we vervangen de graaicultuur door een cultuur die vertrekt vanuit een engagement voor de samenleving en voor de publieke zaak
in de stad.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. EEN BUREAU VOOR TRANSPARANTIE EN GOED BESTUUR
• We voeren het offentlighetsprincipen of openbaarheidsprincipe in zoals dat in Zweden bestaat. Daar is
het wettelijk verplicht alle beslissingen, wetgevingsprocessen en officiële communicatie openbaar te
maken. Elke burger kan inzage krijgen in bovengenoemde info, maar ook in jaarrekeningen, inkomens
en vermogens van de bestuurders en de mandaten die ze opnemen in publieke of private instellingen.
De burger heeft recht op die informatie.
• We richten een Bureau voor Transparantie en Goed Bestuur op. Dat bureau controleert het beheer van
publieke fondsen van de stad, pakt de corruptie aan en sluit belangenconflicten uit. Het bureau controleert ook of externe firma’s die een contract hebben met de stad niet met sociale dumping werken en of
ze filialen hebben in belastingparadijzen.
• Elke ambtenaar en stadsbewoner kan via een ‘ethische brievenbus’ een klacht over misbruik of corruptie indienen. De klokkenluiders krijgen bescherming.

TWEE. PLAFONNEREN VAN HOOGSTE LONEN
• PVDA-mandatarissen leven aan het loon van een gemiddelde werknemer. Dit komt neer op een maand
inkomen van 3.000 euro bruto of 1.800 euro netto. Politici horen aan politiek te doen ten dienste van de
samenleving, niet voor eigen geldgewin. Wij plafonneren daarom de vergoedingen voor burgemeester
en schepenen op maximum drie maal het mediaan inkomen.
• Het mandaat van politicus is onverenigbaar met een functie bij een beursgenoteerd bedrijf, een multinational of een bank. We voeren een afkoelingsperiode in tussen elk openbaar en privaat mandaat, in
beide richtingen. Zo gaan we de strijd aan met het ‘draaideurfenomeen’.

DRIE. NIEUWE STADSREGIONALE BEDRIJVEN, OF
BURGERBEDRIJVEN 3.0
• We doeken de reeks nv’s en schimmige beleggingsvennootschappen rond de openbare nutsbedrijven
op. We vervangen de ingewikkelde intercommunale structuren door stadsregionale nutsbedrijven op
maat van de stad en de mensen.
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• We organiseren intergemeentelijke samenwerkingen die publiek, transparant en democratisch zijn, en
die streng gecontroleerd worden.
• We organiseren de nieuwe stadsregionale bedrijven als burgerbedrijven 3.0. Ze zijn van en voor de
bevolking en staan onder rechtstreekse democratische controle. Met verkozen raden van bestuur, met
vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en van het middenveld en met rechtstreeks verkozen
burgers.
• We laten niet alleen gemeenteraadsleden van de meerderheid toe in gemeentelijke bedrijven, maar ook
van de oppositie, om het debat mogelijk te maken en geen potjes toegedekt te houden.

VISIE
ÉÉN. EEN BUREAU VOOR TRANSPARANTIE EN GOED BESTUUR
In Hasselt is een zorgwekkende cultuur gegroeid van verwevenheid en belangenvermenging tussen vastgoed, politici, holdings en schimmige vzw’s. Een cultuur die stedelijke ruimte en publieke diensten verpatst, een cultuur die het zonlicht niet kan verdragen. Links moet zich buiten die verwevenheid houden. En
er ook iets aan doen. Dat is al meer dan anderhalf jaar de essentie van de voorstellen van de PVDA, sinds
de publicatie van Graailand, de laatste bestseller van Peter Mertens.
Wij eisen volledige transparantie in Hasselt. Wij willen dat er een overzicht komt van alle publieke en private wedden, zitpenningen, onkostenvergoedingen van burgemeester en schepenen en van anderen die
voor Hasselt in allerlei raden van bestuur worden afgevaardigd. Verplichte bekendmaking, dat is zoals het
in Zweden gebeurt. Daar verplicht de wet alle beslissingen, officiële communicatie en wetgevingsprocessen openbaar te maken. Het vermogen en de verloning van politici zijn er ook openbaar. De Zweden zijn
trots op hun offentlighetsprincipen, hun openbaarheidsprincipe. Ze hebben er terecht aan vastgehouden,
ook bij hun toetreding tot de Europese Unie. Dat willen wij ook zo in Hasselt.
Transparantie komt niet vanzelf. Daarom richten we een Bureau voor Transparantie en Goed Bestuur op. Daar
kan elke burger inzage krijgen in wetgevingsprocessen, officiële communicatie, jaarrekeningen, inkomens
van onze bestuurders en de mandaten die ze opnemen. We stellen een bureau verantwoordelijk om deze
informatie te bekomen en openbaar te maken via een informatieloket. Het bureau licht de contracten van de
stad door om te kijken of er onregelmatigheden zijn. Het bureau controleert het beheer van publieke fondsen
van de stad, pakt corruptie hard aan en sluit belangenconflicten uit. Want transparantie heeft controle nodig.
Meer transparantie, dat is broodnodig. Ook in Hasselt. Dat gemeenten samenwerken in intercommunales
om de diensten aan de bevolking beter te organiseren, is prima. Maar nu blijkt dat het gemeenschapsgeld
ook gebruikt wordt om tientallen naamloze vennootschappen op te richten. In een intercommunale brengt
een zitje in de raad van bestuur maximum 205 euro per vergadering op. Bij nv’s geldt die bovengrens niet.
In de investeringsholding Nuhma bijvoorbeeld leverde elk bestuurspostje 10.000 euro per jaar op.
Bovendien richten die nv’s weer andere nv’s op, waarin opnieuw zitjes voor politici worden verdeeld. In
Vlaanderen zijn honderden van die nv’s en holdings opgericht, waarin politici kleine tot grote sommen
bijverdienen. In Limburg zou het zo’n vaart niet lopen?
De nv Nuhma, het klimaatbedrijf dat door de 44 Limburgse gemeenten werd opgericht, richtte samen met
Windenergie een andere nv op: Z-Kracht. Alle drie hebben ze hun maatschappelijke zetel in de Trichterheideweg 8 te Hasselt. Daar huizen nog andere nv’s van dezelfde groep, zoals WEP, Publilum, Nubema,
Nuhmeris, Team Wise. De meeste van die nv’s hebben niet één enkele persoon in dienst. Ze produceren
meestal ook niets. Het zijn, zoals in de oprichtingsakte van Z-Kracht staat: investeringsmaatschappijen.
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Deze nv’s worden grotendeels met ons belastinggeld gefinancierd. Op de vergoedingen van de politici die
daar een zitje hebben is geen controle. En er zijn er nogal wat. Alle traditionele partijen hebben hun politici
in een van deze structuren. Daaronder ook de Hasseltse politici, inclusief de man die burgemeester van
Hasselt wil worden. Nuhma kreeg in 2002 de nv E.I.B. als bestuurder toegewezen. De vertegenwoordiger
van die nv was… Steven Vandeput (N-VA). Niet de politicus Steven Vandeput maar wel zijn familiebedrijf
kreeg het politiek zitje in de raad van bestuur. Het familiebedrijf stapte uit de raad van bestuur toen Steven
Vandeput minister werd. Wat hebben deze investeringen met de diensten aan de inwoners te maken? Meer
transparantie en controle is nodig.
In Hasselt nemen de negen schepenen en de burgemeester gezamenlijk 65 extra mandaten op, waarvan
25 betaalde mandaten. Koploper is schepen Tom Vandeput (CD&V) met acht betaalde mandaten. Waarom
moeten schepenen en gemeenteraadsleden extra vergoedingen krijgen voor taken die eigenlijk tot hun
bevoegdheden behoren? Het is toch te gek voor woorden dat schepenen bovenop hun loon van 78.000
euro bruto per jaar nog eens extra betaald worden om als bestuurders in hun eigen Hasselts Autonoom
Gemeentebedrijf te zetelen?
Hetzelfde geldt voor de vzw Helics. Dit is een samenwerkingsverband tussen Hasselt en Leuven om het
informatienetwerk uit te bouwen en up-to-date te houden. Dit soort vzw’s groeien meestal uit tot een
haast onontwarbaar kluwen van nevenbedrijfjes. Ook zo bij Helics: op het adres van vzw Helics in Leuven
staan maar liefst 18 bedrijfjes ingeschreven. Verder werken er 22 mensen voltijds. Know-how genoeg, zou
je denken. En toch vaardigt Hasselt nog eens acht personen af: onder meer schepenen Tom Vandeput
(CD&V), Gerald Corthouts (CD&V) en Michel Froidmont (sp.a). Zij ontvangen jaarlijks 820 euro aan zitpenningen. Schepen Valerie Del Re (sp.a) ontvangt als ondervoorzitter van de raad van bestuur 3.075 euro per
jaar.
De benoemingen van bestuurders gebeuren bij geheime stemming en enkel gemeenteraadsleden van
Leuven en Hasselt hebben inzagerecht in de verslagen. In 2017 werd in de begroting voor vzw Helics nog
eens 4,4 miljoen euro ingeschreven. We kunnen enkel hopen dat bij het ontbinden van deze vzw in 2022 de
schuldenberg – 2,34 miljoen euro in 2016 – is weggewerkt. Dit kluwen van ingewikkelde intercommunale
structuren en schimmige vzw’s vervangen we door nieuwe transparante stadsregionale nutsbedrijven.
Meer transparantie en maatregelen tegen mogelijke belangenvermenging, vriendjespolitiek en draaideuren tussen publiek en privé dringen zich op.
Een ander voorbeeld is de toewijzing van Winterland aan de bvba Winterland. Het schepencollege heeft er
alles aan gedaan om dit evenement te kunnen toewijzen aan deze bvba, ondanks het feit dat de bvba nog
voor 300.000 euro aan openstaande rekeningen had staan voor een gelijkaardig evenement in Maastricht.
En er is meer. Heb je in Hasselt een standje op de rommelmarkt, ben je marktkramer of foorreiziger, dan
dien je een gemeentebelasting te betalen voor inname van het terrein. Voor Winterland werd er een uitzondering gemaakt. Zij betalen nul euro. Evenveel als de voorzitter van de gemeenteraad – en grote pleitbezorger van Winterland – betaalt voor zijn eigen stand op Winterland. Allemaal niet erg bevorderlijk voor
het vertrouwen in de politiek.
Wij installeren we een ‘ethische brievenbus’. Elke ambtenaar en stadsbewoner kan daar een klacht over
misbruik of corruptie indienen. De klokkenluiders krijgen bescherming.
Wij vragen, tot slot, dat in de vijf jaar voor en na de uitoefening van een schepen- of burgemeestersmandaat, de mandataris geen functie mag aanvaarden bij bedrijven of organisaties die opdrachten hebben
gekregen van het stadsbestuur.

TWEE. PLAFONNEREN VAN HOOGSTE LONEN
Politici horen zich niet te verrijken met allerlei mandaten. Politici horen aan politiek te doen ten dienste van
de samenleving, niet voor het geld. Wij plafonneren de vergoedingen voor burgemeester en schepenen.
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Vandaag ontvangt de burgemeester van Hasselt een bruto-jaarloon van 104.000 euro. Voor schepenen is
dit 78.000 euro per jaar, exclusief vakantiegeld, eindejaarspremies, vergoedingen voor allerlei bijkomende
mandaten in vzw’s en nv’s. Hoe behouden deze politici hun voeling met de realiteit? Als je niet leeft zoals
je denkt, begin je vroeg of laat te denken zoals je leeft.
Politieke mandatarissen van de PVDA verdienen een mediaan inkomen van 3.000 euro bruto per maand.
Dit komt neer op een inkomen vergelijkbaar met dat van een gewone werknemer. Raoul Hedebouw, Peter Mertens, Kim De Witte, Zohra Othman (schepen in Antwerpen, district Borgerhout) leven met een gemiddeld werknemersloon. Al wat ze meer verdienen – loon, zitpenningen en bijkomende vergoedingen
– wordt geïnvesteerd in de studiedienst of gebruikt om campagnes te voeren voor gratis geneeskunde,
goedkope medicamenten, tegen de Turteltaks, voor een minimumpensioen van 1.500 euro per maand.
“Wij zijn geen partij die links lult en rechts vult. Wij weten wat het is wanneer de elektriciteitsrekening
de hoogte ingaat. Wij weten dat, omdat wij dat allemaal voelen op het einde van de maand. Bij ons geen
overbetaalde politici die op tv komen beweren dat ‘dure energie een goede zaak is’. Alle PVDA-mandatarissen verdienen het maandloon van een gemiddelde werknemer, en zij zeggen: ‘De dure energie is een
schande’. Dat is het verschil”, vertelt PVDA-voorzitter Peter Mertens in HBVL.
Burgemeester en schepenen die meerdere mandaten uitoefenen, privé of publiek, moeten niet meer dan
driemaal het mediaan inkomen ontvangen. Dit komt neer op 9.000 euro bruto per maand, of 5.850 euro
netto per maand. Het mandaat van politicus is bovendien onverenigbaar met een functie bij een beursgenoteerd bedrijf, een multinational of een bank.
Het Gemeentedecreet bepaalt dat een ambtenaar van de stad niet meer mag verdienen dan de burgemeester of de stadssecretaris. In Hasselt zit de nieuwe stadssecretaris in loonschaal klasse 7 met een
bruto-jaarloon van 117.300,71 euro. Wij plafonneren dit op 110.000 euro. Dat betekent dat dit het maximaal
jaarinkomen is voor een stadsambtenaar.

DRIE. NIEUW STADSREGIONALE BEDRIJVEN OF
BURGERBEDRIJVEN 3.0
De intercommunales van weleer – maatschappijen van openbaar nut, nutsvoorzieningen die zorgden voor
water, stroom, verwarming en afvalophaling – zijn verworden tot bureaucratische holdings, vervreemd van
de bevolking. Zaakjes worden achter de schermen geregeld in een sfeer van ons-kent-ons en wie-doetons-wat. Dienstverlening wordt hoe langer hoe meer uitbesteed. Het aantal publieke en private vennootschappen waar de stad vandaag gebruik van maakt is bovendien verworden tot een echt kluwen waar een
kat haar jongen niet meer in terugvindt.
Laten we dat soort nv’s en schimmige vennootschappen maar opdoeken en het debat starten over nieuwe
burgerbedrijven. Burgerbedrijven 3.0, aangepast aan de eenentwintigste eeuw. Stadsregionale bedrijven
en intergemeentelijke samenwerkingen die publiek, transparant en democratisch zijn. Die streng gecontroleerd worden en die investeren in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.
In plaats van te privatiseren, stellen we voor om de ingewikkelde intercommunale structuren te vervangen
door stadsregionale nutsbedrijven op maat van de stad en de mensen. Wij willen weer een volwaardige
publieke dienstverlening installeren: voor betaalbare huisvesting, afvalophaling, kinderopvang, onderwijs,
watervoorziening en de productie en levering van 100 procent groene en betaalbare stroom. Daarom moeten we het vermarkten van de zorg, de energie, de democratie stoppen. Wat voor de hele samenleving van
cruciaal belang is, moet je niet verpatsen aan de markt.
In onze visie moeten nieuwe stadsregionale bedrijven transparant en democratisch werken, als burgerbedrijven 3.0 van en voor de bevolking, onder rechtstreekse democratische controle. Met een raad van bestuur die niet alleen is samengesteld uit beroepspolitici, gepensioneerde kabinetschefs en geroutineerde
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dealmakers van de machtspartijen. Wij pleiten voor verkozen raden van bestuur, met gemeenteraadsleden, met vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en van het middenveld en met rechtstreeks verkozen burgers. Zodat alle engagement in de samenleving kan renderen voor die stadsregionale bedrijven:
betrokken burgers, specialisten in ethisch beleggen, dossiervreters uit het middenveld, mensen met een
passie voor de stad en voor de publieke dienstverlening.
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9. WERKENDE STAD
Hasselt telt momenteel 8,8 procent werklozen. Bij de jongeren is de situatie echt niet goed: 4 op 10 jongeren tussen 20 en 29 jaar hebben geen job. Nochtans zijn er vele werkende handen nodig. We hebben
stadsarbeiders nodig om huizen te isoleren en zonnepanelen te plaatsen, leerkrachten voor goed onderwijs in kleinere klassen, zorgpersoneel voor goede rusthuizen, stadspersoneel voor een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening. Steeds meer van deze diensten worden vermarkt. Gevolg: de prijzen stijgen
zowel voor de gemeenschap als voor de burger, tal van diensten worden geschrapt en het personeel wordt
hoe langer hoe meer vervangen door sociale dumping uit Oost-Europa. Wij gooien het roer om. De stad op
mensenmaat is een werkende stad.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. INVESTEER IN DE STAD
• Wij investeren in het stedelijk onderwijs, de openbare rusthuizen, de stadscrèches, de groendienst en
de andere stadsdiensten. Daar zijn vele jobs voor nodig.
• We gaan voor investeringen en banen in toekomstsectoren. We bouwen een stadsbedrijf voor duurzame en goedkope energie uit: het Hasselts Energiebedrijf.
• We willen een stedelijk investeringsbudget dat uitgaat van de sociale noden, maar ook zorgt voor volwaardige jobs. Dat is een andere koers dan het cadeaubeleid aan ondernemingen zonder tewerkstellingsvoorwaarden.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR SOCIALE DUMPING
• Wij voeren een H-charter in tegen sociale dumping. Want op de bouwwerven van de stad aanvaarden
we alleen volwaardige jobs. Geen wirwar van constructies en onderaannemingen die een loopje nemen
met de sociale rechten en de veiligheid van werknemers.
• Opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerkstelling creëren, ze mogen geen stabiele banen vernietigen.

DRIE. RESPECT VOOR HET STADSPERSONEEL
• Wij tonen respect voor de medewerkers van de stadsdiensten. Sterke publieke diensten zijn nodig. Ze
staan of vallen bij gemotiveerde medewerkers. Zorg voor een vast statuut op alle niveaus. De stad moet
een sociale werkgever zijn.
• We luisteren naar het stadspersoneel en nemen de expertise qua dienstverlening ernstig. We verspillen
geen geld aan dure consultancybureaus.
• We draaien de privatiseringen van het stadsbestuur terug. We heropenen laagdrempelige wijkkantoren,
zodat de stadsmedewerkers hun dienstverlening kunnen verbeteren.
• Er moet een structurele oplossing komen voor de financiering van de pensioenen van het stadspersoneel.

VIER. SOCIALE INNOVATIE MET DE 30-URENWEEK
• We testen de 30-urenweek uit bij een aantal stadsdiensten. Een experiment met de 30-urenweek in
Göteborg leverde heel beloftevolle resultaten op inzake ziekteverzuim en burn-outs.
• De 30-urenweek biedt mogelijkheden bij verminderde tewerkstelling door digitalisering en technologische vernieuwing.
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VISIE
Hasselt telt bijna 3.000 werkzoekenden. Een groot probleem zit bij de twintigers. Maar liefst 4 op 10 heeft
geen werk. Hasselt heeft geen tewerkstellingsbeleid. De voorbije zes jaar schrapte de stad 126 jobs. Tal
van diensten zijn onderbemand. Het vertrouwen in de stad halveerde dan ook de laatste jaren, van 52,9
procent in 2008 naar 26,9 procent in 2017. Wij willen dit keren door opnieuw te investeren in het stadspersoneel. Dat is wél betaalbaar, indien we een aantal andere keuzes maken.

ÉÉN. INVESTEER IN DE STAD
Het Hasselts stadsbestuur ging onlangs een krediet aan ter waarde van 54 miljoen euro voor de bouw van
een grote parking onder het luxeproject in de Quartier Bleu. Als er geld is voor dergelijke projecten, dan is
er ook geld om te investeren in sterke stadsdiensten en –bedrijven. Zoals de bouw van zestien windmolens. Deze zijn na tien jaar afbetaald en gaan minimaal twintig jaar mee. Zoals de aankoop en renovatie van
leegstaande en verwaarloosde woningen, via de Hasseltse Wooncoöperatie die haar middelen haalt uit de
hogere leegstandtaks en een bescheiden bijdrage op de luxeprojecten die als paddenstoelen uit de grond
rijzen in onze stad. We richten ons investeringsbudget naar de noden van de inwoners. We creëren daarbij
jobs om huizen te isoleren, zonnepanelen te plaatsen, zorgpersoneel op te leiden.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR SOCIALE DUMPING
Bij de Hasseltse stadsdiensten waren er in 2011 nog 1.066 ambtenaren in dienst. Dit aantal daalde in 2017
tot 940 eenheden. Een vermindering van 12 procent, terwijl het aantal inwoners steeg met 10 procent. De
hoofdoorzaak van deze daling is dat de stad Hasselt meer en meer bespaart en werken uitbesteedt aan
(buitenlandse) privéfirma’s. Wij willen minder werk uitbesteden. Hasselt heeft nu een groendienst waar
zelfs geen grasmachine meer te vinden is. Wat staat het volgende op het programma? De uitbating van
onze OCMW-rusthuizen uitbesteden? Er zijn vele werkende handen nodig voor een stad op mensenmaat.
De stadsdiensten moeten een weerspiegeling zijn van de bevolking. Met extra aandacht voor ‘fragiele’
mensen en kwetsbare mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans krijgen.
Bij aanbestedingen moet de stad de regie veel beter in handen nemen om een einde te maken aan mistoestanden op bouwwerven en wegenwerken. De aanbestedende overheden moeten respect hebben voor
de verloning, de werkuren en de arbeidsveiligheid. Bij de renovatiewerken in de Rode Rokwijk lijkt zaterdagwerk eerder de norm dan de uitzondering. Bij de werken aan Campus HOGEVIJF-Banneux “logeerden”
de arbeiders lange tijd in het gebouw. Dat zijn wantoestanden. Wij willen een H-charter met afdwingbare
maatregelen tegen sociale dumping en het behoud van volwaardige jobs.
Daarnaast willen we een ethisch convenant waarbij Hasselt een aantal principes vooropstelt, onder meer
inzake de circulaire economie, een apartheidsvrije stad met boycot van Israëlische producten, verbod op
samenwerking in de daklozenzorg met bewakingsfirma’s zoals G4S, Hasselt als TTIP-vrije zone… Het toepassen van deze principes zal leiden tot een versterking van onze sociale fundamenten en zal het milieu
ten goede komen.

DRIE. RESPECT VOOR HET STADSPERSONEEL
Hasselt lijdt onder het liberale taboe rond publieke tewerkstelling. Het motto van het stadsbestuur is: ‘We
snijden in de publieke diensten en tewerkstelling om te investeren’. Maar voor de inwoners van Hasselt is
die dienstverlening net een waardevolle investering. Wie anders zorgt voor onze kinderen en ouderen? Wie
anders houdt de straten proper? Wie anders helpt ons met allerlei administratie? Wie anders organiseert
sport, cultuur en ontspanning? Het stadsbestuur moet terug personeel aanwerven in goede statuten. Met
goede publieke diensten en een volwaardige publieke tewerkstelling kan je mensen sneller op de sociale
ladder vooruit helpen.
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Sommigen beweren dat het niet uitmaakt of een dienst privé of publiek is, als ze maar bestaat. Voor de PVDA
is het publieke wél een meerwaarde. Bij openbare stadsdiensten kan de dienstverlening werkelijk centraal
staan, in plaats van de winst en de rendabiliteit. Daarom willen we niet dat de stad haar vaste publieke functies uitbesteedt. We zijn tegen het vermarkten van kerntaken van de overheid. We zijn tegen een beleid dat
publieke diensten benadeelt of afbouwt omdat ze stoorzenders zouden zijn voor de privé. Want overal waar
zo’n beleid gevolgd werd, zien we de dienstverlening aan de inwoners van de stad achteruitgaan.
De bedrijfslogica en de commerciële strategieën in de stadsdiensten mogen van ons op de schop. Ons vertrekpunt is: de diensten van de stad moeten toegankelijk zijn. Dat realiseer je niet alleen met apps en websites. De PVDA is voorstander van digitalisering, maar dan moet je wel als stadsbestuur actief zorgen dat
iedereen mee is. Je hebt aanspreekbare stadsmedewerkers nodig, in toegankelijke wijkkantoren van de
stadsloketten of de lokale politie. Ja, je kan nog wel een digitale afspraak maken. Maar een buurtagent tegen het lijf lopen, tijd hebben om met een vuilnisophaler te spreken, dat is allemaal veel minder geworden.
De werknemers bij de stad hechten veel belang aan de maatschappelijke relevantie van hun job. Ze willen
iets voor anderen betekenen. Daar worden ze bij gehinderd door de logge procedures, de te hoge werkdruk
en het tekort aan personeel. Het beeld van de ambtenaar die er de kantjes afloopt, is misplaatst. De maatschappelijke rol en het algemeen belang: daar doet het stadspersoneel het voor. Het verdient vertrouwen
en respect. Een kritische houding mag niet afgestraft worden met zwijgplicht. Brandweermannen weten
beter dan schepenen wat de beste brandweerpakken zijn, loketbedienden weten het best hoe je voor iedereen goede dienstverlening kan aanbieden. Daar heb je geen peperdure consultancybureaus voor nodig.
Wij willen een structurele oplossing voor de financiering van de pensioenen bij de lokale besturen. De
besparingen op het stadspersoneel hebben alleen maar geleid tot minder dienstverlening. Ze hebben
de pensioenproblematiek niet opgelost. De studiedienst van de PVDA heeft daar de afgelopen zes jaar
meermaals voor gewaarschuwd. De hogere overheden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen rond
de pensioenen van de lokale besturen en financieel tussenkomen.

VIER. SOCIALE INNOVATIE MET DE 30-URENWEEK
De Zweedse havenstad Göteborg lanceerde in een stedelijk rusthuis een innovatief experiment. Het verplegend personeel ging er werken met een nieuwe fulltime: 30 uur per week. De output van dat experiment? Tevreden oudjes over de betere dienstverlening. En tevreden werknemers. Die hadden een betere
gezondheid, een betere levenskwaliteit en meer arbeidsvreugde. Er was dan ook beduidend minder ziekteverzuim dan in een langere arbeidsweek. Het werk was niet alleen gezonder, maar ook aangenamer.
Ook voor veel stadsmedewerkers in Hasselt zou een 30-urenweek een grote opluchting zijn.
Mensen werken zich te pletter, het aantal burn-outs stijgt zienderogen. Een 30-urenweek met behoud
van loon en bijkomende aanwervingen heeft uiteraard een kostenplaatje. De overheid kan deze uitgave
grotendeels terugverdienen doordat ze minder uitkeringen moet betalen voor ziekte en werkloosheid.
De 30-urenweek is het moderne antwoord op de technologische ontwikkelingen. Ook stadsdiensten stemmen zich af op de 21ste eeuw. Minder werken per week biedt mogelijkheden om het werk te verdelen bij
vermindering van de tewerkstelling door de digitalisering en de technologische vernieuwingen.
Wij willen de 30-urenweek bij een aantal stadsdiensten uittesten. We mikken hier op stadsdiensten met
hoge werkdruk en ziekteverzuim en denken daarbij aan een testproject met de 30-urenweek in het Hasseltse woonzorgcentrum HOGEVIJF op de campus Banneux en de campus Stadspark. We willen daar een
sociaal, productief en gendergelijk experiment voor een nieuw, korter voltijds opzetten.
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10. DEMOCRATISCHE STAD
We leven in Hasselt met bijna 80.000 inwoners samen. De toekomst van onze stad is niet enkel een zaak
van negen schepenen, laat staan van enkele bevriende projectontwikkelaars. Het is een zaak van ons
allen. Hoe meer bewoners betrokken zijn bij het beleid van onze stad, hoe groter de collectieve kennis,
ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. En ze zijn essentieel, want iedereen moet meetellen. Mensen uit alle lagen van de bevolking, ook diegenen die in de
samenleving doorgaans onzichtbaar blijven, dienen opgezocht, geïnformeerd en betrokken te worden.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. MAAK INFORMATIE OVER HET REILEN EN ZEILEN VAN DE
STAD VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
• Inspraak en participatie beginnen met informatie. De toegang tot informatie over het reilen en zeilen van
de stad dient voor alle inwoners toegankelijk te zijn. Dat is nu niet het geval. Meest frappant voorbeeld:
vandaag wordt van de Hasseltse gemeenteraad gewoon geen schriftelijk verslag gemaakt, noch van de
voorbereidende commissies. Dat is te gek voor woorden.
• Open source online platformen van de stad kunnen alle info groeperen. Deze platformen moeten in
handen van de gemeenschap zijn en blijven.
• We voorzien gratis wifi in de stad. Er dienen openbare plaatsen te zijn waar je gratis en onbeperkt online
kan gaan.
• Een deur-aan-deur infoblad en specifieke informatiedragers zijn nodig om alle inwoners van Hasselt,
jong en oud, te bereiken.

TWEE. GEEN NIEUWE PROJECTEN ZONDER ECHTE INSPRAAK
• Inspraak en participatie kunnen niet zonder informatie en interactie. Interactie vraagt openheid en flexibiliteit van het beleid en van de administratie.
• Met de technologische middelen van vandaag kan de stad via online platformen gemakkelijk en objectief allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.
• De stad heeft openbare ontmoetingsruimten nodig, gericht op informatie, uitwisseling, inspraak en participatie. Dat kunnen vaste ontmoetingsruimten zijn of pop-ups in functie van bepaalde projecten.

DRIE. EEN STERK MIDDENVELD
• Wij willen een stad op mensenmaat. Die bouwen we op van onderuit, met alle inwoners, doordat mensen zich inzetten, samenwerken, participeren en actievoeren als het moet.
• De stedelijke overheid dient het middenveld te ondersteunen. Een sterk ontwikkeld middenveld doet de
democratie opleven.

VIER. MAAK VAN DE GEMEENTERAAD EEN DEMOCRATISCH
DEBATORGAAN
• De gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen dienen er echt voor te liggen. Alle problemen en uitdagingen dienen er ter bespreking op tafel te liggen.
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• De gemeenteraad moet openstaan voor vragen en adviezen uit andere raden en van burgers. Die moeten daar ook toe uitgenodigd worden. Een ‘vragenuurtje’ dient daarvoor te worden voorzien.
• Contracten tussen stad en privébedrijven zijn openbaar raadpleegbaar. In autonome gemeentebedrijven horen de oppositie alsook personeel en inwoners vertegenwoordigd te zijn.

VIJF. BINDENDE REFERENDA VOOR DIRECTE DEMOCRATIE
• De PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden wanneer drieduizend Hasselaren –
ongeveer vijf procent van de stemgerechtigden – erom vragen. De initiatiefnemers bepalen daarbij de
vraagstelling. Er is geen opkomstdrempel.

VISIE
ÉÉN. MAAK INFORMATIE OVER HET REILEN EN ZEILEN VAN DE
STAD VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de
stad. Zonder dat kan je onmogelijk iedereen betrekken. Onderzoeker Eric Goubin schrijft in het maandblad
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): ‘Gemeentelijke communicatie is de belangrijkste overheidscommunicatie. Van alle overheden hebben burgers het meest vertrouwen in de lokale
overheid. Tegelijk speelt het gevoel van nabijheid.’ Goubin voegt eraan toe dat er twee topkanalen zijn: de
website en het informatieblad, zij bereiken driekwart van de inwoners.
Voor alle inwoners moet er de garantie zijn dat ze toegang hebben tot de info over het reilen en zeilen
van de stad. Open source online platformen – waar iedereen samen aan kan werken onder supervisie van
de stad – kunnen die info groeperen. Ze dienen in handen van de gemeenschap te zijn en te blijven. Wij
dringen aan op openbare plaatsen waar je gratis en onbeperkt online kan gaan.

TWEE. GEEN NIEUWE PROJECTEN ZONDER INSPRAAK
Acht op de tien van de Hasselaren die deelnamen aan onze Grote Bevraging, scharen zich achter de stelling “Vóór de beslissing van nieuwe projecten moet de stad échte inspraak organiseren”. De inwoners
van onze stad willen inspraak. Dat is logisch en goed. ‘De burgers zelf weten gewoonlijk het best wat hun
behoeften zijn en kunnen oplossingen of middelen appreciëren om deze behoeften te bevredigen. Ze kunnen ook zelf oplossingen aanreiken, zowel in de vorm van suggesties of creatieve ideeën, als van concrete
acties’, besluiten de VUB-onderzoekers in het boek De humane stad. Die burgerbijdrage kan effectief het
verschil maken. Want, zo gaan de onderzoekers verder: ‘Op die manier gaan de burgers zelf actief participeren in het beheer van hun gemeente. Aldus krijgen ze het gevoel dat ze wonen in een stad op maat van
de mensen, en niet enkel van de bureaucratie, economie, technologie, of politiek.’
De technische mogelijkheden om iedereen te raadplegen en te betrekken zijn vandaag eindeloos veel
groter dan vroeger. Met de sociale media en de smartphone volstaat een druk op een knop om je mening
te geven. Als open source publieke stadsplatformen alle info bijeenbrengen is interactie mogelijk. Die
platformen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn. Ze horen in handen van de gemeenschap en niet
in handen van een of ander privébedrijf. Vroeg of laat kan dat informatie achterhouden of alleen tegen
betaling informatie vrijgeven.
Digitale platformen bereiken niet iedereen. Daarom zijn ook openbare ontmoetingsruimten nodig. Ontmoetingsruimten waar je niets moet consumeren maar wel allerlei aangeboden krijgt: boeken, kranten,
internet, televisie, kleine optredens, debatten, administratieve diensten... Waar je kennis kan uitwisselen
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en inspraak en participatie kan organiseren. Zulke ontmoetingsruimten organiseren we best per wijk, mogelijk met een aanvullend buddysysteem dat mensen actief opzoekt en uitnodigt om naar de plaatselijke
ontmoetingsruimte te komen. Zo betrekken we ook de vele mensen die vandaag al te veel op zichzelf zijn
aangewezen en vereenzaamd zijn.
Dat alles kan natuurlijk alleen maar slagen als beleidsvoerders openstaan voor inspraak. De voorbije periode hebben we gezien dat de wil tot inspraak meer dan eens botste met de Hasseltse schepenen. Zo komt
schepen Tom Vandeput (CD&V) maar al te vaak grote bouwprojecten voorstellen wanneer alles al beslist
is. Dat is geen inspraak. Dat is de mensen bij de neus nemen.

DRIE. EEN STERK MIDDENVELD EN EEN STERKE BURGERBEWEGING
In De Andere Hasselaar, het stadsmagazine van de PVDA, schreef PVDA-voorzitter Kim De Witte: ‘Vooruit
met de stad en met alle inwoners, niet alleen met de allerrijksten. Wij willen een stad op mensenmaat. Dat
kan maar door druk van onderuit. Wanneer mensen zich inzetten, samenwerken en actievoeren als het
moet. In de wijken, op de werkvloer, bij het stadspersoneel.’
Een sterk middenveld is belangrijk voor een democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt
en mensen versterkt, omdat er kennis samengebald zit. Een brede en diepe democratie kan niet zonder
een goed ontwikkeld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot buurt- en
natuurverenigingen: zij zijn een essentiële schakel in het democratisch proces. Ze vormen de buik van de
samenleving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee de agenda
bepalen en meningen helpen vormen.
Daarnaast is ook een sterke burgerbeweging, met tal van initiatieven van onderuit, cruciaal voor Hasselt.
De tijd van het eenrichtingsverkeer van bovenuit is voorbij. Het tijdperk van de burgerinitiatieven en burgerbewegingen is aangebroken. De protestacties, bottom-up, tegen stedenbouwkundige ingrepen van
bovenaf en de initiatieven van alternatieve kleinschalige buurtontwikkeling zijn talrijk, ook in Hasselt: drie
actieve repaircafés, verschillende volks- en samentuintjes, dorpsraden, activiteiten in ontmoetingscentra,
lokale drukkingsgroepen, zomerbars vanuit de buurt in parken of op braakliggende terreinen. Zulke lokale
initiatieven van onderuit zorgen ervoor dat niet-gekende of miskende lokale noden en mogelijkheden op
de agenda komen. Op eigen kracht een lokaal probleem aanpakken is ook een oefening in mondigheid,
een vorm van empowerment. De stad is een laboratorium. Open ruimte wordt gemeenschappelijk gebruikt
en plots hebben we een ander sociaal leven in de wijk. Er is heel veel expertise en creativiteit aanwezig in
Hasselt. Creëer daar ruimte voor, moedig zulke initiatieven aan, geef financiële ondersteuning waar nodig
en laat ze vooral onafhankelijk en kritisch blijven.

VIER. MAAK VAN DE GEMEENTERAAD EEN DEMOCRATISCH
DEBATORGAAN
Het stadsbestuur moet ook de publieksdeelname aan de gemeenteraad beter organiseren, met voldoende
publieksplaatsen en een livestreaming, zoals dat nu al het geval is in Genk.
Ook de verslaggeving moet beter, en online gezet. Vandaag wordt van de Hasseltse gemeenteraad gewoon geen schriftelijk verslag gemaakt, noch van de voorbereidende commissies. Dat is gewoon te gek
voor woorden.
Adviezen van senioren- of jeugdraden moeten ernstig genomen worden. Behandelt de gemeenteraad
zaken die betrekking hebben op bepaalde wijken of op bepaalde groepen, dan moeten de betrokkenen
(raden en burgers) uitgenodigd worden. We pleiten ook voor een ‘vragenuurtje’ waarbij burgers en actiecomités met vragen en voorstellen voor de dag kunnen komen.
Wij willen volledige openbaarheid. Alleen welbepaalde dossiers inzake specifieke en concrete bedreiging
van de openbare veiligheid, en individuele personeelsdossiers kunnen daar buiten vallen. Door de trend
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naar meer autonomie en privatisering van stadsdiensten gaat de openbaarheid achteruit. Het kan niet
dat contracten tussen de stad en privébedrijven zogezegd om concurrentiële redenen de openbaarheid
beperken. Achterhouden van informatie fnuikt het democratische debat.

VIJF. BINDENDE REFERENDA VOOR DIRECTE DEMOCRATIE
De PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden wanneer drieduizend Hasselaren
erom vragen (ongeveer 5 procent van de stemgerechtigden). De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.
Referenda dwingen politici tot de gezonde reflex hun politieke keuzes direct aan de basis te verantwoorden. Maar misschien is de belangrijkste winst dat het publieke debat voor iedereen toegankelijk is. De
democratie krijgt adem en treedt buiten de muren van de gemeenteraad. De discussie gaat spelen in de
wijken, bij de bakker en de kapper. Op de dag van het referendum bepalen we heel praktisch: deze richting
gaat het beleid uit.
Het bindend karakter ervan moet ervoor zorgen dat het referendum werkelijk een stap is naar democratie.
Vandaag kan een beleid al te gemakkelijk een referendum negeren. Nee is nee en ja is ja en daarmee uit.
Er mogen geen opkomstdrempels worden ingesteld. Wie niet deelneemt, geeft zijn mandaat aan wie wel
deelneemt. Zonder opkomstdrempel vermijden we ook allerlei boycotacties: een te klein aantal stemlokalen, een oproep van het beleid om niet te stemmen enzovoort. Wie met veel handtekeningen een referendum uitlokt, moet de vraagstelling ervan kunnen bepalen. Nu legt de gemeenteraad nog vast waar het
referendum exact om draait. Daardoor kan je een referendum al verliezen nog voor de stemming ervan.
Wel een goed idee is: ambtenaren ter beschikking stellen die initiatiefnemers van een referendum desgewenst helpen bij een goede formulering.
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11. FINANCIEEL GEZONDE STAD
Een begroting opmaken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan? En waar gaat het geld naartoe?
Niemand wil het geld door vensters en ramen gooien en niemand wil terug naar een schuldenberg. Het
stadsbestuur voerde verschillende retributies en taksen in die Jan en alleman treffen. Daarnaast geeft
ze vrij spel aan projectontwikkelaars die luxeappartementen bouwen en investeert ze massa’s geld om
die projecten te faciliteren. Dat willen we omkeren, zodat de sterkste schouders ook op stedelijk vlak de
zwaarste lasten dragen.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. TAKSENVERLAGINGEN VOOR INWONERS
• We maken containerparken terug volledig kosteloos. Goed sorteren moet beloond, niet bestraft worden.
• We schroeven de kostenverhoging voor het plaatsen van parkeerverbodsborden bij verhuis terug.
• Water is een basisrecht. We verlagen de riooltaks (saneringsbijdrage) naar het niveau van 2013.

TWEE. BELASTING OP LUXEAPPARTEMENTEN
• We verbieden cadeaus aan grote projectontwikkelaars, bij de verkoop van publieke gronden of de bouw
van parkings en funderingen.
• Vastgoed is een ‘booming business’ geworden in Hasselt. Grote projectontwikkelaars verdienen miljoenen. We willen een bescheiden taks invoeren op de verkoop van luxeappartementen.
• Bij de federale overheid dringen we aan op een herziening van de berekening van de personenbelasting, zodat men weer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.

DRIE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET
GEMEENTEFONDS
• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan de dotatie voor het Gemeentefonds met 15 procent op te
trekken.
• We eisen ook een oplossing voor de pensioenen van de lokale besturen. De pensioenen van de Vlaamse ambtenaren worden betaald door de federale sociale zekerheid. Waarom moet dat anders zijn voor
de lokale besturen?

VIER. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
• We nemen de hefbomen voor een coherent sociaal beleid weer in handen. We stoppen met het vermarkten van alle openbare diensten.
• We investeren in sterke stadsdiensten, met ambtenaren die vast benoemd worden. Dat is de beste
garantie voor een volwaardig pensioen voor het stadspersoneel.
• Personeelsleden die door de digitalisering van de dienstverlening uitgespaard worden, zetten we in om
inwoners die niet met computers overweg kunnen, te helpen en mee te krijgen.
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VISIE
Met allerlei verdoken reglementen heeft het stadsbestuur de belastingen verhoogd voor de inwoners en
kleine middenstanders. Grote projectontwikkelaars blijven buiten schot. Dat willen wij recht trekken.

ÉÉN. TAKSENVERLAGING VOOR INWONERS
Sinds 1 januari 2014 heeft Hasselt een nieuw afvalbeleid. Het stadsbestuur besloot samen te werken met
Limburg.net. Sindsdien is de huisvuilophaling en -verwerking niet meer in handen van de stad. De Hasselaar betaalde deze beslissing met kleinere vuilniszakken, een jaarlijkse afvalfactuur van gemiddeld 86
euro, een containerpark dat meer sluitingsdagen kent en een tariefverhoging voor grof vuil.
Maar de hogere inkomsten worden niet geïnvesteerd in een betere ophaling. Restafval, plastiek en groenten-fruit-tuinafval worden maar één keer om de twee weken opgehaald. Niet evident voor wie op een
appartement woont.
De containerparken moeten gratis blijven. Goed sorteren moet beloond en niet bestraft worden. Zowat
overal blijkt dat het betalend maken het aantal bezoekers doet afnemen. Het teruggebrachte afval daalt,
niet alleen voor de betalende fracties grofvuil en steenpuin maar ook bij de andere fracties zoals asbest
en klein gevaarlijk afval.
Recent voerde het stadsbestuur een nieuw reglement in voor het vrijhouden van parkeerplaatsen met parkeerverbodsborden. Verkeersborden bestellen voor een verhuis of voor verbouwingen kan voortaan enkel
digitaal en de kosten zijn gestegen. Wij vragen dat de extra kost voor parkeerverbodsborden bij verhuis of
verbouwing weer verdwijnen.
Het stadsbestuur verhoogde ook de saneringsbijdrage (riooltaks) op uw waterfactuur. Een kinderrijk gezin
betaalt daardoor meer dan honderd euro per jaar extra. Mensen met een bescheiden inkomen hebben
evenveel drinkwater nodig als miljonairs. Maar de taks weegt op een klein inkomen veel zwaarder door.
Openbare zaken zoals riolen dienen we aan te leggen en te onderhouden met inkomsten uit de reguliere
belastingen; dan kunnen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We zijn tegen een vlaktaks op
water waarbij iedereen hetzelfde bedrag betaalt. Water is een basisrecht. Daarom willen we de saneringsbijdrage weer naar het niveau van vóór 2013 verlagen.

TWEE. BELASTINGVERSCHUIVING NAAR LUXEPROJECTEN
Luxeprojecten rijzen als paddenstoelen uit de grond in Hasselt. De vastgoedsector is een ‘booming business’ geworden. De stad faciliteert vele projecten via de terbeschikkingstelling van gronden en via infrastructuurwerken. Zo bouwt Hasselt bijna 2.000 nieuwe parkeerplaatsen onder de luxeappartementen in
de Quartier Bleu. Daarmee zijn meteen ook de funderingen voor de luxeappartementen betaald. Kostprijs:
54 miljoen euro.
Wij willen een einde aan de miljoenencadeaus voor dit soort van luxeprojecten. Tegelijkertijd willen wij
een bijdrage voor de stadskas op de winsten die projectontwikkelaars en bouwpromotoren maken met de
luxeprojecten die ze neerplanten in Hasselt. Deze bijdrage varieert in functie van de prijs van het appartement (zie programmapunt ‘Betaalbare woonstad’).
Daarnaast dringen we er bij de federale overheid op aan om de berekening van de personenbelasting te
herzien, zodat men weer rekening houdt met de inkomens uit vermogen. De fiscus ontziet personen met
grote vermogens. De belastingen op inkomsten uit vermogen (roerende voorheffing) worden niet vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen zoals dat wel het geval is met de personenbelasting op de lonen en
uitkeringen. In Hasselt bedraagt de aanvullende personenbelasting 7,5 procent. Al wie zijn of haar inkomen
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voornamelijk uit fortuin verkrijgt, betaalt daar dus geen gemeentelijke belastingen op. Een herziening
van de berekening van de personenbelastingen, zodat in de toekomst ook met inkomsten uit de grote
fortuinen rekening wordt gehouden, dringt zich op. Men zou bijvoorbeeld belasting kunnen heffen vanaf
kapitaalopbrengsten hoger dan 10.000 euro zodat kleine spaarders niet getroffen worden (een opbrengst
van 10.000 euro veronderstelt al een kapitaal van één miljoen euro met 1 procent opbrengst). Zo kunnen
de gemeenten hun inkomsten verhogen en dragen de allerrijksten daar ook in bij.

DRIE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET
GEMEENTEFONDS
We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan de dotatie voor het Gemeentefonds op te trekken met 15
procent. De PVDA wil dat meer financiële middelen van de Vlaamse overheid naar de stijgende behoeften
van de gemeenten gaan. De dotaties van het Gemeentefonds worden tot in 2020 jaarlijks met 3,5 procent
verhoogd, daarna met het inflatiepercentage. Gezien de onderfinanciering van de steden en gemeenten
stellen we voor om dat budget dus met 15 procent aan te vullen.
We eisen ook een oplossing voor de pensioenen van de lokale besturen. De pensioenen van de Vlaamse
ambtenaren worden betaald door de federale sociale zekerheid. Waarom moet dat anders zijn voor de
lokale besturen?

VIER. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
De kinderarmoede in Hasselt verdubbelde op acht jaar tijd. Het budget voor de bestrijding van de kinderarmoede is gelijk aan 200.000 euro. Het budget dat de stad Hasselt spendeert aan haar nieuwe logo
– ‘Hasselt heeft het’ – is gelijk aan 115.000 euro. Met dat laatste bedrag zouden we het budget voor de
kinderarmoede kunnen optrekken met maar liefst 65 procent.
Hasselt telt bijna het laagste aantal sociale woningen van alle Vlaamse centrumsteden. Tegelijkertijd spendeert de stad 53,7 miljoen euro aan een nieuw stadhuis, terwijl er overschot aan plaats vrijkomt in het
huidige provinciehuis. Dat zijn keuzes.
Wij maken andere keuzes. Wij willen investeren in sterke stadsdiensten. Wij willen de hefbomen voor een
coherent sociaal beleid terug in eigen handen nemen. We willen geen privaat-publieke samenwerkingen
(PPS) in de zorg, geen inschakeling van bewakingsfirma’s zoals G4S voor daklozen, geen verdere privatisering van de ouderenzorg.
PPS lijkt op korte termijn heel aantrekkelijk. “De privé neemt het ontwerp, de bouw, de financiering, het
onderhoud en de uitbating op zich en de stad moet een kleine jaarlijkse vergoeding betalen”, zo klinkt het.
Maar de werkelijkheid is anders. Studies hebben uitgewezen dat PPS op lange termijn een pak duurder is.
Al gauw betaal je 3 procent meer dan via de klassieke publieke financiering. Logisch, want de privé investeert pas wanneer ze er meer aan verdient dan investeren in andere projecten.
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12. JONGE STAD
Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, studeren,
werken, zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen
aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugdwerk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer groene en openbare
ruimtes nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor jongeren de
drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. LAAT HET HASSELTS JEUGDWERK BLOEIEN
• In elke wijk en deelgemeente is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. We investeren daarom in professionele en solide vrijwilligers om het aanbod te optimaliseren en
nieuwe initiatieven op te starten.
• Jeugdbewegingen zoeken vrijwilligers en omkaderen hen. Het is ook aan de stad om de jeugdbewegingen daarbij te steunen. Wachtlijsten om kinderen en jongeren in een jeugdbeweging in te schrijven
willen we in elk geval vermijden.
• De opleiding van vrijwilligers met een migratie-achtergrond geven we extra aandacht om de diversiteit
in het jeugdwerk te verhogen.
• Om de ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen jongeren van de verschillende vormen van
jeugdwerk te stimuleren, organiseren en ondersteunen we jaarlijkse gezamenlijke evenementen.

TWEE. JONGEREN VERDIENEN EEN PLAATS IN DE OPENBARE RUIMTE
• De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen, met voetbal- en basketbalveldjes,
zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.
• Luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skateparken nemen we op in de officiële lijst
van straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker om die dingen te plaatsen.
• We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is op wandelafstand, plekken waar jongeren zich
kunnen uitleven.

DRIE. INFRASTRUCTUUR OP MAAT VAN JONGEREN EN HUN
ORGANISATIES
• We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot lokalen voor jeugdbewegingen. Een
lokaal dat je je eigen kan maken is een ankerpunt voor een jongerenwerking.
• Elke jongere heeft recht op een sporthal en een zwembad dicht in de buurt, zowel voor sportclubs als
voor vrij gebruik.
• De infrastructuur van scholen openstellen kan een hefboom zijn om aan de noden te verhelpen, als
investering in animatoren en conciërges.
• De jeugdsector en sport- en dansverenigingen kunnen bij de organisatie van die nieuwe publieke ruimte een rol spelen. Door activiteiten te organiseren in de schoolgebouwen kunnen we meer jongeren
bereiken.
• We investeren in bibliotheken in elke wijk en deelgemeente, voor een toegankelijk aanbod van boeken,
tijdschriften en digitale diensten.
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• We gaan actief op zoek naar jongeren met leerproblemen en begeleiden hen. Huiswerkklasjes kunnen
daarin een belangrijke rol spelen.
• We voorzien verspreid over de Hasseltse wijken en deelgemeenten fuifzalen in beheer van de stad
onder het motto: betaalbaar en bereikbaar.

VIER. JEUGDDIENSTEN MET EEN OPEN DEUR
• De jeugddiensten stimuleren we om in een open aanbod te voorzien op plaatsen waar de jongeren zijn.
Een vindplaatsgericht gratis aanbod waar geen inschrijving voor nodig is.
• Wie veel jongeren bereikt, kan ook meer animatoren vinden en opleiden, in samenwerking met professioneel jeugdwerk.
• Naar Antwerps voorbeeld willen we Plein Patrons, bijvoorbeeld voor het Sint-Hubertusplein en het stationsplein. Plein Patrons zijn animatoren op buurtpleinen. Jongeren vanaf 16 jaar nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen plein, in samenwerking met professionele coaches uit het jeugdwerk.

VIJF. LAAT JONGEREN MEE DE STAD MAKEN
• Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen. We treden ze daarvoor tegemoet. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.
• Een goed functionerende jeugdraad vraagt om permanente professionele ondersteuning en zit verankerd in de jeugdverenigingen.
• De jeugdraad moet initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. Dan kunnen jongeren punten op de
agenda zetten.
• We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen
laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe
online inspraakmedium.

ZES. MEER PRIKKELS EN MOGELIJKHEDEN VOOR SPEL, SPORT,
DANS EN CULTUUR
• Sporten en dansen moeten toegankelijker en goedkoper worden. Daarom bieden we laagdrempelige
infrastructuur aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen we
tussen in de kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.
• We richten openbare fitnessruimtes in waar jongeren goedkoop kunnen komen trainen.
• Het aanbod van de Hasseltse culturele centra stemmen we af op jongeren zodat het cultuuraanbod voor
jongeren hun aandeel in de stedelijke bevolking weerspiegelt.

ZEVEN. SAMENLEVEN EN VEILIGHEID
• We nemen en stimuleren initiatieven om jongeren samen te brengen over alle verschillen heen: buurtevenementen, festivals, stadsfeesten.
• We zetten in op een laagdrempelige politie en versterken daarom de ploeg wijkagenten en de wijkteams. De inzet van interventieploegen met agenten die de stad niet kennen, beperken we tot een
minimum.

ONZE VISIE
Een op vier Hasselaren is jonger dan 25 jaar. Zij verdienen hun plaats in de stad. Allemaal zijn het burgers in
volle ontwikkeling, met dromen en barstensvol ideeën. Ideeën over hun toekomst, maar ook over de stad
waarin ze leven. En over de buurt waar ze wonen, leren en vrienden ontmoeten.
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INSPRAAK
Toch hebben veel jongeren het gevoel weinig invloed te hebben op de ontwikkelingen in onze stad. Inspraak blijft weggelegd voor wie de weg doorheen de wirwar van stedelijke structuren op eigen houtje
afgelegd krijgt. Er is een mindshift nodig om jongeren bij het uitstippelen van het stedelijk beleid aan bod
te laten komen. Want los van alle formele vormen van inspraak: vertrouwen is het eerste. Om je te kunnen
uitspreken, moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding vanwege de beleidsmakers.
Die moeten beseffen dat jongeren experts zijn over hun buurt of school. Democratie is tweerichtingsverkeer: verwacht niet alleen dat jongeren zelf hun weg vinden, maar ga ook actief naar hen toe.
Met die ingesteldheid kan een stadsbestuur jongeren op allerlei manieren aan bod laten komen. In de
eerste plaats via de structurele inspraakorganen, zoals de jeugdraad. Die moet uitgroeien tot een volwaardige jongerenvertegenwoordiging. Voorwaarden daarvoor zijn: professionele ondersteuning en respect
en waardering vanwege het beleid. Daarom moet de jeugdraad initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad.
Dan kunnen ook de jongeren punten op de agenda zetten.
Ook wie geen rechtstreekse lijn heeft naar de jeugdraad, moet haar of zijn ideeën op tafel kunnen leggen.
Daar is een open, digitaal instrument voor nodig, waarmee jongeren hun vragen en voorstellen kunnen
naar voren brengen en daar steun van andere jongeren voor kunnen krijgen. De stedelijke diensten engageren zich om elke vraag te beantwoorden en voorstellen die de steun krijgen van voldoende jongeren,
te behandelen.
Het stedelijk jeugdbeleid moet verankerd zijn in de jongerenwereld. Daarvoor kan het beleid steunen op
het jeugdwerk en op de banden in het onderwijs. Dan kunnen jongeren gehoord worden als er veranderingen op til zijn in hun buurt, maar ook om beleid bij hen af te toetsen. Zonder sterk jeugdwerk kan het beleid
doorgedreven inspraak van jongeren niet realiseren.

JEUGDWERK
Jeugdverenigingen doen vandaag in onze stad schitterend werk. Zowel het jeugdwerk van Arktos, dat zich
richt op de maatschappelijk meer kwetsbare jongeren, als het vrijwillig jeugdwerk (de jeugdbewegingen).
Die bezorgen honderden jongeren elk weekend en elke zomer de tijd van hun leven. Het jeugdwerk is voor
veel jongeren hun tweede thuis, een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het
jeugdwerk haalt jongeren uit hun isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job.
Het professionele jeugdwerk moet meer middelen krijgen, om haar werking uit te breiden en om met
jeugdwerkers de hulpvragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Maar ook om werkingen op te starten
in wijken waar ze vandaag nog niet bestaan. Er zijn in Hasselt slechts vier jeugdhuizen met erg beperkte
openingsuren. Geen enkel jeugdhuis in de binnenstad. Het vrijwillige jeugdwerk helpen we vooral met
ondersteuning bij het vinden en vormen van hun ruggengraat: de vrijwilligers die zich dag in dag uit engageren voor hun jeugdbeweging. We verlenen ook steun via een degelijke infrastructuur.

ARMOEDE
Het jeugdwerk is een onmisbare schakel in de strijd tegen kansarmoede, maar die strijd heeft meer nodig
dan alleen jeugdwerkers. De aanpak van de kansarmoede onder jongeren begint bij het verbeteren van
de situatie van hun ouders (zie programmapunten ‘Stad zonder armoede’ en ‘Werkende stad’). Er zijn ook
specifieke acties nodig, gericht op de jongeren zelf, zoals een laagdrempelig aanbod voor sport, spel en
cultuur en voor digitale diensten. Of ondersteuning in het onderwijs en begeleiding bij het zoeken naar
werk. Veroveren jongeren een positief toekomstperspectief, dan kunnen ze hun leven in handen nemen.
We moeten kost wat kost vermijden dat jongeren terechtkomen in een situatie zonder job of opleiding. Hier
draagt ook de stad een verantwoordelijkheid.

STADSPROGRAMMA HASSELT 2018

83

RUIMTE
Meer groen en open ruimte. Dat is niet alleen goed voor de stad als geheel, maar zeker voor jongeren (zie
ook programmapunt ‘Groene, leefbare en gezellige stad’). Meer groen en openbare open ruimte moet
een basispijler van het jeugdbeleid zijn, zeker in dichtbebouwde wijken. Om je vrienden te ontmoeten, te
voetballen of gewoon in het gras te liggen, op wandelafstand van je thuis. Die openbare ruimte richten we
zo in dat jongeren zich er thuis voelen en we conflicten tussen gebruikers vermijden. Een open aanbod van
sport- en spelactiviteiten nodigt jongeren uit om elkaar in die openbare ruimte te ontmoeten.
Verder kan de stad jongeren ook binnen meer plaats geven. Sportzalen zijn vandaag dikwijls volgeboekt.
Maar er is ook nood om infrastructuur vrij te gebruiken. En die ligt er na sluitingstijd soms verlaten bij:
sportzalen van scholen bijvoorbeeld, maar ook parkings of braakliggende terreinen waar nog geen onmiddellijke bestemming voor vastligt. Met investeringen in conciërges en animatoren kunnen we die ruimtes
openstellen en nieuw publiek domein creëren. Door naschoolse activiteiten aan te bieden in de schoolgebouwen zelf, verlagen we voor leerlingen de drempel om deel te nemen.

ONTSPANNING
Voor jongeren moet de drempel naar sport en cultuur naar omlaag. De kostprijs verlagen is hier onze eerste maatregel. Als gevolg van de besparingen moesten verschillende sportverenigingen hun lidgelden de
laatste jaren verhogen. Om dat te vermijden verhogen we hun werkingsmiddelen. Maar de stad kan ook
rechtstreeks tussenkomen als lidgelden een hoge financiële drempel vormen. Fitnessen is een populaire
bezigheid en heel gezond als er een goede begeleiding is. Maar fitnesszalen zijn bijna volledig in handen
van privé-uitbaters. Die hanteren vaak erg hoge prijzen. Met de uitbouw van een publieke fitnessruimte
en de plaatsing van fitnesstoestellen in de openbare ruimte kunnen jongeren goedkoop aan hun conditie
werken.
De jeugddiensten moeten zelf ook hun drempel laag houden. Dat kan bijvoorbeeld door activiteiten gratis
te maken, de inschrijving af te schaffen en naar de pleinen of buurten te trekken waar jongeren zich ophouden.
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13. DIVERSE STAD
Hasselt is een diverse stad en wordt, net als alle andere centrumsteden, steeds diverser. Een korte rondgang
in de lagere scholen maakt dat overduidelijk. Diversiteit is een realiteit in onze samenleving. Diversiteit zorgt
voor sterke troeven, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet
het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is veel groter als
je een ander kleurtje hebt of als je naam een andere afkomst laat vermoeden. Racisme is geen excuus voor
eigen falen, maar een trieste realiteit. Met de PVDA willen we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk
hebben uitschakelen. Door voor genoeg sociale voorzieningen te zorgen. En door het racisme te bestrijden.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT
• We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.
• We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en in ontmoetingscentra.
Daar kunnen buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.
• Het personeel van de stadsdiensten en van het stedelijk onderwijs wordt een afspiegeling van de diversiteit in de stad door streefcijfers (quota) vast te leggen.
• We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit financieel zwakkere gezinnen aan te pakken, via initiatieven zoals ‘leerrecht’ (project van de provincie in samenwerking
met de universiteit, waarbij jongeren op een positieve manier gemotiveerd worden in hun leerproces).

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
• We stellen een actieplan op tegen racisme, met concrete doelstellingen en een jaarlijkse evaluatie.
• We versterken het Limburgs agentschap voor inburgering en integratie, in plaats van het af te slanken.
We starten een stedelijke gelijkheidsdienst op, met als missie discriminatie te voorkomen, op te sporen
en aan te pakken.
• We starten een stedelijke gelijkheidsdienst op, met als missie discriminatie te voorkomen, op te sporen
en aan te pakken.
• We installeren laagdrempelige meldpunten tegen racisme en discriminatie. We voeren proactieve praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en de arbeidsmarkt.

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
• We verdedigen een actief intercultureel beleid, met in de publieke ruimte een overlegde plaats voor
verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten.
• We organiseren de dialoog en we betrekken de verschillende gemeenschappen bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en tradities.
• We betrekken ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad. Dat zijn mensen die zich dagelijks inzetten om het
samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad en
willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
• We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.
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• De Hasseltse politie doet geen huiszoekingen bij burgers die mensen zonder papieren onderdak bieden.
• Dringende medische hulpverlening is een recht, geen misdaad.

VISIE
ÉÉN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT
De diversiteit die zich hoe langer hoe meer in onze steden installeert houdt grote troeven in, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Er moeten voldoende sociale voorzieningen zijn, zodat
er geen concurrentie ontstaat tussen werkende mensen. Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale
voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van spanningen tussen werkende mensen. Om de
diversiteit te doen slagen, moeten we investeren in betaalbaar wonen, betaalbare mobiliteit en goede sociale voorzieningen voor iedereen. Het stadsbestuur doet het tegendeel met al haar prestigeprojecten. Zij
houdt de schaarste in stand, zogezegd om geen armen aan te trekken. Zo organiseert het de concurrentie
tussen de talrijke bewoners die recht hebben op sociale voorzieningen. De traditionele partijen reageren
ook op de groeiende diversiteit met een verdelend wij-zij-discours, dat de opdeling in verschillende groepen versterkt.
Wij laten de stad uitstralen dat we trots zijn op onze diversiteit. Promotiemateriaal toont de stadsbewoners
in alle kleuren en vormen. Affiches met alleen witte Hasselaren behoren tot het verleden. We ondersteunen
evenementen die de diversiteit in de verf zetten. Iedereen mag weten dat we trots zijn op elke inwoner
van de stad.
Om de ontmoeting tussen de culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we
meer in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in ontmoetingscentra. Ontmoetingscentra zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk versterken
en dus beter kunnen deelnemen aan de samenleving.
We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid op en voeren ambitieuze streefcijfers in voor de samenstelling van het stads- en onderwijzend personeel, ook bij de hoogste salarisschalen – waar een grote
minderheid van de personeelsleden een migratieachtergrond heeft. Zo tonen we dat de stad iedereen
naar waarde schat.
We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit financieel zwakkere gezinnen doortastend aan te pakken, onder meer via projecten zoals ‘leerrecht’, waarbij jongeren op
een positieve manier gemotiveerd worden in hun leerproces.

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte
verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. Wij stellen een jaarlijks actieplan op om
racisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het stedelijk en onderwijzend personeel
en in trainingen over hoe omgaan met racisme.
De bevoegdheid van het Limburgse agentschap voor integratie en inburgering breiden we uit naar de strijd
tegen racisme. We vragen dat het recent ontslagen personeel van het agentschap weer wordt aangeworven. We vragen meer middelen en voorzien meer inspraak van het personeel. We richten een stedelijke
gelijkheidsdienst op om discriminatie structureel te bestrijden. Discriminatie voorkomen, opsporen en aanpakken, dat is de missie van deze inspecteurs. De proactieve praktijktesten waarmee discriminatie op de
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woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven zwart op wit kan worden aangetoond, zijn een belangrijk instrument in hun handen. Het agentschap adviseert het stadsbestuur
ook voor een beleid dat discriminatie voorkomt en aanpakt.
We openen meldpunten discriminatie om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk
te maken. Vandaag durven mensen geen klacht indienen. Die drempel moet lager. We hebben een veilig
meldpunt nodig: voor mensen zonder papieren, voor kwetsbare mensen, voor alle burgers in onze stad.
Een meldpunt met garantie op anonimiteit. We hebben een heel eenvoudige procedure nodig, want nu is
die vaak heel moeilijk: je moet bewijzen voorleggen, er wordt een doktersattest gevraagd, er wordt gevraagd zelf getuigen te zoeken … Dat is allemaal erg moeilijk. Nochtans is snelle registratie van klachten
cruciaal om discriminatie te bestrijden.
De meldpunten werken nauw samen met de stedelijke gelijkheidsdienst, die gepaste straffen oplegt aan
wie discrimineert.

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
We verdedigen een actief intercultureel beleid, waar in de publieke ruimte een overlegde plaats is voor
verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten. Dat betekent dat er dialoog is en dat de
verschillende gemeenschappen betrokken worden bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en
tradities.
We willen dat de stad de verschillende gemeenschappen betrekt, en ook de ‘bruggenbouwers’ in onze
stad. Talloze Hasselaren zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te
helpen. Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de stad, en zij willen vooral
dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de groeiende klimaatcrisis, de economische crisis en de oorlogen – waar verschillende regeringen uit het Westen
ook aan hebben bijgedragen, zoals de opeenvolgende oorlogen om olie in Irak, die mee aan de basis
liggen van de opkomst van radicale stromingen en groeperingen – moeten vandaag miljoenen mensen
in de wereld op de vlucht slaan. Hasselt ving in 2016 amper 48 nieuwkomers op (asielzoekers, erkende
vluchtelingen en subsidiaire bescherming). Wij kiezen ervoor te voorzien in een menswaardige opvang van
vluchtelingen en in voldoende opvangplaatsen. Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op onze hulp
rekenen om in een veilige omgeving een tijdelijk onderkomen te vinden of een nieuw leven op te bouwen.
We willen van Hasselt een ‘huiszoekingsvrije gemeente’ maken, naar het voorbeeld van tientallen andere
gemeenten in Vlaanderen. Dat houdt in dat de burgemeester het engagement opneemt de politie niet te
laten binnenvallen in huizen waar mensen zonder papieren opvang krijgen.
Dringende medische hulp is een mensenrecht. Wij blijven herhalen: iedereen heeft recht op dringende
medische hulp, ook wie geen papieren heeft. Wij willen de gezondheid van de mensen prioritair maken,
dat is ook beter voor de volksgezondheid.
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14. SOLIDAIRE STAD
In Hasselt wonen meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking zijn belangrijk. Ze dragen bij tot een meer open en solidaire samenleving. Wij vinden dat
het stadsbestuur moet blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking en op initiatieven van Hasseltse
organisaties die actief zijn rond internationale solidariteit. Wij zien Hasselt als een solidaire stad die inzet
op een actief lokaal vredesbeleid en ons Belgisch koloniaal verleden duidt. Een stad die geen relaties
onderhoudt met apartheidsregimes en het internationaal recht hoog in haar vaandel draagt. Een stad waar
solidaire burgers elkaar vinden in de talrijke verenigingen voor internationale solidariteit.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
• We steunen organisaties die werken rond internationale solidariteit en die de Hasselaar sensibiliseren
en organiseren rond Noord-Zuidthema’s.
• We bouwen Hasselt verder uit als FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewustmakingscampagnes.
• We staan erop dat het stadsbestuur een ethisch financieel beleid voert met zorg voor duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Zo gaan we niet in zee met landen of bedrijven die terrorisme steunen.

TWEE. EEN STAD MET EEN LOKAAL VREDESBELEID
• We willen dat Hasselt als onderschrijver van het project Mayors for Peace duidelijk standpunt inneemt
voor een wereld vrij van nucleaire wapens.

DRIE. DEKOLONISEER HASSELT
• We gaan het debat aan over ons koloniaal verleden. We duiden standbeelden en straatnamen die koloniale figuren verheerlijken op een correcte manier. Het huidige informatiebord bij het standbeeld van
Leopold II aan de Congostraat is ontoereikend.
• We voegen nieuwe standbeelden toe en noemen straten of pleinen naar Nelson Mandela of Patrice
Lumumba.

VIER. STEUN AAN EEN ACTIEVE VREDESPOLITIEK IN PALESTINA
• We organiseren geen handelsmissies naar Israël zolang dat land het internationaal recht schendt.
• We werken niet samen met Israëlische bedrijven die de bezetting van Palestina steunen.
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VISIE
De Hasseltse burger is een solidaire burger. Dat vertaalt zich in de brede waaier van organisaties en initiatieven in onze stad. Deze solidariteit moet door het stadsbestuur expliciet worden aangemoedigd.

ÉÉN. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De stad Hasselt ondersteunt verschillende zogenaamde 4de-Pijlerorganisaties, dit zijn Hasseltse verenigingen die ontwikkelingshulp organiseren in het Zuiden, gaande van herbebossing in Congo, landbouwprojecten in Senegal, hulp aan mensen met een beperking in de Filipijnen, dorpsontwikkeling en gezondheidsprojecten in Indië, onderwijsprojecten in Mali, Laos, Senegal, Peru. Dit zijn stuk voor stuk waardevolle
projecten die verdere ondersteuning verdienen. Daarnaast steunt de stad de 11.11.11-campagne: voor elke
opgehaalde 3 euro legt de stad 1 euro bij (met een maximum van 10.000 euro per jaar).
Wij willen er vanuit de gemeenteraad over waken dat de door Hasselt ondertekende engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ook effectief wordt
nageleefd. In het kader van deze verklaring engageerde de stad zich om een financieel engagement aan
te gaan richting 0,7 procent van de gewone begroting als streefcijfer voor ontwikkelingssamenwerking.
We doen dit in nauwe samenspraak met de SWOS, de Stedelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking.
Hasselt is sinds 2006 een FairTradeGemeente en dat is goed. De stad moet volop gaan voor een breed
duurzaam aankoopbeleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. Bij de aankoop
van bouwmaterialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets worden afgenomen. We vragen verdere stappen te zetten in het fairtrade aankoopbeleid en fairtrade ook te promoten. Aan dat aankoopbeleid kan de stad een bewustmakingscampagne over ongelijke
handelsverhoudingen koppelen. We vragen ook dat Hasselt zich uitroept tot ‘TTIP-vrije gemeente’, naar
het voorbeeld van vele andere gemeenten in ons land. Zo sturen we een sterk signaal over de gevaren van
dat internationaal handelsakkoord.
Wij willen dat de stad als publieke actor ook het voortouw neemt op het vlak van het ontwikkelen en naleven van een ethisch financieel beleid. Het Publipart-schandaal heeft menig burger gechoqueerd. Hoe kan
het nu dat intercommunales geld beleggen in bedrijven die chemische wapens produceren en mensenrechten schenden? Hasselt gaat niet in zee met landen of bedrijven die het terrorisme steunen.

TWEE. EEN STAD MET EEN LOKAAL VREDESBELEID
Als stad met blik op de wereld willen we in Hasselt ook meer inzetten op een lokaal vredesbeleid. De inwoners warm maken voor vredesthema’s. In samenwerking met het middenveld het educatief aanbod met
lessenreeksen, educatief materiaal, infoavonden, tentoonstellingen en dergelijke meer vergroten.
Hasselt kan zich daarbij ook inschakelen in vredescampagnes zoals de campagne van de vredesbeweging
rond kernwapenvrije gemeenten. Hasselt onderschreef het initiatief Mayors for Peace dat werd opgezet
door de burgemeester van Hiroshima en dat pleit voor een volledige afschaffing van nucleaire wapens.
Het initiatief verenigt 7.500 steden in 163 landen. Hasselt is er daar één van. Het is alleen maar logisch dat
ook onze stad neen zegt tegen kernwapens en zo een signaal stuurt naar onze federale overheid om het
VN Verdrag voor de afschaffing van kernwapens te ondertekenen. 122 landen in de wereld hebben dat al
gedaan.

DRIE. DEKOLONISEER HASSELT
Door terug te blikken op en na te denken over het verleden weet je beter waar je als samenleving naartoe
wil. Monumenten die verwijzen naar het bloedige Belgische koloniale verleden moeten veel beter geduid
worden. Het huidige infobord bij het standbeeld van Leopold II aan de Congostraat is vis noch vlees. Het
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standbeeld maakt deel uit van onze geschiedenis en moet niet noodzakelijk verdwijnen, maar er moet wel
een duidelijke uitleg zijn over de misdaden die de kolonisering onder Leopold II met zich hebben meegebracht. Dat wordt nu onder de mat geveegd. Samen kan er ook beslist worden om nieuwe standbeelden
toe te voegen of straatnamen te vervangen wanneer die voor medestadsbewoners te kwetsend zijn. Zo
willen we in onze stad ook graag verwijzingen zien naar figuren die een sleutelrol hebben gespeeld in de
dekolonisatie en in de strijd tegen apartheid zoals Patrice Lumumba of Nelson Mandela.

VIER. STEUN AAN EEN ACTIEVE VREDESPOLITIEK IN PALESTINA
Handel voeren met een apartheidsstaat kan ethisch niet. Zolang Israël de rechten van de Palestijnen systematisch schendt en het internationaal recht met de voeten treedt, moeten alle economische missies naar
dat land en alle economische betrekkingen worden opgeschort. Dat is niet meer dan consequent zijn.
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15. CULTURELE STAD
We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin
van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding
ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Cultuur is geen
markt. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuuraanbod dat tot bij
de allerlaatste inwoner van de stad geraakt anderzijds. Kunstbeleving in musea, theater- en concertzalen
kan niet overschat worden. Tegelijk willen we ook kunstbeleving in scholen, zorginstellingen, buurten,
straten, de openbare ruimte. We ijveren voor een democratische cultuur op mensenmaat waarin iedereen,
ongeacht afkomst, de eigen cultuur kan beleven en uitdrukken.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. VERLAAG DE DREMPELS NAAR CULTUUR
• We investeren meer in cultuur en kunst op mensenmaat: laagdrempelig, betaalbaar.
• Als het in Londen kan, dan kan het bij ons ook: we maken met de H-kaart de Hasseltse musea gratis
toegankelijk voor alle Hasselaren.
• We zetten verder in op vrijetijdsloketten omdat het concept werkt. Blijvende structurele ondersteuning
rond aanbod en personeel is nodig om de afstand naar mensen in armoede te dichten.
• We plooien de programmatie in onze cultuurhuizen open om alle lagen van de samenleving aan te spreken. We werven programmatoren met een diverse achtergrond aan zodat alle inwoners van de stad een
breed cultuuraanbod krijgen waarin ze zich kunnen herkennen.
• We brengen kunst en cultuur op school, niet als uitstapje, maar als een volwaardig deel van het lessenpakket met aandacht voor de culturele diversiteit. Daarbij zetten we professionele kunstenaars en
kunstorganisaties in. We laten alle kunstdisciplines aan bod komen.
• We zetten kunstenaars met een grote wijkbetrokkenheid in om buurten creatief ‘in te vullen’. Er mag
gerust kleur en creativiteit bijkomen in de wijken van de stad. Dat doen we in overleg en samenwerking
met de bewoners.

TWEE. VOLDOENDE MIDDELEN VOOR STEDELIJKE KUNST- EN
CULTUURAANBIEDERS
• We werken niet enkel projectmatig, maar geven de cultuuraanbieders het vertrouwen om ook op langere termijn hun werking uit te bouwen.

DRIE. RESPECT VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK ÉN VOOR JOBS
• We vullen de jobs van conciërges, personeel in de cafetaria, klusjesmannen/vrouwen, logistieke medewerkers… terug in. Hier is de afgelopen jaren veel te veel op bespaard. We zorgen voor volwaardige
banen in plaats van precaire jobs en nepstatuten.
• We zetten naast professionals ook vrijwilligers in en schatten hen naar waarde door te voorzien in voldoende omkadering, opleiding, opvolging en appreciatie. We blijven het vrijwilligersstatuut opwaarderen.
• We ijveren voor respect en aandacht voor een gezonde werkbelasting van de werknemers uit de cultuursector.
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VIER. EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN BIBLIOTHEKEN IN DE STAD
• We zorgen voor voldoende bibliotheken in alle wijken en deelgemeenten van de stad.
• We verlagen de drempels naar bibliotheken voor jongeren, voor senioren, voor mensen met een beperking, voor nieuwkomers, voor laaggeletterden, voor digibeten.
• We zetten in op een boekencollectie die cultureel divers is. Met de hedendaagse middelen moet het
mogelijk zijn een heel brede waaier aan te bieden.

VIJF. MEER KWALITEITSVOLLE ZALEN EN TERUG EEN FILMZAAL IN
DE BINNENSTAD
• We verhuren de zalen in de stad aan democratische tarieven voor cultuurorganisaties en verenigingen.
• We stellen het stedelijk patrimonium, de scholen, de gerenoveerde Hasseltse begijnhofhuisjes open
voor organisaties, kunstenaars en cultuurbeleving.
• We zoeken mee naar creatieve alternatieve locaties voor wijkgerichte culturele activiteiten.
• We willen terug een filmzaal in de binnenstad, voor meer leven en gezelligheid en voor films die niet aan
bod komen in het commerciële circuit.

VISIE
ÉÉN. VERLAAG DE DREMPELS NAAR CULTUUR
Voor heel wat mensen in onze stad zijn er nog te hoge drempels naar kunst en cultuur. Niet alleen financiële drempels kunnen de toegang verhogen, maar ook de digitalisering bij reserveringen of de onbereikbaarheid met het openbaar vervoer in late uren. Taal kan een grote barrière zijn of het feit dat je je als
lid van een minderheidsgroep of een kansengroep niet aangesproken voelt door de programmatie. We
moeten veel meer mensen met een migratieachtergrond, mensen die in armoede leven, mensen die kort
geschoold zijn en jongeren en kinderen bereiken.
Londen wou het bezoekersaantal van de nationale musea verhogen door de toegang gratis te maken. Dat
is gelukt. Sinds 2001 kan je het British Museum, Tate Modern, The National Gallery en andere kunsttempels
bezoeken zonder entreegeld. Het bezoekersaantal steeg met ruim 10 procent. Vooral voor gepensioneerden maar ook voor ongeschoolde arbeiders zakte de drempel. Als meer mensen gaan kijken, keren meer
mensen ook vaker terug, al dan niet samen met vrienden of familie om iets te tonen dat ze hebben ontdekt.
De H-kaart opent al heel wat deuren naar het cultuuraanbod, maar ze zal pas echt voor iedereen zijn als
er ook aandacht is voor toeleiding van mensen in armoede of met een andere achtergrond. Zowel de cultuuraanbieders als de partners die met doelgroepen werken, hebben daar tijd, middelen en mensen voor
nodig.

TWEE. VOLDOENDE MIDDELEN VOOR STEDELIJKE KUNST- EN
CULTUURAANBIEDERS
De cultuurbesparingen op Vlaams niveau hebben hun effect op de cultuursubsidies in de stad. Met de besparingen van twintig miljoen euro door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) krijgen heel wat
kunstenorganisaties het financieel moeilijk. Ook in Hasselt. De Muziekodroom (MOD) en Zaal België verloren hun structurele werkingssubsidies. Het nieuws sloeg in als een bom. De MOD is een gerenommeerde
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concertzaal. Het Kunstencentrum België is een authentiek cultuurhuis. Beide zalen zijn broedplaatsen voor
jong talent. De Vlaamse administratie adviseerde een verhoging van de subsidies, maar minister Gatz
besloot het tegendeel te doen. “De beslissing om de structurele werkingssubsidies te schrappen is onbegrijpelijk”, schreef Kim De Witte in het stadsmagazine De Andere Hasselaar. “Er is al zo weinig cultuur en
ruimte voor jongeren in Hasselt. Laten we dat verder versterken in plaats van af te breken.”
MOD en Zaal België kunnen wel nog per project middelen aanvragen. Maar dat vergt veel administratieve
werkuren, die niet kunnen gaan naar het creatieve proces. En een langetermijnwerking is voor hen zo goed
als onmogelijk geworden. De continuïteit van de organisaties staat onder druk. Het behoud van structurele
subsidiëring is voor heel wat organisaties een kwestie van overleving. Het maatschappelijk verlies door de
besparingen zal groter blijken dan alleen het verdwijnen van enkele organisaties en kleinere cultuurhuizen.
Als cultuurstad willen we zelf extra inspanningen doen om voor voldoende middelen te zorgen voor kunsten cultuuraanbieders in de stad, zodat zij hun tijd kunnen steken in hun creativiteit, in plaats van in crowdfunding. Vaak wordt de cultuurwereld aangestuurd om hoge bezoekersaantallen te halen en rendement te
scoren. We willen niet meedoen aan het aanporren van de cultuurwereld om de programmatie af te stellen
op bezoekersaantallen en op rendement. Het gaat in cultuur uiteraard niet om rendement, het gaat om wat
ze doen, wie ze bereiken en of de kunst en de kunstenaars een belangrijke plaats krijgen.

DRIE. RESPECT VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK ÉN VOOR JOBS
Heel wat lokaal en toegankelijk vrijetijdsleven draait op vrijwilligers (sportclubs, wandelclubs, kunst- en
muziekgroepen, jeugdbewegingen, theatergroepen, jeugdhuizen, seniorengroepen enzovoort). Het stadsbestuur zou dat vrijwilligerswerk veel meer kunnen ondersteunen. Maar het beschouwt verenigingen te
veel als uitvoerders van het stadsbeleid. Het steekt er, vergeleken met grote prestigeprojecten, ook veel
te weinig energie en middelen in. Heel wat verenigingen en groepen moeten op zoek naar geld via crowdfunding, kaas- en wijnavonden, vlaaienslagen of fuiven. En zelfs fuiven worden moeilijk door het gebrek
aan goede en betaalbare zalen.
Jobs in de cultuursector werden uitgewist en vervangen door vrijwilligerswerk. Wij zijn fan van het vrijwilligerswerk omdat we weten dat het onze samenleving verrijkt. Maar reguliere jobs schrappen en dan
vervangen door vrijwilligers, dat is niet de juiste aanpak.
Werknemers in de cultuursector hebben heel onregelmatige werkroosters. Ze werken vaak wanneer familie en vrienden vrij zijn. Ze bieden anderen zo de kans om zich te ontspannen tijdens hun vrije tijd. Wij
willen er op toezien dat werkgevers in de cultuursector respectvol met hun werknemers omgaan en met
een proactief beleid maatregelen nemen tegen de stijgende werkdruk die het gevolg is van de jarenlange
besparingen in de sector.

VIER. EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN BIBLIOTHEKEN IN DE STAD
In 2016 schafte de Vlaamse Regering de bibliotheekplicht af, die, zoals de naam zegt, gemeenten verplichtte een bibliotheek te hebben. Steden en gemeenten bepalen voortaan dus zelf of een bibliotheek
nodig is in hun gemeente en welke werking die bib moet uitbouwen. Het geld dat vroeger naar hun bibliotheek moest gaan, mogen de gemeenten nu voor andere uitgavenposten gebruiken. Gezien de moeilijke
budgettaire context van de gemeenten is dat als een zwaard van Damocles voor het bibliotheekwezen.
De PVDA pleit voor het herstel van de bibliotheekplicht. We vertrekken daarbij vanuit de visie dat elke
burger het recht heeft op een toegankelijke ongebonden, pluralistische en hoogstaande informatievoorziening. Wij steunen het charter van ‘een bibliotheek voor iedereen’. Het charter is te vinden op: www.
bibvooriedereen.be.
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Een bibliotheek heeft vier belangrijke functies. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en waar je
dingen kan organiseren. De collectie is het tweede aspect. Bij een bibliotheek gaat het toch altijd ook over
de informatie die aanwezig is. Het derde aspect is de deskundigheid: het aanwezige personeel dat over
een specifieke expertise beschikt. En tot slot is er nog de lokale inbedding: de linken met culturele organisaties maar ook met het onderwijs en met instellingen uit de welzijnssector. De sluiting van een bibliotheek
treft altijd eerst de sociaal zwakkeren, de minst mobielen en de minst gedigitaliseerden.

VIJF. EEN FILMZAAL IN DE BINNENSTAD
Hasselt heeft een groot tekort aan goede, betaalbare zalen voor socioculturele activiteiten. Voor een evenement moet je een locatie meestal voor meerdere dagen kunnen vastleggen. Opbouw, repetitie, afbraak,
opkuis, dat doe je niet in blokken van vier uur. Organisaties haken af omdat de rekening te hoog oploopt.
Wij pleiten ervoor dat de stad zelf zorgt en instaat voor een breed kwaliteitsaanbod van betaalbare zalen.
We willen ook een expositieruimte voor experimenteel en ander werk dat niet aan bod komt in het galeriecircuit. Zo kunnen ook vernieuwende kunstvormen hun plaats vinden in de stad. De begijnhofhuisjes
met Z33 namen vroeger die functie al gedeeltelijk op. Waarom geen leegstaande winkelpanden gebruiken
voor tentoonstellingen, voorstellingen en performances?
We streven ook naar een filmzaal in de binnenstad, voor meer leven en gezelligheid daar en voor films
die niet aan bod komen in het commerciële circuit. We programmeren tijdens de zomermaanden films op
pleintjes in de stad.
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16. VROUWVRIENDELIJKE STAD
STANDPUNT
Wij streven naar een samenleving van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en zonder discriminatie.
We willen dat vrouwen veilig zijn voor seksisme en geweld. We willen voor vrouwen een gelijke toegang
tot de arbeidsmarkt, zonder loon- en pensioenkloof. We willen de druk van de traditionele rollenpatronen
wegwerken, met meer tijd en ruimte voor vrouwen om zich ten volle te ontplooien.
De genderongelijkheid wegwerken is een kwestie van maatschappelijke keuzes in allerlei aspecten van
het samen-leven. Ook de stad moet die keuzes maken. Wij willen een vrouwvriendelijk Hasselt. Een stad
die de genderongelijkheid effectief aanpakt.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. WE INVESTEREN IN PREVENTIE VAN GEWELD TEGEN
VROUWEN
• We willen meer inzetten op seksuele en relationele vorming op school. Preventie van seksisme en van
geweld tegen vrouwen begint op jonge leeftijd.
• De stad moet een vrouwvriendelijke cultuur uitdragen. Ze geeft geen steun aan projecten die de integriteit van vrouwen schenden. Ze bant seksistische reclame uit het straatbeeld.
• We verhogen de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte door verlichting van straten en parken.
We zorgen bij nieuwe bouwprojecten dat ‘lege zones’ worden weggewerkt.

TWEE. WE INVESTEREN IN HULPVERLENING VOOR VROUWEN DIE
HET SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD OF SEKSISME
• We openen een multidisciplinair Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Hasselt.
• We gaan voor laagdrempelige politiekantoren die ook ’s nachts open zijn.
• We zorgen voor goed opgeleid politie-onthaal voor slachtoffers van geweld en zetten de bestrijding van
intrafamiliaal geweld hoog op de agenda.
• We maken meer middelen vrij voor vrouwenopvang (vluchthuizen) bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Hasselt.
• We hanteren als stad een gedragscode en stellen in alle stadsdiensten een vertrouwenspersoon aan.

DRIE. GEEN DISCRIMINATIE TEN OPZICHTE VAN VROUWEN
• We geven financiële ondersteuning aan lokale vzw’s die aan basiswerk doen met vrouwen.
• We voorzien gratis openbare toiletten in de stad.
• We voorzien voedings- en verzorgingsruimtes voor baby’s en peuters.
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VIER. MAAK VAN ZORGTAKEN EEN KEUZE, GEEN VERPLICHTING OF
NOODZAAK
• We breiden de publieke kinderopvang verder uit.
• We breiden de vakantieopvang en buitenschoolse opvang uit.

VIJF. GELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT
• De loonkloof in de stadsdiensten en stadsbedrijven werken we weg.
• We bannen verplicht deeltijds werk in de stadsdiensten of -bedrijven. Bij nieuwe vacatures moet er eerst
gekeken worden naar het verhogen van het aantal uren van de werknemers die reeds in dienst zijn.
• We voeren proactieve praktijktesten in op stadsniveau, ook tegen seksisme.

VISIE
De stad heeft een rol in het wegwerken van de genderongelijkheid en het seksisme. Om die rol op te nemen moet ze investeren in het maatschappelijk weefsel. Ze moet seksisme en geweld tegen vrouwen aanpakken, zowel preventief als bij de opvang van de slachtoffers ervan. Ze moet discriminaties wegwerken.
Een sterk sociaal weefsel is de voorwaarde om vrouwen volop te laten deelnemen aan het openbare leven
en de arbeidsmarkt. Sterke openbare diensten nemen veel zorgtaken op die anders bij het gezin, en vooral
bij de vrouwen, blijven liggen.
Het seksisme en het geweld tegen vrouwen staan in de actualiteit. De beweging rond #MeToo heeft blootgelegd hoe diep dat probleem in de samenleving geworteld is. Het doet zich voor bij mensen van alle
achtergronden en van alle sociale statussen. Wie seksisme en geweld tegen vrouwen wil aanpakken, moet
inzetten op preventie in de gehele samenleving en werken aan een algemene mentaliteitswijziging. En wel
vanaf de kindertijd. Daarom is uitgebreide seksuele en relationele vorming op school zo belangrijk.
De stad moet ook werken aan de kwaliteit van de opvang en hulpverlening voor de slachtoffers van gendergeweld. Maar het stadsbestuur heeft de wijkkantoren van de politie gesloten en de nachtopening afgeschaft. Ook dat aangiftes op afspraak dienen te gebeuren, verhoogt de drempel.
Middenveldorganisaties die werken met vrouwen, krijgen financieel minder steun. De opvang voor tijdelijk
verblijf van vrouwen in moeilijkheden zit overvol. De stad moet ervoor zorgen dat hulpverlening en opvang
toegankelijk en kwaliteitsvol zijn, met voldoende capaciteit.

ÉÉN. WE INVESTEREN IN PREVENTIE VAN GEWELD TEGEN VROUWEN
Met een brede en adequate preventie pakken we het probleem bij de wortel aan. Want we hebben een mentaliteitswijziging nodig. Vermits het probleem maatschappijbreed is, moeten we het ook maatschappijbreed
aanpakken. Preventie begint vanaf de kindertijd, door seksuele en relationele vorming in het onderwijs hoog
op de agenda te plaatsen. Deze vorming staat ingeschreven in de vakoverschrijdende eindtermen maar door
gebrek aan tijd en aan middelen is het voor scholen soms moeilijk daar echt op in te zetten. Het stadsbestuur
kan langlopende en schoolbrede projecten van seksuele en relationele vorming ondersteunen.
Preventie, dat is ook: zelf een vrouwvriendelijke cultuur uitdragen. Projecten die de integriteit van vrouwen
schenden, kan de stad dan ook niet steunen. Ze dient seksistische reclame uit haar straatbeeld te weren. Zo
was er de campagne van de datingsite ‘rich meets beautiful’ die studentes in contact brengt met rijke mannen, met reclamewagens aan de campus van universiteitssteden. In verschillende steden trad de universiteit op tegen deze vrouwonvriendelijke campagne. Ook de stad Hasselt moet zo’n praktijken veroordelen.

102

STADSPROGRAMMA HASSELT 2018

De openbare ruimte is er ook voor de vrouwen. Maar om zich veilig te voelen is goede verlichting nodig
in de tunneltjes onder het station en onder het spoor naar Runkst, in de ondergrondse garages, in parken
enzovoort. Dat is een opdracht voor de stad. Bij het ontwerpen van nieuwe bouwprojecten moet men ‘lege
zones’ met weinig sociale controle en waar weinig mensen wonen, wegwerken.

TWEE. WE INVESTEREN IN HULPVERLENING VOOR VROUWEN DIE
HET SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD OF SEKSISME
Slachtoffers van geweld en seksisme hebben recht op een betaalbare en goede hulpverlening. Dat laten
we niet over aan een gecommercialiseerde hulpverlening. Na de #MeToo-getuigenissen besloot de regering drie Zorgcentra na Seksueel Geweld te openen waar slachtoffers terechtkunnen voor medische
en psychologische zorg, forensisch onderzoek, het neerleggen van een klacht en opvolging nadien. Een
goed initiatief maar drie centra voor heel België, dat is onvoldoende. Geen wonder dat ze een grotere
toeloop kennen dan verwacht. Er is in elke provincie zo’n centrum nodig. Daarom vragen we er ook een
in Hasselt.
De meeste vrouwen die slachtoffer zijn van geweld geven dat niet aan bij de politie. Ze aarzelen dikwijls
uit vrees dat ze er met hun verhaal niet terecht kunnen. Personeel van slachtofferonthaal moet daarom een
specifieke opleiding krijgen. Ook de nabijheid van een politiekantoor speelt hier een rol. We vragen dan
ook wijkkantoren van de lokale politie. Geweld binnen het gezin blijft problematisch hoog, het moet heel
prominent op de agenda van de politie staan.
Vluchthuizen zijn een levensbehoefte voor vrouwen die aan een gewelddadige situatie willen ontsnappen.
Het kan niet dat er dan plaatsgebrek is. De stad moet meer middelen vrijmaken voor vrouwenopvang via
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en meer opvangplaatsen voorzien.

DRIE. GEEN DISCRIMINATIE TEN OVERSTAAN VAN VROUWEN
Een vrouwvriendelijke stad bevordert de gelijkheid en past ze toe in haar eigen werking. Daar hoort de
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij, door middel van quota, in de bestuursraden van
de stadsbedrijven.
Lokale vzw’s werken met vrouwen in de strijd tegen discriminatie, in de preventie van geweld en seksisme,
in de opvang van slachtoffers enzovoort. Ze hebben een belangrijke emancipatorische rol. De stad moet
die rol waarderen. Ook deze vzw’s hebben meer middelen nodig om die rol waar te maken.
Wie dringend een plasje moet maken, kan in veel gevallen alleen terecht in horecazaken of winkels. Plassen doe je dan tegen betaling. Er zijn te weinig openbare toiletten, zeker voor vrouwen.
Wie met een baby of peuter de stad in trekt, heeft weinig mogelijkheden om het kindje rustig te verschonen of te voeden. Waar warm je een flesje of een papje op? Waar kan je rustig borstvoeding geven? Borstvoeding is een natuurlijk gebeuren dat overal in de openbare ruimte mogelijk moet zijn. Daarnaast kunnen
aparte borstvoedingsruimtes nuttig zijn voor moeders die hun kind in alle rust willen voeden.

VIER. MAAK VAN ZORGTAKEN EEN KEUZE, GEEN VERPLICHTING OF
NOODZAAK
Vrouwen nemen nog steeds het merendeel van de zorgtaken op zich. Goede en sterke publieke dienstverlening ontlast de gezinnen en de vrouwen. Maar de stad snoeit in de publieke crèches en in de naschoolse
opvang waardoor die voor veel ouders ontoegankelijk worden. Er is een rechtstreekse link tussen goede
en betaalbare kinderopvang en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarom organiseren we de uitbrei-
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ding van goede en betaalbare kinderopvang van de stad. Vanuit datzelfde oogpunt moet de stad de vakantieopvang en de buitenschoolse opvang opnieuw in handen pakken.

VIJF. GELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT
De stad is een grote werkgever en stelt veel vrouwen tewerk. Ideaal om zelf de strijd aan te gaan tegen
de loonkloof en voor een volwaardige tewerkstelling van vrouwen. De werkvoorwaarden en het deeltijds
werk zijn bepalend voor de genderloonkloof. Het zou een grote stap vooruit zijn indien de stad verplicht
deeltijds werk bij de stadsdiensten en de autonome stadsbedrijven zou bannen en indien bij nieuwe vacatures werknemers die hun aantal uren willen uitbreiden, voorrang zouden krijgen. De stad moet actief de
loonkloof wegwerken in al haar diensten. Ze kan een commissie oprichten om daarop toe te zien.
Praktijktesten op stadsniveau kunnen seksistische discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan.
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17. REGENBOOGSTAD
Van waar je ook komt, van wie je ook houdt of wie je ook bent, je bent welkom in de diverse samenleving
die onze stad zo rijk maakt. Hasselt kent verschillende organisaties voor holebi’s en transgenders (LGBT+)
die al jaren opkomen voor gelijke rechten en algemene aanvaarding. Door deze organisaties te ondersteunen in hun samenwerking met alle actoren in de stad – scholen, stadsdiensten, andere sociaalculturele
organisaties… – kunnen we alle vormen van discriminatie tegengaan en werken we aan een stad met
plaats voor alle kleuren van de regenboog.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. STERKE EN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES, DIE HUN
EXPERTISE VOOR 100 PROCENT INZETTEN
• We voorzien in meer structurele langetermijnondersteuning die de LGBT+ organisaties in de stad toelaten op eigen initiatief actie te ondernemen zonder dat daar het fiat van het stadsbestuur voor nodig is.
• We brengen de verschillende sociaalculturele organisaties regelmatig in contact met elkaar en richten
daar een ontmoetings- en samenwerkingsplatform voor op. Zo kunnen ze elkaar versterken in hun werk
en expertise uitwisselen.
• We stimuleren dat sociaalculturele organisaties met verschillende doelgroepen samen projecten opstarten en voorzien daar specifieke ondersteuning voor.

TWEE. SAMEN TEGEN IEDERE VORM VAN DISCRIMINATIE
• We voorzien in psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van haatmisdrijven.
• Bij veroordeling leggen we de nadruk op taakstraffen in organisaties die opkomen voor LGBT+ rechten
of tegen seksueel geweld.
• We voeren praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en arbeidsmarkt.
• We geven speciale aandacht aan vluchtelingen die hun thuisland hebben verlaten omwille van hun geaardheid of genderidentiteit. We starten samen met het middenveld het project Safe Havens weer op in
een Hasseltse context.

DRIE. HET ONDERWIJS IS DÉ HEFBOOM NAAR MAATSCHAPPELIJKE
AANVAARDING VAN LGBT+ PERSONEN
• We voorzien een inclusieve seksuele opvoeding met aandacht voor LGBT+ thema’s op aangepaste wijze
in de lagere school en in iedere graad van het secundair onderwijs.
• We stimuleren en ondersteunen de oprichting van leerlingenorganisaties op alle scholen naar het voorbeeld van de gay-straight alliances waarmee leerlingen zelf acties ondernemen om racisme en discriminatie op school en daarbuiten tegen te gaan.
• We investeren in de aanwerving van een coördinator die in samenwerking met het LGBT+ middenveld
trajecten voor Hasseltse scholen aanbiedt om te bouwen aan een meer inclusieve school en de leerlingenorganisaties samen met leerkrachten op de scholen zelf omkadert.
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VIER. STADSDIENSTEN VAN TOPKWALITEIT DIE DE DIVERSITEIT
WEERSPIEGELEN
• We scholen alle stedelijke ambtenaren en dienstverleners regelmatig bij in de LGBT+ thematiek. Op deze
manier kunnen LGBT+ Hasselaren van in de kleuterschool tot het woonzorgcentrum altijd zichzelf zijn.
• We maken werk van een communicatie die iedereen correct aanspreekt, met een beeldvorming die de
diversiteit van de stad weerspiegelt.
• Dankzij een inclusief personeelsbeleid zijn de stadsmedewerkers een afspiegeling van de diversiteit in
de samenleving, op alle vlakken.

VISIE
In onze stad is iedereen thuis, van wie je ook houdt of hoe je je ook voelt. In onze Hasseltse samenleving zijn er
duizenden mensen voor wie het traditionele gezin van man en vrouw niet opgaat of die zich niet identificeren
met hun geboortegeslacht. In deze zeer diverse groep vind je lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders,
queer personen, intersekse personen en nog veel meer. We vatten ze onder de inclusieve noemer LGBT+. Met
de PVDA streven we naar een samenleving en een stad waar alle rechten gegarandeerd zijn.
De LGBT+ gemeenschap zelf is heel divers. Ze is niet over één kam te scheren. Over heel de stad, in alle
wijken, gezinnen en verenigingen, vind je die diversiteit terug. Sommigen zijn out and proud, anderen niet.
Sommigen wonen samen met hun gezin, anderen staan er alleen voor. Sommigen zijn gelovig, anderen
niet. Sommigen lopen nog school, anderen hebben hun weg al gevonden naar een woon-zorgcentrum.
Sommigen wonen al heel hun leven in Hasselt, anderen nog maar net. Maar toch streven ze allemaal naar
aanvaarding in de maatschappij. Willen we de rechten van alle LGBT+ Hasselaren garanderen, dan moeten
we daar ook met heel de samenleving en alle actoren actief aan werken.
Wij gaan voor een inclusieve stad waarin organisaties samenwerken en personen elkaar ontmoeten. We
bouwen op alle expertise die onze stad rijk is, om deze strijd voor aanvaarding te voeren.

ÉÉN. STERKE EN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES, DIE HUN
EXPERTISE VOOR 100 PROCENT INZETTEN
Veel juridische discriminatie is uit de weg geruimd. Op papier zouden LGBT+ personen in de stad dezelfde
kansen moeten kunnen krijgen als iedereen. Jammer genoeg is de realiteit niet zo rooskleurig. Verbale
en fysieke agressie op straat, op school en op het werk leggen een loden deken op het welzijn van LGBT+
personen. Het hoge aantal suïcidegedachten en -daden in deze groep – één op vier heeft al een suïcidepoging ondernomen – toont dat er nog veel werk aan de winkel is om te komen tot een algemene aanvaarding van elkeen, ongeacht genderidentiteit of seksuele geaardheid.
Die aanvaarding begint in het dagelijkse leven, op de plek waar je woont. Daarom is het een verantwoordelijkheid van de stad in te zetten op een beleid waardoor iedereen zich thuis voelt. In Hasselt hebben we
daar troeven voor in handen. Al jaren zijn in onze stad organisaties actief die mensen bij elkaar brengen
om op te komen voor gelijke rechten voor LGBT+ personen. Samen bezitten ze een schat aan ervaring en
expertise. Die is onontbeerlijk om een inclusieve samenleving op te bouwen.
Wij zien in de expertise van het LGBT+ middenveld, dat elke dag op het terrein actief is, de sleutel tot een
inclusieve stad. Daarom willen we het Regenbooghuis in Hasselt, de koepel van de Hasseltse en Limburgse LGBT+ verenigingen, structureel en op lange termijn ondersteunen, zodat er ruimte komt voor meer
zelfinitiatieven met maximale impact op de samenleving. Zo bouwen we aan een onafhankelijk en sterk
LGBT+ middenveld, dat met kennis van zaken aan de stad kan bouwen.

108

STADSPROGRAMMA HASSELT 2018

TWEE. SAMEN TEGEN IEDERE VORM VAN DISCRIMINATIE
Acht op de tien holebi’s en transpersonen geven aan dat ze al discriminatie ervaren hebben. Dat cijfer
toont dat, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, discriminatie nog aanwezig is in alle delen van
de samenleving. De enige manier waarop we discriminatie van LGBT+ personen kunnen aanpakken is: er
samen tegenin gaan.
Onderzoek wijst uit dat de psychische weerslag bij slachtoffers van holebi- en transfobie een veel sterkere
impact heeft dan de materiële. Voor slachtoffers van deze haatmisdrijven is het daarom een grote stap
effectief aangifte te doen. Daarom installeren we in de ontmoetingscentra heel laagdrempelige meldpunten voor alle vormen van discriminatie. En we richten een gelijkheidsdienst in die discriminatie voorkomt,
opspoort en aanpakt.
Wanneer men aangifte doet van haatmisdrijven bij politiediensten, ligt de focus dikwijls alleen op het misdrijf en wordt het slachtoffer aan zijn of haar lot overgelaten, met blijvende emotionele schade tot gevolg.
We pleiten ervoor bij holebifoob en transfoob geweld ook aandacht te besteden aan een zachte opvang.
Best met hulp van de middenveldorganisaties die kunnen voorzien in omkadering nadien. Voor de daders
van deze agressie geven we de voorkeur aan taakstraffen voor organisaties die opkomen voor holebi’s en
transgenders of die strijden tegen seksueel geweld.
Lesbische koppels ondervinden een dubbele economische discriminatie: als vrouw en dan nog eens als
lesbienne. Ook transpersonen gaan vaak door een ook financieel heel moeilijke periode. En dan verliezen ze dikwijls ook nog eens hun werk. Een kwart van hen is werkloos of op invaliditeit. Ook vinden we
heel veel alleenstaanden onder LGBT+ personen. Zij moeten dan alleen de duurdere huishuur en hoge
stadstaksen dragen. Ze krijgen minder kansen op een goede tewerkstelling en worden vaak uitgesloten.
Oudere holebi’s en senioren voelen zich dikwijls verplicht terug in de kast te kruipen in woonzorgcentra,
dienstencentra en seniorenorganisaties. Zij kunnen zich niet thuis voelen in een milieu waar het taboe op
‘anders-zijn’ nog groot is. Om deze discriminaties tegen te gaan zetten we in op praktijktesten, analoog
met de praktijktesten in de strijd tegen racisme en seksisme.
De strijd tegen discriminatie speelt niet alleen in Hasselt een rol, maar is internationaal. LGBT+ personen
die hun land ontvluchten, komen hier vandaag vaak terecht in asielprocedures en instellingen die niet
aangepast zijn. In 2016 nam de PVDA deel aan de Belgian Pride onder de slogan ‘We take Pride in solidarity’ om haar steun met LGBT+ vluchtelingen uit te drukken en te pleiten voor een humaan asielbeleid met
aandacht voor LGBT+. Ook de middenveldorganisaties sprongen mee in de bres en startten het succesrijke
project Safe Havens dat LGBT+ asielzoekers ondersteunt in hun zoektocht naar een nieuw leven in België.
Maar begin 2018 is het project om financiële redenen geschrapt. Wij willen de draad weer opnemen en
vanuit Hasselt het project zijn rol laten spelen.

DRIE. HET ONDERWIJS IS DÉ HEFBOOM NAAR MAATSCHAPPELIJKE
AANVAARDING VAN LGBT+ PERSONEN
Voor het onderwijs in de stad is een grote rol weggelegd in de brede maatschappelijke aanvaarding van
LGBT+ personen. Pesterijen op de speelplaats zijn schering en inslag en het woord ‘homo’ is nog altijd het
meest gebruikte scheldwoord. België scoort ook barslecht wat mentaal welzijn bij LGBT+ jongeren betreft.
Een open, positief klimaat op scholen rond seksualiteit en gender-identiteit is daarom essentieel.
We zien echter dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat
over het reproductieve en over contraceptie. Het LGBT+ thema komt slechts zelden expliciet aan bod, en
dan nog op individueel initiatief van een leerkracht. Op deze manier is het onmogelijk om het thema grondig met jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen.
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Daarom willen we het LGBT+ thema op aangepaste manier opnemen en een progressieve seksuele opvoeding voorzien in alle lagere scholen van het stedelijk onderwijs en in iedere graad van alle richtingen
in het middelbaar onderwijs. De scholen en leerkrachten krijgen daar ondersteuning voor van experts uit
het LGTB+ middenveld.
Daarnaast zetten we in op het oprichten van jongerenorganisaties naar het voorbeeld van de gay-straight
alliance groepen in enkele scholen in West-Vlaanderen en Nederland. Daarbij worden jongeren geholpen
op te komen voor een inclusieve school, vrij van elke discriminatie.
Voor deze projecten investeren we in een coördinator die de middenveldorganisaties structureel ondersteunt. Deze coördinator kan de trainingen en trajecten op stadsscholen helpen begeleiden, in samenwerking met middenveldorganisaties die zich bekwaamd hebben in het werken aan een school zonder
discriminatie. De coördinator kan, samen met leerkrachten uit de betreffende scholen, ook de jongerenorganisaties ondersteunen in hun werking en actie.

VIER. STADSDIENSTEN VAN TOPKWALITEIT DIE DE DIVERSITEIT
WEERSPIEGELEN
Van de kinderopvang tot het woonzorgcentrum staan stedelijke diensten en organisaties in voor het welzijn
van de Hasselaar. Vaak is hun werking echter niet aangepast aan LGBT+ personen of gezinnen. Er is een
adequate opleiding van het stadspersoneel nodig zowel om de kinderen te laten opgroeien in een superdiverse samenleving als om ervoor te zorgen dat ouderen niet terug in de kast moeten.
De stadsdiensten hebben een voorbeeldfunctie te vervullen in inclusieve communicatie en dienstverlening, met respect voor iedere Hasselaar. Je gender-identiteit komt niet noodzakelijk overeen met je geboortegeslacht, of je voelt je niet echt man noch vrouw. In onze dagelijkse omgang hebben we de neiging
mensen als man of vrouw te categoriseren, maar als we willen dat dienstverlening niet afhangt van je
geslacht of gender-identiteit, is het dan noodzakelijk daarachter te vragen? Is het bijvoorbeeld echt nodig
te vragen naar je geslacht bij de aanvraag van een parkeerkaart of de aangifte van een fietsdiefstal? Wij
willen de stadsdocumenten doorlichten op inclusieve taal. We willen werken aan een gender-neutrale
dienstverlening om echte inclusiviteit mogelijk te maken. We streven ernaar dat de stadsmedewerkers de
diversiteit van de Hasseltse bevolking weerspiegelen.
Als stad bouwen we op de verenigingen die mensen bij elkaar brengen. We willen al deze verenigingen,
die zich bezighouden met cultuur, ontspanning en sport, vragen om het diversiteitscharter te ondertekenen. Op die manier kunnen zij de discussie starten over hoe LGBT+ personen in hun vereniging eraan toe
zijn, en van onderuit bouwen aan een meer inclusieve samenleving.
Tot slot zetten we in op stedelijke campagnes die de verschillende aspecten van de LGBT+ gemeenschap
in beeld brengen. Deze campagnes zijn laagdrempelig en breed en proberen verschillende plaatsen in de
stad te bereiken.
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18. SENIORENSTAD
Wie met pensioen gaat heeft, afhankelijk van zijn of haar scholingsgraad en de fysieke en mentale belasting van de loopbaan, nog veel levensjaren voor zich en plant ‘een nieuw leven’. Na jaren van hard werken
heb je dat ook verdiend. Je wil voor de kleinkinderen zorgen, je wil erop uit, je wil dingen doen waarvoor
je voordien nooit tijd vond.
Senioren willen zolang mogelijk deelnemen aan wat de samenleving biedt. Ze willen een waardig leven
blijven leiden, zonder angst voor armoede of voor gebrek aan zorg. Ze mogen niet bang zijn een last te
gaan worden voor hun kinderen. De stad heeft samen met de andere overheden de sleutels voor een volwaardige seniorenzorg in handen. Ze kan een regiefunctie uitoefenen voor mutualiteiten, voor welzijns-,
thuiszorg- of seniorenorganisaties.

WAT WE WILLEN
ÉÉN. BETAALBARE WONINGEN EN ZORG
• In elke wijk voorzien we dienstencentra waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.
• De stad moet instaan voor voldoende betaalbare serviceflats en woonzorgplaatsen. De kost mag niet
hoger zijn dan het pensioen van de inwoner.
• Geen winst op de zorg! We maken van ouderenzorg een kwaliteitsvolle, betaalbare en openbare dienst.
• Voldoende aanbod voor thuiszorg: thuisverpleging, poetshulp, levering van gezonde maaltijden.

TWEE. INSPRAAK EN COMMUNICATIE
• We maken een ouderenbeleidsplan voor de stad en de deelgemeenten op en we voorzien voldoende
werkingsmiddelen voor de seniorenraden. Die moeten meer in de buurten verankerd zijn.
• We installeren een schepen voor ouderenbeleid en stellen een beleidscoördinator aan, zoals de Senioren Adviesraad van Hasselt voorstelt.
• We voorzien één loketfunctie voor alle vragen van senioren. Voor dit loket behouden we de telefonische
en papieren dienstverlening. Voor heel veel ouderen is de digitalisering geen haalbare kaart.

DRIE. MOBILITEIT, KWALITEITSVOLLE OPENBARE RUIMTES EN
VEILIGHEID
• We voorzien voldoende bus- en tramlijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare
wandelafstand. We verbieden het sluiten van bushaltes vlakbij dienstencentra.
• We leggen meer en veiligere fiets- en voetpaden aan. De toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen
en diensten verbeteren we. We voorzien voldoende rustbanken met rugleuningen in de openbare ruimte.
• We zorgen voor een goede openbare verlichting, verbeteren zo het sociaal contact en verminderen het
onveiligheidsgevoel.
• Door regelmatig bezoek van de wijkagent aan activiteiten van seniorenverenigingen en aan dienstencentra verbeteren we de bekendheid van de senioren met de wijkagenten.

VIER. CULTUUR EN ONTSPANNING
• We zorgen als stad voor laagdrempelige culturele en ontspannende activiteiten voor senioren en ondersteunen de seniorenverenigingen maximaal.
• Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting. We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.
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VISIE
ÉÉN. BETAALBARE WONINGEN EN ZORG
In elke wijk en deelgemeente voorzien we een dienstencentrum waar senioren voor ondersteuning terecht
kunnen.
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar ze
botsen op een onoverzichtelijk kluwen van diensten en hulpvormen: huishoudhulp, poetshulp, oppashulp,
thuisverpleging, woonadvies, nachtzorg… Ook projecten van cohousing kunnen ondersteund worden als
een vorm van collectieve dienstverlening.
In plaats van voor persoonlijke dienstverlening en bijstand te zorgen, voert de stad een digitalisering van
de loketwerking door die helemaal niet op maat is van veel senioren. De PVDA wil lokale aanspreekpunten
uitwerken, ook in de dienstencentra. Zo’n lokaal aanspreekpunt informeert senioren over de diensten,
rechten en hulpvormen waar zij een beroep op kunnen doen en maakt hen daarbij wegwijs. De medewerkers ervan kunnen ook aan huis komen. Zij zorgen voor de beste zorg op maat, in samenwerking met de
mutualiteiten en met welzijns-, thuiszorg- of andere middenveldorganisaties.
De stad moet instaan voor voldoende betaalbare serviceflats en woonzorgplaatsen. Wanneer ouderen niet
langer thuis kunnen blijven wonen, omdat de zorgvraag te groot wordt, dan doemt de confrontatie met
hoge woon- en zorgprijzen op. In onze Grote Bevraging bij meer dan 1.000 Hasselaren is de eis ‘Betaalbare
rusthuizen en serviceflats’ veruit de populairste eis onder de rubriek ‘Zorgende stad’. Wij willen die verzuchting ernstig nemen. De prijs die een senior betaalt mag nooit hoger zijn dan zijn of haar pensioen. De
zorg moet ook kwalitatief in orde zijn.
De personeelsnorm voor de woonzorgcentra is niet aangepast aan de noden van vandaag. De zorgzwaarte
van de bewoners is gemiddeld veel hoger dan pakweg twintig jaar geleden, maar het aantal werknemers
is in verhouding niet gestegen. Het personeel heeft geen tijd meer voor een babbel met de mensen.
Steeds meer staan de ‘targets’ centraal: het aantal pampers, washandjes, handdoeken en maaltijden, en
niet de menselijke zorg.
Geen winst op de zorg! We privatiseren de HOGEVIJF niet. We investeren verder in een kwaliteitsvolle,
betaalbare, openbare instelling. De Hasseltse ouderenzorg riskeert de speelbal te worden van kapitaalgroepen die een hoog rendement eisen. De Pano-uitzending over de commerciële woonzorgcentra zorgde
voor heel wat beroering. Terecht. Commerciële groepen als Armonea en Orpea hebben maar één belang:
hun winst vergroten. Dat leidt tot lagere zorgkwaliteit: minder personeel, minder zorg, minder kwaliteitsvoeding… en vaak een hogere factuur voor de bewoners.

TWEE. INSPRAAK EN COMMUNICATIE
We maken een lokaal ouderenbeleidsplan voor de stad en de deelgemeenten op en voorzien voldoende werkingsmiddelen voor de seniorenraden. De beleidskeuzes moeten rekening houden met het aantal
ouderen in Hasselt. Één op vier Hasselaren is ouder dan 60. We maken een ouderenbeleidsplan dat de
strategische keuzes en de concrete voornemens van het stadsbestuur inzake seniorenbeleid voor de komende zes jaar schetst. Het plan maken we op in samenwerking met de Senioren Adviesraad van Hasselt
en leggen we voor in de wijken. Halfweg de bestuursperiode legt het bestuur verantwoording af aan de senioren in de wijken. We installeren een schepen voor ouderenbeleid en stellen een beleidscoördinator aan.
Bij de stedelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers: in de selfservicezones van de loketten bieden we hulp en behouden we telefonische en papieren dienstverlening. We
installeren één loketfunctie voor alle vragen van senioren.
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DRIE. MOBILITEIT, DE OPENBARE RUIMTE EN VEILIGHEID
We voorzien voldoende bus- en tramlijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand. We verbieden het sluiten van bushaltes vlakbij dienstencentra. De besparingsplannen van De Lijn,
het schrappen van buslijnen in bepaalde wijken: het raakt senioren heel sterk.
We leggen meer en veiliger fiets- en voetpaden aan. De toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen en
diensten verbeteren we. We voorzien voldoende rustbanken met rugleuningen in de openbare ruimte.
We zorgen voor een goede openbare verlichting, stimuleren zo het sociaal contact en verminderen zo het
onveiligheidsgevoel. Door regelmatig bezoek van de wijkagent aan activiteiten van seniorenverenigingen
en aan dienstencentra verbeteren we de bekendheid van de senioren met de wijkagenten.

VIER. CULTUUR EN ONTSPANNING
We zorgen als stad voor laagdrempelige culturele en ontspannende initiatieven voor senioren en ondersteunen de seniorenverenigingen maximaal. Culturele participatie speelt een belangrijke rol in het actief
en zinvol ouder worden. Ze kan voor de ouderen een bron van expressie en zingeving zijn, en heeft ook
een positieve impact op de fysieke gezondheid, het psychisch welzijn en de sociale cohesie. Voor de ouderen spelen in het bijzonder de seniorenverenigingen een onvervangbare rol als sociaal weefsel.
Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting. We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan. We steunen op de seniorenverenigingen als buffer tegen
vereenzaming. Zij verdienen daarvoor de nodige ondersteuning. We steunen de seniorenverenigingen
materieel en logistiek bij de organisatie van culturele en vrijetijdsactiviteiten: we geven subsidies, lenen
materiaal uit en stellen lokalen ter beschikking.
Er is veel armoede bij senioren. We hebben aandacht voor het financieel toegankelijk maken van evenementen, musea, tentoonstellingen en vrijetijdsactiviteiten in het algemeen.
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ACTIECENTRUM PVDA HASSELT
Frans Massystraat 24b, 3500 Hasselt
011 96 16 53
hasselt@pvda.be
hasselt.pvda.be

5 euro
V.u.: M-R Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel
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