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InleIdIng 
KIES PARTIJ VOOR EEN EDEgEm  
OP mENSENmAAT

ONS PROJEcT? EEN SOcIAlE gEmEENTE DIE ER 
STAAT VOOR IEDEREEN 

met haar ligging op een boogscheut van antwerpen is edegem een gemeente die ons elke dag opnieuw 
uitdaagt. onze gemeente heeft sterke troeven en ze staat ook voor heel wat uitdagingen. Uitdagingen die 
we samen met u willen aanpakken. 

EEN gEmEENTE DIE lUISTERT NAAR HAAR 
mENSEN

onze start voor de opmaak van dit programma is tekenend. via onze grote Bevraging in edegem hebben 
we ons oor te luister gelegd bij de edegemnaar. ons programma is van onderuit, vanuit de edegemnaar, op-
gemaakt. deze start is het begin van een echt democratisch proces waarin we steeds met u in overleg gaan.  

EEN UNIEKE SAmENwERKINg VOOR EEN 
UNIEKE gEmEENTE

In edegem komt pvda samen op met de beweging d!em en enkele verruimingskandidaten. de samenwer-
king pvda+d!em is vanzelfsprekend: 
pvda (partij van de arbeid) geeft met haar baseline “sociaal – rechtvaardig – actief” duidelijk aan dat 
mensen belangrijker zijn dan de winst. dankzij de kracht van de twee pvda-kamerleden, de vele lokale ver-
kozenen, de duizenden gedreven leden en de sterk uitgebouwde studiedienst is het meer en meer bekend 
dat pvda opkomt voor de juiste prioriteiten. denk bijvoorbeeld aan de sterke campagne en de steun van 
tienduizenden burgers die zorgden voor de gewonnen pvda-strijd tegen de turteltaks (extra energietaks). 
dat edegem nu ook een lokale pvda- afdeling heeft met gedreven leden die stuk voor stuk een sterk ver-
haal hebben, is een belangrijke verrijking voor onze gemeente. Wij zijn ieder op een ander maatschappelijk 
terrein bezig en kunnen die invalshoeken, gekoppeld aan een gemeenschappelijke maatschappijvisie, sa-
menbrengen.

+  Het teken tussen pvda en d!em staat voor onze pluskandidaten. onafhankelijke kandidaten die dankzij 
de pvda+d!em-lijst de kans krijgen om vanuit hun eigen kennis en ervaring onze sociale en op mensen 
gerichte strijd mee te ondersteunen. + staat ook voor de verbondenheid tussen de drie. deze toekomstge-
richte samenwerking zorgt voor een nog groter democratisch proces. een proces waar u als edegemnaar 
aan kan meewerken en waarin u altijd op de eerste plaats staat.  

d!em staat voor democratie in edegem en is eind 2010 ontstaan. de baseline “sociaal – democratisch – 
ecologisch” geeft de kernbegrippen van deze volksbeweging aan. net zoals nu werd in 2011 het programma 
geschreven vanuit de resultaten uit de verschillende enquêtes en bevragingen. Zonder gemeenteraadslid 
was d!em de afgelopen jaren al zeer actief. dankzij de vele vragen van de burger tijdens de gemeente-
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raden, diverse acties en de ondersteuning aan de verschillende actiegroepen is d!em uitgegroeid tot een 
succesvolle volksbeweging. 

EDEgEm OP mENSENmAAT

Uit onze grote Bevraging, wat de basis voor ons programma is, blijken enkele dingen heel duidelijk. de 
edegemnaar wil een mobiele gemeente waarin we het sluipverkeer aanpakken en voluit gaan voor meer en 
betere fiets-  en voetpaden en nog beter openbaar vervoer. een duurzame gemeente waarin we sluikstort 
eindelijk verbannen, het diftar huisvuil-ophaalsysteem goedkoper en het ecopark terug gratis maken. een 
gemeente zonder graaiers waar burgemeester en schepenen hun opdracht ernstig nemen en het niet als 
een goedbetaalde bijbaan zien. een gemeente waar we de veel te dure privatiseringen stoppen en indien 
mogelijk terugdraaien. een milieuvriendelijke gemeente met meer groen, meer sociale voorzieningen en 
vooral met meer democratie. 
We gaan voor een gemeente op mensenmaat met u in de hoofdrol. 

Kijk ook op FB pvda edegem, edegem.pvda.be en op www.diem-edegem.be

André van Ekelenburg
Lijsttrekker PVDA+d!Em
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1. DEmOcRATIScHE gEmEENTE

STANDPUNT

democratie stopt niet na de verkiezingen, dan begint het pas. om de participatie en inspraak van de bur-
gers zo optimaal mogelijk te organiseren, maken we van de gemeenteraad een open en zo toegankelijk 
mogelijk orgaan en worden mensen uit alle lagen van de bevolking opgezocht, geïnformeerd en betrokken. 
Want hoe meer bewoners betrokken worden bij het beleid van onze gemeente, hoe groter de collectieve 
kennis, ervaring, capaciteit en draagkracht.

graaiers en speculanten horen niet thuis in ons bestuur. We maken het inkomen en vermogen van alle 
gemeentelijke bestuurders bekend. geen belangenvermenging tussen openbare en private mandaten. 
Kortom: we zorgen dat politiek vertrekt van bij de bewoners, met een bestuur dat zich engageert voor een 
gemeente op mensenmaat.

wAT wIJ wIllEN
EEN. GEEN NIEUWE PROJECTEN ZONDER INSPRAAK

•	 Inspraak en participatie kunnen niet zonder informatie en interactie. dat vraagt openheid en flexibiliteit 
van beleid en administratie. 

•	 met de technologische middelen van vandaag kan de gemeente via online platformen gemakkelijk en 
objectief allerlei aanvullende bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren. 

•	 nieuwe openbare ontmoetingsruimtes worden ingericht in functie van participatie. dat kunnen vaste 
ontmoetingsruimtes zijn of tijdelijke in functie van bepaalde projecten.

•	 de burger krijgt inspraak vooraleer de plannen uitgetekend worden.
•	 Contracten tussen gemeente en privébedrijven zijn openbaar te raadplegen.

TwEE. GEMEENTERAAD
•	 Het is niet meer dan normaal dat de burger weet wat er zijn gemeente beslist wordt. de verslaggeving 

moet in een duidelijke taal geschreven worden en het bestuur communiceert transparant en regelmatig 
over en waar de verslagen kunnen geraadpleegd worden. 

•	 de gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen moeten er echt voorliggen. alle proble-
men en uitdagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen. 

•	 de gemeenteraad moet openstaan voor vragen en adviezen uit andere raden en van burgers. die moe-
ten daar ook toe uitgenodigd worden. 

•	 de vragenronde op het einde van elke gemeenteraad kan democratischer: voldoende tijd voor de burger 
om zijn vraag te stellen aan de hele gemeenteraad, niet enkel aan de betrokken schepen. ook ruimte 
voorzien voor repliek.

DriE. TRANSPARANTIE VIA HET OPENBAARHEIDSPRINCIPE
•	 We maken het vermogen en de verloning van politici openbaar. 
•	 Het openbaarheidsprincipe laat toe belangenvermenging te voorkomen tussen twee mandaten bij een-

zelfde persoon. 

Gemeentelijk proGramma edeGem 2018 7



•	 We voorzien gratis wifi in de hele gemeente. er moeten openbare plaatsen zijn waar je gratis en onbe-
perkt online kan gaan.

ViEr. GEEN BELANGENVERMENGING TUSSEN OPENBAAR EN 
PRIVAAT MANDAAT 

•	 We voeren een verbod in op het combineren van een publiek mandaat en een functie in de privé waar 
belangenvermenging mogelijk is, zoals bijvoorbeeld de immobiliënsector. 

•	 elke ambtenaar en inwoner kan via een ‘ethische brievenbus’ een klacht over misbruik of corruptie indie-
nen. de klokkenluiders krijgen bescherming.

•	 zowel burgemeester als schepenen mogen maar één mandaat hebben.

VISIE

Het samenbrengen van inwoners bij het uittekenen van de toekomstplannen en het organiseren van echte 
inspraak is essentieel voor een democratische samenleving. tegelijk zorgen we voor volledige transpa-
rantie en onafhankelijkheid van de publieke mandaten zodat economische of andere belangen de demo-
cratische beslissingen niet overrulen.

EEN. GEEN NIEUWE PROJECTEN ZONDER INSPRAAK
‘de burgers zelf weten gewoonlijk het best wat hun behoeften zijn en kunnen oplossingen of middelen ap-
preciëren 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 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. Zo krijgen ze het 
gevoel dat ze wonen in een stad op maat van de mensen, en niet alleen van de bureaucratie, economie, 
technologie, of politiek.’ 

dat alles kan alleen maar slagen als beleidsvoerders open staan voor inspraak. de voorbije periode hebben 
we gezien dat de vraag om inspraak meer dan eens botste met het beleid. We denken bijvoorbeeld aan 
de heraanleg van het gemeenteplein en gemeentehuis, een megalomaan project uit de vorige legislatuur 
waarvan het kostenplaatje nog door volgende generaties zal moeten opgehoest worden. Inspraak is één 
ding, er vervolgens rekening mee houden is nog een heel andere zaak. Zo adviseerde de mobiliteitsraad 
om de maximumsnelheid op de prins Boudewijnlaan te verlagen tot 50 km/u. de meerderheid legde deze 
beslissing naast zich neer en houdt de te hoge snelheid van 70 km/u aan. ook bij de inplanting van de 
nieuwe bibliotheek werd weinig rekening gehouden met de inwoners zelf, laat staan dat een eigentijdse 
visie over de sociaal-culturele functies van een bibliotheek al ter bevraging aan de bevolking werd voorge-
legd. ook bij de invulling van de gebouwen van Hof ter linden stond een samenwerking met een private 
firma al bij voorbaat vast.

Het samenbrengen van (wijk)bewoners vanaf de conceptfase bij het uittekenen van toekomstplannen voor 
onze gemeente, wijk of straat en het organiseren van echte inspraak daarrond is fundamenteel. die con-
sultaties komen vandaag neer op een vervelende formaliteit als alle belangrijke zaken al lang beslist zijn. 
daarom moeten voordien de wezenlijke vragen voorliggen: welke noden heeft de bevolking, welke functies 
moet de buurt invullen, in welke vorm gebeurt dat best en hoe zorgen we voor een sociaal en verbindend 
beleid? die inspraak en betrokkenheid is een aanpak die de pvda steeds toepast in haar dagelijkse prak-
tijk. straat-raad-straat noemen we dat. goed luisteren naar de eerste betrokkenen, hun vragen in duidelijke 
eisen naar voor brengen op de gemeenteraad, en met de resultaten terug gaan naar de wijk. 
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daarvoor zijn ook nieuwe openbare ontmoetingsruimtes nodig. Waar je niets moet consumeren, maar van 
alles aangeboden krijgt: boeken, kranten, wifi, computers met internettoegang, televisie, kleine optredens, 
debatten, administratieve diensten… Waar je kennis kan uitwisselen en inspraak en participatie kan organi-
seren. Zulke ontmoetingsruimtes organiseren we het best per wijk. Zo betrekken we ook de vele mensen 
die vandaag al te veel op zichzelf zijn aangewezen en die vereenzaamd zijn. 

ook 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 gemeentelijke platformen alle info bijeenbrengen, is interactie 
mogelijk. die platformen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. daartoe voorzien we ook wifi-punten in 
de gemeente.

TwEE. GEMEENTERAAD
de gemeenteraad zien wij niet als een onderonsje van gemeenteraadsleden maar als een belangrijk instru-
ment in een participatieve democratie. daarvoor willen wij het verslag van de gemeenteraad snel online 
beschikbaar. Het moet een duidelijk verslag zijn en daar waar er linken zijn naar dossiers moeten die dos-
siers ook ter inzage beschikbaar zijn of, indien dit niet mogelijk is, duidelijk omschreven worden.

daarnaast moet het voor mensen die niet mee zijn in de digitale wereld, mogelijk zijn om een meer toegan-
kelijke manier van verslaggeving te raadplegen, bv inschrijven op een nieuwsbrief of via het gemeenteblad. 
de gratis wifi-punten zorgen ervoor dat ook mensen die thuis niet over een computer beschikken, de kans 
hebben de verslaggeving na te lezen als ze dat willen.

Iedereen is een ervaringsdeskundige op zijn gebied dus zou ook iedereen inspraak moeten hebben in wat 
er besproken wordt op de gemeenteraad. daarom willen we voor de burger de mogelijkheid om vragen te 
stellen op het einde van elke gemeenteraad. de gemeente kan ook een online forum voorzien. 

DriE. TRANSPARANTIE VIA HET OPENBAARHEIDSPRINCIPE
Het verzamelen van intercommunale mandaten - met dito vergoedingen uiteraard! - Iijkt dé topsport van 
sommige gemeentelijke mandatarissen te zijn. maar er is niet alleen het graaien zelf, er is ook het belangen-
conflict tussen mandaten. daarom willen wij klaarheid hebben over alle intercommunales waarin edegem 
participeert, hun raden van bestuur, betaalde vergoedingen en beleggingen. over het autonome gemeen-
tebedrijf en de vergoedingen die er uitgekeerd worden. over mandaten en inkomens van alle schepenen. 
en over de bestaande cumuls en de mogelijke belangenconflicten die daaruit ontstaan.

verplichte bekendmaking 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 openbaar. de Zweden zijn trots op hun offentlighetsprincip, hun openbaarheidsprincipe. Ze hebben er 
terecht aan vastgehouden, ook bij hun toetreding tot de europese Unie. dat willen wij ook zo in edegem. 

openbaarheid begint met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de gemeente. als 
die ontbreekt, kan je onmogelijk iedereen betrekken. onderzoeker eric goubin schrijft in het maandblad 
van de vlaamse vereniging van steden en gemeenten (vvsg): “gemeentelijke communicatie is de be-
langrijkste overheidscommunicatie. van alle overheden hebben burgers het meest vertrouwen in de lokale 
overheid.”goubin voegt eraan toe dat er twee topkanalen zijn: de website en het informatieblad, zij be-
reiken driekwart van de inwoners. 

om de drempel tot internet en online diensten te verlagen stellen we voor gratis wifi aan te bieden in de 
hele gemeente. Wij dringen aan op openbare plaatsen waar je gratis en onbeperkt online kan gaan.
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ViEr. GEEN BELANGENVERMENGING TUSSEN OPENBAAR EN 
PRIVAAT MANDAAT 

In vlaanderen groeit een zorgwekkende cultuur van verwevenheid tussen vastgoedbaronnen, financiële 
holdings, speculanten en politici. een cultuur die stedelijke en gemeentelijke ruimte en publieke diensten 
verpatst, een cultuur die het zonlicht niet kan verdragen. of zoals peter mertens het in graailand verwoordt: 
“dit gaat over veel te nauwe banden tussen de politieke elite en een breed vertakt netwerk van projectont-
wikkelaars, architecten en bankiers die het samen net iets beter met elkaar kunnen vinden dan gezond is 
voor de democratie”.

gemeentebesturen onderhandelen met projectontwikkelaars. dat gebeurt achter de schermen, weg van 
het publiek en van de gemeenteraad. adviezen van bevoegde ambtenaren worden genegeerd. een ‘voor 
wat, hoort wat’-principe wordt al te vaak toegepast in de relatie tussen gemeentebestuur en de vastgoed-
sector. Buurtbewoners of actiegroepen die niet akkoord gaan met bouwprojecten, worden als lastige pot-
tenkijkers bejegend. daarom voeren we een verbod in voor mensen uit de immobiliën om te zetelen in 
uitvoerende mandaten van het gemeentebestuur. en starten we een duidelijke beleid waarin gemeentelijke 
mandaten niet combineerbaar zijn met elke functie in de privé waar enige belangenvermenging mogelijk is. 
dit kan immers gemakkelijk ontstaan als je de publieke belangen moet verdedigen als gemeenteraadslid 
of schepen en tegelijk de private belangen van een bedrijf als bestuurder. transparantie komt niet vanzelf. 
daarom hebben we een strenge controle nodig die ervoor zorgt dat het beheer van publieke fondsen vol-
ledig wettelijk gebeurt. een ‘ethische brievenbus’, staat ter beschikking van ambtenaren en inwoners die 
misbruik en corruptie willen aanklagen. de contracten van de gemeente worden doorgelicht om te kijken of 
er onregelmatigheden zijn, om te controleren of er niet met sociale dumping gewerkt wordt en om te zien 
of er geen contracten zijn afgesloten met firma’s die filialen hebben in belastingparadijzen. 

Zo wordt corruptie opgespoord en aangepakt, zo worden belangenconflicten uitgesloten. Klokkenluiders 
worden beschermd en er komt een plek waar de gemeentelijke ambtenaren en burgers terechtkunnen voor 
klachten. dat is nodig, omdat de gemeente met publieke middelen wordt gefinancierd.
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2. gEmEENTE zONDER ARmOEDE

STANDPUNT

ook edegem ontsnapt niet aan de algemene tendens van verarming, vooral bij bepaalde kwetsbare bevol-
kingsgroepen. niet de armen moeten aangepakt worden, wel de mechanismen die armoede veroorzaken 
en in stand houden. Het oprichten van een aantal wijkhuizen gespreid over de gemeente, zorgt voor een 
laagdrempelige dienstverlening. We garanderen door directe en goede begeleiding het recht op kwalitatief 
en betaalbaar wonen en zorgen ervoor dat ook mensen in een kwetsbare positie naar een job begeleid 
worden. op het vlak van gezondheid willen we op wijkniveau een gratis aanbod via wijkgezondheids-
centra. We bevestigen de eindverantwoordelijkheid van het oCmW in het garanderen van de grondrechten. 
rechten worden automatisch toegekend. We garanderen de toegang tot water en energie als mensenrecht. 
niemand mag slachtoffer worden van de schuldenindustrie. daartoe installeren we een financiële buffer 
onder beheer van het oCmW/sociaal Huis.

wAT wE wIllEN 
EEN. EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK 

•	 een wijkhuis voorziet in een brede en laagdrempelige dienstverlening. 
•	 Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen.
•	 In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij 

energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding.
•	 met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het 

wijkhuis niet vinden. 
•	 met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk. Ze organiseren 

ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. 
•	 Het wijkhuis is ook een stuk ‘Huis van het Kind’ waar via een gevarieerd aanbod ook aan integrale ge-

zinsondersteuning gewerkt wordt tegen kinderarmoede. 
•	 Het wijkhuis geeft plaats en ondersteuning aan de vrijwilligersorganisaties die mensen in armoede ver-

enigen en ondersteunen. 

TwEE. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS
•	 Faciliteren van de oprichting van wijkgezondheidscentra in verschillende wijken van edegem, dichtbij 

de mensen.

DriE. HET OCMW/SOCIAAL HUIS DRAAGT DE 
EINDVERANTWOORDELIJKHEID

•	 Het oCmW/sociaal Huis garandeert een menswaardig bestaan voor iedereen die op het grondgebied 
verblijft. Iedereen met een hulpvraag moet bij het oCmW terecht kunnen voor hulp en begeleiding. 

•	 Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor iedereen met een (gezins)inkomen beneden de europese 
armoedegrens. de gemeente streeft ernaar het leefloon op te trekken tot boven de armoedegrens via 
een aanvullende financiële steun. 
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•	 edegem start zelf een proefproject om het leefloon van eenoudergezinnen op te trekken en onvoorwaar-
delijk te maken. 

•	 via de lokale adviescommissie (laC) voor Water en energie garanderen we de toegang tot stromend 
water en energie. de toegang moet voorrang hebben op de schuldaflossing. Budgetmeters zijn op dit 
punt geen oplossing. 

•	 We ontwikkelen een lokaal sociaal noodfonds, in samenhang met andere bovenlokale fondsen zoals 
het energiefonds en het Fonds jovel van de Koning Boudewijnstichting. Zo kunnen we beter tussenko-
men om (een deel van) de schulden kwijt te schelden in gevallen waar volledige schuldaflossing onrea-
listisch is.

ViEr. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING 
•	 We organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch toegekend worden. dat kan relatief 

gemakkelijk online. 
•	 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. 

Vijf. INTRODUCTIE ARMOEDETOETS 

ZEs. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE 
•	 We zorgen ervoor dat het oCmW investeert in goede en nabije arbeidsbegeleiding. 
•	 ‘artikel 60-tewerkstelling’ voor leefloontrekkers willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegen-

heid is voor de werkzoekenden. voor deze groep voorzien we een uitbreiding van mogelijke plaatsen. 
•	 We werken voor begeleiding naar tewerkstelling samen met de syndicale organisaties en andere or-

ganisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise bieden. Zij werken best vanuit de wijkhuizen. 
•	 We willen dat het gemeentepersoneel representatief is voor de bevolking: met ook laaggeschoolden, 

mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond…

VISIE

edegem is een rijke gemeente: het gemiddeld inkomen ligt op 22 529 € per jaar en daarmee is ze rijker dan 
gelijkaardige gemeenten. toch heeft 6% van de edegemse bevolking problemen met het betalen van de 
rekeningen en leven 114 mensen van een leefloon, dat is 0,5% van de bevolking ( het vlaams gemiddelde 
is 0,6%). de kansarmoede index steeg in edegem met 268% tussen 2010 en 2012. sindsdien gaat de index 
in een snel stijgende lijn. terwijl tien jaar geleden 2% van de kinderen in kansarmoede geboren werden, is 
dit in 2017 al een vijfvoud. 

Uit onze bevraging bleek dat ruim 36% van de edegemse bevolking de aanpak van armoede een topprioriteit 
vindt. Hoewel broodnodige structurele, bovenlokale maatregelen de basis vormen voor een ambitieus plan 
rond armoedebestrijding is een lokale overheid door haar nabijheid uitstekend geplaatst om de problemen 
rond armoede vroegtijdig te detecteren en aan te pakken. de stijgende kinderarmoede is alarmerend: 
studies hebben immers vastgesteld dat kinderen die opgroeien in armoede later minder kansen hebben op 
de arbeidsmarkt, een groter risico lopen om zelf arme ouders te worden (generatiearmoede), hun talenten 
niet kunnen ontplooien, cruciale ontwikkelingskansen mislopen tussen 0 en 3 jaar. een investering in het 
terugdringen van kinderarmoede betekent dus een investering in de toekomst van ons allen.

omdat huren een grote impact heeft op het gezinsbudget zet een goed bestuur in op betaalbaar en kwa-
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liteitsvol wonen (zie ons hoofdstuk over wonen). de huren op de privémarkt stijgen razendsnel en wie 
zich moet tevreden stellen met een woning van slechtere kwaliteit, wordt sneller ziek. gezinnen met een 
te kleine woonruimte hebben meer stress. en dat kinderen niet rustig kunnen studeren, leidt tot meer 
schooluitval.

een sterke en persoonlijke coaching vanuit het oCmW zorgt ervoor dat ook mensen in een kwetsbare po-
sitie naar een job kunnen begeleid worden. Werk blijft immers de belangrijkste hefboom om uit armoede en 
sociaal isolement te raken. maar een job moet een degelijk loon opleveren en daar knelt meer en meer het 
schoentje: in ons land stijgt het aantal werkende armen tot bijna één op de twintig jobs. van de nieuwe jobs 
is meer dan de helft tijdelijk en is bijna de helft heel erg laagbetaald. Hoge werkdruk, de op hol geslagen 
flexibiliteit, de onzekere contracten en ontslag hebben een nefaste invloed op onze gezondheid en ons wel-
bevinden. Wij vinden dat een gemeente als werkgever hier een voorbeeldfunctie heeft. Zij kan bovendien 
in haar personeelsbeleid ook aandacht hebben voor de aanwerving van mensen met een beperking, voor 
laaggeschoolden, jongeren, mensen met een migratieachtergrond. Bovendien pleiten we voor het terug-
schroeven van de privatisering van een aantal overheidsdiensten omdat de privébedrijven vaak slechtere 
arbeidsvoorwaarden en een slechtere verloning hanteren.

Wij gaan resoluut de strijd aan tegen de schuldenindustrie en ijveren voor haalbare afbetalingsplannen en 
zelfs schuldkwijtschelding indien de volledige schuldaflossing niet meer realistisch is.

EEN. EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK
voorkomen is beter dan genezen. een toegankelijke hulp- en dienstverlening helpt vermijden dat mensen 
verder wegzakken in de problemen. Het terugverdieneffect ervan is groot. je investeert in dienstverlening 
maar tegelijk zorg je voor een hoger inkomen bij de burgers van de gemeente. Zo’n wijkhuis is deels ook 
een buurthuis. Het ziet erop toe dat de sociale grondrechten van elke inwoner uit de wijk waargemaakt 
worden. via een ‘rechtenverkenner’ gaat het wijkhuis samen met de mensen na of ze wel alle sociale 
tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben. velen vragen hun rechten niet aan, omdat ze die 
niet kennen. In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, be-
geleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding, en laagdrempelige medische 
hulp met verpleegkundigen. We kunnen veel leren van de bestaande armoede-organisaties die momenteel 
met vrijwilligers een heel deel van dit begeleidingswerk opnemen, en daarnaast ook oog hebben voor het 
noodzakelijke vormingswerk en uiteraard voor de echte concrete hulp, op het vlak van voeding, kleding 
en andere materiële noden. deze organisaties kunnen zeker verder ontwikkelen binnen de omgeving van 
een wijkhuis. vanuit zo’n wijkhuis gaan buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om 
mensen te bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden. Zij kunnen ook specifieke noden van de 
wijk detecteren waar een wijkhuis dan verder in moet investeren. via het buurthuis en de buurtwerkers 
bouwt het wijkhuis aan een sterke en warme, solidaire wijk. Het organiseert ontmoetingsmomenten en 
-activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. op die manier pakt het de eenzaam-
heid van veel mensen aan en werkt het ook aan een betere veiligheid en aan de samenhorigheid. een 
win-winsituatie voor de mensen en voor de wijk.

TwEE. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS
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 gemeen-
tebestuur om de ongelijkheid tussen rijk en arm in de zorg weg te werken.. Het model van de wijkgezond-
heidscentra –multidisciplinaire medische huizen waar patiënten niet moeten betalen voor de huisarts – 
wint aan populariteit. In deze centra wordt gezondheid vanuit een bredere psychosociale context bekeken: 
sociaal werkers, diëtisten, psychologen, verpleegkundigen werken aan een fundamentele behandeling 
i.p.v. enkel de klacht op zich. ook het preventief gezondheidswerk is belangrijk ten aanzien van kwetsbare 
groepen. In gent bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de gemeente. een op de 
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vijf gentenaars wordt er verzorgd. Wij willen per wijk lokale spelers rond de tafel brengen om te zien wat 
mogelijk is. Wij willen bij de start van een nieuw centrum ondersteuning bieden.

DriE. HET OCMW/ SOCIAAL HUIS DRAAGT DE 
EINDVERANTWOORDELIJKHEID

met de oCmW-wet van 1976 werd de 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, een belangrijke stap in de democratische ontwikkeling. 
Het was de erkenning van het feit dat de vrije markt met zijn grillen geen bestaanszekerheid kan bieden.

onze samenleving heeft een laatste vangnet nodig voor mensen in sociale moeilijkheden, zodat iedereen 
die nood heeft aan hulp, gepaste dienstverlening krijgt. de maatschappelijk werkers van het oCmW ervaren 
een ‘verzakelijking’. maar maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk en geen computerwerk.

Het ‘laatste vangnet’, dat houdt ook in dat elke inwoner van edegem 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 bepaalde categorieën heel ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor 
een alleenstaande bedraagt 892 euro terwijl de europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 
euro staat. Het is een verschil van 223 euro. voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1190 
euro en staat de europese armoedegrens op 2341 euro. een verschil van maar liefst 1151 euro. 

de federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. de minister belooft al lang het op te trekken, 
maar dat gebeurt niet. nochtans berekende het planbureau dat het financieel haalbaar is, doordat 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 kan de 
gemeente zelf een proefproject starten en het leefloon voor de eenoudergezinnen – dit is de categorie van 
meest kwetsbare gezinnen in armoede – onvoorwaardelijk maken en optrekken. dat is perfect mogelijk. 

onze grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder 
energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke 
rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. mensen ervan afsluiten is dan ook uit den boze. 

energie is een basisbehoefte. Iedereen heeft energie nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring 
van voedsel, verlichting en voor tal van activiteiten die een essentieel bestanddeel zijn gaan uitmaken 
van communicatie, studie en informatie, sociaal leven, werk en ontspanning. maar veel mensen worstelen 
met de druk van de energiefactuur op het gezinsbudget. dat leidt tot onbetaalde rekeningen, inadequaat 
verwarmde woningen, ongezond koken en andere ernstige beperkingen. Hoge energiekosten van mensen 
in armoede hebben allerlei oorzaken: slechte toegang tot de goedkoopste tarieven, ondeugdelijke wonin-
gisolatie, slechte verwarmingsinstallaties… 

de hulp van de gemeente en het oCmW voor mensen in energiearmoede is ondermaats. vandaag heeft het 
oCmW een lokale adviescommissie voor energie. mensen met schulden bij hun energieleverancier komen 
terecht bij de ‘sociale leverancier’. die werkt samen met de energiecel van het oCmW. Zij maken met de 
klanten een afbetalingsplan en verplichten hen een budgetmeter te laten installeren als ze hun schuld niet 
meteen kunnen inlossen. met zo’n budgetmeter kan je alleen elektriciteit of gas krijgen als je de meter eerst 
oplaadt. Het is een ontoereikende en averechtse maatregel. ook krijgen de mensen in betaalmoeilijkheden 
geen toegang tot het goedkoopste tarief op de markt. Want de ‘sociale leverancier’ rekent een duurder 
‘ontradingstarief’ aan. dat is onbegrijpelijk, maar het dient zogenaamd om te vermijden dat mensen bij hen 
‘blijven hangen’.
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de budgetmeter is natuurlijk geen structurele oplossing en biedt maar twee uitwegen: geen energie meer 
of schulden maken op andere posten. Budgetmeters kosten de gemeenschap ook nog eens handenvol 
geld. Wij willen dat omkeren door het recht op energie voorrang te geven op het schuld aflossen. en door 
meer in te zetten op collectieve oplossingen. de energiecel moet zich inzetten om voor iedereen het recht 
op energie te realiseren. de cel maakt dan een haalbaar afbetalingsplan, samen met de klant. dat plan 
waarborgt een blijvende energievoorziening naar behoefte. Wij willen ook dat er bij basisvoorzieningen als 
energie en water geen herinneringskosten aangerekend worden. 

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. niet zozeer de waterprijs zelf is gestegen, maar wel de taksen voor de riolering en de waterzuivering. 
door de prijsstijging valt het steeds meer mensen moeilijk deze waterfactuur te betalen. In 2016 telde 
vlaanderen ruim 50.000 gezinnen met afbetalingsplannen bij hun drinkwaterleverancier. Bij bijna vier op 
de tien gezinnen lukt het niet dat afbetalingsplan te volgen. 

ook hier is de hulp van het oCmW momenteel ondermaats. mensen met moeilijkheden om hun waterfac-
tuur te betalen, kunnen hulp vragen aan de lokale adviescommissie Water van het oCmW. samen met de 
waterleverancier wordt dan een afbetalingsplan opgesteld. maar als mensen niet reageren op de brief 
van het oCmW of niet bereikbaar zijn via telefoon of via een huisbezoek tijdens de werkuren, wordt de 
watertoevoer afgesloten om hen ‘te dwingen iets te laten weten’. ook als ze het afbetalingsplan niet volgen, 
beslist het oCmW vaak de watertoevoer af te sluiten. 

de lokale adviescommissie Water moet de toegang tot stromend water garanderen. dat moet voorrang 
hebben op de schuldaflossing. met haalbare afbetalingsplannen, opgesteld samen met de klant. met tel-
kens een rechtenverkenning. en zonder slimme watermeters. Wij willen meer inzetten op huisbezoeken om 
mensen met betalingsachterstand te bereiken. daarvoor is voldoende personeel nodig. 

de schuldenberg 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 op sommige plaatsen via 
een energiefonds en het Fonds jovel van de Koning Boudewijnstichting. maar deze fondsen zijn ontoerei-
kend. Wij willen ze uitbreiden, zodat mensen in nood er een beroep op kunnen doen om (een deel van) de 
schulden kwijt te schelden.

Wij willen daarom een lokaal sociaal noodfonds dat snel kan tussenkomen vooraleer de schuldenindu-
strie de facturen onbetaalbaar maakt, ook van andere opstapelende schulden i.v.m. medische ingrepen, 
woonkosten, boetes. Het noodfonds werkt met renteloze leningen en een intensieve budgetbegeleiding. 
Het integreert de bestaande fondsen (energiefonds, Fonds jovel, Kinderarmoedefonds e.a.) met lokale 
middelen. Het fonds kan in werking treden als ten aanzien van bepaalde indicatoren knipperlichten aan-
springen: energie- en waterkosten blijven onbetaald, schoolrekeningen blijven open staan, mensen kunnen 
hun medische kosten niet meer betalen of weigeren de huisarts of de tandarts op te zoeken, woonkosten 
en renovaties worden uitgesteld … Zowel professionelen, buren of familie kunnen signalen doorgeven aan 
de wijkhuizen of medewerkers van het oCmW. er wordt dan een professionele discrete gezinsondersteu-
ning opgestart die integraal stappen op alle vlak bevordert, maar tevens de schuldenproblematiek aanpakt.

ViEr. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Het steunpunt Welzijn, volks-
gezondheid en gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: veertig procent van de rechtheb-
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benden op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan. een van de redenen daarvoor is dat bij het oCmW 
aankloppen mensen het gevoel geeft als profiteurs of fraudeurs bekeken te worden. dat is het gevolg van 
het ‘eigen schuld, dikke bult’-principe van de rechtse partijen. 

Wie mensen die uit de boot vallen wantrouwt of natrapt, 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 voort-
durend aantonen dat je behoeftig bent, met een reeks attesten, papieren en bankuittreksels. Het lijkt wel 
het opgeheven schoolmeestervingertje van het rechtse beleid. Heb je wel genoeg inspanningen gedaan 
om werk te vinden? Kan je familie je niet helpen? Is je aanvraag geen sociale fraude? men zet disproportio-
neel veel middelen en mensenkracht in op onderzoek naar fraude bij het oCmW. let wel: de sociale fraude 
wordt op vijf procent geraamd terwijl veertig procent van de rechthebbenden geen hulp aanvraagt. de 
prioriteiten liggen dus manifest verkeerd.

je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app tax-on-web. toch moet je allerlei papieren ver-
zamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen. de overheid heeft je 
gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. dat is onlogisch en vermoeiend. Het kan anders. 
Wij willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien. je kan mensen toch gewoon verwittigen 
als je vermoedt dat ze onder de armoedegrens leven en in aanmerking komen voor oCmW-steun. 

voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. ook dat 
kan eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, 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. 

Vijf. INTRODUCTIE ARMOEDETOETS
Bij het invoeren van nieuwe reglementering moet steeds de vraag gesteld worden of iemand met een laag 
inkomen zich eenvoudig aan de nieuwe reglementering kan houden.

ZEs. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE
Werk blijft de belangrijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te geraken. Het recht op arbeid 
draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico op tot 41 procent, 
tegenover 4,7 procent bij werkenden. ‘eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op recht-
matige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.’ Zo staat het in artikel 23 
van de Universele verklaring van de rechten van de mens. Het recht op arbeid is ook opgenomen in de 
Belgische grondwet. 

dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt tegen armoede, is de eerste uitdaging. een 
job moet een degelijk loon opleveren zodat we geen ‘werkende armen’ hebben. maar in ons land stijgt het 
aantal werkende armen tot bijna één op de twintig jobs. van de nieuwe jobs is meer dan de helft tijdelijk en 
is bijna de helft heel erg laagbetaald. Zo komen we er dus niet. 

ook hoe we de arbeid invullen is een uitdaging. de impact van de hoge werkdruk, de flexibiliteit, de on-
zekere contracten en ontslag op onze gezondheid en ons welbevinden is torenhoog. gelukkig zijn we met 
velen en kunnen we de arbeidstaken verdelen. Zo kan ieder naar vermogen bijdragen in een werkbare job. 
‘naar vermogen’ is hier belangrijk. mensen in een kwetsbare positie of met een beperking hebben aanpas-
singen en soms meer omkadering nodig in hun arbeidssituatie. 

Hier hebben we het over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt. 
mensen zonder diploma, mensen met een beperkte educatieve bagage, mensen met een mentale beper-
king of met een chronische ziekte. de meeste mensen willen bijdragen, maar vinden geen manier om dat 
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te doen. om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig. dat vergt 
extra middelen, maar er is een groot terugverdieneffect op menselijk en financieel vlak. 

Wij willen dat de gemeente een divers personeelsbeleid voert dat de realiteit in de samenleving weer-
spiegelt en voldoende aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. vandaag worden 
heel wat taken en diensten uitbesteed aan bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechtere 
verloning hanteren. die privatisering schroeven we terug. Wij willen dat het gemeentelijk personeel re-
presentatief is voor de gemeentelijke bevolking, voor mensen met een beperking, voor laaggeschoolden, 
jongeren, mensen met een migratieachtergrond. aansluitend kan de gemeente ervoor kiezen afstand te 
nemen van het diplomafetisjisme zodat sociale mobiliteit gemakkelijker wordt. Zo is de focus meer gericht 
op door ervaring verworven competenties (evC’s). dat heeft niet alleen een impact op de meer kwetsbare 
doelgroep maar levert ook doorstromingskansen op.

‘artikel 60-tewerkstelling’ (hierbij bezorgt het oCmW een baan aan iemand die uit de arbeidsmarkt is ge-
stapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het 
arbeidsproces) willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de betrokkene. Het blijft 
namelijk een tijdelijke (tot je recht hebt op een uitkering) en laag verloonde tewerkstelling. voor wie het 
geen andere optie is, moet er gezocht worden naar een ruim aanbod van leerrijke werkplaatsen die een 
goede voorbereiding zijn voor volgende tewerkstelling. 

We werken voor tewerkstellingsbegeleiding alleen samen met organisaties zonder winstoogmerk die de 
nodige expertise en omkadering bieden. er moet hier gewerkt worden met het principe van de stapsge-
wijze doorgroeimogelijkheid: opleiding met stage (BIo-contract), individuele beroepsopleiding in de on-
derneming (IBo), betaalde werkervaring of andere werkplekleren, aanwerving met vaste contracten, zodat 
mensen nadien niet opnieuw zonder werk vallen.

Het oCmW moet investeren in goede en nabije arbeidsbegeleiding, want werk blijft de belangrijkste hef-
boom om uit de armoede en het sociale isolement te raken. arbeidsbegeleiders horen thuis in de wijkhuizen 
en de sociale centra van het oCmW voor intensieve begeleiding waar daar nood aan is. 

sommige mensen kunnen om allerlei redenen (nog) niet (meer) functioneren in een normale job of op 
een beschermde werkplaats. toch heeft iedereen recht op arbeid, om de zinvolle dagbesteding, het extra 
inkomen, het sociaal contact en de eigenwaarde. voor deze mensen moet bijvoorbeeld arbeidszorg een 
mogelijkheid zijn. daar werken mensen met fysieke of mentale problemen in een fietsherstelplaats, hout-
atelier of bakkerij. arbeidszorg is een stabiele tewerkstelling en mag niet gezien worden als een opstap.
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3. wONEN IN ONzE gEmEENTE

STANDPUNT

Wonen is de basispijler van elk gemeentelijk beleid. Het is het middel bij uitstek om in te spelen op de noden 
van de lokale omgeving en om een gezonde sociale mix in de gemeente te bewerkstelligen. een goed beleid 
vult in wat de bevolking nodig heeft en buigt niet voor de dictaten van de immobiliënsector. een gemeente 
met een sterk verouderende bevolking kan zich weer aantrekkelijk maken voor jonge mensen en gezinnen 
door te zorgen voor voldoende betaalbare woningen en sociale huisvesting. ook senioren hebben recht op 
een onbezorgd, waardig leven, thuis, in een serviceflat of in een zorgcentrum. omdat niet de winst maar de 
kwaliteit voorop moet staan, is dit voor ons meer een taak van de overheid dan van de private sector.

wAT wE wIllEN
EEN. RECHT OP WONEN 

•	 voor elke edegemnaar een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, 
tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. 

•	 een open geest in verband met samenwonen voor leefloners. een deel van het leefloon valt weg wan-
neer je samenwonende bent. 

•	 alternatieve woonvormen zoals bv: cohousing, kangoeroewonen toelaten. een huis laten opdelen in 
woning a en woning B, met twee aparte adressen moet mogelijk zijn. 

•	 Wegwerken van discriminatie op de private huurmarkt. We moeten een sensibiliserende rol opnemen 
naar de lokale immobiliën kantoren in verband met de noden van kwetsbare groepen en een open hou-
ding voor deze groepen. 

•	 elke huurwoning moet over een conformiteitsattest beschikken. Woontoezichters controleren elke nieu-
we verhuur. 

•	 ongeschikte of onbewoonbare woningen worden gerenoveerd of worden een heffing opgelegd die jaar-
lijks verhoogd wordt. 

•	 een woonpunt in de wijkhuizen om alle woon- en huurproblemen te helpen oplossen.

TwEE. 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 gemeente zelf een 
raster van huurprijzen beschikbaar. de gemeente 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. 

•	 de gemeente beheert 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 effectief geïnd.
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DriE. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE 
HUISVESTING

•	 met de sociale huisvestingsmaatschappij zorgen we ervoor dat edegem minimaal 9% sociale huurwo-
ningen heeft, het algemeen streefcijfer dat de vlaamse regering naar voor schuift. momenteel beschikt 
edegem slechts over 3,9% sociale woningen.

•	 Investeren in sociale woningen voor alleenstaanden, 1-oudergezinnen en grote gezinnen. 
•	 Bij nieuwbouwprojecten leggen we een minimum van een derde sociale huurwoningen op. 
•	 We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van de 

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.

ViEr. BETAALBARE RUSTHUIZEN EN SERVICEFLATS 
•	 Investeren in bijkomende plaatsen in zorgcentra en serviceflats.
•	 Het oCmW en de gemeente moeten instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorg-

centra. We voeren een maximumfactuur van 855 euro per maand in voor de woonzorgcentra. 
•	 geen winst op de zorg! We privatiseren het openbaar rusthuis Immaculata niet. We houden het rusthuis 

kwaliteitsvol en maken werk van de betaalbaarheid: deprivatisering van warme maaltijden (momenteel 
in handen van recreatief, een sociale onderneming) poetsdienst en het herinvoeren van de klusjesdienst.

Vijf. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
•	 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 sociale huisvesting. 
•	 We actualiseren het leegstandsregister, en ook burgers kunnen leegstand mee signaleren.

ZEs. RUIMTELIJKE ORDENING MET OOG OP INTEGRALE WIJKEN

•	 Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo blijven publieke gronden 
in publiek bezit. 

•	 We zetten in op wijken waar alle diensten aanwezig zijn, zodat de energiezuinigste keuze van verplaat-
sing ook de meest logische wordt. 

•	 een integrale wijk betekent voor ons onder meer een wijk met: 
 − een goede school 
 − een mix van betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen 
 − goede en goedkope eerstelijns gezondheidszorg 
 − een postkantoor, een bank en bancontact 
 − voldoende groene ruimte en speelgelegenheid 
 − een laagdrempelig wijkhuis waar iedereen terechtkan voor laagdrempelige ondersteuning en begelei-
ding, dat activiteiten voorziet voor alle groepen in de wijk 

 − een ontmoetingscentrum en jeugdvoorzieningen 
 − een bibliotheekpunt, eventueel een sociale wasserette 
 − openbaar vervoer, een publiek fiets- en autodeelsysteem 
 − een middenstand: kapper, bakker, kruidenier…

22 Gemeentelijk proGramma edeGem 2018



VISIE

Het is uiteraard een illusie te denken dat de privémarkt de reële vraag naar woningen zal oplossen. In 
edegem wordt druk gebouwd maar er wordt te eenzijdig ingezet op de woonwens van het tweeoudergezin 
dat beschikt over een meer dan gemiddeld inkomen. alleenstaanden, starters, nieuwkomers, eenouderge-
zinnen, werkzoekenden, ouderen met een mager pensioen, grote gezinnen… zij komen in edegem onvol-
doende aan een gepaste woonst. Betaalbaar wonen voor iedereen is voor ons een streefdoel en daarvoor 
hebben wij een plan met verschillende pijlers: de instelling van een wooncode op de private huurmarkt 
met een objectieve huurprijsbepaling en een woonkeuringslabel, een nultolerantie voor leegstand van wo-
ningen en gebouwen en een ambitieus plan voor moderne sociale huisvesting. elke geïnvesteerde euro in 
goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend, zo toont een europese studie. logisch. Want wie slecht 
woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. gezinnen die in een te kleine ruimte 
wonen, hebben meer stress. omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er ook meer schooluitval. 
en meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven.

EEN. RECHT OP WONEN 
Wonen is erg duur in edegem. een huis in edegem kost gemiddeld 309.390 euro, dat is 53.969 euro meer 
dan een gemiddelde woning in een andere antwerpse gemeente. op vijf jaar tijd steeg de prijs van een 
huis met gemiddeld ruim 30.000 euro. een appartement kost hier gemiddeld 203.507 euro, een villa gemid-
deld 587.846. nu al stellen we vast dat jonge mensen die zelfstandig willen gaan wonen, geen geschikte 
en vooral geen betaalbare woning vinden in de gemeente. Zij zijn, soms tegen hun zin, verplicht om uit te 
wijken naar andere gemeenten. dit is erg spijtig omdat het de vergrijzing in de gemeente alleen maar laat 
toenemen. door een gericht woonbeleid hoeft onze gemeenschap haar jong potentieel niet te verliezen en 
houdt zij haar verschillende leeftijdsgroepen beter in evenwicht.

meer dan ooit zijn mensen op zoek naar andere vormen van samenleven: cohousing waarbij bijvoorbeeld 
een aantal jongeren samen een huis huren, moet op elk gebied gefaciliteerd worden. te grote woningen 
krijgen hierdoor een andere, eigentijdse invulling. ook het opstarten van kangoeroeprojecten neemt een 
vlucht: vaak gebruiken ouders en hun volwassen kinderen deze woonvorm om hun noden en aanbod aan 
elkaar te koppelen, een win/win situatie dus die zeker moet aangemoedigd worden in plaats van afgeremd 
te worden door een verouderde wetgeving.

een dak boven je hoofd is een basisrecht. nu vallen in edegem verschillende groepen uit de boot. Ze be-
talen een veel te groot deel van hun inkomen aan de woonkost. 

TwEE. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP 
DE HUURMARKT 

op de private huurmarkt zijn weinig regels en er is nog minder controle. Hier heerst de Far West van het 
kapitalisme. gevolg: de woonkost neemt voor veel mensen een te grote hap uit het budget. 64% van de 
edegemse huurders besteedt meer dan 30% van het inkomen aan woonkosten.

Het is dan ook al te gek dat er vandaag geen enkele beperking bestaat op de huurprijs die een verhuurder 
kan vragen. Wij willen dat de vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald 
kunnen worden op basis van objectieve criteria: de kwaliteit van de woning, het aantal kamers, het comfort, 
energiezuinigheid… We geven elk criterium een aantal punten en elk punt komt overeen met een vaste 
som. Zo kunnen we de huurprijs samenstellen. respecteert de verhuurder het raster van de huurprijzen 
niet, dan moet de huurder het recht hebben zich tot een rechter te wenden om het te doen respecteren. 

dit is een bevoegdheid van de vlaamse regering. maar we willen daar niet op wachten. In voorbereiding 
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van een vlaams huurprijzenraster willen we dat het gemeentebestuur een eigen raster van huurprijzen 
opstelt. We stellen dat raster beschikbaar en promoten het. Zo staat de private huurder sterker. 

Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat alle verhuurde woningen op haar grondgebied voldoen aan de 
minimale kwaliteitseisen van de vlaamse Wooncode. de vlaamse regering zou een conformiteitsattest, dat 
is een woonkeuringslabel, voor alle verhuurde woningen moeten opleggen. Zoals een auto wordt gekeurd, 
zo zou ook elk verhuurd pand gekeurd moeten worden. 

Wij willen alle verhuurde woningen in de gemeente gecontroleerd zien. daarom verhogen we het aantal 
woontoezichters en de eventuele boetes voor de verhuurders die zich niet in regel stellen. 

de gemeente beheert zelf een website met beschikbare huurwoningen en geeft daarop duidelijke info over 
allerlei beschikbare premies in verband met wonen. We geven daarbij een ‘groen label’ aan alle woningen 
met een conformiteitsattest. dat is goed voor iedereen: voor mensen op zoek naar een goede huurwoning, 
en ook voor alle goed menende eigenaars. deze woonsite toont ook de richthuurpijs, via het raster voor 
huurprijzen. Zo kan de gemeente het aanbod aan huurwoningen mee sturen. ook voorziet ze een plek waar 
de edegemnaar terecht kan met woonvragen: mijn woning is vochtig, kan er een controle komen? Welke 
premies krijg ik bij verbouwingen? Hoe schrijf ik me in bij de sociale huisvesting? 

DriE. 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 naar omhoog. er moeten dringend meer woningen 
komen, wooneenheden die jonge werkende gezinnen in staat stellen op eigen benen te staan. ook wo-
ningen voor de ouderen, die andere woonbehoeften hebben. en ook voor wie uit de economische boot 
valt en geen degelijke betaalbare woning kan vinden. Het percentage sociale woningen ligt in edegem op 
slechts 3,9% terwijl het streefcijfer voor vlaanderen 9% is. dit ligt mee aan de oorzaak van steeds hogere 
huurprijzen door druk op de woningmarkt. een doorsnee appartement in edegem kost al snel 500 euro 
en bovendien zijn zeker niet alle appartementen die aan deze prijzen verhuurd worden van voldoende 
kwaliteit. mensen met een laag inkomen die aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning staan 
vaak jarenlang op de wachtlijst.

Het rechtse beleid maakt van sociale huisvesting geen prioriteit. om het tekort aan sociale woningen op te 
vangen worden de regels strenger: er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid, er komen 
nieuwe regels die sociale huurders verbieden een stukje eigendom te hebben en bij inkomensstijging, 
moeten sociale huurders verhuizen in plaats van gewoon een hogere huur te betalen. 

de oplossing is niet om de toegang tot te weinig sociale huurwoningen meer en meer te beperken tot het 
armste deel van de samenleving. de oplossing is meer sociale woningen met een gezonde sociale mix aan 
bewoners. voldoende sociale woningen halen de woonprijs naar omlaag voor iedereen. daarom voorzien 
we minimaal een derde sociale woningen bij alle nieuwe, grote private bouwprojecten op gemeentegrond. 
We stellen een masterplan op voor de renovatie van sociale woningen in de komende legislatuur. We reno-
veren bij grote renovatieprojecten eerst de leegstaande woningen zodat bewoners die al tientallen jaren in 
een wijk wonen, daar ook kunnen blijven wonen. We maken vooral gebruik van ‘zachte’ renovaties met een 
beperkte impact op de huurders, zodat ze zo veel mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen. 

ook voor veel sociale huurders neemt de huur een flinke hap uit het budget. de bijkomende gemeenschap-
pelijke kosten – de huurlasten – maken de factuur dikwijls te zwaar. We bevriezen daarom de huidige huur 
van sociale woningen en plafonneren de huurlasten op 10 procent van de huurprijs.

24 Gemeentelijk proGramma edeGem 2018



ViEr. BETAALBARE RUSTHUIZEN EN SERVICEFLATS

edegem voorziet 4 plaatsen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum op 100 65-plussers, in 
vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen per 100 65-plussers. een inhaalbeweging is hier dus nodig.

Het oCmW en de gemeente moeten instaan voor de betaalbaarheid van serviceflats en woonzorgcentra. 
als ouderen niet langer thuis kunnen blijven wonen omdat de zorgvraag te groot wordt, dan doemt de 
confrontatie met hoge woon- en zorgprijzen op. 

de tijd dat je erop kon vertrouwen dat het oCmW-rusthuis het meest betaalbare alternatief is, is al even ge-
leden. In Immaculata in edegem kost een kamer al vlug 1740 tot 1900 euro per maand, zonder bijkomende 
kosten. maar het pensioen van de meeste bewoners in België is gemiddeld slechts 1200 euro per maand. 
dat klopt echt niet! Het pensioen is veel te laag. en de overheid schuift steeds meer van de factuur door 
naar de bewoners en/of hun kinderen. nochtans hebben onze ouders en grootouders hun leven lang hard 
gewerkt, zij hebben ervoor gezorgd dat wij het nu beter hebben. 
We willen een maximumfactuur invoeren voor de woonzorgcentra van 855 euro. dat bedrag komt overeen 
met de som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde (725 euro) plus de tegemoetkoming 
vanuit de zorgpremie (125 euro). 

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. Hoewel het openbaar rusthuis vandaag met meer personeel per bewoner 
werkt dan in commerciële woonzorgcentra, blijft het ruim onvoldoende. er is geen tijd meer voor een 
babbel met de mensen. steeds meer staan de ‘targets’ centraal: het aantal luiers, washandjes, handdoeken 
en maaltijden, en niet de menselijke zorg. In de commerciële woonzorgcentra werkt minder personeel per 
bewoner, en de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn er minder goed. dat verschil tussen commerciële en 
publieke dienstverlening verdwijnt als winst in de zakken van de private aandeelhouders. 

geen winst op de zorg! We privatiseren het openbaar rusthuis niet. de pano-uitzending over de commer-
ciële woonzorgcentra veroorzaakte 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. maak van het 
oCmW rusthuis weer een kwaliteitsvolle, betaalbare en openbare instelling.

Vijf. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
Wij willen dat de toepassing van de leegstandheffing ernstig genomen wordt. Wij willen de heffing op 
leegstand ook verhogen. Het aantal vrijstellingen moet beperkt worden. We ontzien mensen die niet de 
middelen of expertise hebben om de nodige renovaties uit te voeren. maar voor vastgoedbedrijven ver-
dubbelen we de leegstandsheffing. ook de heffing op onbebouwde gronden willen we verdubbelen. de 
opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar wonen. Bij structurele leegstand van langer dan drie 
jaar nemen we ingrijpende maatregelen. de gemeente draagt deze wooneenheden in de eerste plaats over 
aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Zo kunnen we het aanbod sociaal wonen of betaalbaar wonen 
op de huurmarkt vergroten. er is ook nog veel verborgen en niet geregistreerde leegstand. Wij willen een 
actieve prospectie naar leegstand. 

ZEs. RUIMTELIJKE ORDENING MET OOG OP INTEGRALE WIJKEN
We richten de gemeente zo in dat de energiezuinigste keuzes ook de meest logische worden. dat wil 
zeggen dat in elke buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn: winkels, diensten en medische centra, maar 
ook culturele voorzieningen, ontmoetingsplaatsen, en open en groene ruimte. We kiezen voor een inte-
grale wijk omdat dit ook een sociale keuze is: met een goede school in elke wijk, met gelijke kansen voor 
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iedereen en de mogelijkheid voor de buurt om gebruik te maken van de infrastructuur. met een mix van 
betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen zodat er geen achtergestelde buurten ontstaan. met goedkope 
eerstelijns gezondheidszorg in een wijkgezondheidscentrum. met een postkantoor en bancontact zodat 
men niet urenlang onderweg is om simpele verrichtingen te doen, maar wel in de buurt mekaar hiermee 
kan helpen. met voldoende groene ruimte en speelgelegenheid. met een wijkhuis waar iedereen terecht 
kan voor laagdrempelige ondersteuning en begeleiding, maar ook met een ontmoetingscentrum en jeugd-
voorzieningen; een bibliotheekpunt; eventueel een sociale wasserette. met moestuintjes, deelinitiatieven 
voor gerecycleerde goederen of zelf geproduceerde kleding of voeding, repaircafés. met een middenstand: 
kapper, bakker, kruidenier, horeca. met openbaar vervoer en een publiek fiets- en autodeelsysteem.
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4. SENIOREN IN ONzE gEmEENTE

STANDPUNT

met bijna 24 % van de bevolking die een 65+-er is, is edegem één van de meest “grijze” gemeentes in 
vlaanderen. al die senioren willen zolang mogelijk deelnemen aan wat de samenleving biedt. Ze willen 
een waardig leven blijven leiden, zonder angst voor armoede, gebrek aan zorg of een last te worden voor 
hun kinderen. de lokale overheid heeft samen met de andere overheden de sleutels voor een volwaardige 
seniorenzorg in handen. Het gemeentebestuur kan en moet een regiefunctie uitoefenen voor mutualiteiten, 
voor welzijns-, thuiszorg of seniorenorganisaties en via eigen dienstverlening de senioren een kans geven 
een zorgeloze oude dag in hun gemeente door te brengen. 

wAT wE wIllEN
EEN. BETAALBARE RUSTHUIZEN, SERVICEFLATS EN ZORG

•	 Behoud van het dienstencentrum waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.
•	 de gemeente moet instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorgcentra. We voeren 

een maximumfactuur van 855 euro in voor de woonzorgcentra.
•	 We privatiseren het openbaar rusthuis Immaculata niet. We houden het rusthuis kwaliteitsvol en maken 

werk van de betaalbaarheid ervan. geen winst op de zorg!
•	 voldoende aanbod voor thuiszorg: thuisverpleging, poetshulp, levering van gezonde maaltijden.
•	 Investeren in bijkomende plaatsen in zorgcentra en serviceflats.

TwEE. INSPRAAK EN COMMUNICATIE
•	 We maken een lokaal ouderenbeleidsplan voor de gemeente en werkingsmiddelen voor de senioren-

raad. 
•	 Bij de gemeentelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers: in de self-

servicezones van de loketten bieden we hulp. We behouden telefonische en papieren dienstverlening en 
optimaliseren de openingsuren van de gemeentelijke dienstverlening.

DriE. MOBILITEIT, KWALITEITSVOLLE OPENBARE RUIMTE EN 
VEILIGHEID

•	 een bus nemen wordt voor senioren weer gratis. 
•	 We voorzien voldoende rustbanken met rugleuningen in de openbare ruimte. 
•	 We zorgen voor een goede openbare verlichting, verbeteren zo het sociaal contact en verminderen zo 

het onveiligheidsgevoel. 
•	 We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan. 

ViEr. CULTUUR EN ONTSPANNING
•	 We zorgen als gemeente voor laagdrempelige culturele- en vrijetijdsinitiatieven voor senioren en onder-

steunen de seniorenverenigingen maximaal.
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VISIE
EEN. BETAALBARE RUSTHUIZEN, SERVICEFLATS EN ZORG

•	Behoud	van	het	dienstencentrum	waar	senioren	voor	ondersteuning	terechtkunnen.
de meeste ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven. maar ze botsen op 
een onoverzichtelijk kluwen van diensten en hulpvormen: huishoudhulp, poetshulp, oppashulp, thuisverple-
ging, woonadvies, nachtzorg … daarin ondersteunt het dienstencentrum hen. Zo’n lokaal aanspreekpunt in-
formeert 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.

•	Weinig	pensioenen	zijn	voldoende	om	een	maand	in	een	rusthuis	te	verblijven,	zelfs	niet	in	een	OCMW-
rusthuis. de overheid schuift steeds meer van de factuur door naar de bewoners en/of hun kinderen. Het 
oCmW en de gemeente moeten instaan voor de betaalbaarheid van serviceflats en woonzorgcentra. als ou-
deren niet langer thuis kunnen blijven wonen omdat de zorgvraagte groot wordt, dan doemt de confrontatie 
met hoge woon- en zorgprijzen op. We willen een maximum-factuur invoeren voor het woonzorgcentrum 
van 855 euro. dat bedrag komt overeen met de som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde 
(725 euro) plus de tegemoetkoming vanuit de zorgpremie (125 euro).

een minimumpensioen van 1500 euro per maand is nodig om waardig te kunnen leven en de eventuele 
extra kosten die aan het ouder worden verbonden zijn op te vangen. vandaag bedraagt het minimumpen-
sioen voor alleenstaanden die 45 jaar gewerkt hebben 1212 euro. Bovendien moet er ook een automatische 
aanpassing voor behoud van koopkracht zijn. Kan je vandaag 500 broden kopen met je pensioen, dan moet 
je dat binnen 10 jaar ook nog kunnen.

•	We	privatiseren	het	openbaar	rusthuis	Immaculata	niet.	We	houden	het	rusthuis	kwaliteitsvol	en	maken	
werk van de betaalbaarheid ervan. Bij private instellingen primeert winst op kwaliteit van zorg en betaal-
baarheid.
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. Hoewel Immaculata vandaag met meer personeel per bewoner werkt dan in 
commerciële woonzorgcentra, blijft het onvoldoende. er is geen tijd meer voor een babbel met de mensen. 
steeds meer staan de ‘targets’ centraal: het aantal luiers, washandjes, handdoeken en maaltijden, en niet 
de menselijke zorg. We willen dat het openbaar rusthuis Immaculata de toon zet als betaalbaar en kwali-
teitsvol woonzorgcentrum.

dus “neen” aan de privatisering: commerciële groepen hebben maar één belang: hun winst vergroten. dat 
leidt tot nog minder zorgkwaliteit (minder personeel, minder zorg, minder kwaliteitsvoeding …) en vaak een 
hogere factuur voor de bewoners.

•	investeren	in	bijkomende	plaatsen	in	zorgcentra	en	serviceflats.
edegem voorziet nu slechts vier plaatsen in een woonzorgcentrum per honderd 65- plussers, terwijl dat dit 
gemiddeld in vlaanderen acht plaatsen is per honderd 65-plussers. een heel grote inhaalbeweging is hier 
dus nodig als we iedereen die daar nood aan heeft, de kans willen geven zijn of haar “rusthuisdagen” in 
eigen gemeente te laten doormaken en we rekening houden met de toenemende vergrijzing. Het oCmW 
van edegem heeft op dit moment trouwens zelfs geen enkele serviceflat (de serviceflats naast Immaculata 
zijn eigendom van de Ideale Woning)! d.w.z. dat bejaarden die niet hulpbehoevend genoeg zijn om in een 
woonzorgcentrum terecht te kunnen, alleen in een andere gemeente terecht kunnen om toch onbezorgd 
en voor een betaalbare prijs zelfstandig te wonen.
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TwEE. INSPRAAK EN COMMUNICATIE

•	We	maken	een	lokaal	ouderenbeleidsplan	voor	de	gemeente	en	werkingsmiddelen	voor	de	seniorenraad.	
die moeten meer in de buurten verankerd zijn. 
Het gemeentebestuur en het oCmW dragen de zorg voor het welzijn van de inwoners en zeker ook voor 
het steeds groeiend aantal ouder wordende inwoners. daarom is het van groot belang een gemeentelijk 
seniorenbeleid uit te bouwen. onze beleidskeuzes moeten rekening houden met het feit dat bijna één op 
de vier edegemnaren 65+ is. samen met de seniorenraad maken we een ouderenbeleidsplan dat de strate-
gische keuzes en de concrete voornemens van het gemeentebestuur over seniorenbeleid voor de komende 
zes jaar schetst. daarom wil de seniorenraad bijdragen tot verbetering en verhoging van de levenskwaliteit 
voor de ouderen van onze gemeente. de gemeentelijke seniorenraad wil een echte ouderenadviesraad zijn 
om het gemeentebestuur te adviseren i.v.m. de ouderenproblematiek in de ruimste zin van het woord. doel 
is de ouderen een eigen en betekenisvolle plaats in de samenleving te blijven verzekeren. een gemeen-
telijk ouderenbeleid moet uitgaan van het principe van “groeiend levenslang ouder worden” en van een 
vernieuwd engagement voor een sterke solidariteit tussen en binnen de generaties.

•	Bij de gemeentelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers: in de self-
servicezones van de loketten bieden we hulp en we behouden de telefonische en papieren dienstverlening.

•	Het	informatiebeleid	van	de	gemeente	wordt	met	de	dag	belangrijker.	Informatie	moet	voor	elkeen	op	
maat worden aangeboden en moet voor iedereen bereikbaar zijn. naar de oudere bevolking toe is de-
gelijke informatie in een verstaanbare taal noodzakelijk. dit betekent dat naast websites, de geschreven 
informatie in voldoende groot lettertype nodig blijft. Informeren is meer dan brochures uitdelen. ouderen 
zijn op veel momenten meer geholpen met mondelinge informatie. Bovendien bouwt deze communicatie 
bruggen en krijgt vertrouwen een kans. 

DriE. MOBILITEIT, KWALITEITSVOLLE OPENBARE RUIMTE EN 
VEILIGHEID
•	Een	bus	of	tram	nemen	wordt	voor	senioren	weer	gratis.
Behalve het gratis vervoer moet, qua toegankelijkheid, voor het openbaar vervoer gekozen worden voor 
bussen met een verlaagde instap en/of verhoogde perrons.

•	We	voorzien	voldoende	rustbanken	met	rugleuningen	in	de	openbare	ruimte.
Zitbanken verspreid over het grondgebied van de gemeente geven ouderen meer kansen om buiten te 
komen. tevens stimuleren ze het contact tussen alle burgers. Zitbanken creëren een sfeer van leven in de 
gemeente, zowel voor de inwoners als voor de bezoekers.

•	We	zorgen	voor	een	goede	openbare	verlichting,	verbeteren	zo	het	sociaal	contact	en	verminderen	zo	het	
onveiligheidsgevoel. 
een goede verlichting op straten en pleinen zorgt er voor dat ouderen zich ‘s avonds nog op straat durven 
begeven. Het sociaal weefsel behoudt zo meer kans op voortbestaan.

•	We	nemen	initiatieven	om	eenzaamheid	bij	ouderen	te	voorkomen,	op	te	sporen	en	tegen	te	gaan.	
Het detecteren van eenzame burgers is een lokaal gebeuren, door de inzet en betrokkenheid van lokale 
figuren. dat kan zowel door het toedoen van professionelen of vrijwilligers zijn. op zich is dit een taak die 
door velen kan worden opgenomen: huisartsen, dienstencentra, gezinshulp. Belangrijkste voorwaarde is 
dat ze de buurt en bewoners kennen.

daarnaast steunen we de seniorenverenigingen als buffer tegen vereenzaming. Zij verdienen daarvoor de 
nodige ondersteuning. Wij steunen hen materieel en logistiek bij de organisatie van culturele en vrijetijds-
activiteiten: we geven subsidies, lenen materiaal uit en stellen lokalen ter beschikking.
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ViEr. CULTUUR EN ONTSPANNING

•	We	zorgen	als	gemeente	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.

32 Gemeentelijk proGramma edeGem 2018



Gemeentelijk proGramma edeGem 2018 33



34 Gemeentelijk proGramma edeGem 2018

het verkeer
haal 

uit de knoop
gemeente op 

mensenmaat

edegem@pvda.be



5. mObIElE gEmEENTE

STANDPUNT

de gemeente weer in beweging brengen op zo’n manier dat iedereen mee kan: dat is de mobiliteitsuitda-
ging. een performant openbaar vervoer kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit worden. de fiets 
laten we verder groeien tot een gezond en veilig alternatief voor de auto. en als je toch een auto nodig hebt, 
kies je best voor een auto die zo weinig mogelijk vervuilt. We zorgen voor oplossingen zodat doorgaand 
verkeer niet langer door de gemeente wordt geleid. een slimme ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat veel 
verplaatsingen gewoon niet meer hoeven. op die manier trekken we het verkeer weer vlot en zorgen we 
voor propere lucht in de gemeente.

wAT wE wIllEN
EEN. EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT

•	 We dringen aan op investeringen bij de lijn: in voertuigen, infrastructuur en 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 gratis zodat veel meer mensen overstappen van de auto naar de bus 
of tram.

•	 We verhogen het aanbod op de lijnen. tram 7 vanuit mortsel trekken we door, door edegem tot in Kontich.
•	 Iedere bewoner heeft recht op een halte van tram of bus op wandelafstand van z’n voordeur.
•	 We maken de auto voor steeds meer verplaatsingen overbodig. Wie niet dagelijks een auto nodig heeft, 

kan rekenen op deelsystemen met milieuvriendelijke auto’s.

TwEE. EEN GEMEENTE MET VEEL RUIMTE VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS

•	 In samenspraak met bewoners, scholen en middenveldorganisaties zorgen we voor veilige vertakkingen 
vanaf de fietshoofdassen naar de wijken. Hoofdverbindingen naar scholen krijgen voorrang. straten die 
onveilig zijn of vol liggen met putten en gaten worden heraangelegd.

•	 verscheidene edegemse fietspaden moeten worden verbreed om de groei van het aantal fietsers ruimte 
te geven.

•	 In woonwijken richten we de straten zo in dat zone 30 goed wordt nageleefd.
•	 straten in woonwijken zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30.
•	 risicokruispunten maken we veiliger door verkeerslichten zo af te stellen dat ze conflictvrij worden. Zo 

kunnen fietsers een kruispunt ook in één keer oversteken.
•	 We breiden het velo-fietsdeelsysteem uit naar edegem.

DriE. GEZONDE MOBILITEIT BEGINT BIJ EEN SLIMME RUIMTELIJKE 
ORDENING

•	 de vlotste en duurzaamste verplaatsing is er een die je niet hoeft te maken. Willen we van edegem een 
gemeente maken waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer voor de hand liggen, dan moe-
ten in elke wijk basisvoorzieningen zijn.
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VISIE

Uit onze grote bevraging blijkt dat ‘mobiliteit’ een prioriteit is voor de edegemnaar. op de hoofdassen 
langs edegem zit het verkeer soms muurvast waardoor er sluipverkeer ontstaat door de woonwijken en 
het centrum. ook fietsers en voetgangers moeten zich door het drukke sluipverkeer begeven, terwijl de 
luchtvervuiling toeneemt. nochtans is mobiliteit voor iedereen een basisrecht. Hoe kan je namelijk werken, 
je ontspannen of mensen ontmoeten als je je niet kan verplaatsen ? Zonder mobiliteit geen participatie.

Wij vertrekken van een coherent toekomstbeeld met een degelijk openbaar vervoer als ruggengraat van 
het verkeer, en met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. op die manier kunnen we ons veilig ver-
plaatsen en weer propere lucht inademen.

maar er zijn ook snelle remedies nodig. om het verkeer hier en nu veiliger en vlotter te maken. om de 
gemeente bereikbaar te maken. goed samenwerken met de buurgemeenten, de vlaamse overheid, de lijn 
en de nmBs is daarbij cruciaal. net als het betrekken van wie er woont en werkt. gemeentelijke mobiliteit 
stopt niet aan de gemeentegrenzen.

We streven er naar dat in 2030 het overgrote deel van het vervoer en de verplaatsingen in de antwerpse 
vervoersregio gebeurt te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Heel wat mensen zijn bereid om 
de auto te laten staan voor de fiets of het openbaar vervoer. maar dan moet er ook een efficiënt, betaalbaar 
en goed georganiseerd alternatief voor de auto zijn. en dan gaat het niet over punten en komma’s maar 
over structurele investeringen in bus en tram, in fiets- en voetgangersinfrastructuur, in nieuwe manieren om 
ons te verplaatsen.

EEN. EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT
ook edegem kreunt onder de toenemende drukte van het autoverkeer. Bijna dagelijks staan er lange files, 
in beide richtingen, in de drie eikenstraat, waardoor ook het centrum dicht slibt. ook verschillende lijn-
bussen ondervinden hier hinder van. door de onbegrensde bouwwoede van projectontwikkelaars en bouw-
promotoren die in de omgeving, prins Boudewijnlaan – drie eikenstraat, nog honderden nieuwe woningen 
plannen, kan de verkeerschaos enkel toenemen als er geen ingrijpende maatregelen genomen worden.

vandaag hebben 56 europese steden een vorm van kosteloos openbaar vervoer. gratis openbaar vervoer 
is in de estlandse hoofdstad zo succesvol dat het onlangs in het gehele land is doorgevoerd. de tickets 
afschaffen leidde overal tot een spectaculaire groei van het aantal reizigers met bus of tram. tegenover 
de weggevallen ticketinkomsten staan dan voor een groot deel de weggevallen kosten voor automaten, 
controleurs en ontwaardingstoestellen. gratis openbaar vervoer kan een sleutelmaatregel zijn om mobiliteit 
duurzamer en laagdrempeliger te maken.

ook wie niet goed te been is, moet vlot de bus of tram kunnen nemen. Het kan niet dat wie afhankelijk is van 
een rolstoel of rollator, of wie met een kinderwagen op stap is, bussen of trams moet laten passeren omdat 
ze overvol zitten of omdat de opstap gewoon te hoog is.

de lijn beschikt over een uitgebreide infrastructuur en over capabel personeel, maar het gaat van de ene 
besparingsgolf naar de andere. de huidige vlaamse regering dwingt ons openbaar vervoer in de richting 
van de privatisering. materiaal wordt verwaarloosd. door een tekort aan chauffeurs worden dagelijks tien-
tallen ritten afgeschaft. deze zaken zetten we recht door nieuwe investeringen zodat er een einde komt aan 
afgeschafte ritten en overvolle voertuigen. We zetten de zaken recht met nieuwe investeringen. We waken 
erover dat de lijn de beloftes voor extra personeel waarmaakt, zodat er een einde komt aan afgeschafte 
ritten en overvolle vuile voertuigen.

vervuilende bussen vervangen we door bussen op waterstof, die ook lokaal (bij van Hool) geproduceerd 
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kunnen worden. We voorzien een aanbod met kleinere buurtbussen (elektrisch) waarmee je van wijk naar 
wijk, en naar de aangrenzende gemeenten kan.

de wegeninfrastructuur vergroten trekt nog meer auto’s aan. daarom is de opdracht ons openbaar vervoer 
verder uit te bouwen. ons uitgangspunt daarbij is de basismobiliteit: voor iedereen een halte op wandelaf-
stand van de voordeur en van de bestemming. op die manier overtuigen we de mensen om het openbaar 
vervoer te gebruiken.

dat we willen dat koning auto troonsafstand doet, hoeft niet te betekenen dat de auto een paria wordt. 
met werkgerief van hier naar daar rijden, grootouders bezoeken, vrienden helpen verhuizen… soms is een 
auto gewoon noodzakelijk of praktisch. en met minder auto’s wordt het vanzelf aangenamer rijden als je 
toch eens de auto neemt. In navolging van het velo- fietsdelen dat we uitbreiden naar edegem ontwikkelen 
we, in samenwerking met mortsel en de omliggende gemeenten, otto, een publiek autodeelsysteem met 
milieuvriendelijke auto’s. Zo hoef je zelf geen auto te bezitten als je er maar af en toe een nodig hebt.

TwEE. EEN GEMEENTE MET VEEL RUIMTE VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS

de laatste vijf jaar verdubbelde het aantal fietsers. daarmee tonen steeds meer mensen de juiste weg. 
super voor onze mobiliteit, maar ook voor de volksgezondheid. Het is aan elk bestuur om die trend te 
versterken en in goede banen te leiden, want er komen meer en meer fietsers, in alle vormen en maten.

toch laat de fietsveiligheid, ook in onze gemeente, nog veel te wensen over. Het jongste rapport van het 
BIvv vertelt ons dat, in vlaanderen, een kilometer fietsen, 23 keer gevaarlijker is dan een kilometer met de 
auto rijden.

om de risico’s op fietsongevallen te verkleinen, pleiten we dan ook in de eerste plaats om fietsers en auto’s 
zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. als je de veiligheid van fietsers echt wil verhogen, mogen de 
belangen van de automobilist niet meer op de eerste plaats komen.

op de prins Boudewijnlaan verlagen we de maximumsnelheid voor auto’s en vrachtwagens tot 50 km/u 
en zorgen we voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. In woonwijken richten we de 
straten zo in dat de zone 30 goed wordt nageleefd.

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 edegem als fietsgemeente uit te bouwen moet fietsen ook eenvoudig en aangenaam zijn. We bouwen 
het succes van de velo-deelfietsen uit met edegemse velo-stations.

DriE. GEZONDE MOBILITEIT BEGINT BIJ EEN SLIMME RUIMTELIJKE 
ORDENING

de vlotste en duurzaamste verplaatsing is er een die je niet hoeft te maken. We willen van edegem een 
gemeente maken waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer voor de hand liggen, dan moeten 
in elke wijk basisvoorzieningen zijn. Winkels, diensten en medische centra, maar ook kruidenier, cultuur, 
ontmoetingsplaatsen en open groene ruimte.
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6. PROPERE gEmEENTE

STANDPUNT

We willen allemaal een propere gemeente. een gemeente met minder afval en zonder zwerfvuil en sluik-
stort. dat kunnen we maar realiseren met een sociaal afvalbeleid. We maken van afvalophaling opnieuw 
een echte dienstverlening met een wekelijkse ophaling van al het huisvuil en met minder kosten voor de 
belastingbetalers. We organiseren een coherente aanpak van de verschillende bronnen van afval. Het in 
elkaar passen van de verschillende vormen van afvalophaling om elke buurt aangenamer te maken. een 
beleid dat afval zo veel mogelijk voorkomt, hergebruikt en recycleert. en een beleid dat de kosten niet 
eenzijdig bij de burger plaatst.

wAT wE wIllEN
EEN. AF VAN HET AFVAL

•	 We openen een gemeentelijk herstelatelier voor herstel van elektrische toestellen, meubels en kleren, 
of voor demontage ervan om bruikbare reservestukken of herbruikbare grondstoffen over te houden.

•	 We ondersteunen repair cafés, ruil- en geefmarkten en tweedehands winkels.
•	 We gaan de strijd aan met zwerfvuil. We voeren bewustmakingscampagnes rond het correct sorteren van 

afval en zorgen dat er voldoende openbare vuilnisbakken zijn die tijdig worden leeggemaakt.
•	 We willen gratis sorteerstraatjes met ondergrondse containers.
•	 regelmatige (wekelijks) afvalophaling aan huis en gratis toegang tot het containerpark zijn de beste 

garantie voor minder sluikstort.
•	 We dringen aan bij de vlaamse overheid om werk te maken van statiegeld op blikjes en plastic flessen.
•	 afvalophaling moet wekelijks gebeuren met milieuvriendelijke vuilniswagens op waterstof of elektrici-

teit.

TwEE. BETAALBAARHEID VOOR ELKE INWONER VAN EDEGEM
•	 We willen af van het asociale diftar-systeem.
•	 gratis afvalophaling en afval deponeren in de ondergrondse containers.
•	 alle afvalfracties, ook grof huisvuil en steenpuin, laten we gratis binnenbrengen in het containerpark. We 

voorzien in voldoende geschoold personeel dat kan vermijden dat bruikbare zaken als afval verbrand 
worden.

•	 We rekenen de correcte prijs aan voor ons afval bij de afvalverwerkende bedrijven, met die opbrengst 
kunnen we een groot deel van de dienstverlening voor de mensen betalen.

DriE. TOEGANKELIJK AFVALSYSTEEM VOOR IEDEREEN
•	 een mobiel containerpark dat maandelijks in de verschillende wijken aanwezig is.
•	 Invoering van sorteerstraten met ondergrondse containers op verschillende plaatsen in de gemeente.
•	 Huisvuilophaling en de properheid van de gemeente zijn kerntaken van het gemeente- bestuur.
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VISIE

Uit onze bevraging blijkt dat vele inwoners van edegem zich storen aan zwerfvuil. ook vragen ze de afschaf-
fing van de vaste kost voor afvalophaling (diftar). dat diftar-systeem is asociaal, zelfs als je geen afval buiten 
zet, betaal je nog steeds een vaste kost. Hoe minder afval je buiten zet hoe meer die vaste kost doorweegt. 
onder het mom van de “de vervuiler betaalt” wordt de rekening doorgeschoven naar de gewone edegem-
naar. de echte vervuilers van de verpakkingsindustrie blijven volledig buiten schot. ook de bedrijven die het 
afval verwerken of verhandelen en er enorme winsten mee maken, laat men ongemoeid.

de pvda wil van afvalophaling en de reinigingsdienst opnieuw een dienstverlening maken. een betaalbaar 
afvalsysteem voor iedere inwoner. We moeten de afvalberg en de impact ervan op het klimaat reduceren 
tot een minimum.

EEN. AF VAN HET AFVAL
om afval te vermijden, richten we gemeentelijke herstelateliers op waar we gebruiksvoorwerpen, kleding-
stukken en meubels laten herstellen om ze te hergebruiken. Is herstel onmogelijk, dan is er nog de optie 
van demontage om zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te recupereren. We ondersteunen initiatieven als 
ruil- en tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen. Wat onbruikbaar is, moet 
zo goed mogelijk gerecycleerd worden.
Het grootste deel van ons afval komt uit de bouw en sloop van gebouwen. oordeelkundig slopen en gere-
cupereerde materialen opslaan in de stock van een gemeentelijke Bouwbank (kan in samenwerking met 
buurgemeenten): langs die weg maken we de productie van veel nieuw materiaal onnodig en kunnen ge-
bruikte bouwmaterialen hergebruikt worden.

We plaatsen extra openbare vuilnisbakken in alle straten en wijken alsook, op plaatsen waar dit mogelijk 
is, sorteerstraatjes. We zetten extra bewustmakingscampagnes op over het correct sorteren van afval en 
om sluikstort en zwerfvuil te voorkomen. edegem, met n-va in het bestuur, is reeds lid geworden van de 
statiegeldalliantie met de volgende visie: “Zwerfafval is ook in onze gemeente een probleem. statiegeld is 
een noodzakelijke prikkel voor mensen om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. 
dit draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare gemeente.” vreemd is dat de 
n-va meerderheid in de vlaamse regering tegen de invoering van een systeem van statiegeld op blikjes en 
plastic flessen is. dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de 39 landen en regio’s waar 
het al ingevoerd is. van Zweden tot australië en van duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van 
pet-flessen en blikjes van meer dan 90 procent. In europa alleen al hebben meer dan 115 miljoen mensen 
toegang tot een statiegeldsysteem voor pet-flessen en blikjes. deze bestaande statiegeldsystemen zijn 
kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken. In europa kiezen steeds meer landen voor statie-
geld. schotland en malta hebben het voorbije jaar voor de invoering van statiegeld beslist (nadat Coca Cola 
in schotland zijn lobbyverzet opgaf).

We vervangen de vervuilende vuilniswagens door op elektriciteit of waterstof aangedreven modellen. In 
andere Belgische steden rijden er vandaag al vuilniswagens op elektriciteit rond. met milieuvriendelijke 
wagens maken we onze gemeente leefbaarder en gezonder.

TwEE. BETAALBAARHEID VOOR ELKE INWONER VAN EDEGEM
We willen af van het asociale en te dure diftar-systeem. Bij dit systeem zet je niet langer een vuilniszak 
maar een container buiten: je betaalt per gewicht, per keer dat je de container aanbiedt en daar bovenop 
nog een vaste kost. dit systeem bestraft vooreerst gezinnen met jonge kinderen (pampers), grote gezinnen 
en een deel van de senioren (incontinentieluiers) en mensen op een klein appartement. Het is perfect 
mogelijk om van afvalophaling een echte dienstverlening te maken als je de correcte prijs doorrekent aan 
de afvalverwerkende bedrijven. Wij leveren mooi gesorteerd en goedkoop afval aan de afvalverwerkende 
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industrie. door de reële prijs aan te rekenen aan afvalverwerkende bedrijven kunnen we een groot deel van 
de dienstverlening voor de mensen betalen. de overige kosten worden gedekt door de gewone gemeente-
belastingen en niet door een asociale vlaktaks zoals diftar.

We maken het containerpark gratis, ook voor grof vuil en bouwafval. mensen die hun afval sorteren en 
wegbrengen naar het containerpark worden daarvoor beloond. We voorzien in voldoende geschoold per-
soneel in het containerpark. Zo verminderen we de restfractie en vermijden we dat bruikbare zaken als afval 
verbrand worden.

DriE. TOEGANKELIJK AFVALSYSTEEM VOOR IEDEREEN
In edegem wonen heel wat senioren, mensen die vaak niet over een auto beschikken en minder mobiel 
zijn. voor hen is het moeilijk om in het containerpark te geraken. gedurende vijf maanden, van juni 2018 
t/m oktober 2018, liep er een proefproject van Igean met een mobiel recyclagepark. Wij willen dat dit 
behouden blijft.

voor gezinnen die op een appartement wonen en niet beschikken over een tuin of terras is het vaak on-
doenbaar om hun restafval twee weken bij te houden. terug invoeren van wekelijkse ophaling is dus een 
noodzaak.

de reinheid van de gemeente is een kerntaak van de overheid. dit zorgt voor een betere dienstverlening 
naar de burgers, betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers en een properdere gemeente. In 
edegem beschikken we over één van de mooiste, properste en ruimste containerparken in het antwerpse, 
met vriendelijke en bekwame werknemers. dit moet zo blijven en daarom ook moet het in publieke handen 
blijven.
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7. SOlIDAIRE gEmEENTE

STANDPUNT 

solidariteit stopt niet bij landsgrenzen. meer dan ooit zijn mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. de 
8 rijkste mensen in de wereld bezitten evenveel als de armste 3,5 miljard, de armste helft van de wereld. 
die wanverhouding leidt tot oorlogen, armoede en ecologische rampen. onze gemeente moet deze vluch-
telingen steunen en zorgen voor een goede integratie. 

daarnaast moet ook een lokaal bestuur blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking en pleiten we voor 
een structureel beleidsplan ter zake dat, vertrekkend vanuit een solidaire en duurzame visie, de samen-
werking met plaatselijke en overkoepelende ngo’s betonneert en optimaliseert. ook de vele initiatieven 
van edegemse organisaties en mensen die actief zijn rond internationale samenwerking vinden in ons een 
enthousiaste partner. 

wAT wIJ wIllEN 
EEN. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN

•	 de gemeente ontwikkelt een beleidsplan waarin wordt voorzien in:
 − een degelijke opvang van vluchtelingen
 − het verlenen van huisvesting
 − het begeleiden naar werk
 − het faciliteren van de zoektocht naar onderwijs
 − het zorgen voor welzijn, ontmoeting en ontspanning

TwEE. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MAG HET WAT MEER 
ZIJN? 

•	 de gemeente behoudt een apart budget voor ontwikkelingssamenwerking voor de ondersteuning van 
projecten in het Zuiden en om lokale organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor duurzame 
ontwikkeling wereldwijd. 

•	 Het budget voor ontwikkelingssamenwerking kent een substantiële groei tijdens de legislatuur 2019- 
2024, die leidt naar 0,7% van de gemeentebegroting in 2025. 

•	 de gemeente sensibiliseert haar burgers over internationale onrechtvaardigheid en het belang van 
duurzame ontwikkeling. Ze informeert objectief over de motieven van mensen op de vlucht. de noord-
Zuidambtenaar speelt daar een cruciale rol in. 

•	 de noord-Zuidambtenaar ondersteunt de activiteiten van de gemeentelijke raad voor internationale soli-
dariteit bij het informeren en sensibiliseren van de burgers en bij het organiseren van acties rond ontwik-
kelingssamenwerking. 

•	 de noord-Zuidambtenaar vormt de schakel tussen beleid en burgers wat ontwikkelingssamenwerking 
betreft.

edegem
is van
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VISIE

ook in een minder stedelijke context als edegem zoeken en vinden mensen op de vlucht een veilig onder-
komen. vluchten doe je niet voor je plezier. de menselijke drama’s en de enorme tegenslagen waarmee 
vluchtelingen in hun moeilijk traject naar een beter leven geconfronteerd worden, laten ons niet onberoerd. 
op zo’n momenten zijn warme hulp en menswaardige opvang erg belangrijk. de edegemnaar staat hier 
open voor. dat bewijzen de vele organisaties en initiatieven in onze gemeente. deze solidariteit moet door 
het gemeentebestuur worden aangemoedigd.

EEN. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
We geloven dat een eerlijke en open informatie over en een sensibilisering rond deze problematiek het 
draagvlak voor internationale solidariteit kan vergroten. deze hulp is trouwens niet vrijblijvend maar zit 
verankerd in de Conventies van genève: zij garanderen het recht op bescherming voor mensen op de 
vlucht. de overheden van het opvangland dienen te zorgen voor een degelijke opvang van vluchtelingen, 
het verlenen van huisvesting, het verschaffen van onderwijs én betaald werk, het zorgen voor welzijn, enz… 
volgens de internationale verdragen, moeten vluchtelingen op dezelfde wijze behandeld worden als de 
onderdanen. vluchtelingen hebben ook plichten tegenover het opvangland, ze moeten zich houden aan de 
wetten van het land en dienen de openbare orde te respecteren. 

ook edegem moet hier haar steentje toe bijdragen: het creëren van huisvesting en het voorzien van be-
geleiding voor de aanwezige en toekomstige vluchtelingen zodat ze snel en goed gesetteld raken in hun 
nieuwe thuisland. samenwerking met andere, ook buiten- en bovenlokale actoren zoals Basiseducatie, 
Cvo en de okanklassen van onze jonge nieuwkomers is daarbij belangrijk. maar ook het inschakelen van 
solidaire burgers in het integratieproces levert een belangrijke win/win situatie op en alle initiatieven op dit 
vlak moeten zeker aangemoedigd worden.

TwEE. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, MAG HET WAT MEER 
ZIJN? 

door de technologische revolutie en de globalisering leven we meer dan ooit in een mondiale samenleving, 
waarbij problemen en oplossingen zich niet tot de grenzen van onze gemeente beperken. We zijn nu een-
maal allemaal met elkaar verbonden. Beslissingen hier hebben invloed op het leven van mensen en leef-
milieus aan de andere kant van de wereldbol. en problemen daar hebben invloed op onze samenlevingen 
hier in het noorden. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om bij elke beleidskeuze een mondiale bril op 
te zetten. een duurzame en solidaire samenleving begint op lokaal niveau.

In september 2015 ondertekende België de agenda 2030, de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de 
verenigde naties om te komen tot een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld tegen 2030. 
edegem ondertekende ook de engagementsverklaring global goals local Focus. 

omdat migratie vaak voorkomt uit de mondiale uitdagingen zoals extreme armoede, oorlogen en klimaat-
verandering steunen wij het memorandum van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. 
dat stelt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sdg’s) van de verenigde naties voorop in alle beleids-
domeinen. die doelstellingen moeten de leidraad zijn bij de opmaak van het beleidsplan voor de legislatuur 
2019-2024 om wereldwijde armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden en om sociale en economische 
vooruitgang alle kansen te geven. Ze betrekt het middenveld en bedrijven om dit beleid vorm te geven. Ze 
werkt samen met andere steden en gemeenten om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen. 

Wij ondersteunen de eis van de derde wereldbeweging in België om het budget ontwikkelingssamenwer-
king op te trekken naar 0,7% van het totale budget.Wij zien een noord-Zuidambtenaar als een belangrijke 
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schakel zodat de gemeente een ambitieus beleid kan verwezenlijken op vlak van ontwikkelingssamenwer-
king. dit betekent immers investeren in voldoende mensen en middelen voor ontwikkelingssamenwerking, 
het mondiaal beleid actief in de kijker stellen voor onze inwoners en voor andere partners, zich inzetten 
om de edegemnaars te informeren en actief te betrekken bij het beleid. een mondiaal beleid investeert in 
sensibiliseringscampagnes rond duurzame ontwikkeling en mondiale vraagstukken. 
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8. INclUSIEVE gEmEENTE

STANDPUNT

Wij willen een gemeente op mensenmaat, ook voor de inwoners met een beperking. 28% van onze respon-
denten van de grote bevraging vindt een betere toegankelijkheid en betere voorzieningen voor mensen 
met een zorgbehoefte belangrijk. 

een lokale overheid moet er over waken dat ze zich niet enkel focust op de actieve, goed geïnformeerde in-
woner. naar ons oordeel moet een degelijk ondersteuningssysteem zich in de breedte richten op alle types 
van burgers. Zelfstandigheid, maatschappelijke deelname en participatie zijn sleutelbegrippen hierbij. maxi-
male zelfstandigheid maakt een maatschappelijke deelname mogelijk. Zelfstandig leven en participatie zijn 
voor mensen met een handicap niet vanzelfsprekend maar wel mogelijk door gebruik te maken van allerlei 
regelingen, hulpmiddelen, voorzieningen en ondersteuning. Concreet betekent dit dat het lokaal bestuur 
van edegem moet streven naar een maatschappij die voor iedereen toegankelijk is.

wAT wE wIllEN 
EEN. INSPRAAK VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

•	 opstarten van een adviesraad.
•	 meer mogelijkheden om ook hen hun mening te laten weergeven.

TwEE. TOEGANKELIJKHEID
•	 van het lokale bestuur vragen wij een engagement om permanent aandacht te besteden aan ‘toeganke-

lijkheid’ op de verschillende beleidsdomeinen waarvoor zij bevoegd zijn en/of een gedeelde bevoegd-
heid dragen.

•	 toegankelijke informatie en dienstverlening
 − behoud van telefonische en papieren dienstverlening en een optimaliseren van de openingstijden van 
de gemeentelijke diensten.

 − toegankelijkheidsscan m.b.t. de begrijpbaarheid en lay-out van de informatieverlening.
•	 toegankelijkheid van tewerkstelling 

 − respecteren van de quota die opgelegd zijn door de vlaamse regering m.b.t. de tewerkstelling van 
personen met een beperking.

•	 toegankelijkheid van huisvesting
 − invoeren van quota voor aangepaste sociale woningen bij nieuw bouwprojecten. 

•	 toegankelijkheid van infrastructuur, vrije tijd en openbaar domein
 − toegankelijkheidscan van sportinfrastructuur, evenementen, cultuuraangelegenheden waarvan de lo-
kale overheid zelf eigenaar is en/of waar ze als bevoorrechte partner gebruik van maakt.

 − studie naar de mogelijkheid hoe er een koppeling kan gemaakt worden tussen  het krijgen van toelage 
en het stimuleren van de toegankelijkheid van de infrastructuur, het hebben van een g-sport werking, 
kostprijs,…

•	 toegankelijke mobiliteit
 − uitbreiden van het, tot nu heel beperkt, proefproject m.b.t.het gebruik van de lijnbussen zonder reser-
vatie voor rolstoelgebruikers.

 − het evalueren van de situering & de ruimte van de voorbehouden parkeerplaatsen
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•	 toegankelijkheid van de scholen faciliteren en hen uitnodigen om hun leerlingen in contact te brengen 
met leeftijdsgenootjes met een verstandelijke, auditieve of visuele beperking

DriE. STOP VERMARKTING VAN DE ZORG
•	 geen privatisering van gemeentelijke zorgdiensten

ViEr. GEEN BESPARINGEN OP ZORG
•	 naar een echte zorg op maat, voor iedereen
•	 automatische toekenning van de rechten van mensen met een beperking

VISIE
EEN. INSPRAAK VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Bij de samenstelling van een nieuw gemeentebestuur worden er ook nieuwe raden samengesteld. vaak 
bestaan ze uit de bevoegde schepen, een afgevaardigde van elke partij en enkele ervaringsdeskundigen. 
We willen ook mensen met een andere achtergrond betrekken zodat er ook een andere, meer open kijk 
is bij de voorstellen. verder vinden wij dat het belangrijk is om, als er voorstellen of adviezen zijn van een 
raad, er (een) vertegenwoordiger(s) van deze raad aanwezig is/zijn op de gemeenteraad om op deze manier 
een correcte, duidelijke en onderbouwde uiteenzetting te geven van het voorstel of het advies. dit kan het 
nemen van een beslissing enkel in positieve zin beïnvloeden.

los van die adviesraad willen we ook voor die groep meer mogelijkheden ontwikkelen om hun mening te 
geven.

TwEE. TOEGANKELIJKHEID
•	 toegankelijke informatie en dienstverlening
Het is belangrijk dat iedereen maximale toegang heeft tot overheidsinformatie, ook personen met een 
visuele, auditieve of motorische handicap. toegang tot informatie is een basisrecht. Het is dan ook onaan-
vaardbaar dat sommige burgers nodeloos uitgesloten worden van bepaalde communicatie-en dienstverle-
ningskanalen die juist vooral voor hen een verhoging van hun levenskwaliteit betekenen. enerzijds is het 
belangrijk dat de informatie over het aanbod voor iedereen op een begrijpbare wijze gecommuniceerd 
wordt en een duidelijke lay-out geeft. anderzijds is er ook de fysieke toegankelijkheid, niet iedereen be-
schikt over internet, en moeten we de telefonische en papieren dienstverlening en de ruime openingstijden 
behouden.

•	 toegankelijkheid van tewerkstelling
volop kunnen meedraaien in het arbeidsproces is onontbeerlijk in de opbouw van een sociaal leven en in 
het vinden van een plaats in de samenleving. een eigen inkomen verwerven is de beste waarborg om auto-
noom in het leven te staan. 1 op 8 vlamingen op beroepsactieve leeftijd wordt geconfronteerd met een ar-
beidshandicap (voor alle duidelijkheid: het begrip ‘arbeidshandicap’ is ruimer dan de ‘traditionele handicap’, 
langdurig zieken bv. vallen ook onder deze categorie). minder dan de helft is ook effectief aan het werk. 
de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bedraagt in België slechts 40,7% en daarmee 
behoren we tot de laagst scorende lidstaten van europa waar het gemiddelde 47,3% bedraagt. Zorgwek-
kend is vooral dat het aantal werknemers met een handicap of chronische ziekte bij de overheid er zelfs 
op achteruit gaat. We willen dat edegem daarin haar voorbeeldfunctie vervult en 3% van haar werknemers 
personen zijn met een beroepshandicap, wij stellen zelf een verhoging voor naar 3.5%.
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•	 toegankelijkheid van huisvesting
We willen voor elke edegemnaar een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonom-
geving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. momenteel zijn er 333 sociale huurwoningen 
waarvan 0 assistentiewoningen en 6 eengezinswoningen bedoeld zijn voor andersvaliden (aangepast aan 
rolstoelgebruiker). veel te weinig dus om aan de doelstellingen te voldoen, zeker nu door de vergrijzing 
alleen meer mensen nood zullen hebben aan een aangepaste (of aanpasbare) sociale woning. Bij elk groot 
nieuwbouwproject moet er dus een minimaal aantal aangepaste huurwoningen kunnen komen en moeten 
de bestaande middelen creatiever ingezet worden (lees: minder regeltjes, meer maatwerk). Zo geven we 
zuurstof aan nieuwe initiatieven, helemaal afgestemd op de gebruiker.

Kandidaat-huurders van een aangepaste woning genieten een voorrangsregeling en zouden zo in principe 
sneller een woning moeten krijgen. maar zo’n voorrang kan alleen worden toegekend als de woning speci-
fiek is aangepast. daardoor bedraagt de gemiddelde wachttijd voor huurders met een fysieke beperking in 
2016 maar liefst 1.169 dagen, of meer dan drie jaar.

•	 toegankelijkheid van de scholen faciliteren en hen uitnodigen om hun leerlingen in contact te brengen 
met leeftijdsgenootjes met een verstandelijke, auditieve of visuele beperking.

Contact hebben met kinderen en jongeren met beperkingen zorgt ervoor dat ze meer begrip krijgen voor 
het “anders zijn” en leren omgaan met mensen met een beperking.

door het m-decreet hebben veel leerlingen in het gewoon onderwijs wel contact met leeftijdsgenootjes 
met een motorische beperking. Het probleem is wel dat scholen vaak vanuit de overheid niet de nodige 
ondersteuning krijgen of over de juiste infrastructuur beschikken en niet de mogelijkheden hebben om 
zelf te zorgen voor een aangepaste infrastructuur (vb. de kost van het installeren van een lift kunnen niet 
veel scholen dragen). Zo krijg je scholen met relatief veel leerlingen met een motorische zorgvraag en 
scholen waar deze leerlingen nagenoeg afwezig zijn. Het toegankelijk maken van scholen is vooral de 
verantwoordelijkheid van de federale overheid, maar het lokaal bestuur kan wel steun bieden bij kleinere 
aanpassingen: bv. het nivelleren van kleine opstapjes, het aanbrengen van handgrepen waar nodig...

DriE. STOP VERMARKTING VAN DE ZORG
de minister wil het zwaartepunt van de financiering van de zorg niet meer leggen bij de organisatie of instel-
ling maar bij de gehandicapte en de ouders zelf. 

de gehandicapte en/of de ouders moeten nu met hun voucher in de hand de markt afschuimen om de 
zorg te zoeken die ze nodig hebben en die ze kunnen betalen met de tegemoetkoming van de overheid. 
de minister laat het door de overheid te organiseren recht op opvang voor een gehandicapt kind vallen. 
Wachtlijsten? die zijn niet langer een probleem van de overheid, de mensen moeten hun plan trekken met 
hun toelage. Helaas zal het probleem niet verdwijnen. vandeurzen, vlaams minister van Welzijn, wentelt de 
verantwoordelijkheid van de overheid af op de ouders. Hij noemt dat “het probleem vermaatschappelijken”. 
In werkelijkheid is het de zorg overdragen aan de markt. Het motto is niet zozeer ‘zorg op maat’ maar wel 
‘red uzelf’.

Bovendien kunnen nieuwe instellingen, met maximum vijftien bewoners, ingericht worden zonder vergun-
ning. dat betekent in de praktijk dat nieuwe instellingen niet dezelfde verplichtingen en kwaliteitseisen 
moeten hebben als bestaande instellingen, onder meer inzake personeelsbezetting. daarmee staat de deur 
open voor de concurrentie tussen huidige en nieuwe instellingen, tussen vergunde en niet-vergunde zorg. 
Het laat een neerwaartse trend inzake kwaliteit van de zorg toe, onder druk van commercialisering en nood 
aan voldoende winstmarges voor de private spelers op de markt. Het laat ook een neerwaartse trend toe 
inzake omvang en aard van de tewerkstelling. vandaag heeft de sector één personeelsstatuut. morgen 
zullen de normen afhangen van de aard van de instelling.

Gemeentelijk proGramma edeGem 2018 49



ViEr. GEEN BESPARINGEN OP ZORG 

In de visie van vandeurzen op de gehandicaptenzorg is het personeel een kostenpost, een boekhoudkundig 
cijfer waarop je kan besparen. dertig jaar lang heeft de sector een structurele personeelsstop moeten na-
leven. slechts 80 procent van de personeelskost werd gesubsidieerd, terwijl de sector wel verondersteld 
werd om het werk aan 100 procent te doen. dat betekent onvermijdelijk minder kwaliteit (minder perso-
neelsleden in de echte zorg maar ook minder omkadering dus ook minder ondersteuning van therapeuten 
en maatschappelijk werkers) maar ook meer werkdruk. Het personeel is de hoeksteen van de zorg. deze 
maatschappelijke opvatting deelt vandeurzen duidelijk niet met de gehandicapten, hun ouders en het per-
soneel van de sector.
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9. DIVERSE gEmEENTE

STANDPUNT

diversiteit kan een rijkdom zijn op voorwaarde dat het samen-leven georganiseerd wordt vanuit de overtui-
ging dat gelijke rechten en kansen voor iedereen een evidentie zijn. een belangrijke hefboom hierbij is het 
sociaal beleid binnen een gemeente: wij willen geen gemeente waar mensen elkaar moeten beconcurreren 
voor schaarse sociale voorzieningen, maar een beleid dat élke ongelijkheid kordaat aanpakt. ook voor 
mensen met een beperking opteren we voor een inclusieve samenleving waarbij zorg de beste kansen 
moet bieden tot een optimale participatie. 

wAT wE wIllEN 
EEN. EEN OPEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEETELT

•	 We zorgen ervoor dat er in de gemeente genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie 
is tussen mensen die het moeilijk hebben. 

•	 We bieden een laagdrempelige lokale dienstverlening, die op een positieve manier rekening houdt met 
meertaligheid. In de openbare diensten kan beroep gedaan worden op een tolk. 

•	 We investeren in interculturele ontmoetingsplaatsen in de wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. daar 
kunnen buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

•	 op het vlak van tewerkstelling engageren we ons om de tewerkstellingskansen van de diverse bevol-
kingsgroepen te verbeteren, onder meer door streefcijfers of quota vast te leggen. 

•	 de gemeente streeft hetzelfde na voor de advies- en participatieraden.
•	 Wij richten een diversiteitsraad op.
•	 We nodigen alle scholen uit om inhoudelijk aandacht te besteden aan de geschiedenis en het gevaar van 

racisme en aan het vluchtelingenthema. 
•	 meertaligheid is een troef. naast de thuistaal van anders- en meertalige kinderen, zetten we in op een 

sterk aanbod nt2 (nederlands als tweede taal) voor de kinderen en hun ouders.
•	 We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en jongeren uit financieel zwakke 

gezinnen drastisch aan te pakken. 
•	 niet-Belgen betrekken we bij de politiek. met ondersteunings- en informatiecampagnes zorgen we er-

voor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken.

TwEE. EEN GEMEENTE WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
•	 We stellen een actieplan tegen racisme op. met concrete doelstellingen en een jaarlijkse evaluatie. 
•	 voor het gemeentepersoneel en de lokale politie organiseren we trainingen in het omgaan met racisme. 
•	 We tolereren geen racisme of discriminatie bij de politie en andere gemeentediensten. 
•	 We behouden de vrijheid van dragen van religieuze kentekens voor gemeentepersoneel. 
•	 Bij de scholen dringen we erop aan om geen hoofddoekenverbod te hanteren. 
•	 We voeren praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en arbeids-

markt maar ook in de horeca, het gemeentelijk personeelsbeleid, de lokale economie en het politie-
korps. aan discriminaties bij praktijktesten worden ook effectieve sancties gekoppeld.

•	 We stellen een meldpunt racisme in. 
•	 Het lokaal toewijzingsreglement in de sociale huisvesting mag niet leiden tot uitsluiting, bijvoorbeeld 

door taalvereisten.
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DriE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN

•	 We verdedigen een actief interreligieus beleid, met ruimte voor verschillende religieuze en geloofsge-
bonden tradities en feesten. 

VISIE

racisme en discriminatie kunnen niet. meer dan een vijfde van onze respondenten is het daarmee vol-
mondig eens en wil een beleid dat daar positief op inspeelt: een ruim aanbod op de sociale woningmarkt, 
geen discriminatie op de arbeidsmarkt, een laagdrempelige dienstverlening op maat en in dienst van elke 
mens met een zorgvraag, een meldpunt dat racisme en discriminatie krachtdadig en efficiënt aanpakt. 

Wij zien de samenleving niet als een statisch gegeven, integendeel, zij verandert voortdurend en vraagt van 
elke bevolkingsgroep de bereidheid om zich binnen die nieuwe omstandigheden te ontwikkelen. de vraag 
tot aanpassing bij één enkele groep leggen, assimilatie, is fundamenteel oneerlijk en leidt onvermijdelijk tot 
sociale conflicten. elkaar kennen en respecteren is de basis voor een beter samenleven.

Het is essentieel dat mensen zich verbonden voelen met de gemeenschap waarin zij leven. dit kan pas als 
elke mens ongeacht kleur, afkomst, religie, thuistaal, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap, ziekte 
of beperking ook aanvaard wordt. dan pas kan iemand echt participeren en mee verantwoordelijk zijn. dan 
pas hebben we een warme samenleving waarin de empathische en sociale aard van mensen zich ten volle 
kan ontplooien.

EEN. EEN OPEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEETELT
de globalisering van de eenentwintigste eeuw gaat ook in edegem niet ongemerkt voorbij. edegem diver-
sifieert, 19,2% van de bevolking is van vreemde origine en dat betekent dat iedereen even moet wennen. 
toch staat 72% van de edegemnaars positief tegenover vreemde culturen. 

diversiteit houdt grote troeven in als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. daarvoor 
moeten er voldoende sociale voorzieningen zijn - denk maar aan huisvesting - zodat er geen concurrentie 
komt tussen mensen die met moeite toegang krijgen tot schaarse sociale voorzieningen.

Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van 
spanningen tussen werkende mensen. 

om diversiteit te doen slagen, moeten we afstappen van het besparingsbeleid en net meer investeren. om 
de ontmoeting tussen culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we meer in 
interculturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen. Buurthuizen 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 en voeren ambitieuze streefcijfers in voor de samenstelling 
van het gemeentepersoneel, in alle departementen en op alle niveaus. Zo tonen we dat de gemeente 
iedereen naar waarde schat. We stimuleren bedrijven die overheidsopdrachten willen, om mensen van 
vreemde origine of uit andere kansengroepen tewerk te stellen. Wie discrimineert komt niet in aanmerking. 
verenigingen die subsidies aanvragen, stimuleren we om mensen met een andere herkomst of uit andere 
kansengroepen te betrekken. 

de gemeente zorgt ervoor dat de advies- en participatieraden een afspiegeling zijn van de lokale samenle-
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ving. We richten een diversiteitsraad op en zorgen ervoor dat die bij alle mensen met een migratieachter-
grond goed gekend is en open staat voor hun klachten en voorstellen. Het gemeentebestuur vraagt advies 
aan de diversiteitsraad over alle onderwerpen die een impact hebben op het samenleven in diversiteit. 

Het gemeentebestuur breidt de middelen uit voor de ontwikkeling van het integratiebeleid dat opgevolgd 
wordt door de diversiteitsraad en gerealiseerd wordt door een sterke integratiedienst dat het 3-sporenbe-
leid uitvoert: de toegankelijkheid van de voorzieningen verbeteren; racisme aanpakken en bevordering van 
positieve beeldvorming over ‘samenleven in diversiteit’; emancipatie en participatie van de mensen met 
een migratieachtergrond stimuleren op school, de vrije tijd, het verenigingsleven, professioneel, cultureel. 

de schoolachterstand bij jongeren van vreemde origine is een stuk hoger dan bij jongeren van Belgische 
origine. Iedereen met een beetje rechtvaardigheidsgevoel voelt aan dat dit niet kan. We maken een plan om 
de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit financieel zwakke gezinnen doortastend 
aan te pakken.

In een gemeente waar iedereen meetelt, heeft ook iedereen zijn of haar zeg. We informeren niet-Belgen 
daarom actief om zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar zij kiesrecht hebben. van-
daag zijn nog veel te weinig mensen daarvan op de hoogte.

TwEE. EEN GEMEENTE 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. We stellen een jaarlijks actieplan op om ra-
cisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het gemeentelijk personeel en in trainingen 
over hoe omgaan met racisme. 

In de scholen willen we geen discriminatie of uitsluiting van meisjes op basis van het dragen van een hoofd-
doek. Culturele of religieuze gewoonten verander je niet onder dwang. dergelijk verbod leidt in de feiten 
enkel tot discriminatie.

We voorzien ook in edegem een meldpunt racisme (i.s.m. UnIa) om discriminatie structureel te bestrijden. 
discriminatie voorkomen, opsporen en aanpakken, dat wordt de missie van de partners en gemeentelijke 
beambten. de proactieve praktijktesten worden een belangrijk instrument in hun handen. daarmee kan 
discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven 
zwart op wit worden aangetoond. Het agentschap adviseert het gemeentebestuur ook om te kiezen voor 
een beleid dat discriminatie voorkomt en aanpakt. 

racisme krijgt minder kans en wordt eerder aangepakt als er een positieve beeldvorming bestaat over 
leven in diversiteit. op verschillende terreinen kan hieraan gewerkt worden: cultureel, sportief, culinair, 
muzikaal, religieus, … waarbij vooral kennismaking en ontmoeting voorop staan en de onderlinge kruisbe-
stuiving tot nieuwe initiatieven kan leiden die verfrissend zijn voor de samenleving.

DriE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
We verdedigen een actief intercultureel beleid, dat plaats geeft aan de verschillende religieuze en geloofs-
gebonden tradities en feesten. dat betekent dat er dialoog is en dat de verschillende gemeenschappen be-
trokken worden bij de gemeentelijke organisatie van religieuze feesten en tradities. op die manier gebruikt 
de gemeente de sterkte van diversiteit om op een positieve manier het samenleven te stimuleren. 

We willen dat de gemeente de verschillende gemeenschappen inschakelt, en ook ‘bruggenbouwers’ be-
trekt. Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de gemeente, en zij willen 
vooral dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat. daarmee voorkomen we beslissingen boven de 
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hoofden van de diverse gemeenschappen. 

Wij zijn van oordeel dat het bestuur een voortrekker moet zijn in ontwikkelingen voor sociale vooruitgang, 
met een onvoorwaardelijk respect voor de rechten van de mens. vooruitgang op het vlak van democratie en 
participatie, leven in diversiteit, technologische en digitale vooruitgang, maar ook kinderrechten, rechten 
van de lgbt (lesbian, gay, bisexual, transgender)-gemeenschap en inzetten op de participatie van een groei-
ende groep ouderen. voor ons moet de solidariteit tussen de mensen in hun strijd tegen uitbuiting en 
onrechtvaardigheid steeds versterkt worden. 

gewoonten, en zeker religieuze gebruiken en tradities, veranderen en aanpassen aan de tijdsgeest en de 
technische evolutie, vereist een draagvlak in de betrokken gemeenschappen. dat draagvlak creëren vraagt 
tijd, dialoog en overleg.
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