Programma “Zulte inbegrepen”
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
ENGAGEMENT voor een warm en stijlvol Zulte
dat kan Versterken, Verbinden, Verzorgen en Vooruitzien
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Inleiding
Het gemeentebestuur van Zulte moet de gemeente en haar inwoners alle kansen geven om te…

1. Versterken
a. Een ondersteunend jeugdbeleid.
b. Een economisch gezonde gemeente.
i. Lokale ondernemers versterken.
ii. Nabije werkgelegenheid optimaliseren.
iii. Een ondersteunend en flankerend beleid voor land- en tuinbouw.
iv. Creatieve economie ondersteunen.
c. Een dynamisch ouderenbeleid.
d. Gelijke kansen voor iedereen .
e. Sport dicht bij huis – iedereen in beweging.
f. Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod op maat.
g. Toerisme versterkt een gemeente.
h. Veiligheid verzekeren.
i. Een alert en kordaat veiligheidsbeleid, dat ook ontradend en preventief
werkt.
ii. De wijkagent als eerste aanspreekpunt.
iii. Een goede dienstverlening door de brandweer is een noodzaak.
iv. Door een duurzame mobiliteit een vlotte bereikbaarheid garanderen.

2. Verbinden en ontmoeten
a. In een gemeente wonen schept een band en kansen tot ontmoeting.
i. Voldoende betaalbare huisvesting.
ii. Sociaal wonen binnen de gemeente.
iii. Onthaal van nieuwe inwoners.
b. Lokale kinderopvang en onderwijs zorgen voor verbondenheid van jongs af aan.
c. Ondersteuning van verenigingen, want zij verbinden mensen.
d. Een goed lokaal sociaal beleid verbindt.
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i. De eenzaamheid aanpakken.
e. Goede ruimtelijke ordening maakt ontmoetingen mogelijk : nood aan een toegankelijke
en goede infrastructuur (zoals fietspaden).
f. Gemeente en inwoners ontmoeten elkaar.
i. Een nabije gemeente/stad.
ii. Overleg optimaliseren.
iii. Goede en duidelijke communicatie tussen gemeente en inwoners.
iv. De gemeente/stad en nieuwe communicatiemiddelen.
g. Een internationale band versterkt.
i. Ontwikkelingssamenwerking.
ii. Jumelages – Europese samenwerking.
iii. Een goede mobiliteit haalt mensen uit hun huis en zorgt voor ontmoeting.

3. Verzorgen
a. Investeren in een gezonde gemeente, met gezonde inwoners.
b. Aandacht voor jonge mensen die meer zorg nodig hebben.
i. Kinderopvang.
ii. Onderwijs.
c. Een sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende gesneden.
i. Iedereen mee.
ii. Personen met een handicap.
iii. Armoede bestrijden.
iv. Lokale initiatieven ondersteunen.
d. Ondersteuning van een lokaal woonzorgbeleid.
e. Ouderenzorg.

4. Vooruitzien
a. Investeren in onze toekomst : kinderen en jongeren.
i. Kinderopvang.
ii. Onderwijs.
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iii. Opvoedingsondersteuning.
b. Een goede ruimtelijke ordening.
c. Een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid met een hoge aandacht voor
verkeersveiligheid.
d. Investeren in propere straten en pleinen.
e. Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst.
i. Wegen, fietspaden en voetpaden.
ii. Gemeentelijke gebouwen.
f. Aandacht voor natuur en milieu.
i. Water.
ii. Verstandig natuurbeheer.
iii. Afvalbeleid.
g. Financiën.
i. Een financieel gezonde gemeente.
ii. Lokale lasten onder controle houden.
h. Duurzaam energiebeleid.
i. Lokaal energiebeleid.
ii. Energiecoördinator.
iii. Openbare verlichting.

5. Een dienstvaardige gemeente
a. Een uitgebreide en kwaliteitsvolle gemeentelijke dienstverlening.
b. De gemeente is eenvoudig, klantgericht en efficiënt in haar dienstverlening.
c. Een gedegen gemeentelijk personeelsbeleid.
d. Intergemeentelijke samenwerking kan de dienstverlening optimaliseren.
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1. Versterken
Een gemeentebestuur moet een gemeente alle kansen geven
om te versterken
Sedert 1976 wordt door CVP/CD&V getimmerd aan een echte Zultse leefgemeenschap met

respect voor de eigenheid van de drie woonkernen. In diezelfde gemeenschapsversterkende sfeer
wensen wij Zulte klaar te maken voor de toekomst.

Een warm Zulte versterkt de verantwoordelijke vrijheid van onze burgers door hun alle kansen te
geven om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen via:
•
•
•
•
•
•
•

een ondersteunend jeugdbeleid,
een economisch gezonde gemeente te creëren,
een dynamisch ouderenbeleid,
gelijke kansen voor iedereen,
sport, cultuur en toerisme,
een duurzame mobiliteit die een vlotte bereikbaarheid garandeert,
een versterking van de veiligheid en het veiligheidsgevoel, de inwoners sensibiliseren om
ook hun steentje bij te dragen in het verzekeren van de veiligheid in de gemeente.

Het blijft een absolute doelstelling onze landelijkheid te behouden. Een gezond evenwicht tussen
open ruimte, kwaliteitsvol groen, landbouw, economie en wonen is hierbij noodzakelijk.

a. Een ondersteunend jeugdbeleid
Alle generaties moeten in Zulte welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en
jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden. Onze
gemeente kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de

vrijwillige inzet van vele (vaak jonge) mensen. Deze inzet verdient veel waardering omdat

jeugdverenigingen en de jeugdhuizen bij uitstek jongeren ertoe aanzetten hun talenten te

ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. Onze gemeente dient
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deze initiatieven dan ook verder te ondersteunen in haar jeugdbeleid, zonder daarbij zelf direct
een rol als actor op te eisen. Men dient echter de kwaliteit van de jeugdwerking te ondersteunen
en op te volgen.

De gemeente streeft naar een lokaal jeugdbeleid dat integraal is. Hierbij is er aandacht voor alle
levenssferen van kinderen en jongeren.

Verder pleiten we voor een inclusief jeugdbeleid. Dit is een beleid dat oog heeft voor kinderen en

jongeren in al hun diversiteit, dus ook voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren,
kinderen met verschillende interesses, scholingsgraden, sociale of etnische achtergronden, ...

Daarnaast veronderstelt een ondersteunend jeugdbeleid ook de nodige aandacht voor
kinderopvang, onderwijs en de plaatselijke openbare bibliotheek. Een jeugdbeleid dat enkel gericht
is op het ondersteunen van verenigingen, heeft immers weinig zin : een geïntegreerd jeugdbeleid,

in samenspraak met alle betrokken actoren (in het bijzonder de jongeren zelf) en gericht op de
noden van jonge mensen, biedt de beste kansen.
Concrete actiepunten:
•
•

Inhoudelijke ondersteuning van jeugdraad en stimuleren jeugdgerelateerde
maatschappelijke thema’s: drugpreventie, verkeersveiligheid,…

Kwalitatieve ondersteuning van speelpleinwerking: extra aandacht voor kinderen met

gedragsstoornissen (ADHD, autisme), kinderen met verstandelijke en/of motorische
•
•

beperkingen. Voorzien van nodige opleiding

verdere uitbouw van speelpleininfrastructuur in onze gemeente bv bij nieuwe
verkavelingen

toevoegen van ‘speelwaarden’ bij creëren nieuwe publieke ruimtes of renovatie

bestaande publieke ruimte: bv omgeving Guldepoort, Gaston Martensplein, omgeving
•
•
•
•
•
•
•
•

nieuw gemeentehuis,…

kwalitatieve én veilige infrastructuur voor iedere jeugdvereniging.
Zoeken naar oplossingen voor stockageproblemen
logistieke/financiële ondersteuning jeugdinitiatieven
Veilig én aangenaam fuiven voor iedere jongere: veiligheidsoverleg, alcoholpreventie,
fuifbandjes, aandacht voor geluid, aandacht voor buren
Uitbreiden speel/bufferbos in Zulte
Aanleggen geboortebos/geboortelanen (blijvend naambordje aan boom?); voor iedere
Zultenaar een boom.

Aanleg speelbos in Olsene achter kasteel
Uitbreiding speelbos Machelen (omgeving Leihoek)
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•
•
•
•

Behoud jeugdbeleidsplan als gemeentelijke leidraad voor jeugdbeleid ondanks
wegvallen verplichting tot opmaak
Uitbouw

Grabbelpassysteem:

alle

vakanties

speelpleinwerking en bestaande aanbod

van

het

jaar,

aanvullend

op

Uitbreiden kinderopvangmogelijkheden (0-3 jaar): zoeken naar oplossingen voor
aanvullend aanbod ism onderwijsactoren
Verderzetting van het huidig jeugdbeleid

b. Zulte, economisch gezond, klaar voor de toekomst
Zulte wil verder leefbaar zijn, wil bruisen en kunnen versterken en moet economisch

ook gezond zijn. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en
economie, maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. Een goede
tewerkstellingsgraad is de beste garantie voor de leefkwaliteit van onze burgers én de gemeente.

Verder een economisch gezonde gemeente bewerkstelligen doet CD&V-Zulte de komende zes
jaar door :

i. Lokale ondernemers te versterken
Door een efficiënte dienstverlening o.a. via eenvoudige, eenduidige reglementeringen,

eerstelijnshulp bij vergunningsaanvragen en geen afzonderlijke bedrijfsbelastingen dient Zulte een
bedrijfsvriendelijke gemeente te blijven.

Daarnaast creëren we voldoende ruimte om te ondernemen op aangepaste duurzame
bedrijfsterreinen.

Een bloeiende lokale middenstand is een noodzaak voor het behoud van onze leefbare en
aangename woonkernen. De middenstand wordt dan ook door de gemeente ondersteund door:
Concrete actiepunten:
•
•
•
•

rekening te houden met de handelaars in het parkeerbeleid
het opstellen van een handelsplan: inventarisatie aanbod en noden
ontwikkelen van een systeem met geschenkencheques die kunnen worden ingeruild bij
de lokale handelszaken

voldoende aandacht te hebben voor buurtwinkels en aangepaste periodieke promotie.

Ondersteuning periodieke acties (bv eindejaarsacties, sociale horeca-activiteiten
(themawandelingen,…))
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•

permanent overleg tussen gemeente en middenstand/ondernemers om tot een goed
handels- en economisch beleid te komen (indien draagvlak er is via een gemeentelijke

•
•
•

handelsraad of structuur)

te investeren in aantrekkelijke centra waar het goed is om te winkelen én te wonen
Startende handelszaken kunnen blijvend op een starterspremie rekenen
Bij vernieuwingsprojecten of bij woonontwikkelingsprojecten zoals de verlaten sites van

de Wolspinnerij, Denys en Lys Yarns moet ook aandacht zijn voor voorzieningen voor

buurtverzorgende handel. Ook kantooractiviteiten dienen hier heel gericht een plaats te
•

krijgen
Ontwikkeling van een kwaliteitsvolle KMO-zone op de oude site Van de Wiele, goed

ingebed in het groen en kansenbiedend voor startende ondernemers die beperkte units
•
•
•

nodig hebben
Verdere actieve uitbouw van het lokaal toerisme als echte economische activiteit
Bijzondere pro-actieve aandacht voor zelfstandigen en handelszaken tijdens
wegenwerken

Streven naar gerichte bijkomende ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein

(10ha) Karreweg. Eventuele uitbreiding voor lokale bedrijven op 5 bijkomende ha
langs de Karreweg

ii. Nabije werkgelegenheid te optimaliseren
Een “job om de hoek” verbetert de levenskwaliteit van de mensen onmiskenbaar. Dit bereikt men

niet enkel door te voorzien in voldoende lokale werkgelegenheid, maar ook een goede en
duurzame mobiliteit kan bijdragen tot een optimalisering van de nabijheid van werkgelegenheid.
Concrete actiepunten:
•
•

De aanleg van een fietspad langs het spoor tussen de beide stations van Waregem en
Deinze moet de mobiliteit naar de industriezone sterk verhogen

Ontwikkeling van een kwaliteitsvolle KMO-zone op de oude site Van de Wiele, goed

ingebed in het groen en kansenbiedend voor startende ondernemers die beperkte units
•

nodig hebben.

Streven naar gerichte bijkomende ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein
(10ha) Karreweg. Eventuele uitbreiding voor lokale bedrijven op 5 bijkomende ha
langs de Karreweg.
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•

De uitvoering van het masterplan voor de industriezone Zaubeek maakt de zone

attractiever maar ook verkeersveiliger gezien het creëren van een vrijliggend fietspad
•

doorheen de volledige zone.
Als

gemeente

wensen

we

een

grotere

rol

te

spelen

binnen

het

lokaal

werkgelegenheidsbeleid en voorzien we een 2-jaarlijkse jobbeurs die de lokale vraag
•
•

en het lokaal aanbod kan samenbrengen.

Ook het organiseren van lokale opleidingen ism de VDAB moet werkzoekenden terug
klaar maken voor de arbeidsmarkt.

Duidelijke locatie aanduiding van onze bedrijven en handelszaken in het straatbeeld
(uniforme borden per straat)

iii. Een ondersteunend en flankerend beleid voor land- en tuinbouw
Als landelijke gemeente blijven wij streven naar een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een
dynamisch plattelandsbeleid.

Dit vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, correcte

informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de gemeente in

voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. De gemeente dient een actieve rol te spelen
in de vrijwaring van de belangen van de landbouw in de Leievallei ihkv het Seine Schelde project.

Tot slot zal de gemeente de land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme
promoten en het positieve imago van de sector bevorderen.

Ook besteedt de gemeente voldoende aandacht en promotie aan streekproducten. Dit zijn immers
de “meest eerlijke producten”, dicht bij huis gemaakt.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•

Promotie Zultse landbouwbedrijven, bijzondere aandacht voor duurzame landbouw
Ondersteuning en promotie voor lokale landbouwproducten bv. Boerenmarkt,
thuisverkoop

Ondersteuning en promotie van hoevetoerisme als aanvulling op agrarisch inkomen
Betrekken landbouwers bij onderhoud openbaar groen/landschaps- en natuurbeheer:
landelijke wegen, trage wegen, zoomwegen, snoeien van bomen, scheren van

•
•

hagen,… als aanvulling op agrarisch inkomen

Project Seine-Schelde: gemeente Zulte dient actief op te treden in ontwikkeling van dit
project. Vrijwaring van de belangen van de landbouw ikv Seine-Scheldeproject.
Uitvoering van tragewegenplan
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c. Een dynamisch seniorenbeleid
De groep van senioren groeit ook in onze gemeente gestaag. Door een dynamisch en inclusief
seniorenbeleid kunnen we er voor zorgen dat onze senioren actief blijven binnen onze lokale
gemeenschap. Actieve senioren zijn daarbij onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente.

De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten
door de gemeente verder gewaardeerd en ondersteund worden. Dit geldt in het bijzonder voor

deze initiatieven die ouderen uit een isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven.
Op die manier versterkt men immers de leefbaarheid en warmte van onze gemeente.

Een dynamisch seniorenbeleid moet verder gebeuren in samenspraak met de senioren. Een
actieve participatie van onze senioren aan het beleid is dan ook noodzakelijk en zal door de
gemeente verder georganiseerd en gestimuleerd worden.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met middenveld actief werken rond vereenzaming van senioren
Uitbaten gemeentelijke infrastructuur ism verenigingen als uitvalsbasis voor zinvolle
vrijetijdsbesteding voor senioren: bv gemeenschappelijke maaltijden

Veel verenigingen spelen in op de noden van de ouderen. De gemeente blijft deze
initiatieven steunen door specifieke middelen ter beschikking te stellen.
Behoud van intergemeentelijke seniorensportdag.
Organisatie 2-jaarlijkse seniorendag
Kwaliteitsvolle dienstverlening en communicatie: bv seniorenbrochure
Organisatie cursussen: computer, internet, vreemde talen,…
Aandacht voor levenslang wonen: zie meer onder woonbeleid

d. Gelijke kansen voor iedereen
Een beleid rond gelijke kansen blijft een belangrijke opdracht . Niet iedereen heeft

immers dezelfde kansen wat betreft de deelname aan politiek en arbeidsmarkt of heeft dezelfde

noden op het vlak van openbare ruimte, gezondheidszorg, mobiliteit, …. Daarom is het nodig dat
ook het beleid op lokaal vlak in alle beleidsdomeinen rekening houdt met de bekommernissen van
alle - werkende, thuiswerkende, alleenstaande, herintredende, mannelijke, vrouwelijke, jeugdige,

oudere,allochtone, mensen met beperkingen – inwoners. Dit vraagt keuzes die rekening houden
met de noden van allen bij de aanleg van straten en pleinen, goedkeuring van verkavelingen en bij
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het openbaar vervoer, om de combinatie van gezin en arbeid te ondersteunenen om een
voorbeeldfunctie op te nemen op het vlak van personeelsbeleid.

Daarnaast is een gelijke deelname van alle bevolkingsgroepen aan de lokale politiek een blijvend
aandachtspunt.

Naast dit diversiteitsbeleid blijft ook een specifiek beleid, gericht op gelijke kansen voor mannen en
vrouwen, nodig.

e. Sport dicht bij huis – iedereen in beweging
Sporten vergroot de verbondenheid van mensen. Wanneer men bovendien in de eigen gemeente,
dicht bij huis, voldoende sportfaciliteiten vindt, is dit bovendien een versterking van de lokale

gemeenschap. Samen sporten zorgt er dan immers voor dat men gemakkelijker met
gemeentegenoten in contact komt.

Ons sportbeleid is laagdrempelig en moet verder bepaald worden in overleg met de lokale actoren.
Een evenwichtig samengestelde sportraad zorgt daarbij voor de nodige inspraak en participatie
van de sporters.

Daarnaast zal de gemeente in voldoende sportinfrastructuur voorzien zodat de lokale bevolking in
de eigen gemeente kan sporten. Een verdere structurele ondersteuning van de lokale
sportverenigingen draagt hiertoe bij.

Tot slot moet de gemeente blijvend initiatieven ondersteunen die tot doel hebben iedereen,

mannen en vrouwen – die nog altijd minder aan lichaamsbeweging doen - over alle
leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen heen, in beweging te krijgen. Een gezonde gemeente
heeft immers nood aan gezonde inwoners.

Verenigingen dienen we aan te moedigen om hun aanbod af te stemmen op de combinatie van

arbeid en gezin en rekening houden met de dagindelingen en zorgtaken (bv. lessen starten pas
na de avondspits, analoge sporturen/opleidingsuren voor ouders en kinderen).
Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•

Behoud en mogelijke uitbreiding van het systeem van de abonnementen- korting naar
andere sporten zoals bij de zwemkaarten

In kaart brengen van alle sportclubs en sportaanbod (petanque tot vogelpik tot krul
bol). Promotie via sportbrochure en website

Investeren in sportmateriaal voor gebruik in nieuwe sportinfrastructuur
Gevarieerder aanbod sportkampen
Gedifferentieerd sportaanbod ikv nieuwe sporthal
Fit-o-meter langs Finse looppiste in Waalmeers
Minstens één verlichte looppiste in Zulte
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f. Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod op maat
Naast fysieke in- en ontspanning heeft een gemeente ook nood aan voldoende intellectuele

ontspanning en inspanning. Onze bruisende gemeente kan gelukkig rekenen op een gevarieerd
aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten, waarbinnen vele vrijwilligers zich

engageren en elkaar ontmoeten en versterken. Deze verdienen dan ook voldoende ondersteuning
door de gemeente. Naast de financiële steun kunnen we door het verder kosteloos ter beschikking

stellen van onze gemeentelijke ontmoetingscentra een onderdak bieden voor de vele lokale
verenigingen en hun ontelbare activiteiten.

Via inspraak en overleg beogen we een bruisend, gevarieerd en laagdrempelig socio-cultureel
aanbod op maat van de lokale gemeenschap.

De gemeente zorgt zelf voor een gevarieerd cultuuraanbod dat voor iedereen toegankelijk is,
zonder dubbel werk te doen met de socio-culturele verenigingen.
Concrete actiepunten:
•

Gemeentelijke programmatie in samenwerking met feest- en cultuurcomités en/of
verenigingen, als aanvullend aanbod, met bijzondere aandacht voor financieel

•
•
•
•

risicovolle programmaties.

Uitwerken van een online reserveringssysteem voor diverse activiteiten: jeugd, sport,
cultuur, senioren, enz.

Internet met hotspots in alle zalen en vergaderzaaltjes van de ontmoetingscentra.
Investeren in digitale projectiemogelijkheden in Gaston Martenszaal.
Bibliotheek: Verder ontwikkelen van de culturele randactiviteiten: computerlessen,
digitale fotografie, kalligrafielessen, aperitiefconcerten (4 seizoenen) en literaire

lezingen. Actueel houden van het aanbod van de bibliotheek en volgen van nieuwe
•

trends in het bibliotheekwezen.

Villa del Arte: Academie voor Muziek, Woord en Dans : blijvend kwaliteitsvol

kunstonderwijs aanbieden, verder zetten van de initiatielessen en actieve promotie

naar de Zultse jeugd toe. Organisatie van muziekonderwijs voor volwassen. Teken en Schildersclub: blijvend ondersteunen en aanmoedigen, evolueren naar een open
•

creatief atelier.

Muziekverenigingen, Fanfares, Koren, Muziekacademie, Muziekgroepjes : stimuleren
en ondersteunen van 2 jaarlijks gemeenschappelijk muziekfeest.
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•

Samen met Oudstrijdersverenigingen en Geschied - en Heemkundige Kringen tijdens

de periode van 2014 en 2018 herdenkingsactiviteiten uitwerken naar aanleiding van
•
•
•

de Eerste Wereldoorlog in samenwerking met POLS en locale actoren.

Adolf Meheusmuseum: renovatie – en instandhoudingswerken en toekennen van een
nieuwe bestemming.

Roger Raveelmuseum: streven naar gratis toegang voor Zultse inwoners.
Huis De Leeuw : Verder zetten van de organisatie van tentoonstellingen.

g. Toerisme versterkt een gemeente
Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van onze mooie Leiegemeente en

de promotie ervan zorgen er voor dat inwoners fier zijn op de gemeente waar zij wonen en
versterken de eigen gemeentelijke identiteit. Wanneer onze gemeente voldoende toeristisch

attractief is, schept dit bovendien kansen voor zowel de gemeente, de lokale ondernemers als de
bevolking. Een goede “gemeentemarketing” zet onze gemeente op de kaart en versterkt zo de
gemeente. Dit vereist niet alleen voldoende en goede promotie van de lokale troeven, maar vraagt

ook verder de nodige inspanningen van de gemeente met betrekking tot het behoud van het

aanwezig erfgoed, het onderhoud van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, bewegwijzering, het
uitbreiden van verblijfsvoorzieningen ism de private sector…

De gemeente is inzake toerisme echter geen eiland op zich. Ons toeristisch beleid is dan ook
verder best geënt op de toeristische streekvisie en heeft eveneens voldoende aandacht voor
streekproducten en de samenwerking met lokale handelaars en horeca in het bijzonder.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•

Promotie via nieuwsbrieven, Facebook, Twitter enz.
Verder uitwerken van totaal toeristisch pakket gericht op groepsbezoeken.
Ontwikkeling en organisatie van een eigen Zults wandel – en fietsparcours over de 3
deelgemeenten heen

Organisatie van een “Leie-evenement“.
Na de realisatie van de aanleg van de nieuwe aanlegsteiger in Machelen: tijdens

vakanties en op afspraak organiseren van boottochten op de Leie tussen Machelen en
Zulte, in samenwerking met buurgemeenten.

h. Veiligheid verzekeren.
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Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. Het nastreven ervan is een taak voor de
overheid en is een zaak van ons allen. De veiligheid van een samenleving hangt ook samen met
de sociale verantwoordelijkheid van de burgers.

CD&V-Zulte wil de veiligheidsproblemen aanpakken met een doortastend en geïntegreerd

veiligheidsbeleid. Het accentueert de verantwoordelijkheid van de mens in zijn gemeenschap en
beklemtoont een evenwicht tussen rechten en plichten.

i. Een alert en kordaat veiligheidsbeleid, dat ook ontradend en preventief werkt
Overtredingen mogen niet onbestraft blijven. Ze vragen een kordaat optreden en bestraffing.
Daarbij dient voldoende aandacht besteed te worden aan de zogenaamde kleine criminaliteit en
allerlei vormen van overlast die als erg hinderlijk worden beschouwd (bv. sluikstorten).

Ook de verkeersveiligheid verdient verder onze bijzondere aandacht. De Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS) dienen bij te dragen aan een eigen en kordaat handhavings- en

veiligheidsbeleid. Het gebruik van camerabewaking op cruciale invalswegen dient overwogen te
worden, evenwel met respect voor de privacy en gekaderd binnen een integraal veiligheidsplan.

Een veiligheidsbeleid moet sensibiliserend en preventief zijn. Vele kleinere initiatieven kunnen zo
tot minder criminaliteit leiden en voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Daarnaast dient

sociale controle en overleg met buurten en wijkcomités gestimuleerd te worden. Een versterkte

band tussen mensen in een buurt zorgt immers voor veiligere en aangename buurten en een
grotere sociale cohesie.

Tot slot dragen de ruimtelijke ordening en de inplanting en verlichting van pleintjes,
ontmoetingsplaatsen, straten, voet- en fietspaden , haltes van openbaar vervoer ook bij tot een
hoger veiligheidsgevoel.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•
•

Buurt Informatie Netwerken, buurtoverlegplatforms dienen verder door de gemeente en
de lokale politie ondersteund te worden.

Door het oprichten van een meldpunt ‘onveilige situaties’ kunnen bewoners hun
opmerkingen doorgeven aan het meldpunt, dat instaat voor de opvolging.
Periodieke opendeurdag bij de politie.
Veiligheidsoverleg met alle veiligheidsactoren en organisatoren voor alle grotere
evenementen.

Actieve controle op drugs en alcohol in het verkeer, het hele jaar door.
Snelheidscontroles blijvend voorzien op probleemplaatsen: eerst preventief, vervolgens
sanctionerend
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•
•
•
•
•
•

Blijvende aandacht ook voor inbraakpreventie
Sluikstorten extra aanpakken via gemeentelijke administratieve sanctie en extra
vergoeding van de opruimkosten
Extra controle op de kerkhoven
Snelheidsbeperkende maatregelen in de woonwijken.
Periodieke infosessies omtrent diefstalpreventie
Extra aandacht voor nazorg van de slachtoffers

ii. De wijkagent als eerste aanspreekpunt
CD&V Zulte wil de wijkagent nog meer in het straatbeeld zien verschijnen. Hij/Zij moet immers de
uitgelezen vertrouwenspersoon in de buurt zijn . CD&V meent dat deze herwaardering van de

wijkinspecteur in de eerste plaats begint door zijn of haar belang in het lokale veiligheidsbeleid te

benadrukken. De wijkagent is ook de meest geschikte persoon om te sensibiliseren en te
informeren. Een herwaardering en versterking van de wijkwerking dringt zich dan ook op.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•

De integratie van de wijkwerking in het nieuwe gemeentehuis moet de drempel naar
de politiediensten alvast verder verlagen.

Een periodiek afleggen van buurtbezoeken door de wijkagent in elke buurt
Wijkagent ook op wijkevenementen laten aanwezig zijn zodat contact verstevigd wordt.
Periodieke communicatie naar de burger toe door de politie.

iii. Een goede dienstverlening door de brandweer is een noodzaak
De brandweer heeft meer taken dan enkel het blussen van branden. De hulpverlening bij
ongevallen en allerhande dienstverlening (zoals de bestrijding van wespennesten) maken

eveneens een belangrijk onderdeel van het takenpakket uit. De gemeente moet er op toezien dat
de brandweer deze dienstverlening optimaal levert en in het bijzonder bij dringende interventies

(brand en ongevallen) zo snel en efficiënt mogelijk kan werken. Door de samenwerking met

andere gemeenten in de opgerichte pré-zones heeft elke gemeente nu meer mogelijkheden tot
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inspraak in bv. het infrastructuur- en personeelsbeleid. CD&V pleit ervoor hier optimaal gebruik
van te maken en tevens toe te zien op de

financiële gevolgen van de voorgenomen beslissingen. Ook hier dienen middelen wel overwogen
te worden ingezet.

Concrete actiepunten:
•

Stimuleren van alle bedrijven om een noodplan ter beschikking te hebben.

iv. Een Nood en interventieplan een absolute must voor crisismomenten
De afgelopen jaren hebben we echt geïnvesteerd in onze noodplanning. Er werd ruimte gemaakt
voor deze taak binnen onze personeelsformatie. Een duidelijk plan werd opgemaakt. Dit zorgt
ervoor dat we goed voorbereid zijn voor eventuele rampscenario’s.
Concrete actiepunten:
•
•
•

Blijvend het rampenplan periodiek actualiseren.
Een tweejaarlijkse rampenoefening wordt voorzien.
De burger actief informeren over de gemeentelijke noodplannen.

v. De civiele bescherming een nieuw leven inblazen
De civiele bescherming is een organisatie die van oudsher mensen mobiliseert om zich in te

zetten rond de veiligheid van onze burgers. Vanuit CD&V-Zulte willen we hieromtrent een nieuwe
dynamiek creëren ism Deinze moet deze uiterst waardevolle organisatie nieuwe jonge mensen
weten te mobiliseren. In samenwerking met de brandweer kunnen taken worden opgenomen die
bijdragen tot de veiligheid van onze maatschappij.

i. Door een duurzame mobiliteit een vlotte bereikbaarheid garanderen
Zulte kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles ook voldoende bereikbaar is. Dit vereist
een duurzame en goede visie op mobiliteit die gebaseerd moet zijn op het STOP-principe (eerst
Stappers, daarna respectievelijk Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer).

Als gemeente willen we verplaatsingen te voet en met de fiets aanmoedigen en zijn investeringen
in de veiligheid van de zwakke weggebruiker nodig.
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•

Concrete actiepunten:
Bij de (her) aanleg van straten, voet- en fietspaden moet er voldoende aandacht – en
ruimte – gaan naar de zwakke weggebruiker.

•

Hierbij waarborgt de gemeente een goede bereikbaarheid tussen onze drie kernen,

buurten en wijken per fiets, alsook voorziet zij in voldoende goed uitgeruste

fietsenstallingen in de centra en bij openbare gebouwen. Ook moeten wij blijvend alles in
het werk stellen om de bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer verder
te optimaliseren, maar ook efficiënter te maken.
•

Het realiseren van het opgemaakte tragewegenplan is een absolute must

•

Het realiseren van het spoorfietspad tussen Waregem en Deinze krijgt de grootste prioriteit
en dient in deze legislatuur volledig aangelegd te zijn.

Een permanent onderhoud van onze wegen moet het verkeer vlot en veilig houden. Naast het

structurele onderhoud van het hele wegenpatrimonium voorzien we een heraanleg van volgende
straten:
•

Wegen- en rioleringswerken Posthoornstraat: uitvoering vermoedelijk 2013. raming

voorontwerpfase bedraagt 873.270,45 EUR excl. btw of 1.056.657,25 EUR incl. 21 %
•
•
•
•

btw.

Wegen- en rioleringswerken Houtstraat in samenwerking met Aquafin: 518.020,00 EUR
(voorlopig)

Herinrichten industriezone Zaubeek: uitvoering vermoedelijk 2013: 675.455,83 EUR
Aanleggen fietspad lange afstand tussen Deinze en Waregem: Fase 2 en 3 (vanaf
Waalstraat spoorwegovergang richting Deinze)

Herinrichten N43 tussen Olsene Sportief en grens Zulte (uitvoering 2014?) + herinrichten
Centrumstraat (uitvoering 2016?): gemeentelijk aandeel nu geraamd op 2.500.000,00

•
•
•
•
•
•

EUR incl. btw
Riolering Kasteelstraat
Riolering Kouterweg/Dennenstraat
Riolering Groeneweg, Bauterstraat, Terwallenstraat
Riolering Bokstraat
Voetgangers- en fietsersbrug Zulte: 504.000,00 EUR
Herinrichten Waalstraat thv sporthal: 220.000,00 EUR
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Concrete actiepunten:
•
•

Een veilige infrastructuur voor alle weggebruikers inclusief minder mobiele mensen.
Het actief promoten van de Belbus en het bepleiten van een rationele aansluiting
tussen de Belbus Oost-Vlaanderen en de Belbus van West-Vlaanderen ondermeer

•

voor een betere bereikbaarheid van het Ziekenhuis van Waregem.
Onderzoek naar haalbaarheid autodelen

CD&V Zulte juni 2012

2. Verbinden
Het gemeentebestuur moet blijvend alle kansen geven om te
ontmoeten en te verbinden
Zulte moet een plaats zijn waar men “thuis” kan zijn, een plaats die kansen geeft om
verantwoordelijkheden op te nemen en waarop je kan rekenen bij tegenslag. Naast een gezin en
familie, moet ook je lokale buurt of vereniging zo een “thuis” zijn. Samen wonen en actief zijn in

een gemeente verbindt mensen met elkaar en de gemeenschap waarin we leven. Om dit blijvend

mogelijk te maken is het echter belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in onze
gemeente. CD&V-Zulte werkt reeds jaren aan kwaliteitsvolle ontmoetingscentra onder de

kerktoren. We willen dan ook dat elke deelgemeente zo een plaats van verbinding en ontmoeting
blijft hebben. De drempel tot gemeenschapsvorming moet zo laag mogelijk worden gehouden.

a. In een gemeente wonen schept een band en kansen tot ontmoeting
Dat wonen in eenzelfde gemeente een band tussen mensen creëert, hoeft geen betoog.

Daarenboven maakt wonen in eenzelfde gemeente het ook gemakkelijker om elkaar als
gemeentegenoten te ontmoeten.

i. Voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting
CD&V wil dat iedereen toegang krijgt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Daartoe moet
er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zijn. De gemeente dient dit te

stimuleren en zodoende speculatie te bestrijden. Ook ten aanzien van leegstand en verkrotting
moet de gemeente de reeds genomen initiatieven verder zetten.
Concrete actiepunten:
•
•

Door een actief lokaal woonbeleid treedt de gemeente op als regisseur
Om de (actuele of toekomstige) inwoners van de gemeente te helpen in hun zoektocht

naar een woning of bouwgrond, zal de gemeente een gemeentelijk wooninfopunt
oprichten waar iedereen met zijn of haar vragen inzake wonen terecht kan. Dit kan
•

vorm krijgen binnen een intergemeentelijke samenwerking.

Consequente toepassing van het reglement op leegstand en verkrotting
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•
•

De opmaak van een nieuwe woonbehoeftenstudie moet de woonbehoefte voor de
komende jaren in kaart brengen.

Ontwikkeling van een totaalplan voor de Wolspinnerij, De Nys, Lys Yarns waar
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen een duidelijke doelstelling moet zijn, ook hier

minimum 15% als sociaal woonaanbod ism de sociale bouwmaat- schappijen en het
•
•

OCMW.

Heel specifiek wensen wij het sociale aanbod binnen de site van Lys Yarns te
koppelen aan het RVT St-Vincentius.

Via het zesmaandelijks woonoverleg tussen de diverse actoren binnen het lokaal
woonbeleid, wordt de vinger aan de pols gehouden en worden nieuwe noden maar

•

ook nieuwe potenties besproken.

De gemeentelijke bouwverordening blijft gelden en biedt garantie voor kwaliteit en
diversiteit binnen het woonaanbod. Daarnaast biedt deze verordening rechtszekerheid
voor kopers en verkopers.

ii. Sociaal wonen binnen de gemeente
Elke gemeente heeft nood aan een ruim aanbod aan sociale huur- en koopwoningen en sociale

kavels. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW moet de
gemeente voor dit aanbod instaan. De gemeente zal daartoe verder een gedegen sociaal
woonbeleid voeren, in samenspraak met het middenveld.

Heel wat nieuwere samenwoningsvormen zijn niet wettelijk geregeld. Er bestaan geen juridische
begrippen voor.

De gemeente zal een actief beleid voeren om deze nieuwe woonvormen kansen te geven.
Sociale

huisvestingsmaatschappijen

kunnen

een

rol

spelen

in

het

aanbieden

van

kangoeroewoningen. Via het sociaal beleid zal de gemeente (via het OCMW) ondersteunend en
regisserend werken op vlak van de woonzorgrelaties.
Concrete actiepunten:
•

In elke deelgemeente wordt aansluitend aan de kernen gezocht naar een te
ontwikkelen

•

site

koopwoonentiteiten.

die

plaats

biedt

voor

een

mix

aan

sociale

huur-

en

Blijvend handhaven van de 15% sociale huisvesting binnen nieuwe verkavelingen en
woonprojecten,

ook bij het behalen van het gestelde sociaal objectief door de

Vlaamse overheid.
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•

Actieve begeleiding bij ontwikkeling van nieuwe woonvormen: kangoeroewonen,
groepswonen, levenslangwonen, kameleonwonen …

iii. Onthaal van nieuwe inwoners.
Wanneer nieuwe inwoners in een gemeente aankomen, is het belangrijk dat zij zich welkom weten

en zich snel “thuis” voelen. Het spreekt voor zich dat hierin een grote rol voor de gemeente is
weggelegd. Bovenal zal de gemeente de nieuwe inwoners snel wegwijs maken in de werking en

organisatie van het gemeentebestuur en de nodige initiatieven nemen zodat het nieuwe huis snel
een nieuwe thuis wordt.

Concrete actiepunten:
•
•
•

Behoud van het jaarlijkse kennismakingsmoment voor de nieuwe inwoners
Actualiseren van een nieuw welkomstpakket voor de nieuwe inwoners
Actief informeren over het verenigings-, sport-, ontspannings- en dienstenaanbod

b. Lokale kinderopvang en onderwijs zorgen voor verbondenheid van jongs af aan
Lokale initiatieven inzake kinderopvang en onderwijs zorgen er niet enkel voor dat de kinderen
elkaar ontmoeten en leren kennen. Ze leren de jonge inwoners van onze gemeente tevens kennis

en vaardigheden aan en leren hen ook samen-leven. Daarenboven zijn zij een ontmoetingsplaats
voor vele mensen. Het Huis van het Kind (dat de opvolger wordt van het Consultatiebureau van

Kind & Gezin) kan hierbij eveneens een belangrijke rol spelen als ontmoetingsplaats voor ouders
(die al dan niet nieuw zijn in de gemeente) om van daaruit netwerken met andere ouders op te
starten.

Daarenboven kunnen zij er ook terecht voor hun eerste lijnsvragen over gezondheid, psychisch
welzijn en opvoeding.

Concrete actiepunten:
•

CD&V zorgt ervoor dat er, binnen de gemeente voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare

kinderopvang beschikbaar is. Nieuwe noden dienen via eigen opvangaanbod of ism private
•

partners gegarandeerd te zijn.

Actualisatie/onderhoud van bestaande infrastructuur:
o

Snipper
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•

o

Moderniseren Pluto

o

Nieuwbouw Ballonneke

Er dient ook voldoende aandacht te zijn naar flexibele en occasionele kinderopvang op
onverwachte momenten of wanneer een kind ziek is. Het bestuur treedt in overleg met de

•

betrokken actoren inzake kinderopvang of aanverwante welzijnsdomeinen.
Wanneer privaat initiatief ontbreekt, neemt de gemeente bovendien het voortouw om

lokale opvangmogelijkheden te stimuleren en eventueel het eigen aanbod uit te breiden.
De gemeente ondersteunt lokale netwerken tussen kinderopvangvoorzieningen. Daarbij
wordt tenslotte ook aandacht besteed aan de band met andere vrijetijdsactiviteiten om tot
een synergie met de kinderopvang te komen.

Naast de verdere uitbouw van een eigen kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod dient de
gemeente een faciliterende rol te spelen wanneer scholen willen samenwerken. Zij ondersteunt

tevens het Vlaamse concept van de “Brede School”. Daarnaast kan de gemeente op verschillende
wijzen en in nauw overleg met de betrokken onderwijs actoren de scholen ondersteunen.

Het lokaal onderwijsbeleid moet groeikansen creëren voor kinderen en jongeren binnen de
gemeente.

Concrete actiepunten:
•

Blijven flankerend onderwijsbeleid:
o
o
o
o

Betalen toegangsgeld zwemmen
Busvervoer binnen de gemeente
Tussenkomst in middagtoezicht

Beperkte technische/logistieke ondersteuning

c. Ondersteuning van verenigingen, want zij verbinden mensen
De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die onze gemeente rijk is, zijn
dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor veel inwoners. Bovendien worden zij vaak draaiende

gehouden door een (uitgebreide) groep van vrijwilligers. Op die wijze brengen deze verenigingen
veel mensen bij elkaar en zorgen zij voor een grotere sociale cohesie in de lokale gemeenschap.
Zij verdienen dan ook de volle steun van het gemeentebestuur.
Concrete actiepunten:
•

Gratis aanbieden van de gemeentelijke infrastructuur
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•
•
•

Financiële en logistieke ondersteuning
Organisatie van het vrijwilligersfeest als waardering en respect voor hun inzet
Logistieke ondersteuning van buurt- en straatcomités

d. Een goed lokaal sociaal beleid verbindt
Niet alle inwoners van de gemeente nemen deel aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming
plaatst vele mensen in een sociaal isolement waarvoor we ook in ons landelijke gemeente alert
dienen te zijn. Nieuwe inwoners, alleenstaanden, mensen van vreemde origine en ouderen

verdienen vaak bijzondere aandacht zodat ook zij volop lid kunnen zijn van de lokale
gemeenschap en zich hier werkelijk thuis kunnen voelen.

Daarom moet een goed lokaal sociaal beleid er ook op gericht zijn om net die mensen aan de

kant mee te nemen. Het lokaal sociaal beleid moet ook voor deze inwoners ontmoetingen creëren
en zo een verbondenheid met de rest van de gemeenschap doen ontstaan.
Allerlei studies tonen aan dat steeds meer mensen in onze lokale gemeenschappen vereenzamen.

Een aantal verenigingen zoals Ziekenzorg, KVG …hebben reeds het initiatief genomen om deze
mensen meer te betrekken bij het maatschappelijk leven in de gemeente. Dergelijke initiatieven
verdienen ten volle ondersteuning van de gemeente.

De lokale overheid ondersteunt en zet initiatieven op die eenzame mensen uit hun isolement
halen.

e. Goede ruimtelijke ordening maakt ontmoetingen mogelijk
De gemeente heeft, met de ruimtelijke ordening, een belangrijk wapen in handen om voor haar
inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren. Door de aanleg van kwaliteitsvolle publieke ruimte en
deze van de nodige infrastructuur (bv. banken) te voorzien, nodigt men immers de lokale
gemeenschap uit om buiten te komen, samen te zitten en elkaar te ontmoeten.

Uiteraard zorgt de gemeente er ook voor dat deze ontmoetingsplaatsen en hun omgeving goed

toegankelijk zijn en goed onderhouden worden. Goede en veilige fiets- en voetpaden, nette straten
en pleintjes kunnen immers erg uitnodigend zijn voor een buurt. De kernen van Zulte en Olsene
dienen aangenamer, gezelliger en meer geborgenheid te krijgen. De drie assen door onze
gemeente, nl. de Leie, de N43/ N459 en de spoorlijn bevatten bedreigingen maar ook potenties.
Concrete actiepunten:
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Leie
•

Het Seine-Schelde project zal een belangrijke ruimtelijke impact hebben voor onze
gemeente. Een geïntegreerde aanpak is uiterst belangrijk.

•

•

Toeristische potentie uitbouwen:
o

exploitatie van aanlegplaatsen

o

aangename wandelpaden en rustplaatsen

o

creatie van wandelroutes doorheen de Leievallei, over de gemeentegrenzen heen

Aandacht voor de belangen van de landbouwers in het kader van het Seine-Schelde
project.

•

De Leie dient als groene long te blijven fungeren, waarbij het landelijk en groen karakter
behouden blijft.

•

Natuurexploratie en natuureducatie ism met natuurverenigingen:
o

Plaatsen van infoborden die fauna en flora beschrijven

o

Begeleide wandelingen

•

Ontwikkelen van actieve en passieve waterrecreatie

•

Aandacht voor ontsluiting para-agrarische bedrijven

N43
•

Doortrekken van de fietsvriendelijkheid bij de renovatie van nieuwe wegdelen

•

Aandacht voor groen

•

Veilige ontsluiting van baanwinkels

•

Behoud van open ruimte corridor tussen de woonkernen (lintbebouwing tegengaan).

•

Aandacht voor veilige busstopplaatsen (vb. momenteel stopt de bus midden op de baan,
zeer hinderlijk bij druk verkeer).

•

Snelle doorstroming mogelijk maken langsheen de hoofdwegen om zo de zijwegen te
ontlasten (sluikverkeer).

•

Herinrichting kruispunt met het bedrijventerrein D’Hoye Wielsbeke (verkeersafwikkeling in
de richting van het op- en afrittencomplex Waregem, niet richting Olsene).

•

Herinrichting laatste deel voorbij de woonkern van Zulte richting Sint-Eloois-Vijve.
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N459 (Centrumstraat)
•

Herinrichting ifv fietsveiligheid

•

Aandacht voor parkeerproblematiek

•

Opmaak van parkeerbehoeftestudie

Spoorlijn
•

Realisatie volledig traject lange afstandsfietspad tussen stations van Deinze en Waregem.
Zorgen voor goede aansluiting met de kernen de industriezone

•

Aandacht voor ontsluiting van landbouw- en woongebieden bij eventuele sluiting overwegen
door de NMBS, opvang doorstroming verkeer voorzien.

Andere geplande openbare werken
•
•
•
•
•
•
•

Riolering Kasteelstraat
Riolering Kouterweg/Dennenstraat
Riolering Groeneweg, Bauterstraat, Terwallenstraat
Riolering Bokstraat
Voetgangers- en fietsersbrug Zulte
Herinrichten Waalstraat thv sporthal
….

f. Gemeente en inwoners ontmoeten elkaar. Een goede communicatie is goud waard
De inwoners van de gemeente moeten niet alleen “elkaar” ontmoeten om tot een zekere
verbondenheid te komen, maar ook met de gemeente dient er een warm contact te zijn. Anders
kan geen duurzame verhouding ontstaan.

Een goede communicatie tussen inwoners en gemeente en vice versa is dan ook van
fundamenteel belang.

i. De gemeente dient nabij te zijn
Om onze inwoners met hun gemeente in contact te brengen, is het noodzakelijk dat de gemeente

dichtbij de inwoners staat. De verantwoorde geografische verspreide diensten : bib, gemeentehuis,

sociaal huis, containerpark, diverse ontmoetingscentra, de aanwezigheid van de gemeentelijke
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bestuurders tussen de mensen zorgen ervoor dat de afstand tussen gemeente en inwoners heel
klein is. Een gemeente dient niet alleen fysiek dicht bij de burgers te staan, maar dient ook door
haar openheid de burgers te bereiken..

Onze inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun

gemeentebestuur aankloppen. Dit vereist ook bepaalde inspanningen in het kader van
bereikbaarheid en openingsuren.

Concrete actiepunten:
•

Het nieuwe gemeentehuis moet uiting geven van een grotere bereikbaar- heid,
transparantie en toegankelijkheid.

Een gemeentehuis, maar vooral ook een

gemeente”thuis” waar iedereen welkom is.

ii. Overleg optimaliseren
In vele beleidsdomeinen spelen verenigingen, vrijwilligers en inwoners van de gemeente een
belangrijke rol. De gemeente moet de vrijwillige inspanningen van zoveel mensen ten volle
waarderen, ook in het vastleggen van het beleid en het nemen van belangrijke beslissingen.

Daarom moet het overleg tussen bestuur en middenveld, verenigingen, ondernemers en inwoners
geoptimaliseerd worden, zodat de inspraak van de burgers zo efficiënt mogelijk verloopt.
Concrete actiepunten:
•
•

Organisatie van infomomenten bij openbare werken. Aandacht voor gezinsvriendelijke
uren.

Respect voor de adviesrol van overleg- en adviesraden

iii. Goede en duidelijke communicatie tussen gemeente en inwoners
Goede afspraken maken goede vrienden. Dit is enkel mogelijk wanneer er een duidelijke en goede
communicatie bestaat tussen de gemeente en haar inwoners. Een gedegen en efficiënt

communicatiebeleid verhoogt de betrokkenheid van de inwoners met hun gemeente en kan veel
frustraties en onduidelijkheden vermijden.

Moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, websites, e-loketten e.d. nemen een
steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. Ook de gemeente moet mee op deze kar
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springen en een belangrijke plaats in haar communicatiebeleid toekennen aan deze nieuwe
vormen van communicatie.
Concrete actiepunten:
•
•

Actualisering van onze papieren informatiebrochures
Blijvende kwaliteitsbewaking van het infoblad, behoud van huidige frequentie,
optimalisatie vormgeving, digitale versie op website

•

Personaliseren van de site, de diensten een gezicht geven

•

Uitbouw actief e-loket

•

Online reservatie, ook voor particulieren

•

Wie is wie-functie

•

Extra aandacht voor klantvriendelijkheid: vorming voor klant/burger-relatie

•

Ontwikkeling van een periodieke elektronische nieuwsbrief

•

Doelgroepgerichte communicatie

•

Gratis telefonisch meldpunt voor bv. putten in de weg

•

Via hot spots in de culturele zalen internet toegankelijk maken voor iedereen.

•
•
•
•
•
•
•

Basiscursussen computer voor jong en oud (bib of ICT-lokaal gemeenteschool)
Vernieuwen van de welkomborden
Testproject opzetten betreffende het gebruik van QR-codes
Actiever gebruik en promotie van het gemeentelijk digitaal TV-kanaal
Testproject “gemeenteraad digitaal”
Actueel houden van de Gemeentelijke website,
Ontwikkeling van een Zultse Facebook-pagina en gebruik van Twitter

g. Een internationale band versterkt
Zulte staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van het Vlaamse Gewest, België, de

Europese Unie, de geglobaliseerde samenleving. Een internationale band kan een gemeente
versterken en mensen verbinden.

i. Ontwikkelingssamenwerking
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Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van het federale of regionale beleidsniveau alleen. Ook
onze gemeente kan een belangrijke rol spelen in een geëngageerd Noord-Zuidbeleid. Een goed

lokaal ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kan de inwoners meer bewust maken van de NoordZuidproblematiek. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) blijft hierbij
ook de komende jaren de centrale actor.
Concrete actiepunten:
•
•
•

Streven naar het behalen van het Fair trade label
Integratie van duurzame principes bij aanbestedingen
Verdere ondersteuning van Zultse GROS verenigingen

ii. Jumelages – Europese samenwerking

Een stedenband of jumelage met een stad of gemeente in Europa verhoogt het wederzijds begrip

tussen de inwoners omtrent hun levensgewoonten, opinies en cultuur. Jumelages en Europese
samenwerking dragen bovendien bij tot de uitstraling van de gemeente en betekenen ook op het
vlak van toerisme een meerwaarde.
Concrete actiepunten:
•
•
•

Een activering van de verbroedering met Halluin
Oprichten van een jumelagecomité
Opstarten van een internationaal jongerenproject
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3. Verzorgen
Zulte moet verder alle kansen geven om te verzorgen
Zulte moet kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming behoeven, kansen geven om mee

te kunnen delen in welvaart en welzijn. Kinderen hebben recht op opvoeding, bescherming, zorg
en participatie. Ouderen en personen met een handicap, moeten omringd en verzorgd kunnen
worden, professioneel en door hun eigen kring. CD&V Zulte wil

blijvend een verzorgende

overheid, die, in overleg met alle betrokken actoren, private initiatieven ondersteunt en waar nodig
zelf initiatieven neemt.

a. Investeren in een gezonde gemeente, met gezonde inwoners
Een gezond Zulte met gezonde inwoners heeft onmiskenbaar een aantal troeven in handen.
Uiteraard kan een gemeente niet zelf de inwoners gezond maken of houden. De gemeente kan
echter wél bijdragen tot een goed preventief gezondheidsbeleid : in overleg met de lokale actoren

en gebruikers kan de gemeente haar inwoners sensibiliseren. De bestaande campagnes rond

borst- en baarmoederhalskanker zijn daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast zal de gemeente
ook overleg tussen de verschillende partners inzake gezondheidszorg stimuleren en lokale
gezondheidszorgverstrekkers ondersteunen, zonder zelf als actor te willen optreden.

Een gezonde gemeente veronderstelt ook een beleid gericht op beweging en dynamiek van haar
inwoners.

De Finse looppaden of “bewegingselementen” in elke deelgemeente zorgen bijvoorbeeld op een
speelse en recreatieve manier voor een stimulans tot bewegen.
Concrete actiepunten:
•
•

Verdere aandacht en sensibilisatie voor preventief onderzoek naar o.a. borst-en
baarmoederhalskanker, …

Uitwerken van preventiecampagnes samen met Logo vzw
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•
•

Aandacht voor gehoorbescherming tijdens evenementen
Door het voorzien van verlichting langs minstens één Finse looppiste wordt het
mogelijk het jaar rond te sporten

b. Een sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende
Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een warme gemeente en moet gericht zijn op een maximale
toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde
doelgroep. Zo een sociaal beleid vereist maatwerk ten aanzien van de noden van elke lokale
zorgbehoevende.

Initiatieven voor armen hebben nood aan een andere invulling en communicatie dan deze ten
aanzien van personen met een handicap.

Om dat doel te bereiken moet de gemeente in overleg treden met de betrokkenen, een
coördinerende rol spelen, bestaande of nieuwe initiatieven ondersteunen en, bij gebrek aan vrij
initiatief, zelf de nodige initiatieven nemen. De gemeentelijke en OCMW-diensten moeten actief
samenwerken. Meer doen door samen te werken is de uitdaging voor de komende jaren. Een
optimaal inzetten van onze beschikbare middelen en mensen.

i. Iedereen mee
Een goed lokaal sociaal beleid dat tot een warme gemeente leidt, zorgt ervoor dat iedereen, in het

bijzonder de zorgbehoevenden, “mee zijn” in onze samenleving en geen uitgesloten groep vormen.

Ook zij moeten immers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven van alle dag en deel

uitmaken van onze samenleving. Naast de zorgbehoevenden in strikte zin, moeten ook andere
inwoners die minder (kunnen) deelnemen aan het maatschappelijk leven in dit sociaal beleid
voldoende aan bod komen.

Daarnaast is ook het zorgen zelf een taak van de gehele gemeenschap en dus niet alleen van een
aantal lokale instellingen en andere actoren. Ook lokale verenigingen en individuele vrijwilligers

spelen hierin een belangrijke rol. Ook hierbij moet de gemeente sensibiliseren, partners
bijeenbrengen en overleggen, ondersteunen en eventueel zelf initiatieven nemen.
Concrete actiepunten:
•

De gemeente blijft de initiatieven zoals KVG, Ziekenzorg en andere die zich richten op
personen met een handicap en of ziekte, ondersteunen en pleegt periodiek overleg.
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•
•

Gemeentelijke gebouwen en publieke ruimte moet de toegankelijkheidstest doorstaan.
Bij negatief resultaat krijgen deze aanpassingen voorrang.

Nieuwe handelszaken die hun zaak rolstoeltoegankelijk maken, kunnen blijvend
rekenen op een ondersteuning van de gemeente.

ii. Armoede bestrijden
Armoede bestrijden is meer dan enkel initiatieven nemen om zichtbare armoede aan te pakken.

Het is tevens op zoek gaan naar verborgen armoede en deze mensen uit de schaduw te halen

ook in onze landelijke gemeente, waar armoede vaak niet direct zichtbaar is. Naast detectie
wensen wij vooral preventief te werken.
Concrete actiepunten:
•
•

Verhogen van de vrijetijdsparticipatie door het aanbod van een vrijetijdspas voor
mensen met beperkte financiële middelen.

Sensibilisering van onze bevolking om alert te zijn voor verdoken armoede en zo proactief in te grijpen

d. Ondersteuning van een lokaal woonzorgbeleid
In

overleg

met

alle

ouderenzorgvoorzieningen,
woonzorgbeleid

uit.

Een

betrokken

spelers

organisaties,
bijzonder

inzake

middenveld)

aandachtspunt

woonzorg

(zowel

hierbij

de

stippelt

de

is

thuiszorg-

gemeente

een

programmatie

als

lokaal

van

woonzorgvoorzieningen. Hier probeert de gemeente alvast een faciliterend beleid te voeren dat

dergelijke initiatieven alle kansen geeft. Ook in andere beleidsdomeinen, zoals bv. ruimtelijke
ordening, ondersteunt de gemeente het woonzorgbeleid.
Concrete actiepunten:
•

Uitbreidingsnoden en kansen van RVT in Zulte maximale ontwikkelingsmogelijkheden
bieden.

e. Ouderenzorg
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De meerderheid van de ouderen zijn dynamische mensen. Het lokaal ouderenbeleid moet hier

terdege rekening mee houden. Toch mag de gemeente niet uit het oog verliezen dat een zekere
groep ouderen ook zorg nodig heeft. Lokale initiatieven hierin moeten ondersteund worden, in

samenspraak met de ouderen. Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf (time-out
voorzieningen) spelen een sleutelrol om mantelzorgers een adempauze te geven.

•
•

Concrete actiepunten:
Het OCMW kijkt uit naar uitbreiding van haar woningenbestand (zowel bejaardenwoningen
en sociale appartementen tbv specifieke doelgroepen) liefst in bij de woonkern.
Promotie van het kangoeroewonen en eventuele andere zorgwoonvormen

4. Vooruitzien
Het gemeentebestuur moet onze gemeente alle kansen
geven om vooruit te zien
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Eén gemeente zal er niet voor zorgen dat ineens het massale wereldwijde verbruik van

grondstoffen en energie een halt toegeroepen wordt. Wanneer iedereen zo redeneert, zal er echter
nooit iets veranderen. In de actieve kansensamenleving waar CD&V voor kiest, moet iedereen zijn

verantwoordelijkheid opnemen, niet alleen in de huidige maatschappij, maar ook ten aanzien van

de komende generaties. Een goed rentmeesterschap is een kernopdracht voor CD&V-Zulte. Elke

gemeente moet dus zowel voor actuele welvaart zorgen, maar ook de kansen van de komende
generaties veilig stellen en voorkomen dat het leven van mens, plant en dier in het gedrang komt.
Dit vraagt ook op vandaag de nodige initiatieven die voor een duurzame samenleving en toekomst
zorgen.

a. Investeren in onze toekomst : kinderen en jongeren
Wanneer men de toekomst van ons geliefd Zulte wil veiligstellen en er wil voor zorgen dat ook in
de toekomst onze gemeenschap een warme, leefbare samenleving kan zijn, mogen we niet enkel

investeren in wegen, patrimonium, leefmilieu e.d. Om de toekomst werkelijk te verzekeren moeten
we ook in menselijk kapitaal investeren. De kinderen en jongeren uit onze lokale gemeenschap
zijn

immers

de

toekomst

van

onze

eigen

gemeente.

Omdat

CD&V

de

actieve

kansenmaatschappij, de warme samenleving ook in de toekomst wil bestendigen, moet de
gemeente investeren in kinderen en jongeren door in te zetten op kinderopvang, onderwijs en alle
flankerende organisaties en verenigingen zoals eerder besproken.

i. Opvoedingsondersteuning
Ouders met kinderen zitten vaak met veel vragen. De gemeente kan informeren en sensibiliseren

over het opvoeden van kinderen. De gemeente moet in deze dan ook een faciliterende en
ondersteunende rol spelen.
Het sociaal huis neemt hier het voortouw door een gedegen voorlichting en ondersteuning op maat
bij specifieke problemen.

b. Een goede ruimtelijke ordening
De ruimte in een gemeente is een schaars goed. We moeten er, in het belang van de toekomst,

dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente moet erop toezien dat er voldoende ruimte is om
(betaalbaar) te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te
verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. Ook economisch is een goed doordacht ruimtelijke
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ordeningsbeleid een noodzaak. Dit is gebaseerd op een evenwicht tussen de verschillende
ruimtegebruikers en ruimtebehoeften dat het best in overleg met de onderscheiden gebruikers kan
gevonden worden.

Tot slot moet de gemeente ook naar de toekomst toe voldoende rechtszekerheid bieden inzake

ruimtelijke ordening, in het bijzonder ten aanzien van nog resterende zonevreemde bedrijven en
woningen.

Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•

Actualisering van het structuurplan
Opvolging van lopende RUP’s
Nieuwe RUP’s
Hanteren van basisprincipe (bij particuliere bouw) om eerst beschikbare

woongebieden in te vullen alvorens woonuitbreidingsgebieden aan te snijden
Opmaak van een woonbehoeftestudie

d. Investeren in propere straten en pleinen
Propere straten en pleinen en nette overheidsgebouwen geven de inwoners en bezoekers van een

gemeente een aangenaam en veilig gevoel. Daarnaast kunnen veel herstellingswerken en grote

investeringen ook langere tijd vermeden worden door de wegen, pleinen, voet-, fiets- en
wandelpaden net te houden. De gemeente moet dan ook investeren in het proper houden en
gedegen onderhouden van onze straten en pleinen.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•
•

Verder behoud van onderhoudsploegen per deelgemeente
Organiseren van een soort snelploeg die kleine gemelde zaken binnen de kortst
mogelijke tijd kan oplossen

Sensibilisering van de burgers om hun eigen straat en omgeving te onderhouden
Stimuleren om zoomwegen aan te leggen in gras
Streven naar uniform straatbeeld bij herinrichting van bestaande wegenis
Uitwerken van een peter- en meterschapssysteem voor onderhoud van publiek groen
(met eventuele vrijwilligersvergoeding)

d. Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst

CD&V Zulte juni 2012

Het patrimonium van de gemeente is omvangrijk, zowel fysiek als budgettair. Het behelst zowel de
gemeentelijke wegen, fiets- en voetpaden, maar ook de gemeentelijke gebouwen van allerlei aard.

Weinig of slechte investeringen in dit patrimonium kunnen tijdelijk een financiële meevaller
betekenen voor het gemeentebudget, maar zijn op langere termijn nefast. Het getuigt dus vooral
van verantwoordelijkheidszin om als gemeente te investeren in duurzaam patrimonium.

i. Wegen, fietspaden en voetpaden
Wegen, fietspaden en voetpaden zijn de vormen van gemeente-infrastructuur waar de inwoners
het meest mee in contact komen. Een goede en duurzame aanleg en daadwerkelijk onderhoud
van de wegen, fiets- en voetpaden zijn niet alleen een garantie op een langere gebruiksduur,
maar verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid en –aantrekkelijkheid ervan.

ii. Gemeentelijke gebouwen
Investeringen in gemeentelijke gebouwen zijn dikwijls erg duur, toch getuigt het van goed bestuur
om de nodige herstellingen aan de gemeentelijke gebouwen uit te voeren en, indien nuttig en
opportuun, nieuwe gebouwen op te trekken in duurzame materialen. Verouderde of niet

onderhouden gebouwen zijn niet alleen een actuele meerkost, maar zijn ook op langere termijn
een slechte zaak.

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, dient gekozen te worden voor energiebesparende
maatregelen in combinatie met het gebruik van groene energie.

Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•

De bouw van het nieuwe gemeentehuis als bijna nulenergie gebouw is hier een
duidelijk voorbeeld van een duurzame verantwoorde bouwkeuze

Het Adolf Meheushuis wordt de komende legislatuur duurzaam gerenoveerd en krijgt
een meer publiek toegankelijke functie.

Sensibiliseren van gemeentelijk personeel ikv energiebesparing
Opmaak van een energiescan voor de gemeentelijke gebouwen
Lage-energieprincipe voor elke nieuwbouw of renovatie

e. Aandacht voor natuur en milieu
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Steeds meer mensen hechten belang aan een gezond milieu. In samenspraak en overleg met de
vele vrijwilligers die actief zijn in het kader van natuur- en milieubehoud, dient de gemeente een
duurzaam lokaal natuur- en milieubeleid uit te werken dat ook sensibiliserend werkt ten aanzien
van de inwoners.

i. Water
Om zuiver water te kunnen blijven aanbieden, moeten we verder heel wat investeren in
rioleringen, waterzuiveringsinstallaties en alternatieve methoden. De bijdragen die daarbij van

inwoners en ondernemingen worden gevraagd, worden gekoppeld aan sociale correcties. Via
allerlei initiatieven worden gezinnen er toe aangezet om spaarzaam en duurzaam om te gaan met
hun waterverbruik.

Concrete actiepunten:
•
•
•

Verdere investeringen in rioleringen via het investeringsprogramma RioFin (TMVW)
Openhouden grachten- en bekenstelsel ter voorkoming van wateroverlast
Blijvende gemeentelijke ondersteuning bij afkoppelingswerken op particulier terrein
(scheiden van regenwater en vuil water)

ii. Verstandig natuurbeheer
Bij het bepalen van een beleid inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit, heeft de gemeente de
kans om ook een verstandig natuurbeheer te plannen. Dit kan het beste in overleg met de actieve
verenigingen die zich met natuurbeheer inlaten, maar ook in samenspraak met andere gebruikers
van de open ruimte (recreatie, land- en tuinbouw, jagers,…).

Bijzondere aandacht verdienen tenslotte de kleine stukjes natuur die in beheer van de gemeente

zijn. Het lijkt optimaal dat het beheer hiervan gezamenlijk door de gemeente en de inwoners wordt
gedaan. Een grote betrokkenheid van de inwoners is hierbij opportuun.
Concrete actiepunten:
•
•
•

Aanleg verbindingswandelpaden langs de oude Leiemeanders ikv Seine Schelde
Uitvoering groenplan
Betrekken van de landbouwers als actieve partner bij natuurbeheer
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•

Samenwerking Natuurpunt en ANB,… met de gemeente

iii. Afvalbeleid
Afvalbeleid blijft een belangrijke uitdaging. CD&V blijft werken aan een verlaging van het aantal
kilogram restafval per inwoner. CD&V-Zulte pleit voor een verderzetting van het huidige gratis
containerparkgebruik tenzij door de hogere overheid een betalend systeem wordt opgelegd.

De gemeente zal ook op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten inzake afvalbeleid. Zo kunnen de
afvalstoffen van één bedrijf op een lokaal bedrijventerrein grondstoffen zijn voor een ander bedrijf.
De gemeente probeert dergelijke win-win-situaties die afval voorkomen te stimuleren.

De gemeente moet daarnaast het sluikstorten streng en grondig aanpakken. Dit is erg storend
voor de inwoners en bijzonder belastend voor het milieu. Zware boetes, een goede samenwerking
met de politiediensten en investeringen in publieke afvalinfrastructuur zijn dan ook opportuun.
Concrete actiepunten:
•

Subsidie voor mulchmaaier/hakselaar aanvullend op IVM tussenkomst.

•

Thuiscomposteren verder promoten

•

Wekelijkse ophaling restafval in zomermaanden

•

Zwerfvuilacties verder ondersteunen

•

Apart inzamelen van zachte plastics (af te checken met Deinze)

f. Financiën
Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een

gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen zorgen voor een budget in

evenwicht, maar belemmert ook de toekomstige generaties niet. Een gemeente mag echter niet
immobiel worden. Bewuste en noodzakelijke duurzame investeringen moeten mogelijk blijven.

i. Een financieel gezonde gemeente
Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijk budget vereist telkenmale een lange en moeilijke

afweging van investeringen, inkomsten, werkingskosten e.d. Het is voor CD&V-Zulte in elk geval
noodzakelijk dat de gemeente haar schulden onder controle houdt. Duurzaam investeren is ook
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hier de boodschap. Een energieverslindend gebouw vervangen door een duurzaam energiearm
nieuw gebouw kan op termijn besparend zijn.

Dus zal het soms nodig zijn leningen aan te gaan om broodnodige investeringen te kunnen
uitvoeren. Hoewel hierin een evenwicht vinden niet eenvoudig is, moet het gemeentebestuur er in
elk geval alles aan doen om de gemeente financieel gezond te houden op korte én lange(re)

termijn. Een goede huisvader en huismoeder zal lenen voor een huis maar doet dit best niet voor
een wagen die na verloop van tijd z’n waarde verliest. CD&V-Zulte pleit dus verder voor een
dergelijk gezond investeringsbeleid.
Concrete actiepunten:
•
•

Consequentere opvolging van uitgaven en inkomsten door toepassing nieuwe
beheerssystemen (BBC)

Bij het begin van de huidige legislatuur was de spaarpot 5.312.703 euro en

besteedden we 13% van onze uitgaven aan de afbetaling van schulden. Momenteel
bedraagt onze spaarpot 7.726.239 euro en besteden we slechts 7% van onze

uitgaven aan de afbetaling van schulden. Een verder verantwoord schuldenbeheer is
onze beleidslijn

ii. Lokale lasten onder controle houden
Het is evident dat er door de gemeente geen uitgaven gedaan kunnen worden zonder inkomsten
te vergaren. Het heffen van lokale belastingen en andere lasten zal dus steeds noodzakelijk zijn.
Dit hoeft op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat de lokale lasten duidelijk, stimulerend

en rechtvaardig zijn en principieel in verhouding tot de genoten inkomsten. Bovendien pleit CD&V
er voor om de lokale lasten onder controle te houden aangezien dit zowel de koopkracht van de
inwoners als de economische attractiviteit van de gemeente verhoogt.
Concrete actiepunten:
•
•

Blijvend lage belastingsdruk: 7% personenbelasting, stimuleert zo de Zultenaars
Lage onroerende voorheffing nl. 1000 opcentiemen zorgt ervoor dat heel veel

Zultenaars veel minder betalen voor hun eigen huis en dat zo de eigendomsverwerving
•
•

gestimuleerd wordt.

Het niet bestaan van extra-bedrijfslasten zorgt ervoor dat Zulte aantrekkelijk blijft voor
ondernemers.

Aangezien we over een zéér gezonde financiële toestand beschikken (analyse van
een neutrale professor in het Laatste Nieuws) : beste van de regio en studie door
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Belfius : in de top vijf van Vlaanderen. Streven naar een behoud van een gezond
financieel evenwicht met aandacht voor investeringen en behoud lage belastingsdruk.

g. Duurzaam energiebeleid
Energie is een schaars goed geworden. De promotie van hernieuwbare energiebronnen is groot,
maar

ook

de

gemeente

kan

hierin

een

rol

spelen.

Vooral

sensibilisering,

goede

informatieverstrekking en doorverwijzing van de inwoners zijn bij uitstek taken voor de gemeente

als meest nabije bestuursniveau. Daarbij moet men in eerste instantie proberen energie te

besparen of een hogere energie-efficiëntie te bewerkstelligen. Vervolgens moet men duurzame
(hernieuwbare) bronnen promoten. Bij dit alles mag men echter de armsten in de samenleving
niet vergeten. Voor hen is energie immers een nog schaarser goed.

i. Lokaal energiebeleid
Het gemeentelijk energiebeleid moet erop gericht zijn om het duurzame en efficiënte gebruik van
energie maximaal te stimuleren en te promoten naar haar personeel, inwoners, scholen,

ondernemingen,… toe. Hierbij richt men zich op het terugdringen van het energieverbruik, het

promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen door voldoende informatie te
verstrekken en de energiegebruikers te sensibiliseren (bv. via een woon-en energieloket). De

gemeente speelt hierbij (o.a. inzake hernieuwbare energie) een voortrekkersrol en zorgt er
tegelijkertijd voor dat de zwaksten ook bereikt worden.
Concrete actiepunten:
•
•
•
•
•
•

Blijvend groen bouwadvies via milieu-advieswinkel Gent
Hervorming en actualisering van het subsidiereglement
Verdere ondersteuning van FRGE-leningen maakt groen investeren voor iedereen
mogelijk

Herziening reglement duurzaam bouwen ifv nieuwe hogere wetgeving
Gemeentelijke gebouwen energiezuinig maken
Organiseren gemeentelijke infosessies, bezoekdagen,… cfr. Oktober, maand vd
energiebesparing

•

Sensibilisatie bevolking
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•

Bij oprichting nieuwe van of renovatie van gemeentelijke gebouwen: principe van lageenergiebouwen en duurzame materialen: voorbeeldfunctie

•

Opmaak van CO2 reductieplan ikv Europees project 202020

ii. Openbare verlichting
De openbare verlichting is vaak de grootste elektriciteitsverbruiker van een gemeente. Hierin zijn
dan ook belangrijke financiële en energiebesparingen mogelijk door het gebruik van energieefficiënte lampen en armaturen of het gebruik van een intelligente regeling van de verlichting. Bij
dit alles moet er echter ook en vooral rekening gehouden worden met de veiligheid van de

weggebruikers en in het bijzonder de fietsers en voetgangers. Voldoende en goede verlichting
moet zorgen voor het wegwerken van het onveiligheidsgevoel, zeker bij vrouwen.
Concrete actiepunten:
•

Opmaak van een lichtplan: doven, dimmen, waar en op welke tijdstippen
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5.Een dienstvaardige gemeente
De gemeente is geen doel op zich. Zoals elke overheid heeft de gemeente als bestuursniveau
enkel zin als “dienstverlenende en beleidsvoerende instantie”. De gemeente is het bestuursniveau

dat het dichtste bij de burgers staat. De gemeente is nabij en is vaak ook het lokaal meest

gekende bestuursniveau. Voor CD&V is de dienstverlening door de gemeente dan ook erg
belangrijk. Onder andere via inspraak van de inwoners, kan deze dienstverlening geoptimaliseerd
worden. De gemeente moet hieraan dan ook het nodige belang hechten.

a. Een uitgebreide en kwaliteitsvolle gemeentelijke dienstverlening
De gemeente is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen.

Het is dan ook noodzakelijk dat de gemeente een uitgebreide dienstverlening aan haar inwoners
aanbiedt, die verder dient te gaan dan de klassieke taken die de gemeente op zich neemt. Ook in

beleidsdomeinen waarin de gemeente slechts een beperkte coördinerende, ondersteunende of
informerende rol op zich neemt, moet heel wat dienstverlening aangeboden worden.

De dienstverlening die de gemeente aanbiedt, dient kwalitatief hoogstaand te zijn. De “klanten”

van onze gemeente schieten niets op met een weinig kwalitatieve dienstverlening. Daarom moet
binnen het gemeentebestuur voldoende aandacht besteed worden aan de uitbouw en uitvoering
van een goed kwaliteitszorgbeleid, met inbegrip van de nodige evaluaties.
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Concrete actiepunten:
•
•
•

Voorzien van de nodige inspraakmogelijkheden voor de burgers en gebruikers van de
gemeentediensten bij evaluatie van de dienstverlening.

Onze gemeentediensten verder uitbouwen als echte specialisten,

informatieverstrekkers op diverse vlakken: wonen, milieu, sport, vrije tijd …
Het nieuwe gemeentehuis dient duidelijk als kader voor modern burgergericht beleid
en bestuur te fungeren.

b. De gemeente moet eenvoudig, klantgericht en efficiënt zijn in haar dienstverlening
De tijd van een overheid die een dienstverlening aanbood zonder meer, is definitief voorbij. Steeds
meer verwachten de gebruikers van de gemeentediensten “terecht” dat hun bestuur klantgericht en
efficiënt is.

De gemeente zal dan ook de nodige initiatieven nemen om haar klantgerichtheid en efficiëntie te
vergroten.

Concrete actiepunten:
•
•
•

Opmaak van een goed onderbouwd charter dat als leidraad kan dienen voor alle
gemeentediensten kan hiertoe bijdragen.

Een uitbreiding van de online-diensten van een gemeente (via het E-loket) moeten
bijdragen aan een sterkere klantgerichtheid én efficiëntiewinst.

Om een innovatieve en slimme lokale overheid uit te bouwen dient er per legislatuur
een I-scan te gebeuren. Dit is een intensieve oefening waarbij de

organisatiekenmerken van een gemeente/stad, de inzet van ICT in hun organisatie en
de relatie tussen beiden wordt geanalyseerd.

Daarnaast moet de dienstverlening van de gemeente eenvoudig zijn. De gebruikers/klanten

blijven op hun honger zitten wanneer zij voor elke vraag een andere dienst moeten opzoeken.
Soms dient men zelfs voor één vraag verschillende diensten aan te zoeken voor de onderscheiden
deelaspecten die met de vraag verbonden zijn. Het hoeft weinig betoog dat dit weinig klantgericht
is.
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Concrete actiepunten:
•

De gemeente zal investeren in een vooruitgeschoven loket zodat elke persoon,

organisatie, onderneming e.d. die beroep wil doen op de diensten van een gemeente
•
•
•
•

zich eenvoudig in eerste instantie tot dit loket kan richten met al zijn vragen.

De eenvoudige structuur zal ook blijken uit de logisch opgebouwde structuur van het
nieuwe gemeentehuis.

Ontwikkeling van een eenvoudig en toegankelijk meldpunt: fysisch, digitaal en per
telefoon

Consequente ontwikkeling en implementatie van een opvolgingssysteem van dossiers,
klachten en meldingen makkelijker opvolgbaar maakt.

Zoals opgelegd door de hogere overheid zal de pasfoto in het gemeentehuis dienen te
worden genomen, een aangepaste infrastructuur in het nieuw gemeentehuis is hierop

•

voorzien.

Organiseren van een ombudsdienst

c. Een gedegen gemeentelijk personeelsbeleid
Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint met een goed personeelsbeleid. Niet alleen
speelt het personeel onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle,

klantgerichte dienstverlening; het personeelsbudget is ook een belangrijke recurrente post in het
gemeentebudget. Een goed personeelsbeleid, op basis van een onderbouwd personeelsplan dat
samen met het gemeentelijk managementteam wordt uitgewerkt, is dan ook een noodzaak om tot

een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te komen en tevens de gemeente financieel

gezond te houden. De juiste persoon op de juiste plaats zetten en de efficiëntie van de diensten
verhogen is een belangrijke uitdaging voor de

gemeente. Daarnaast moet de gemeente in haar eigen personeelsbeleid een voorbeeldfunctie

vervullen wat betreft ‘diversiteit op de werkvloer’: met gelijke kansen voor vrouwen en mannen,
jonge en ervaren werknemers, kansen voor personen met een handicap en voor personen van
allochtone afkomst.

De gemeente of stad geeft tenslotte ook kansen aan stagiairs en laaggeschoolden om binnen de
gemeentelijke administratie in hun job te groeien en arbeidservaring op te doen.
Concrete actiepunten:
•

Personeelsbezetting nauwlettend onder controle houden. Onder het motto “less is
more”
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•

Blijvend investeren in kwaliteitsvol gemotiveerd en klantgericht personeelsteam

d. Intergemeentelijke samenwerking kan de dienstverlening optimaliseren
Gezien bepaalde diensten vanwege hun aard niet door één gemeente geleverd kunnen worden,
zoals

afvalophaling,

riolenbeheer,

watervoorziening

maar

ook

in

verschillende

andere

beleidsdomeinen is intergemeentelijke samenwerking opportuun wanneer men de dienstverlening
wil verbeteren. CD&V kiest ervoor om deze intergemeentelijke samenwerking te organiseren op

een niveau dat zo dicht mogelijk bij het lokale niveau staat. Een te grote schaal kan immers
negatieve gevolgen hebben voor de dienstverlening en verkleint bovendien de inspraak van de

gemeente in het bestuur van het samenwerkingsverband. CD&V wil echter niet dat deze
intergemeentelijke samenwerkings- verbanden uitgroeien tot nieuwe bestuursniveaus.
Concrete actiepunten:
•
•

Screening intern/extern uitvoeren op de werking van onze gemeentelijke diensten om
te komen tot verdere actualisatie en verhoogde efficiëntie
Permanente verbetering als uitgangspunt
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