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SPEERPUNTEN
I.

Een deugdelijk bestuur voor en met onze inwoners

II. Een veilige gemeente waar het goed en aangenaam leven is
III. Een dynamische gemeente - zinvolle sport, recreatie en
vrijetijdsbeleving in een groene, kwaliteitsvolle leefomgeving
IV. Een sfeervolle gemeente - stimuleren van lokale handel en
ondernemerszin door het inzetten op lokale economie
V. Een warme gemeente voor jong en oud – welzijn voor allen
I.

Een deugdelijk bestuur voor en met onze inwoners

De belangrijkste taak van de gemeente is het behartigen van het algemeen belang
van de gemeente en zijn inwoners en het organiseren van een kwalitatieve en
efficiënte dienstverlening. De burger mag bij het invullen van deze taak verwachten
dat de principes van deugdelijk bestuur worden gehanteerd en gerespecteerd.
Een deugdelijk bestuur wordt in eerste instantie gekenmerkt door de focus op de
kwalitatieve invulling van prioritaire opdrachten zoals veiligheid, mobiliteit, milieu,
wonen, welzijn, enz.
Een deugdelijk bestuur vereist ook een goed en gezond financieel beleid, waarbij
het evenwicht gehouden wordt tussen de inkomsten en uitgaven, de belastingen zo
laag mogelijk gehouden worden en de nodige aandacht wordt gegeven aan
efficiëntie om kosten te minimaliseren.
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Een deugdelijk bestuur impliceert eveneens een goede en complementaire
samenwerking tussen enerzijds de deskundige en gemotiveerde gemeentelijke
ambtenaren en anderzijds de bevoegde mandatarissen. Samen zorgen zij er voor
dat de burger vlot en efficiënt toegang krijgt tot de dienstverlening en deze op een
consistente en correcte manier geleverd wordt, met inachtname van het
legislatieve kader. De mandatarissen respecteren daarbij de deontologische code,
nemen hun voorbeeldfunctie ter harte en begeleiden onze burgers in hun
responsabilisering.
De gemeente is er voor zijn inwoners. Niet alleen dienen de mandatarissen derhalve
een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor de burgers maar moet de burger ook
gemakkelijk de weg vinden naar de juiste dienstverlening. Vaak stellen wij vast dat
de burger niet onmiddellijk de juiste toegang vindt tot de gemeentediensten en dat
de communicatie niet altijd vlekkeloos en efficiënt verloopt.
Deugdelijk bestuur houdt tenslotte ook rekening met alle belanghebbenden bij het
bestuur. Derhalve wenst de Open-Vld ook de inwoners te betrekken bij het beleid en
de betrokkenheid van de burgers te stimuleren. Twee aspecten zijn daarbij cruciaal.
Enerzijds willen wij de burger duidelijk en op een toegankelijk manier informeren
omtrent het beleid en anderzijds wensen wij de burgers een duidelijke stem te geven
in de diverse adviesraden en via andere - in het gemeentedecreet voorziene vormen van inspraak. Een mondige burger is een stimulans voor goed bestuur.
Om deze visie op deugdelijk bestuur in de werking van onze gemeente verder te
realiseren, definiëren wij volgende actiepunten:
-

Met onze tarieven voor personenbelasting (6,9%) en onroerende voorheffing
(750) zitten we bij de laagste van de regio. Daarenboven blijven we ver onder
het Vlaams gemiddelde (7,21% PB en 877 OV). Dit willen wij aanhouden en
bestendigen.

-

Blijvend inzetten op een degelijke controle van de gemeentelijke uitgaven,
waarbij deze steeds worden afgewogen in functie van de genomen
beleidskeuzes.

-

Een gebruiksvriendelijker gemeentelijke website www.destelbergen.be met
een duidelijke vermelding van dienstverlening en openingsuren van de
verschillende diensten, hiermee gepaard gaand wensen wij een analyse van
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de huidige openingsuren en indien nodig verdere afstemming op de noden
van de bevolking.
-

Wij zetten eveneens in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

-

De huidige onthaalfunctie in het gemeentehuis laten wij uitgroeien tot een
volwaardige helpdesk zodat elke burger snel naar de juiste contactpersoon
doorverwezen wordt.

-

Wij organiseren op geregelde tijdstippen infosessies voor de burgers, op die
manier wordt het beleid toegelicht, wordt verduidelijkt waarom beslissingen
genomen worden en kunnen de burgers gerichte vragen stellen. De
enquêteringen die op sommige vlakken zijn uitgevoerd (oa via de scholen)
krijgen daar ook terugkoppeling en feedback.

-

Vaak komen inspirerende ideeën van onze burgers, zij kennen hun buurt best
en zien nog noden die kunnen ingevuld worden. Wij zijn voorstander van een
burgerbudget. Op die manier krijgen burgers inspraak en participatie.

-

Wat de intercommunales betreft treden wij het prinicpe bij dat het aantal
bestuursmandaten dient beperkt te worden. Besturen staat ook equivalent
met kwaliteit, de toetreding van onafhankelijke vakkundige bestuurders die
een meerwaarde kunnen bieden aan de raden van bestuur moet mogelijk
zijn.

II.

Een veilige gemeente waar het goed en aangenaam leven is

Samen met de andere actoren zoals de brandweer, de civiele bescherming, enz... is
de lokale politie een belangrijke pijler in het veiligheidsbeleid. Onze gemeente
maakt deel uit van de politiezone Rhode & Schelde (Destelbergen, Merelbeke, Melle
en Oosterzele). De politiezone zet permanent 2 interventie-ploegen in en beschikt
over 2 HIT-teams (anonieme voertuigen uitgerust met nummerplaatherkenning
/ANPR). Daarnaast neemt de politiezone ook deel aan de grootschalige Goliath
acties ism de federale politie. Veiligheid in eigen gemeente biedt een cocon naar
onze inwoners, het lokaal bestuur is hiervoor verantwoordelijk. Verdere investeringen
in nieuwe technologieën zijn veiligheidsbevorderend en kunnen worden ingezet in
de aanpak en bestrijding van overlastfenomenen en milieudelicten.
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Een veilige woon- en werkomgeving, een veilige schoolomgeving voor onze
kinderen, een doordachte mobiliteitsaanpak, veilige en goed aangelegde fiets- en
voetpaden, deze zaken bieden de inwoners comfort in een hectische leefwereld.
Een goed evenwicht tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer blijft onze
uitdaging. Tijdens de vorige legislatuur werd een mobiliteitsplan opgemaakt, wij
werken verder aan de uitvoering hiervan. De zwakkere weggebruiker (fietser en
voetganger) is een doelgroep waar we blijvend de nodige aandacht aan
besteden.
Wat de grote rioleringswerken in onze gemeente betreft zitten wij momenteel
volgens Vlarem II normen aan een zuiveringsgraad van 90%, echter het werk is nog
niet af. Twee grote rioleringsprojecten bieden zich nog aan : project Schuytershoek
en project Zandakkerlaan. Bij de uitvoering van deze projecten en de heraanleg van
de hoofd- en omliggende straten zetten wij eveneens in op het verhogen van de
verkeersveiligheid
Veiligheid zien wij vervat in twee pijlers
v lokale politie & de politiezone
v Mobiliteit & verkeersveiligheid – openbare werken

Enkele actiepunten :
Op vlak van lokale politie :
-

Wijkagenten dienen nog meer ondersteund te worden in hun
takenpakket, zij zijn een belangrijk en laagdrempelig aanspreekpunt
voor onze inwoners.

-

Wij stimuleren de optimalisatie en uitbreiding van de buurtinformatie
(BIN)-netwerken. Meerdere wijken dienen te beschikken over een
BIN-netwerk : buurtbewoners verenigen zich en kunnen op deze
manier snel inspelen op onheil (inbraken, geweld, overlast). Via een
eenvoudig meldingssysteem staan zij in contact met de politiezone.

-

Wij organiseren informatie-avonden ism de politiezone Rhode &
Schelde om duiding te geven bij inbraakpreventie en andere
veiligheidsgerelateerde thema’s
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-

In het aanpakken van overlastfenomen en milieuovertredingen
wordt de GAS reglementering verder gehanteerd

-

Hierbij aansluitend zetten wij in op het aanwenden en toepassen
van moderne technologieën in het bestrijden van
overlastfenomenen (sluikstort, zwerfvuil,...) en in het verhogen van
de veiligheid (inbraken, diefstal,...). We denken hierbij aan
camerabewaking, automatische nummerplaatherkenning (ANPR).
In samenspraak met de gemeenten uit de politiezone wensen wij
deze middelen doordacht aan te wenden met de nodige
aandacht voor de privacy van onze burgers.

Op vlak van mobiliteit &verkeersveiligheid – openbare werken :
-

Bij nieuwe verkavelingen wordt nauw toegekeken op voldoende
parkeermogelijkheden en veilige ontsluitingen.

-

Voor meergezinswoningen behouden we het principe van de
parkeerverordening en zien zo toe op de stijgende parkeerdruk.

-

Nieuwe tendezen inzake mobiliteit worden ook afgetoetst en
geïntroduceerd zoals het ter beschikking stellen van wagens via
autodelen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

-

Onze gemeente is houder van het SAVE-label, wij wensen dit
charter te behouden en verder in te zetten op de veiligheid voor de
zwakkere weggebruiker.

-

Goed uitgeruste fietspaden (waar het kan) en fietssuggestiestroken
moeten de fietser het nodige comfort bieden.

-

We werken verder aan het VIS systeem (voetpaden
informatiesysteem) en detecteren, inventariseren en herstellen de
voetpaden die dringend aan heraanleg toe zijn.

-

Wij voeren verder de snelheidszones (oa zone 30) – zoals voorzien in
het mobiliteitsplan - in, op die manier kunnen we onze gemeente
indelen in zones met één snelheidsregime, een overvloed aan
borden wordt hierdoor weggewerkt. Hierbij aansluitend zetten wij
verder in op snelheidsremmende(asverschuivingen,
wegversmallingen) of repressieve (snelheidscontroles) maatregelen
in straten waar snelheidsregimes overtreden worden.
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-

Ter hoogte van het kruispunt Damstraat, Kouterstraat, Molenstraat
zetten wij in op meer verkeersveiligheid voor de automobilist en de
fietser. Door de heraanleg van dit kruispunt maken wij van dit
gevaarlijk knelpunt een veiliger omgeving.

-

Ter hoogte van de Dendemondesteenweg staat het project
herinrichting N445 grens Gent tem Pasteurstraat op til.

-

In de omgeving van scholen evalueren wij de fietsstraten en
schoolstraten en sturen bij waar nodig.

-

Wij zijn voorstander van kiss and ride zones in de omgeving van
scholen en in de omgeving van de sporthal.

-

De trage wegen infrastructuur dient jaarlijks aangepakt te worden,
deze trage wegen geven de fietser en voetganger een betere en
veiligere ontsluitingsmogelijkheid.

-

In de zomermaanden en/of vakantieperiodes zijn wij – waar
mogelijk - voorstander van speelstraten om voor de kinderen de
nodige veilige speelomgeving te waarborgen.

-

Mbt het rioleringsproject project Schuytershoek besteden wij
aandacht aan de schoolomgeving ter hoogte van wijkschool
Haenhout. Opzet is een verbreding van de rijweg met
asverschuivingen om de snelheid te milderen, op deze manier
wordt de fietser en voetganger beter beschermd in het verkeer.

-

Het rioleringsproject ter hoogte van de Zandakkerlaan wordt
uitgevoerd. Door de nabijheid van de gemeentelijke
sportbasisschool zien wij toe op een veilige schoolomgeving tijdens
de werken en verhogen wij ook hier de veiligheid bij heraanleg.

-

In het verlengde van dit project zal werk gemaakt worden van een
veilige fietsverbinding vanuit de Leenstraat naar Heusdendorp, dit
ook met het oog op de schoolgaande kinderen.
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III.

Een dynamische gemeente - zinvolle sport, recreatie en vrijetijdsbeleving
in een groene, kwaliteitsvolle leefomgeving

Destelbergen-Heusden profileert zich als groene, residentiële gemeente waar het
aangenaam leven is.
In de voorbije legislatuur openden wij het nieuw sportpark Bergenmeers met de
nodige sport- en tennisaccommodatie. Sportbeleving, verantwoord sporten vormen
een solide basis voor een gezonde levensstijl. Sportverenigingen zijn hierbij een
essentiële schakel, zij hebben een educatieve en maatschappelijke inbreng.
De voorbije jaren heeft onze gemeente eveneens geïnvesteerd in de verdere
uitbouw en verfijning van onze accommodatie voor vrijetijdsbeleving. De gemeente
beschikt over een fraai aanbod qua infrastructuur : het jeugd- en
gemeenschapscentrum, de Berghine, de Kollebloem, de lokalen van de
muziekschool, het dienstencentrum De Reinaert en het dienstencentrum Heusden
staan ten dienste van verenigingen, organisaties en scholen. Recentelijk trad onze
gemeente toe tot de UiT Pas Regio Gent. Dit betekent dat inwoners uit onze
gemeente ook mee kunnen genieten van het sport- en cultuuraanbod in Gent en
Merelbeke.
Ons woonbeleidsplan streeft naar een optimalisatie van de ruimtelijke kwaliteit. Een
gezond evenwicht nastreven tussen wonen, werken, mobiliteit enerzijds en natuur,
landschap, milieu anderzijds is ons streefdoel. De gemeente legt de nadruk op het
verstevigen van de eigen identiteit, het open en groen karakter van onze gemeente
dient bewaard en verstevigd te worden. De nood aan betaalbare en sociale
woningen wordt eveneens onderschreven.
Wij nemen eveneens onze verantwoordelijkheid in de strijd tegen de
klimaatopwarming. Vanuit die optiek hebben wij het klimaatactieplan
onderschreven. De maatregelen vervat in dit plan moeten de CO2-uitstoot en het
energieverbruik door de eindgebruikers verminderen.
Onze gemeente biedt de nodige rust en het nodige comfort voor onze inwoners. Dit
comfort zien wij vervat in verschillende actoren :
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v Sport & recreatie : een gezonde geest in een gezond lichaam
v Zinvolle vrijetijdsbesteding dmv cultuurbeleving
v Een milieuvriendelijke gemeente
v Het groene karakter van onze gemeente vrijwaren
v Kwaliteitsvol wonen
Enkele actiepunten :
Op vlak van sport & recreatie
-

Sportverenigingen verdienen blijvend de nodige ondersteuning,
subsidiëring en facilitering in hun verdere groei en uitbreiding.

-

Wij hebben oog voor de optimalisatie en uitbreiding van de
bestaande sportinfrastructuur.

-

Sportpark Bergenmeers is een paradepaardje in onze gemeente.
De signalisatie op de site kan beter, wij pleiten voor een duidelijke
bewegwijzering naar en aanduiding van de verschillende actoren
actief op de site. (sporthal, tennisterreinen, voetbal, jeugd- en
gemeenschapscentrum).

-

Het open terrein voor het Jeugd- en gemeenschapscentrum wordt
uitgebouwd als sport- en ontspanningsruimte en zal naast een klein
voetbalterrein eveneens speel- en recreatieruimte voorzien voor
(schoolgaande) jeugd en sporters. Wij zijn voorstander van een
brede invulling van het aanbod voor een ruimer publiek :
buitentoestellen voor senioren, mini outdoor basketveld,...

-

In deelgemeente Heusden koesteren wij de ambitie een sport- &
recreatiezone te ontwikkelen ter hoogte van de Nederbroekstraat
voor de herlocalisatie van het Heusdens voetbal en uitbouw van
bijkomende recreatiemogelijkheden.

-

Onze jeugd- en sportkampen bieden de nodige kwaliteit, deze
kwaliteitsvolle dienstverlening wordt bestendigd. De werkwijze waar
inwoners uit eigen gemeente met voorrang kunnen intekenen op
het aanbod houden we verder aan.
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-

Wij blijven trouwe partner in het ondersteunen van sportieve
succesformules zoals oa Heusdenkoers en staan open voor nieuwe
initiatieven.

op vlak van vrijetijdsbesteding d.m.v. cultuurbeleving
-

De invoering van de Uit-Pas wordt verder uitgebouwd en
gestimuleerd, verenigingen worden warm gemaakt om ook hier hun
steentje bij te dragen en op die manier Destelbergen en Heusden
op de kaart te zetten.

-

Het cultuur- en vrijetijdsaanbod stemmen we verder af op
verschillende leeftijdscategorieën zodat onze gemeente voor ieder
wat wils aanbiedt, zo dompelen bvb. de Artyshock kampen
jongeren reeds op jonge leeftijd onder in een kunstzinnig
cultuuraanbod, de week van de Amateurkunsten biedt een
platform aan de rijpere vrijetijdskunstenaar.

-

Verenigingen moeten kunnen rekenen op de nodige
communicatieve ondersteuning, wij denken hierbij aan een
tussenkomst d.m.v. flyers.

-

Ons gemeentelijk museum GEMUDES zetten we nog meer op de
kaart en geven wij een verdere uitstraling d.m.v. doelgerichte
tentoonstellingen.

op vlak van milieubeleid
-

Het klimaatactieplan heeft als streefdoel een CO² vermindering van
34% tegen 2030. Wij blijven hiervoor onze inwoners ondersteunen
d.m.v. het aanbieden van groepsaankopen en/of premies : vb.
zonnepanelen, premies voor renovatie van stookolietanks, premies
voor dakisolatie. Het renovatieproject “Wijkwerf Eenbeekeinde” kan
als succes bestempeld worden, dit soort initiatieven wensen wij
verder te zetten in andere wijken in onze gemeente.

-

Luchtkwaliteit belangt ons allen aan, daar waar metingen slechte
resultaten opleveren zetten wij in op duurzame oplossingen (oa
duurzame mobiliteit).
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-

Milieuzorg begint van jongsaf aan, onze MOS-werking (milieuzorg op
school) staat hoog aangeschreven. Destelbergen/Heusden heeft
hierin een voortrekkersrol, deze trend wensen wij verder te zetten en
blijven de scholen netoverschrijdend stimuleren en ondersteunen,
oa door natuureducatie, natuureducatieve wandelingen,
zwerfvuilacties, projecten op school, ...

-

In de strijd tegen zwerfvuil blijven wij sensibiliseren. Wij zijn
voorstander van zwaardere GAS boetes tegen zwerfvuill en willen
de invoering van statiegeld verder laten onderzoeken.

-

Ons partnership met de stad Gent in de intercommunale IVAGO
wensen wij te bestendigen, kwaliteit in onze afvalophaling en in de
dienstverlening op het recyclagepark blijft het uitgangspunt. Het
recyclagepark verdient een opwaardering, de diensten die aan de
bevolking aangeboden worden blijven behouden of worden
verbeterd.

-

Wij zijn van het principe “de vervuiler betaalt” en zijn voorstander
van een retributie op basis van het aangeboden gewicht.

-

Om het hergebruik - circulaire economie - te stimuleren heeft de
kringwinkel “Open Plaats” een vaste stek in onze gemeente
gevonden. We zetten nog meer in op het aanbieden van
herbruikbaar materiaal.

Op vlak van groene gemeente
-

Wij onderhouden en intensifiëren de samenwerking met
waardevolle partners mbt het groenbeleid in onze gemeente, wij
denken hierbij in eerste instantie aan Natuurpunt.

-

De gemeente behoudt het subsidiereglement mbt aankopen van
waardevolle gronden door Natuurpunt.

-

Het aanzicht van onze gemeente, het groene karakter van onze
vele kasteelparken dient gerespecteerd te worden, het
groenareaal dient op een efficiënte manier onderhouden te
worden (knotten, kandelaren,....).

-

Door onze samenwerking met Regionaal landschap willen wij werk
maken van het project “Rivierpark Scheldevallei” en zetten wij ook
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in op toerisme. Alle steden en gemeenten rond de Schelde (zo ook
Destelbergen en Heusden) krijgen een uniforme aanpak en
uitstraling, fiets- en wandelroutes worden gecreëerd en verbeterd
en een nieuwe herkenbare huisstijl wordt het uithangsbord. De
nabijheid van de Gentbrugse en Kalkense Meersen kan op die
manier versterkt worden zodat de wandelaar, fietser nog meer kan
genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft, vanuit
deze optiek zijn wij voorstander van de aanleg van fietsbruggen.
-

Samen met Regionaal landschap wensen wij ook in onze gemeente
de natuurgebieden herkenbaar te maken dmv onthaalpoorten met
een uniforme stijl, zitbanken, informatieborden, fietsenstallingen. De
locaties die wij hiervoor overwegen zijn : Damvalleimeer,
Schippershuis langs de Scheldekant, Stapsteen-Lagen Heirweg,
toegang natuurgebied ter hoogte van het toenmalige Kristalbad en
de Veerdreef/Scheldedijk.

-

Wat de problematiek van de Schelde betreft, blijven wij formeel.
Veiligheid en het behoud van de unieke natuurwaarden, fauna en
flora zijn prioriteit. Dit zien wij vervat in het behoud van de
getijdenschelde. Een verdere uitbouw en opwaardering van dit
gebied, een versterkinig van natuurwaarden leunen aan bij onze
visie en kunnen het groene karakter van onze gemeente nog meer
beklemtonen.

-

Een groene gemeente betekent rust. De geluidsoverlast van de
nabije E17 en R4 brengen we in kaart en werken naar gedragen
oplossingen. Wat de huidige problematiek mbt het viaduct E17
betreft zijn wij formeel, de overlast mag zich niet naar onze
gemeente overhevelen, wij pleiten ten stelligste tegen een
omleiding van het (zwaar) verkeer via de R4 en wensen nauw
betrokken te worden bij het verdere verloop van dit dossier, dit in
samenspraak met de betrokken buurgemeenten.
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Op vlak van wonen :
-

Destelbergen heeft een specifiek en uitgesproken karakter dat
gekenmerkt wordt door veel groen en openheid. Deze troeven
willen wij behouden.

-

Het gemeentelijk structuurplan en het woonbeleidsplan waarin de
visie en regels voor het gebruik van de ruimte vastgelegd werden,
blijven ons referentiekader.

-

Door het aanbod op vlak van woningtypologieën te verhogen
wensen wij meerdere doelgroepen te bereiken zoals starters,
alleenstaanden, senioren, socio-economisch zwakkeren, wij denken
hierbij aan compactere kwalitatieve woningen. Wij willen de
kwaliteit van het wonen behouden door de beschikbare ruimte op
een kwalitatieve en creatieve manier in te vullen.

-

De omgevingsanalyse toont dat er nog een te groot aandeel
woningen zijn die nood hebben aan transformatie m.b.t.
energiezuinigdheid, isolatienormen,... Projecten zoals Wijkwerf
Eenbeekeinde spelen hierop in, wij ondersteunen deze initiatieven
en zorgen er op die manier voor dat onze woningen “future-proof”
zijn.

-

Verplichte commerciële ruimtes onderaan bouwprojecten dienen in
de juiste context bekeken te worden, indien er geen toegevoegde
waarde is zien wij het nut van deze maatregel niet in.

-

Nieuwe verkavelingsprojecten spelen in op de vraag naar
betaalbaar wonen, bij het aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden (wij denken hierbij aan het gebied SintPietershofstraat in Destelbergen) moet er gestreefd worden naar
een aanvaardbare densiteit, een gewaarborgde mobiliteit en een
gedifferentieerde woningbouw waar ook aandacht is voor sociale
woningen. M.b.t. sociale woningbouw hanteren wij de Vlaamse
norm.

-

Het Sociaal Verhuurkantoor blijft een partner in het zoeken naar een
gepast aanbod aan huurwoningen
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-

Onze steeds ouder wordende bevolking verdient op vlak van
wonen de nodige aandacht, levenslang thuis wonen en de vinger
aan de pols houden op vlak van serviceflats zijn hierbij aan de orde.

IV.

Een sfeervolle gemeente - stimuleren van lokale handel en
ondernemerszin door het inzetten op lokale economie

Middenstanders, zelfstandigen, ondernemers,... zijn de draaiende motor van een
gemeente. Zij zorgen met hun vakkennis voor een gerichte aanpak en
dienstverlening. Zij zijn vaak ook de werkgevers op lokaal vlak.
De lokale economie heeft het de laatste jaren hard te verduren, webshops, het
internet, online dienstverlening, dumpingprijzen, ... het zijn factoren die het de
handelaars niet makkelijker maken.
Onze gemeente met de handelskernen Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde
biedt kwaliteit en service, wij gaan hier prat op en willen dit ook koesteren.
De eigenheid van onze gemeente biedt geen ruimte voor grote industrie, KMOzones en de lokale middenstand behoren wel tot onze doelgroep.
Wij beseffen evenwel dat een aantrekkelijke, levendige gemeente ook bevorderlijk
werkt voor het aantrekken van nieuwe handelaars en als gevolg ook meer volk
genereert.

Enkele actiepunten :
-

Het verfraaien van de handelskernen Destelbergen, Heusden en
Eenbeekeinde d.m.v. een uniforme en herkenbare uitstraling
(uniform logo, identiteitsversterkers, bebloeming, zitelementen).

-

Bovenvermelde handelskernen, meer specifiek
Dendermondesteenweg (Destelbergen), Tramstraat (Heusden) en
Dendermondesteenweg (Eenbeekeinde) verdienen een specifieke
aanpak mbt mobiliteit, parkeerdruk en leegstand met het oog op
een betere leefbaarheid van zowel handelaars als inwoners.

-

We blijven nazien op de netheid in onze handelskernen zodat we
blijvend kunnen winkelen in een propere buurt.
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-

Nadruk op proximiteit van ons winkelaanbod moet beklemtoond
worden, wij zetten in op de slogan die hiervoor door Unizo
gepropageerd wordt “ Denk globaal, koester lokaal”.

-

Parkeren in Destelbergen en Heusden blijft gratis , in drukkere straten
hanteren we de blauwe zone, hier wordt verder op toegekeken.

-

In de handelskernen worden bijkomende fietsenstallingen voorzien
waar mogelijk.

-

Het optimaliseren van de samenwerking tussen de
middenstandsverenigingen (Destelbergen & Heusden) onderling, wij
pleiten voor één middenstandsvereniging met één of meerdere
vleugels waarin de belangen van de handelaars behartigd worden.

-

We onderzoeken hoe we langdurig leegstaande panden en/of
gebouwen kunnen hergebruiken of herbestemmen. Wij denken
hierbij aan een overleg met de eigenaars mbt de huurprijzen, de
tijdelijke totstandkoming van pop-up stores.

-

In samenspraak en overleg met de middenstand willen wij de piste
van een wekelijkse markt (bloemenmarkt, andere concepten,...)
een kans geven, markten zorgen voor levendigheid in de
gemeente en genereren volk.

-

Een gids die alle zelfstandigen bundelt en promoot behoort
eveneens tot ons streefdoel.

-

Wij zijn voorstander van een samenwerking tussen middenstand en
gemeente in de organisatie van een jaarlijkse nieuwjaarsdrink,
alternerend in Destelbergen en Heusden. Deze drink verbindt alle
inwoners en brengt hen ook in nauwer contact met het bestuur van
de gemeente.

-

De uitbouw van de nieuwe KMO-zone Damstraat moet innovatieve
en vernieuwende bedrijven naar onze gemeente brengen,
bedrijvenparken dienen ook de nodige aandacht te hebben voor
hernieuwbare energie.

-

Bij werkzaamheden zien we nauwlettend toe op een duidelijke
communicatie met de middenstanders dmv een nieuwsbrief en
andere geijkte kanalen, ook aan bouwheren wordt vanuit het
gemeentebestuur gevraagd hier waakzaam over te zijn.
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V.

Een warme gemeente voor jong en oud - Welzijn voor allen

Onze maatschappij bestaat uit verschillende geledingen, wij zetten in op
(levens)kwaliteit van onze bevolkingslagen : (jonge) kinderen, tieners,
(jong)volwassenen, (groot)ouders, (jong)senioren, zorgbehoevenden. Tevens bieden
wij opvang en begeleiding aan jongeren die het moeilijk hebben en in
kansarmoede leven en bieden wij hulp in geval van werkloosheid of ziekte. Het
OCMW heeft in de voorbije legislaturen een reputatie opgebouwd die als voorbeeld
dient voor de ons omliggende gemeenten. De infrastructurele investeringen werpen
hun vruchten af zodat onze gemeente klaar is voor de uitdagingen van de toekomst
: het dagverzorgingscentrum De Triangel, het dienstencentrum De Reinaert, het
woon- en zorgcentrum Kouterhof, de aanpalende serviceflats en service studio’s
voor kortverblijf (herstel), Het Huis van het Kind (Villa Tuur). Het sociaal beleid willen
wij ingekanteld zien in alle beleidsdomeinen : sport, cultuur en welzijn. Wij zien
verschillende domeinen om het welzijnsverhaal te kaderen
v Onderwijs
v Ouderenzorg - zorgbehoevendheid
v Een sociale gemeente
v Ontwikkelingssamenwerking
v Dierenwelzijn

Enkele actiepunten :
Op vlak van onderwijs :
-

Onderwijs is de motor voor een evenwichtige opvoeding. Het
inzetten op onderwijs is van groot belang. Onze gemeente beschikt
over 7 basisscholen van diverse strekking (het gemeentelijk
onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en scholen van het
katholieke net). Het gemeentebestuur is inrichtende macht van 2
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scholen (Gemeentelijke Basisschool - Destelbergen, Sportbasisschool
- Heusden) maar breidt de dienstverlening volgens het principe van
het flankerend beleid uit naar alle andere scholen en zorgt op die
manier voor een gelijke behandeling, wij denken hierbij aan
initiatieven zoals naschoolse opvang, Sportsnack (sport na school),
mobiliteitsacties, zwerfvuilacties, MOS (milieuzorg op school –
initiatieven m.b.t. het klimaatcharter ondertekend door alle
basisscholen), natuureducatie.
-

Ook op de speelplaatsen zetten wij de subsidiëring voor “de
vergroening van de speelplaatsen” verder, op die manier worden
speelplaatsen ook een aangenamere plek.

-

“Mens sana in corpore sano”, gezonde voeding hoort thuis in de
onderwijssfeer, voeding en opvoeding gaan hand in hand, wij zijn
waakzwaam over een gezond en gevarieerd aanbod in de
schoolmaaltijden.

-

Na de renovatie en uitbreiding van de gemeenteschool in Heusden
is de gemeenteschool in Destelbergen aan zet, de gebouwen en
infrastructuur stoppen we in een nieuw kleedje. De onsluiting via de
parking van het Jeugd- en gemeenschapscentrum (JGC) moet oog
hebben voor de schoolgaande kinderen, mobiliteit en
bereikbaarheid dienen op elkaar afgestemd te worden.

-

De herinrichting van het JGC-terrein wordt in overleg met oa de
scholen uit het centrum aangepakt, dit terrein biedt een groene
long voor de schoolgaande kinderen. De scholen kunnen over dit
terrein – dat op een kindvriendelijke manier wordt ingericht –
beschikken.

-

Onze wereld is steeds in verandering en daar hoort het motto
“levenslang leren” bij. Ook naar volwassenenonderwijs hebben wij
de nodige aandacht, blijvend leren en je blijvend ontwikkelen
blijven we ondersteunen.

-

Huiswerkbegeleidingsprojecten en andere initiatieven om kinderen
weerbaarder te maken ondersteunen we verder.
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-

Scholen zijn best geplaatst om signalen van kinderarmoede te
detecteren, deze signalen dienen verder opgevolgd te worden ism
de sociale diensten, elk kind in armoede is er één te veel.

Op vlak van een sociale gemeente
Het welbevinden van mensen hangt samen met sociale cohesie, een sociale buurt
kan bijdragen tot het algemeen welbehagen, vanuit die optiek zijn buurtinitiatieven
een schot in de roos
-

Verenigingen, dekenijen, buurtcomité’s zijn een bindende factor in
onze samenleving en brengen mensen samen, zij genieten de
verdere ondersteuning van de gemeente.

-

Als gemeente blijven we ook samenwerken en inzetten op
jeugdverenigingen en jeugdondersteunende initiatieven.

-

Wij pleiten voor een jeugdhuis (Jeugdhuis Den Draai) met een
duidelijke vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen
actief in onze gemeente.

-

Op vlak van cultuur & sport stemmen wij het aanbod af op de
verschillende leeftijdsgroepen, voor ieder wat wils.

-

Door de inkanteling van OCMW in gemeente komen lokalen ter
beschikking, na een grondige inventarisatie dienen deze een
herbestemming te krijgen.

-

Vanuit die optiek vinden wij de timing rijp om werk te maken van
een optimaal kader voor zorg en welzijn. Een “Sociaal Huis” biedt de
mogelijkheid om de kwaliteit van het lokale welzijnsbeleid te
verbeteren en verbindt alle diensten en actoren die
zorggerelateerd zijn :

ü de administratieve sociale diensten (informati omtrent mantelzorg,
zorgpremies, huisvestingspremies, loopbaanonderbreking,
tijdskrediet, werkloosheidsuitkeringen, pensioenaanvragen,
vrijwilligerswerk, onthaalouders, UiT Pas, ...)
ü kind & gezin
ü het RAK (begeleidingstrajecten voor herintegratie, sociale
tewerkstelling)
ü het SVK (sociaal verhuurkantoor)
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ü spelers op vlak van zorg en welzijn (Drugpreventie, Kom op tegen
Kanker,...)
ü Volgens het decreet lokaal sociaal beleid maken de Huizen van het
Kind (Villa Tuur in Heusden) deel uit van een integraal beleid mbt
toegankelijkheid van de lokale sociale dienstverlening. De
dienstverlening naar jonge ouders en kinderen passen eveneens in
dit netwerk.
-

Het Sociaal Huis is een laagdrempelige toegangspoort tot het
inwinnen van allerhande informatie, op een zeer discrete manier
worden dossiers behandeld en verder gestroomlijnd naar de
betrokken instanties.

-

Aansluitend kan er met de vrijgemaakte ruimte eventueel werk
gemaakt worden van een buurthuis.

Op vlak van ouderenzorg - zorgbehoevendheid
-

Zonder enige twijfel heeft onze gemeente dé troeven in handen om
de vergrijzing op te vangen, alle voorzieningen zijn voorhanden :
zinvolle vrijetijdsbesteding in dienstencentrum De Reinaert,
dagverzorginig in de Triangel, woon- en zorgcentrum Kouterhof met
gesloten afdeling voor dementie, studio’s voor kortverblijf,
seniorenflats, mobiliteitsdienst voor het vervoeren van ouderen die
hulpbehoevend zijn.

-

Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente (decreet
Lokaal Bestuur) hevelen wij de zorggerelateerde dienstverlening en
ouderenzorg over naar de Zorgband Leie en Schelde.

-

De Zorgband is een samenwerkingsovereenkomst tussen 6
gemeenten (Destelbergen, De Pinte, Nazareth, Laarne, Merelbeke
en Provinicaal Zorgcentrum Lemberge) en bundelt de
zorgcomponent.

-

Het prijs-kwaliteit principe waar wij gedurende de vorige legislaturen
waakzaam over geweest zijn wensen wij verder te bestendigen.
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Op vlak van ontwikkelingssamenwerking
-

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
blijft een belangrijke partner in het Noord-Zuid verhaal. We blijven
onze inwoners sensibiliseren over het belang van deze
samenwerking.

-

Onze gemeente moet de titel van Fair Trade Gemeente opnieuw
veroveren en behouden. De Fair Trade campagne moet opnieuw
groeien en meer mensen bereiken die telkens de keuze voor Fair
Trade en lokale duurzame consumptie maken.

Op vlak van dierenwelzijn
-

Wij binden de strijd tegen zwerfkatten aan en verlenen graag onze
medewerking aan voorlichtingsprogramma’s m.b.t. sterilisatie.

-

Dieren horen niet thuis op kermissen, wij verlenen geen
vergunningen aan kermiskramen met pony’s

-

In het belang van de dieren zijn wij geen voorstander van vuurwerk.
Enkel op oudejaar staan wij een uitzondering toe en pleiten ook hier
voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk

-

Voor de hondeneigenaars zijn wij voorstander van
hondenlosloopweides zoals in de Kollebloem
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