Gemeentebelangen Avelgem
PROGRAMMA 2018
VISIE 2018-2030

Algemeen
Gemeentebelangen Avelgem gaat voor een ‘bruisend’ Avelgem met een bestuur dat
transparant, democratisch, correct en oprecht is voor alle burgers.
Centraal staat voor ons het principe: “Beschermen wat goed is; wat beter kan, nog
beter maken”. Kortom, niet zomaar alles overboord gooien, maar wat goed is:
bewaren, meenemen en nog beter maken; wat niet goed is, aanpakken en goed
maken!
Meer dan het huidige bestuur willen wij door participatie van de burger een draagvlak
creëren voor beslissingen om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.
Tijdens onze gesprekken met de burger (onze actie “gbA komt naar je toe”) mochten
we vaak de noodkreet horen dat Avelgem meer moet stralen!
Avelgem en zijn inwoners verdienen dit. Avelgem moet zijn rol als handelscentrum
terug opnemen. We moeten terug fier kunnen zijn om inwoner van Avelgem te zijn.
Avelgem heeft een nieuw ‘Elan’ nodig. Avelgem moet bovenal weer stralen!
Bij het ontwikkelen van ons programma houdt Gemeentebelangen rekening met de
“duurzame ontwikkelingsdoelstellingen” (ook gekend als de SDG’s of
“Sustainable Development Goals”) die op de top van de Verenigde Naties in New
York in september 2015 werden afgesproken. Deze 17 doelen zouden tegen 2030
bereikt moeten worden.
De kern van de 17 doelstellingen van deze agenda 2030 kunnen we samenvatten in 3
boodschappen: Verandering, integrale aanpak en inclusie: “we laten niemand
achter!”
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Om dit te bereiken hebben we een heel traject af te leggen, waarbij we 5 pijlers als
rode draad doorgeen ons beleid kunnen naar voor schuiven: sociaal, ecologisch,
welvaart/economie, partnerschappen en veiligheid, goed en deugdelijk bestuur en
sterke publieke diensten

1. SOCIAAL
•

Een economisch sterke gemeente mag geen synoniem zijn van een asociale
gemeente. Meer zelfs, aandacht voor de (lokale) economie moet hand in hand
gaan met sociale rechtvaardigheid, een bruisend jeugdbeleid, aandacht voor
gezondheid en welzijn.

•

Onze lokale overheid moet hét voorbeeld geven op vlak van vrijheid, diversiteit
en gelijke kansen. Onze beleid moet een katalysator zijn die onderwijs en
levenslang leren promoot (ook het kunstonderwijs).

•

Stimuleren van vrijwilligerswerk = samen zorgen voor een WARM Avelgem

•

Een sfeer van ‘we laten niemand achter’ promoten en stimuleren

•

Armoedebestrijding moet zijn op een volwaardige participatie aan de
samenleving zodat iedereen te volle kan genieten van alle sociale
grondrechten.

2. ECOLOGISCH
•

Duurzaamheid is een van de primaire doelstellingen van ons bestuur:
Aandacht voor het groen, de natuur

•

Landbouwbeleid koppelen aan dat van natuur- en waterbeleid

•

Aandacht voor de korte keten, de beleving van de boerenmarkt

•

Eerbied voor ons erfgoed en patrimonium

•

Prioriteit voor renovatie en minder voor nieuwbouw

•

Halt toeroepen en ontmoedigen van de drang naar hoogbouw

•

Investeren in aantrekkelijke open ruimte: Avelgem moet zijn landelijk karakter
bewaren; halt aan de ongebreidelde verkavelingsdrang

•

Gezinsvriendelijk en verantwoord woonbeleid

•

Speciale aandacht voor fietspaden: het verlenen van een prominente plaats
voor de fiets in ons verkeer: ecologie en economie hoeven geen tegenstanders
te zijn!
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•

Aandacht voor duurzaam omgaan met energie met het oog op de
klimaatopwarming

3. WELVAART/ECONOMIE
•

Mobiliteit: een ‘ondernemers-vriendelijk-verkeersbeleid’ met zowel aandacht
voor de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid als voor de vlotte bereikbaarheid van
de handelszaken. Een aangepast parkeerbeleid, aandacht voor de fietser en
ontsluiting van onze industrie moeten dringend aangepakt worden; het
voorzien van een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein ter ontlasting
van het centrum van Avelgem.

•

Fietspaden moeten afgescheiden worden van het zware vrachtvervoer en
aantrekkelijk gemaakt worden. Nieuwe tracés moeten aangelegd worden. Op
deze manier zullen inwoners korte afstanden eerder met de fiets overbruggen
dan met hun wagen.

•

Handel: oplossingen tegen de leegstand en aanwakkeren van beleving

•

Landbouw: Avelgem moet een landelijke gemeente blijven waar de landbouw
een voorname rol in speelt met behoud van kwalitatieve landbouwgrond

•

Toerisme: Van onze Scheldemeersen het visitekaartje maken voor wandel- en
fietstoeristen

4. VEILIGHEID, GOED EN DEUGDELIJK BESTUUR EN STERKE
PUBLIEKE DIENSTEN
•

Veiligheid verdient een absolute prioriteit.

•

Drugspreventie – streven naar een drugsvrij Avelgem

•

Openbare verlichting in functie van de veiligheid, aandacht voor veiligheid in
en rond drukke buurten of activiteiten

•

Aandacht voor de burger en zijn of haar wensen zorgt voor een gevoel van
welbevinden en tevredenheid

•

Heel speciale aandacht voor de veiligheid in ons verkeer. Onze dorpskernen
worden geterroriseerd door een overvolle verkeersas. Je houdt je hart vast,
elke dag dat je kind of kleinkind met de fiets vertrekt.

•

Voor jeugd & verenigingen: ter beschikking stellen van middelen voor het
organiseren van activiteiten en evenementen; op die manier kunnen we
optimaal gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten.
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•

Engagement om gedane afspraken en beloftes ook na te komen.

•

Aandacht voor gezinsvriendelijke accommodatie

•

Sensibiliseren van de bevolking rond duurzaamheid, brand, diefstal, drugs,…

•

Verdere optimalisering (klantgericht) van de gemeentelijke dienstverlening

•

Voorbeeldfunctie van het bestuur in het streven naar een ‘warm’ Avelgem

•

Stimuleren van burgerzin / burgerschap

•

Focus op buurtwerk en buurtinformatie;

5. PARTNERSCHAPPEN
Als gemeente sta je niet alleen. Samenwerken met andere gemeentes kan op veel
vlakken een echte meerwaarde zijn.
‘Samenwerken met’ kan een eerste grote stap zijn. Inspraak van de burgers in geval
van fusie is evident.
Naast samenwerking op bestuurlijk vlak kan er ook gekeken worden hoe we als
overheid nauw samen kunnen werken met de privé sector:
•

Een goede samenwerking met de buurgemeentes lijkt ons essentieel

•

Zo kunnen we als lokale overheid b.v. bemiddelen rond huisvesting en
verhuren van ‘haalbare’ woningen (samenwerking overheid en privé / “PPS”)

•

Samenwerken is een echte meerwaarde

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

4

Onze programmapunten linken aan dit breder kader is een oefening die we ook heel
overzichtelijk in een schema weer kunnen geven:

Voor meer informatie over de 17 SDG’s of de mogelijkheid om ze concreet toe te
passen,
verwijzen
we
graag
naar:
“Leidraad voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN Versie April 2016” van het VVSG.
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Documents/Leidraad SDGs Versie 201604.pdf

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

5

Concrete actiepunten van GBA bij de 5 pijlers (Visie 20182030)
1. SOCIAAL
Het sociaal huis in Avelgem biedt reeds een heel uitgebreide zorgverlening waarvoor
onze grote waardering en steun. Terwijl heel wat mensen hun weg vinden naar het
Sociaal Huis, opteren wij ervoor om in de toekomst de sociale werkers nog meer te
mobiliseren en zodoende mogelijkheden bieden om naar de klant toe te gaan.
Heden focust men zich voornamelijk op een zorgaanbod voor bejaarden,
hulpbehoevenden, mensen in armoede, leefloners en mensen met financiële
problemen.
1. In Avelgem bestaat evenwel nog geen centrum geestelijke gezondheidszorg
(CGG). Gemeentebelangen Avelgem wil dergelijk centrum in Avelgem
implementeren.
Een op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk
gezondheidsprobleem.
Mensen doen hiervoor vaak een beroep op psychologen/therapeuten maar dit is niet
voor iedereen financieel haalbaar.
Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) levert medisch-psychiatrische
en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met psychische problemen. Deze
hulpverlening wordt gesteund door Vlaanderen en is voor heel wat mensen financieel
toegankelijker.
Samen met andere partners, zoals onze gemeente, kan het CGG ook meewerken aan
projecten, gericht op specifieke doelgroepen of thema’s (bv. psychiatrische zorg in de
thuissituatie, vroegdetectie van psychiatrische stoornissen, Buddywerking
Vlaanderen, projecten rond familiaal geweld of kindermishandeling, projecten rond de
invoering van een eerstelijnspsychologische functie, alternatieve gerechtelijke
maatregelen, arbeidszorg …)
CGG kan ook ondersteuning en consulten bieden aan andere organisaties in de zorg
en hulpverlening zoals voorzieningen woonzorgcentra/rust- en verzorgingstehuizen,
CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) …
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2. Diversiteit, gelijkheid, vrijheid: sterke waarden binnen het sociaalliberale
gedachtengoed!
Gemeentebelangen Avelgem onderschreef ondertussen ook de 3 centrale
actiepunten van de campagne “stemmen 2018” die door Cavaria en de
regenbooghuizen op punt is gezet en dat mede geïnspireerd is door de SDG’s of
“Sustainable Development Goals: Leave no one behind!
•
•
•

Gender neutrale formulieren: screening en update van de gemeentelijke
documenten op genderneutraal of gender inclusief taalgebruik
Anti-discriminatiecharter in het gemeentelijk subsidiereglement;
Toekennen van het beleidsdomein gelijke kansen, en ontwikkelen van een
gelijkekansenbeleid met aandacht voor holebi’s en transgenders.

Gemeentebelangen ondersteunt naast deze actiepunten van Cavaria gelijke kansen
voor alle kwetsbare groepen.
3. We hebben een uitgebreid aanbod op vlak van onderwijs. Ook moet vanuit de
gemeente het levenslang leren ondersteund worden. We stellen dan ook voor om
leercheques of ander incentives te voorzien om onze inwoners aan te zetten om
op dit aanbod in te gaan.
4. In het licht van de vernieuwde wettelijke faciliteiten om vrijwilligerswerk met een
vriendelijke fiscaliteit te belonen wensen wij een pool van vrijwilligers te vormen
welke ook, met middelen van de gemeente ter beschikking kan gesteld worden
waar nodig voor publieke dienstverlening.
5. Opmaken van een beheerscontract met jeugd -en culturele verenigingen met het
oog op de organisatie van evenementen waarbij middelen ter beschikking gesteld
worden in ruil voor vooraf bepaalde meetbare engagementen;
6. Wonen: inzetten op kangoeroewoningen waar ouderen, alleenstaanden en
jongeren samenwonen (systeem Triamant)
7. De grote tuin die op een bepaald moment voor veel senioren een last wordt laten
gebruiken of onderhouden door mensen die geen tuin hebben. Dit brengt tevens
sociale contacten met zich mee en houdt de senioren in hun vertrouwde omgeving.
8. Armoedebestrijding: Hierbij moet zeker (verder) ingezet worden op 1)
investeringen in betaalbare sociale woningen 2) onderwijs en opleiding van
kansengroepen 3) ziektepreventie bij kansengroepen. Inspanningen moeten
resulteren onder meer in een drastische vermindering van het aantal kinderen dat
geboren wordt in armoede, een beperking van de laaggeletterheid en op het vlak
van huisvesting in een substantiële verhoging van de woonkwaliteit.
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2. ECOLOGISCH
•

Bij toekomstige bouwprojecten zullen we erop toe zien dat open ruimtes
gekoesterd worden en evenwichten met natuur (vb. groendaken voorzien
op appartementen – verplichte aanleg van groenparking- voldoende
buffering voor water) worden gerespecteerd en/of hersteld.

•

We promoten renovatie van de woningen met bijstand van een
renovatiecoach die door de gemeente ter beschikking gesteld wordt.
Gemeentebelangen promoot ook de ingrijpende energetische renovatie
(IER) waar vermindering van onroerende voorheffing of verlaging
registratierechten kan verkregen worden.

•

Met het oog op de klimaatopwarming willen we speciale aandacht voor het
duurzaam omgaan met energie in onze openbare gebouwen, zowel voor de
nieuwe als de bestaande; inzetten dus op energiezuinige verwarming en
verlichting. Streven naar bijna energie neutrale (BEN) gebouwen.

•

Luchtvervuiling : minder hoge en dichte bebouwing waar veel verkeer stopt
en vertrekt zodat er meer geventileerd wordt ( zgn. street canyons), door in
te zetten op meer groene en open ruimtes in het centrum. Verlenen van
een prominente plaats voor de fiets in ons verkeer:

•

Openbare wandel -en fietsinfrastructuur dienen voorzien te worden van groene
gordels en kleine landschapselementen; natuurlijke vuilbakken die esthetisch
opgaan in het landschap en zo de vervuiling tegengaan

•

Aanleggen van een grote vijver in de buurt van het sportcentrum om deels de
voetbalterreinen te voorzien van water in droge periodes, die mede een buffer
kan zijn in tijden van extreme droogte en tegelijk kan dienen voor de
hengelsport en recreatie. Deze vijver kan omgeven worden door goed
onderhoudbaar groen om zo een parkfunctie te creëren en tevens dienstig voor
jogging (Finse piste).

•

Een groenbuffer aanleggen langs de Rijtgracht zodat het industrieterrein
natuurlijk wordt afgescheiden van de woonkern.

•

Een mooie en propere gemeente zal de inwoners bewegen tot meer respect.
Zwerfvuil moet te allen tijde aangepakt worden. Ook meer inzetten op het
onderhoud in en rond monumenten alsook rond de begraafplaatsen wat
voor veel burgers heel gevoelig ligt. Daarvoor zijn we bereid de nodige
middelen vrijmaken.

•

Inzetten op groenparkings in het centrum (de parking rond de hoofdkerk
vergroenen zodat deze meer past in de omgeving), die in het geval ze leeg
staan, toch mooi en natuurlijk ogen.

•

I.p.v. bouwvallige huizen te vervangen door appartementen in het centrum,
meer inzetten op groene plekjes die het centrum aangenamer maken.
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•

Meer hernieuwbare energiebronnen, eventueel met participatie van de
burgers door
middel
van
het
opzetten
van
coöperatieven.
(zonnepanelen op openbare gebouwen/kerken/schoolgebouwen)

3. WELVAART EN ECONOMIE/MOBILITEIT

1. Kortetermijnoplossingen mobiliteit voor de zwakke weggebruiker:
•

Een fietspad langs de Rijtgracht tussen o.a. Spikkerelle en de Etienne
Balcaenstraat (met eventuele fietstunnel onder Etienne Balcaenstraat naar de
landbouwweg die uitkomt aan Gilbratar om dan de Doorniksesteenweg te
vervolgen tot in Outrijve en Bossuit) moet worden doorgetrokken om zo de
cultuursite -de zorgsite - de sportsite voor fietsers/wandelaars bereikbaar
te maken zonder dat men met het zwaar vrachtvervoer geconfronteerd wordt
op de Doorniksesteenweg. Op die manier kan men veilig van de sportclub naar
de muziekschool fietsen en omgekeerd.

•

Een fietspad aanleggen vanuit Kerkhove aan het voormalig voetbalterrein en
dit tot aan de Waterhoek in Rugge, dit in overleg met Watergroep en Vlaamse
Landmaatschappij. Hierdoor kan men op een veilige manier van Kerkhove naar
het centrum fietsen en fietst men toch langs de bebouwde kom wat dan ook
weer goed is voor de sociale controle en veiligheid.

•

Daarnaast dient veel meer ingezet te worden op goed onderhouden en veilige
fiets- en voetpaden; niet alleen plannen maken maar ze ook concreet maken
door plannen sneller uit te voeren.

•

Fiets-en voet oversteekplaatsen op drukke wegen moeten duidelijker zijn
door het creëren van “poorten” (vb. feller verlicht). Het bestaande masterplan
rond verlichting moet dan ook vlugger uitgevoerd worden.

•

Bestaande trage wegen onderhouden en waar nodig herstellen, en vooral traag
houden, uitwijkmogelijkheden voorzien op de landelijke wegen.
Sluipverkeer in bepaalde woonwijken ontmoedigen door het plaatsen van
paaltjes.
Geen vrachtverkeer tijdens de spitsuren van de scholen (tussen 8u-9u/
15u45-17u).




2. Lange termijn oplossingen:
•

Op lange termijn moet werk gemaakt worden van de ontsluiting van de
industriezone en de doortocht van zwaar vervoer door al onze dorpskernen.
Hiervoor zitten we samen met onze buurgemeenten, bovenlokale overheden
en ondernemers; gesprekken dienen hiervoor in het voorjaar van 2019 te
worden opgestart!
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•

Nog meer inzetten op waterverkeer via de Schelde en transport over de weg
ontmoedigen.

•

In het centrum zelf (Doorniksesteenweg) dienen de voetpaden breder gemaakt
te worden. Kleine groenparkings creëren in het centrum.

3. Welvaart/Toerisme/Economie
•

Toerisme: corridors vanuit de dorpskernen naar de Scheldemeersen.

•

De Scheldemeersen in het centrum voorzien van trekpleisters (bv. Land Art)
en rustplekjes (banken) met her en der kleine landschapselementen. Dit alles
in samenspraak met de landbouwers-eigenaars.

•

De Rijtgracht aan het evenemententerrein accentueren, “Avelgem Plage”
creëren door verlaging van de boorden waar men “pootje kan baden”…

•

In samenspraak met handelaars en landbouwers wensen we op een
marktconforme wijze de korte keten te promoten. Zo kunnen we met
streekproducten de lokale consument bekoren d.m.v. lokale markt in een
overdekte plaats met drank en eetstandjes.

•

Het opstellen van een algemeen landbouwplan waar o.a. het
landbouwgebied wordt vastgelegd en enkel daartoe bestemd kan zijn. Hierbij
dienen de mogelijks vervuilde gronden op de lijst van OVAM herbekeken te
worden zodat er geen onnodige laboratoriumkosten dienen worden gemaakt
door de landbouwer bij eventuele verkoop of overname.

•

Opstellen van een register van niet bevuilde gronden in samenspraak met
landbouwers en deskundigen.

•

Daarnaast moeten de grachten en waterlopen optimaal en tijdig geruimd
worden.

•

Opmaak van een centrumplan in samenspraak met de handelaars.
Gemeentebelangen wenst middelen vrij te maken waarbij een fulltime kracht
zich bezighoudt met de ondersteuning van handel-economie en evenementen.
Deze persoon is tevens de vertegenwoordiger vanuit de gemeente in de vzw
8580. Werken met premies, eventuele verlaging van de onroerende
voorheffing en huursubsidies voor startende ondernemers onder strikte
voorwaarden (tegengaan leegstand).
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4. VEILIGHEID, GOED EN DEUGDELIJK BESTUUR EN STERKE
PUBLIEKE DIENSTEN
1. Goed en deugdelijk bestuur en sterke publieke diensten
•

Mobiliteitsmogelijkheden voorzien voor bepaalde evenementen zoals de
wekelijkse markt, activiteiten van verenigingen, of op bepaalde culturele of
sportieve hoogdagen door bv. occasioneel busvervoer te voorzien vanuit de
deelgemeenten.

•

Georganiseerd vervoer op bepaalde dagen of tijdstippen voor hulpbehoevende
burgers uit de deelgemeenten van en naar de gemeentelijke diensten.
Inzetten op digitalisering van het gemeenteloket zodat de burger (generatie
Z) online, wanneer hij dit wenst, documenten kan aanvragen, downloaden…

•

•

Dienstverlening aan het loket behouden voor mensen die digitaal niet actief
zijn.

•

Aangepaste openingsuren van het gemeenteloket zodat ieder de mogelijkheid
heeft om naar het gemeentehuis te komen.

•

Warm onthaal voor alle burgers in het gemeentehuis

•

Een modern containerpark waar aanhangwagens zijn toegelaten en waar de
vervuiler betaalt.

•

Flexibelere en menselijkere opvolging inname openbaar domein door diverse
aannemers – niet direct verbaliserend optreden

•

Kortstondige parkeerplaatsen voorzien in de omgeving van horeca waar
ouderen, rolstoelgebruikers, zwangere vrouwen zo dicht mogelijk bij de ingang
kunnen gebracht worden alvorens een verdere gelegen parkeerplaats in te
nemen

•

De EVENT-TRADE-ambtenaar is het aanspreekpunt voor handelaars,
zelfstandigen, organisatoren en diverse verenigingen

•

Terug een uitgangsbuurt (opwaardering van de stationsbuurt) en in de
zomermaanden open podia met activiteiten, het evenemententerrein meer
benutten voor evenementen in de zomer en ten dienste van privéorganisatoren zoals de socioculturele verenigingen, jeugd- en
sportverenigingen en buurtcomités. Dit alles met in acht name van de
reglementering rond geluidsoverlast alsook betere omkadering met minder
intense regelgeving.

•

Het voormalige stationsgebouw is waardevol erfgoed en dient volledig
gerenoveerd te worden. Het kan deels gebruikt worden als lokaal en opslag
van waardevol erfgoed door GOKA. Daarnaast kan horeca hier gestimuleerd
worden om wachttijden op de bus aangenamer te maken.

•

Het recent aangekochte kasteel in de Kasteelstraat dient volledig
gerenoveerd te worden. In samenspraak met deskundigen opteert GBA
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ervoor de ingang van het kasteel te verplaatsen naar de achterkant, met zicht
op Spikkerelle. Via een plein wordt de verbinding gemaakt tussen het kasteel
en Spikkerelle. Dit plein kan voorzien worden van fonteintjes en dient tevens
als ontmoetingsplaats. Naast de muziekschool wil GBA ook de kunstacademie
centraliseren in dit gebouw. Op die manier wordt de cultuursite gecreëerd.
•

Uitbreiden van de sportinfrastructuur op de sportsite:
o

Huidige sporthal efficiënt en duurzaam renoveren (cfr. Dak)

o

Uitbreiden van de sporthal ten behoeve van de sportverenigingen;
eventueel in combinatie van een privé-fitnessclub (Privaat publieke
Samenwerking (PPS))

o

Overdekte tennisvelden tijdens de winter (PPS)

o

Finse looppiste met uitwerking van een vijver in de omgeving van de
sportcentrum Ter Muncken / Rijtgracht (zie ook in puntje 2.2);

o

Aanleggen van een 2de kunstgrasveld op het 1ste plein van het
voetbalcomplex

o

Meer middelen inzetten voor onderhoud en behoud voetbalplein in
Outrijve voor de amateur voetbalclubs

o

Aandacht voor de viswaters ten behoeve van de hengelsport, in
samenspraak met Natuur en Bos en Natuurpunt (KerkhoveWaarmaarde -Rugge).

•

Inzetten op deelgemeente Kerkhove en verbetering van de infrastructuur door
o.a. nieuw te bouwen OC Kerkhove met keuken voor kookworkshops, overleg
met de Kerkhovenaren aangaande de toekomst van de kerk.

•

Koepel of overkapping met doorzichtig materiaal op de kerk in Bossuit zodat
meer events kunnen plaats vinden bij slecht weer.

•

Op vraag van buurtbewoners buurten opfrissen in Groot-Avelgem en
aantrekkelijk maken met bv. petanquebaantjes, trapveldjes, speelhoekjes waar
jeugd vrij kan spelen, banken her en der, alles in nauw overleg met de
buurtverantwoordelijken; dit creëert sfeer in de buurt…

•

Invoeren van een inspraaktoets bij grote infrastructurele beslissingen
ondersteund door deskundig advies.

•

Implementeren van een hedendaags personeelsbeleid in onze gemeentelijke
diensten met focus op people management waar vooral vanuit de basis wordt
gewerkt. Gelukkige en gemotiveerde werknemers stralen energie uit en dit ten
goede van de burger.

•

Het beleid zoekt niet steeds naar het oplossen van problemen maar wil eerder
vertrekken van het positieve en hierop verder bouwen. Het is een andere
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manier van werken waar men de zaken benadert vanuit een waarderende
invalshoek.Dit ten aanzien van burgers maar ook van het gemeentepersoneel.
•

Een nauwere band tussen burger en beleid. Het gemeentehuis behoort toe aan
alle burgers en het welbevinden van de burger primeert.

2. Veiligheid
•

Veiligheid op de weg primeert voor elke weggebruiker.

•

Alle wegen tijdens vriesdagen gestrooid voor 7u30 s’ morgens.

•

Gemeentewegen dienen perfect onderhouden worden, fietspaden beter
afschermen van de rijweg.

•

Meer camera’s op de invalswegen van onze gemeente.

•

Meer politiecontrole op straat tijdens de spits en de schooluren.

•

Slimme verlichting op druk bereden fietspaden.

•

Inzetten op sociale controle

•

Drugs- en alcoholproblematiek concreter aanpakken door meer anonieme
controles rond de schoolomgeving en in de weekends in de uitgangsbuurten.
Verder inzetten op frequentere sensibilisering in de scholen dit in
samenwerking met het Centrum Geestelijk Gezondheidszorg.

•

Ledverlichting op de openbare weg en op welbepaalde tijdstippen verlichten
in functie van de (subjectieve) veiligheid.

5. PARTNERSCHAPPEN
•

Meer overleg met de
overschrijdende projecten

•

Samenwerking met buurtgemeenten inzake afvalinzameling

•

Privaat Publieke samenwerkingen promoten voor grote investeringen

•

Nauwere samenwerking met bovenlokale overheden

•

Ook op niveau van de gemeente partnerschappen aangaan met je
inwoners/verenigingen.

buurtgemeenten

voor

realisatie

gemeente
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Ons antwoord op 5 pertinente vragen gesteld door de pers
Een open beleid, waarin inspraak van de burger centraal staat, nastreven is een van
onze doelstellingen. Dit sluit echter niet uit ook te beschikken over een eigen visie. Op
‘de 5 pertinente vragen’ rond het gemeentelijk beleid die ons door de pers werden
voorgelegd, hebben we dan ook onze visie geformuleerd.

1. Ondernemers willen centrumplan om hoge winkelleegstand van 16,1 procent
terug te dringen en willen in dat kader ook een schepen van Economie. Hoe
leegstand aanpakken?
Het winkelen an sich is veranderd. We moeten als beleidsmakers gevoelig zijn voor
deze trends en dus meer inzetten op een aangename winkelomgeving- en beleving,
door o.a. het verbreden van de voetpaden in de Doorniksesteenweg, het aanleggen
van groene plekjes en kleine groenparkings her en der i.p.v. steevast in te zetten op
nieuw-hoogbouw in het centrum.
gbA zette recent een leegstandactie op door eigenaars van leegstaande panden en
potentiële gebruikers met elkaar in contact te brengen. De invulling van de panden gaf
aan de Doorniksesteenweg meteen een positieve en bruisende sfeer. Dit vereist wel
een grote inzet en meer middelen om dit proces op gang te trekken maar het moet.
Niets komt van zelf.
In een gemeente zoals Avelgem moeten winkels die lange tijd leeg staan nieuwe
functies krijgen, zoals bv. wonen, horeca, kleinschalige dienstverlening maar evenzeer
pop-up concepten, het uitwerken van een pop-up reglement is dus 1 zaak.
Dit idee van tijdelijke en creatieve pop-up zaken kaderen in een geheel van een goed
doordacht handelsbeleid. Dit kan door een uitgewerkt handelspandenfonds voor
nieuwe initiatieven of starters financieel ondersteunen in de vorm van premies of
fiscaal interessante voordelen (vb. vrijstelling betaling onroerende voorheffing in de
1ste 2 jaar of het wegvallen van huurtarieven in ruil voor renovatie en kosten van
elektriciteit,…). Er zijn interessante en goede praktijken in onze buurgemeenten en
steden waar we de mosterd kunnen halen.
Naast een schepen van (lokale) economie en evenementen moet de gemeente
inzetten op voldoende personeelscapaciteit met een duidelijk mandaat om zich
maximaal bezig te houden met handel en beleving. Deze laatste is dan ook het
aanspreekpunt voor allerhande initiatieven en dient dus ook als vertegenwoordiger van
de gemeente deel uit te maken van de vzw 8580. Samen met de handelaars wordt
een centrumplan uitgewerkt bij het begin van de volgende legislatuur. Dit centrumplan
is allesomvattend. Naast de beleving en het realiseren van goede evenementen moet
ook het ruimtelijke aspect en het mobiliteitsaspect worden mee bekeken. Het moet
meteen in de roos zijn. We zullen hierin lukken indien onze lokale handel opnieuw het
gevoel krijgt van waardering en appreciatie, de klanten niet alleen voor de kwaliteit,
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originaliteit van hun producten naar de lokale handel komen maar ook voor de
aangename sfeer, het menselijk contact, de aangename omgeving om te wandelen en
te shoppen.
Lokale economie en evenementen horen samen; hoe meer te beleven valt in een
gemeente hoe meer dit de lokale handel en de uitstraling van de gemeente ten goede
komt.

2. Avelgem heeft volgens Unizo nood aan aantrekkelijke woningen voor jonge
tweeverdieners. Wat zeggen politici? En wat met het opofferen van natuur-en
landbouwgrond voor bebouwing?
gbAvelgem wil af van die “obsessie” van de huidige meerderheid naar steeds meer
inwoners en meer appartementen; gbAvelgem hecht veel meer aan het behoud van
het landelijk karakter van Avelgem; nieuwe inwoners moeten niet in “nieuwbouwwoonkazernes” of in nieuwe verkavelingen in nieuw aangesneden open ruimtes; wel
moet de dorpskern aantrekkelijker gemaakt worden met de bestaande, dringend te
renoveren, woningen. In het centrum moeten kleinhandel op wandel en fietsafstand
gepromoot worden.
Het zeer schaars geworden natuur- en landbouwgebied mag uiteraard niet langer
opgeofferd worden, integendeel, waar mogelijk uitgebreid en geherwaardeerd.
gbAvelgem heeft de obsessie van de huidige meerderheid om de kaap van 10000
inwoners te halen, nooit begrepen. Avelgem moet zijn landelijk karakter koesteren,
door het contact met het water, de natuur, (met de ouderenvoorzieningen midden in
de natuur, de spelende jongeren in het groen), sterker te ondersteunen. Het nog
beschikbare groen moeten we dringend beter benadrukken. Door bv. een hoekje met
Japanse kerselaren te voorzien met bankjes zodat kinderen die met hun ouders uit het
woonzorgcentrum, hun wandeling kunnen afwisselen met een rustmoment in de mooie
natuur van de Scheldemeersen. Avelgem heeft zoveel moois om trots op te zijn maar
we plaatsen het niet genoeg in de verf. Enkel zo wordt het aantrekkelijk wonen voor
jonge tweeverdieners en worden mooie woningen van vroeger in het centrum
gerenoveerd en komen deze tot hun recht. Respect voor wat er is en was brengt
Avelgem opnieuw terug tot zijn landelijke uitstraling van weleer.

3.1. Nieuw mobiliteitsplan op komst: zo wordt er gedacht aan eenrichting in
Kerkstraat naar Sint-Martinuskerk (meer ruimte voor fietsers), eenrichting in
Leopoldstraat omdraaien naar Doorniksesteenweg, fietsstraten in Leopold- en
Kasteelstraat en zo meer. Maar wat met het ontmoedigen van zwaar verkeer in
doortocht Avelgem? Wat zeggen politici?
Voor GBA gaat het niet zozeer om al of niet eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat. GBA
wil een sterke visie op hoe we omgaan met het centrum en haar diverse noden. Bij
eenrichtingsverkeer blijft er nog steeds een aanzuigeffect voor verkeer bestaan,
hetgeen de schoolgaande jeugd hindert of onveilig maakt. Iedereen kan zich wel
inbeelden dat het er hier ’s morgens rond 8:15 uur en ’s avonds om 16 zeer hectisch
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aan toe gaat. Bovendien is het niet bepaald veilig om het verkeer langs een straat te
sturen waar veel leerlingen zowel te voet als per fiets passeren.
Als we een sterke visie ruimtelijk uitwerken is het van belang dat we de Kerkstraat zien
als een centrale locatie, een plaats waar mensen willen samenkomen, zeker in het
weekend. Het heeft meer potentie dan we nu ervaren. Ruimtelijk moeten we hier dus
op inzetten. Waarom niet een knip realiseren in de lente tot het zomeruur, of in het
weekend…waardoor we als bezoeker rustig iets kunnen drinken op een terras, zonder
opgeschrikt te moeten worden door snelheidsduivels, die passeren. Zo kan het een
plaats worden waar in het weekend tal van activiteiten op straat kunnen plaatsvinden,
denk maar aan een speelstraat voor de jonge kinderen, een markt, een klein optreden
dat zorgt voor een fijn zomers gevoel dat jongere mensen aantrekt…!"

3.2. Maar wat met het ontmoedigen van zwaar verkeer in doortocht Avelgem?
Aan de centrumbewoner, welke dagelijks met dit zwaar vrachtvervoer geconfronteerd
wordt, is het gemeentebestuur zeker compensatie verschuldigd. Andere
buurgemeenten zijn er al lang in geslaagd alternatieven voor zwaar vrachtvervoer door
de dorpskern te ontwikkelen.
Met de omliggende gemeenten moet overleg gepleegd worden om alternatieve
ontsluiting te voorzien; de tonnagebeperking aan Waalse zijde moet opgeheven
kunnen worden door een verbetering van het wegennet naar de snelwegen aldaar,
desnoods mede op kosten van Vlaanderen. Een ander alternatief zou een doorsteek
kunnen zijn aan de andere zijde van de Schelde naar het nieuwe industrieterrein van
Ruien; tenslotte kan ook een ontsluiting worden voorzien langs het Kanaal BossuitKortrijk, waar nu reeds het IMOG-afvalpark Moen is gevestigd, hetwelk eveneens
snakt naar betere ontsluiting.
Het ontmoedigen van zwaar verkeer in het centrum is voor de buurgemeente
Zwevegem bijvoorbeeld wel gelukt door het realiseren van een alternatieve route. Voor
Avelgem is dit essentieel om de veiligheid van onze kinderen en jongeren te
garanderen die dagelijks naar school moeten gaan. Vergeet niet dat Avelgem niet
alleen 2 grote scholengroepen heeft die onderwijs bieden aan jongeren tot en met 18
jaar. De impact van het industrieterrein in het prachtige natuurgebied de
Scheldemeersen en op de dorpskern van Avelgem is nooit voorzien geweest; Het
maakte het aangenaam boodschappen doen bij onze lokale middenstand, die
overigens uitstekende kwaliteit aanbiedt, lastig; het zware vrachtvervoer dat door deze
kern raast maakt het er voor ouderen en kinderen met hun fiets levensgevaarlijk. We
moeten hier inzetten op volwaardige alternatieven en samen met de bevolking kijken
naar betere oplossingen, ook al zal dit maar kunnen in overleg met buurgemeenten en
met andere overheden.
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4. Wordt het geen tijd voor recreatie in de Scheldemeersen, om het
natuurgebied meer bekend te maken? Of zal dat de Scheldemeersen te veel
belasten? Graag jullie mening
De Scheldemeersen is de ruwe diamant van het Avelgemse natuurgebied. Ruimtelijk
zijn deze meersen nu nog een “poespas”; groenverbindingen vanuit het centrum
moeten uitgewerkt worden en de Rijtgracht en de oude Scheldearmen moeten meer
in de verf komen.
Op termijn moeten we de Scheldemeersen meer durven promoten als een pareltje
voor natuur en rust. De recreatie op het evenementengebied is nu meestal in
ongebruik. Een jammer gegeven wetende dat de lokale horeca en de recreanten wel
kunnen varen bij een toename van het gebruik. Infrastructuur voor recreatie en
“genieten” moet aan de gebruiker-toerist de indruk kunnen bieden dat de
Scheldemeersen ook een stukje van hem zijn, eerder dan van een organisatie, een
overheid; daarom plaatst men bijvoorbeeld een BBQ-stel beter midden in de natuur
dan aan de Spikkerelle.
Als Gemeentebelangen willen we onze schouders zetten achter de organisaties die
activiteiten willen organiseren in de Scheldemeersen. Daarnaast willen we ook de
initiatieven aanmoedigen en samen een kader uitwerken voor een optimale organisatie
van hun project. Natuurlijk moeten we hierbij ook rekening houden met de plaatselijke
natuur en landbouw. Zo zal er ingezet worden op een intensievere communicatie
tussen de gemeente en natuurpunt/lokale landbouw. We zien deze partners als
essentieel, om een zowel ecologisch duurzaam als recreatief beleid uit te werken. Bij
een intensiever gebruik van de Scheldemeersen zal het ook noodzakelijk zijn om de
afval die recreanten met zich meebrengen, op te bergen. Daarom zullen er ook extra
(alternatieve natuurlijke?) vuilnisbakken komen om deze ballast op te vangen.
Daarnaast moeten ook de impact op de lokale flora en fauna niet uit het oog verloren
worden. Er kan gewerkt worden met natuurzones waar de natuur overheerst. Er zal
optimaal ingezet worden op goed verzorgde wegen voor fiets en wandelverkeer, om
zo het wandel en fietsgenot te garanderen. Het is voor Gemeentebelangen prioritair
om van de Scheldemeersen een trekpleister te vormen voor natuurliefhebbers en
recreanten. Voor de inwoners van Avelgem kan de Scheldemeersen dan weer dienen
als rustpunt uit het drukkere centrum van Avelgem. Waar er plaats is om te genieten
van stilte en de schoonheid van de natuur.

5. Reeds veel wordt er gedaan in Avelgem ter bestrijding van de kansarmoede,
zijn er binnen jullie partij concrete plannen om dit stijgend probleem nog meer
te verhelpen?
Bij het ontwikkelen van ons programma houdt Gemeentebelangen rekening met de
“duurzame ontwikkelingsdoelstellingen” (ook gekend als de SDG’s of
“Sustainable Development Goals”) die op de top van de Verenigde Naties in New
York in september 2015 werden afgesproken. Het eerste doel betreft GEEN
ARMOEDE! Alle doelen zouden tegen 2030 bereikt moeten worden.
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De kern van de 17 doelstellingen van deze agenda 2030 kunnen we samenvatten in 3
boodschappen: Verandering, integrale aanpak en inclusie: “we laten niemand
achter!”
Met deze gedachte wil Gemeentebelangen dan ook zeker en vast inzetten op
kansarmoede. Hierbij moet dan ook zeker (verder) ingezet worden op 1)investeringen
in sociale woningen 2)onderwijs en opleiding van kansengroepen 3) ziektepreventie
bij kansengroepen.
De Vlaamse overheid legde eerder, samen met de sociale partners en het
georganiseerde middenveld, concrete doelstellingen voor Vlaanderen vast in een
Pact 2020. Het betreft resultaten van investeringen in sociale woningen, onderwijs en
opleiding van kansengroepen, ziektepreventie bij kansengroepen, … Die
inspanningen moeten resulteren onder meer in een drastische vermindering van het
aantal kinderen dat geboren wordt in armoede, een beperking van de
laaggeletterheid en op het vlak van huisvesting in een substantiële verhoging van de
woonkwaliteit.
Het aandeel van de bevolking dat een woning betrekt met twee of meer structurele
gebreken en/of een gebrek aan basiscomfortmoet omlaag.
In Avelgem wordt inderdaad reeds fel ingezet op controle van sociale huurwoningen
door de sociale dienst in samenwerking met de energiesnoeiers. Deze laatste zorgen
voornamelijk om d.m.v. kleine ingrepen huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast
zijn er nog steeds betaalbare sociale huurwoningen tekort als je de wachtlijsten
bekijkt. gbA Avelgem pleit sowieso voor renovatie van bestaande woningen i.s.m.
sociale huisvestingsmaatschappijen of op basis van publiek – private
samenwerkingen.
Deze kunnen eventueel ingericht worden als meergezinswoningen. gbA opteert ook
om geen “wijken” te creëren waar enkel sociale huurwoningen gevestigd zijn. Beter is
om deze woningen her en der in onze gemeente te verspreiden. Sociale controle –
integratie -inclusie lijkt ons een beter gegeven.
Verder moet zeker ingezet worden op voldoende onderwijs en opleiding van
kansengroepen. Zoals Nelson Mandela het ook mooi verwoord : “Education is the
most powerful weapon which you can use to change the world”.
Desnoods dienen middelen vrijgemaakt worden om deze groep van mensen alle
kansen te geven zich te scholen. Samenwerking met de scholen is hier dan ook van
groot belang. Via het sociaal huis dient ook dit volledig te worden opgevolgd en
specifiek op doelgericht buurtwerk.
Ziektepreventie is een derde pijler in de aanpak van kansarmoede. Ook daarop moet
de gemeente inzetten, dit i.s.m. Kind en Gezin die reeds actief is in onze gemeente.
Dit alles kan alleen nog versterkt worden door nauwere samenwerking en overleg
met de lokale huisartsen die hierin een belangrijke rol kunnen vervullen.
Indien al een antwoord kan gegeven worden aan deze 3 pijlers is de kans op het
vinden van een goede job veel hoger. Deze 3 pijlers zijn basisvoorwaarden.
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Algemeen kunnen we dus besluiten dat de gemeente ten volle dient in te zetten op het
wegwerken van kansarmoede en dit in samenwerking met de verschillende
gespecialiseerde diensten en partners. Het toelaten van armoede is een schending
van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een
volwaardige participatie aan de samenleving zodat iedereen te volle kan genieten van
alle sociale grondrechten.
We leave no one behind!

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

19

