VERKIEZINGSPROGRAMMA - 14 oktober 2018
'LEBBEKE, waar het goed leven is'
Verder doen. Met vernieuwing.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
De voorbije zes jaar werd, onder impuls van onze mandatarissen, heel wat gerealiseerd van de punten uit
het inhoudelijk bestuursakkoord die wij vanuit CD&V Lebbeke belangrijk vonden. Het bestuursakkoord kan u
nalezen op de website van de gemeente Lebbeke.
Het partijbestuur van CD&V Lebbeke keek vooruit en werkte aan de vernieuwing en de verjonging van de
partij. Het resultaat mag gezien worden. Een prachtige ploeg van 25 gemotiveerde kandidaten. Een mooie
vertegenwoordiging van iedere deelgemeente en een mix van verjonging en ervaring. Met zes jongeren op
prominente plaatsen voegen we de daad bij het woord.
In de volgende hoofdstukken geven we de inwoners van Lebbeke een overzicht waar CD&V Lebbeke voor
staat en geven we weer welke klemtonen we in de komende zes jaar willen leggen. Met de vernieuwing gecombineerd met de bestuurservaring- biedt CD&V Lebbeke een alternatief voor een goed bestuur. Een
werkgroep samengesteld uit nieuwe en meer ervaren kandidaten werkte de afgelopen maanden hard aan
het verkiezingsprogramma 2018. Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor dit harde werk.
Veel leesplezier,
Jan Vanderstraeten
Lijsttrekker CD&V Lebbeke
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INLEIDEND
Met dit programma als leidraad willen wij van Lebbeke de komende zes jaren een zorgzame, veilige,
aangename gemeente maken met aandacht voor de deelgemeenten. Doorheen de verschillende
beleidsdomeinen en sectoren willen we deze visie realiseren. Wij voorzien dan ook in ons
‘Verkiezingsprogramma 2018’ volgende thema’s:








'Lebbeke in beweging'
'Wonen in Lebbeke'
'Lebbeke leert'
'Lebbeke werkt'
'Lebbeke zorgt'
'Lebbeke ontspant'
en: 'Lebbeke functioneert'.

Dit laatste thema voorziet de uitdagingen en prioriteiten voor de gemeente in contact met zijn burgers. Een
aantal uitgangspunten willen we hierbij al meegeven:
•

CD&V Lebbeke zet in op een kwalitatieve dienstverlening. Wat we doen, willen we goed doen en –
waar mogelijk – in samenwerking met zoveel mogelijk partners. De gemeente stelt zich ten dienste
van de mensen die er wonen en werken. De gemeentediensten zijn klantvriendelijk en betrouwbaar,
nemen initiatief, tonen betrokkenheid, werken proactief en oplossingsgericht.

•

CD&V Lebbeke wil meer inspraak in en participatie aan het beleid. We willen als gemeentebestuur
meer luisteren naar de Lebbekenaren. Dit is belangrijk om te komen tot betere en gedragen
beslissingen. De verschillende adviesraden, commissies en andere overlegstructuren met bevolking
en organisaties zorgen ervoor dat er van bij het begin mee gesproken wordt over belangrijke
dossiers. Een helder en transparant communicatiebeleid zorgt ervoor dat de burger goed
geïnformeerd is.

•

CD&V Lebbeke wil instaan voor een duurzaam en toekomstgericht beleid. Duurzaamheid heeft
verschillende aspecten: ecologisch, sociaal, economisch en financieel.
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LEBBEKE IN BEWEGING
Leefbaar en veilig verkeer, in en rond Lebbeke.
Verkeersveiligheid en mobiliteit vindt iedere Lebbekenaar belangrijk. Lebbeke heeft een centrale ligging
tussen Aalst, Buggenhout, Dendermonde en Opwijk. Hierdoor is Lebbeke een geschikte plek waar velen
wonen of naar school gaan, anderen pendelen elke dag via onze gemeente naar het werk en terug. Die
strategische ligging brengt uiteraard uitdagingen met zich mee.
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. CD&V Lebbeke wil dan ook in de volgende legislatuur verder
investeren in veilige wegen met maximale aandacht voor de voetganger en fietser.
De geplande investeringen naar onderhoud, verfraaiing en vernieuwing van het wegennetwerk, incluis
voetpaden en fietspaden, worden verder uitgevoerd. Maar met het toenemende verkeer op onze wegen zijn
ook de komende jaren bijkomende investeringen meer dan nodig. We maken we een globaal meerjarig
mobiliteitsprogramma op, waarbij de resterende missing links, zwarte punten, noodzakelijk onderhoud,
verfraaiing en vernieuwing worden opgenomen. Hierbij verdienen de deelgemeenten evenveel aandacht als
het centrum.
Elke maatregel die de verkeersveiligheid verhoogt, staat hoog op onze prioriteitenlijst. We streven er naar
het hart van onze dorpskernen leefbaarder, aangenamer om te winkelen en veiliger te maken voor alle
weggebruikers met prioriteit voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. We laten ons leiden door het
STOP-principe: zoveel mogelijk stappen (S), trappen (fiets) (T), het openbaar en collectief vervoer gebruiken
(O) en dan de personenwagen of privaat gemotoriseerd vervoer inzetten (P) en voorzien meer
ontmoetingsplaatsen met zitbanken, speeltuigen en groen in onze gemeente.
Om die droom te realiseren, moeten we blijven verder inzetten op betere voet- en fietspaden - het
voetpadenrapport kan hiervoor een goede aanzet zijn. Fietsen gaat vooruit en helpt de verkeersknoop te
ontwarren. Meer en veilige, slim verlichte fietspaden in de gemeente en tussen de deelgemeenten en het
centrum zijn belangrijk in ons toekomstplan. Mits onderhoud en zorg voor trage wegen wordt de fiets het
snelste vervoermiddel. Zowel landschappelijk, toeristisch als cultuurhistorisch zijn trage wegen waardevol.
De opmaak van een globaal plan voor de herwaardering ervan dringt zich op, in overleg met de
landbouwsector.
We onderzoeken ook hoe we het drukke verkeer op de Dendermondsesteenweg en de Lindelaan kunnen
ontlasten. We stemmen het beleid en de routes af met de buurgemeenten. Tegelijk bekijken we de
haalbaarheid van het invoeren van een parkeerverbod in bepaalde centrumstraten met hieraan gekoppeld
het promoten van de parkings in de buurt van de centra (CC. De Biekorf, de post, …).
Bij de uitvoering van infrastructuurwerken wordt verder maximaal rekening gehouden met de
verkeersveiligheid op het tracé. Inspraak van en communicatie met de betrokken buurtbewoners bij het
plannen en uitvoeren van de werken worden bij het planningsproces ingeschreven. Daarnaast stellen we in
samenspraak met scholen en oudercomités een schoolroutekaart op om veilige fiets- en wandelwegen voor
schoolkinderen te promoten en voorzien we meer parkings voor minder mobielen in gans Lebbeke (minstens
volgens de wettelijke normen).
CD&V Lebbeke zorgt ervoor dat de mobiliteit van elke inwoner verbetert. Zowel jong en oud, zwakke
weggebruiker als automobilist heeft er belang bij dat we veilig kunnen bewegen. Want ieders veiligheid telt.
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CD&V Lebbeke wil dat een globaal mobiliteitsplan opgemaakt wordt. Het moet aangeven welke visie
het lokale bestuur heeft op de lokale mobiliteit en welke stappen men op korte en middellange
termijn zal ondernemen om dit te realiseren. Het is meer dan een ‘verkeersplan’, waarin een visie en
duidelijke principes worden afgesproken, alsook een overzicht van de te verwezenlijken
infrastructuurwerken die de missing links in Lebbeke, Denderbelle en Wieze moeten wegwerken.
CD&V Lebbeke wil fietssnelwegen tussen de verschillende deel- en buurgemeenten zodat de fiets
steeds een veilig alternatief is.
Omdat ‘mobiliteit’ iets is dat elke inwoner van Lebbeke raakt, wil CD&V Lebbeke ook de inwoners en
verenigingen hierbij maximaal betrekken. In Lebbeke is er reeds verschillende jaren een
verkeersplatform actief dat ondertussen al de nodige ervaring heeft.
Ook bij komende verkeersinfrastructuurwerken worden fietsstraten, fietspaden of
fietssuggestiestroken mee geïntegreerd en zo maximaal mogelijk gerealiseerd. We zorgen voor
fietspaden die aangepast zijn aan meer gebruikers en uiteenlopende fietstypes. Waar mogelijk
worden fietstrajecten ook “vergroend”.
Een fietsvriendelijke gemeente zorgt niet enkel voor goede en veilige fietspaden maar ook in veilige
en gebruiksvriendelijke plaatsen om je fiets achter te laten. CD&V Lebbeke wil een overdekte en
bewaakte fietsenstalling aan de stations en aan de Biekorf. Daarnaast willen we een groepsaankoop
voor de elektrische fietsen actief ondersteunen en een premie toekennen voor de aankoop van een
fiets wanneer inwoners hun nummerplaat duurzaam inleveren.
Omdat kinderen hun eerste fietsje bijzonder snel ontgroeien, moet Lebbeke een fietsbib openen
waar je tweedehands kinderfietsen kan ontlenen tegen gunstige voorwaarden. Zo kunnen alle
kinderen beschikken over een fiets op maat.
Voetpaden worden aangelegd met een voldoende toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en
kinderwagens. Ook specifieke aandacht gaat naar de verkeersveiligheid van omgevingen waar
kinderen en jeugd vertoeven.
CD&V Lebbeke wil dat Lebbeke een actieve rol opneemt in de pas opgerichte vervoer-regioraad
Aalst. Op deze manier kunnen we invloed uitoefenen op de organisatie van het openbaar vervoer in
Lebbeke door het voorzien in vlot bereikbare, toegankelijke, veilige en aangename
haltes/overstapplaatsen.
Bij infrastructuurwerken worden beslissingen transparant gecommuniceerd aan de buurtbewoners
en zijn er inspraakmogelijkheden, zodat verzuchtingen of ideeën kunnen meegenomen worden.
We hebben specifiek aandacht voor vervoersmogelijkheden van personen met een beperkte
mobiliteit. Knelpunten worden geïnventariseerd en aangekaart bij de betrokken instanties. We
sluiten ook proactief samenwerkingsverbanden af en communiceren via het Sociaal Huis het
beschikbare aanbod (Mindermobielencentrales, Decreet Aangepast Vervoer,...)
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WONEN IN LEBBEKE
Een kernversterkend woonbeleid door in te zetten op duurzame (sociale) huisvesting
De bevolking van een gemeente verandert voortdurend, zo ook de woonbehoeften. Door de opmaak van
een woonbeleidsplan wil CD&V Lebbeke zorgen voor een evenwichtig woonlandschap in Lebbeke. Hierbij
streven naar een ‘beweegvriendelijke gemeente’ waar we wonen in gemengde en dichte wijken in de
nabijheid van ‘openbaar vervoer’-knooppunten, is wat ons betreft een mooi uitgangspunt. In zo’n gemengde
wijk kan je op wandel- of fietsafstand wonen, winkelen, naar school gaan, gebruik maken van openbaar
vervoer, een frisse neus halen in de natuur, deelnemen aan culturele activiteiten, gebruik maken van
medische voorzieningen …
CD&V Lebbeke wil inzetten op betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Dit vraagt een goed aanbod aan
betaalbare woningen en bouwgronden, zodat mensen hier in eigen streek kunnen blijven wonen. We pakken
de leegstand en verkrotting in onze gemeente aan. Met vooral wooninbreiding willen we de komende jaren
het woonaanbod in onze gemeente (beperkt) verder uitbreiden. We trachten hierbij innoverende
woonconcepten te realiseren: intergenerationeel samenwonen, verbeteren van de kwaliteit van de woning
(o.a. goede isolatie), levenslang wonen voor ouderen met integratie van zorgdomotica, energiezuinig
wonen,...
Dit kernversterkend woonbeleid kunnen we realiseren door samenwerkingen verder te intensifiëren met de
huisvestingsmaatschappijen die in Lebbeke actief zijn. Zij kunnen verder investeren op het gebied van
sociale gronden en woningbouw. Maar ook kwalitatief verwachten we dat men investeert in nieuwe sociale
woonvormen: kangoeroewonen, kleinere woningen voor eenoudergezinnen, duurzaam bouwen, aangepast
aan mensen met een beperking... Bij nieuwe plannen in onze gemeente wordt hier ook op ingezet en wordt
dit in de programmatie met de betrokken huisvestingsmaatschappijen besproken.
CD&V Lebbeke wil dat mensen zich goed voelen in Denderbelle, Lebbeke en Wieze en er in aangename
buurten leven. Goed onderhouden buurten en openbaar domein is dan ook een prioriteit. Er wordt een
adequaat beleid gevoerd naar overlast en criminaliteit. De dorpskernen worden verder aangepakt volgens
de afspraken en de timing die voorzien zijn in het actieplan dorpskernvernieuwing dat in deze legislatuur is
uitgewerkt en opgestart.
Concreet
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CD&V Lebbeke wil inzetten op een effectief leegstandsbeleid om langdurig leegstaande en zwaar
verkrotte, onbewoonbare woningen terug op de woningmarkt te krijgen. De leegstand wordt
zorgvuldig gedetecteerd én bijgehouden in het leegstandsregister, zowel van leegstaande woningen,
handelspanden als bedrijfsgebouwen. Eigenaars moeten geprikkeld worden om leegstand tegen te
gaan en bij sporen van verkrotting moet de gemeente actief ingrijpen.
We willen daarbij de eigenaars stimuleren om deze te renoveren en ‘future proof’ te maken. Zo
voldoen ze aan de nieuwe en toekomstige normen inzake energieprestaties en verhogen we de
leefbaarheid in onze gemeente. De gemeente kan dit stimuleren door de Vlaamse Energielening
aantrekkelijker te maken en renteloos te maken voor al haar inwoners.
Binnen de realisatie van woonprojecten wil CD&V Lebbeke maximaal aandacht hebben voor:
speelterreinen, vergroening en opwaardering van de dorpskernen, onderhoud speelpleintjes,
ontmoetingsplaatsen en groenpatrimonium. Hierbij moeten de deelgemeenten dezelfde aandacht
krijgen als het centrum.
We willen dat onze ouderen langer genieten van de eigen woning en leefomgeving door
‘voetgangerscirkels’ aan te leggen. Deze cirkels/routes tonen hen de makkelijkste en veiligste route
om langs te lopen bij de lokale handelaars en diensten en voorzieningen.
We richten een 'woonloket' op, waar de burger terecht kan met al zijn vragen rond huren, verhuren,
wonen, premies, (sociale) leningen, energie,... Een bijkomende focus willen we leggen (i.s.m. het
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Sociaal Huis) op een proactief aanbod m.b.t. energiearmoede, preventie rond uithuiszetting, advies
rond levenslang wonen door woningaanpassing en zorgdomotica, energiescans,...
De 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' (GAS-boetes) moeten op een doelmatige en selectieve
manier ingezet worden i.f.v. van overlast en wangedrag die voor de bevolking het meest storend zijn
en het vaakst voorkomen. We willen echter niet voor 'om het even wat' GAS-boetes invoeren. We
evalueren jaarlijks het GAS-reglement en sturen bij op basis van gerealiseerde effecten.
Sluikstorten is een prioriteit die CD&V Lebbeke hierin wil opnemen. We ontwikkelen een 'plan van
aanpak', vertrekkende vanuit sensibiliseringscampagnes en preventie tot de mogelijkheid tot
sanctionering. Daarnaast blijft ook hondenpoep een erg hardnekkig probleem waar prioritair tegen
moet worden opgetreden.
We breiden het systeem van selectieve camerabewaking verder uit op deze plaatsen met een
potentieel aan overlast en (kleine) criminaliteit. Dit moet zowel het objectieve als het subjectieve
veiligheidsgevoel verhogen.
We zetten verder in op sensibilisering, informatie en preventie rond diefstallen. We willen ook het
preventieproject van synthetisch DNA (S-DNA)realiseren, zoals in Dendermonde reeds uitgevoerd.
Waardevolle voorwerpen worden gemerkt met een zogenaamd synthetische DNA waardoor
gestolen voorwerpen steeds traceerbaar zijn. Dit heeft een groot afschrikkingseffect voor dieven en
is dus bijzonder efficiënt als diefstalpreventie.
Onderhoud van het gemeentelijk en openbaar domein is een belangrijke prioriteit. Propere straten
en pleinen dragen bij tot een meer aangename omgeving. Het frequenter maaien van bermen langs
de invalswegen verhoogt de veiligheid en geeft deze wegen een nette aanblik. Door de
gemeentediensten wordt proactief en planmatig gewerkt om in Denderbelle, Wieze en Lebbeke te
voorzien in het nodige onderhoud en herstellingen. Een meldpunt voor vervuiling, sluikstorten,
beschadigingen,... wordt aan de bevolking kenbaar gemaakt. Meldingen krijgen een antwoord,
worden geregistreerd en opgevolgd binnen de korst mogelijke tijd.
CD&V Lebbeke kiest uitdrukkelijk voor gezonde, groene en veilige woonwijken door bij de inrichting
van nieuwe woonwijken te ijveren voor gemeenschappelijke parkeerruimte voor de bewoners. Door
niet te kiezen voor individuele parkeerplaatsen en opritten maak je ruimte vrij die anders kan
gebruikt worden (groenvoorzieningen, speelruimte, ….) en hoeven we niet alle beschikbare ruimte
te verharden.
Onze gemeente is ook onderhevig aan ‘fijn stof’, wat nefast is voor de noodzakelijke ‘propere lucht’.
CD&V Lebbeke wil in navolging van de aanbevelingen van het onderzoeksproject ‘Air-bezen (2017)’
maatregelen nemen om de blootstelling aan fijn stof te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan
het beperken van het gemotoriseerd verkeer in bepaalde zones/straten of gedurende specifieke
tijdstippen (schoolstraten, …)
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LEBBEKE LEERT
Onderwijs als ondersteuning voor opvoeding en zelfontplooiing
We willen ouders ondersteunen in een goede opvoeding. CD&V Lebbeke wil het aanbod van kleuter- en
basisonderwijs verder ondersteunen. Met onze 'Academie voor Muziek, Woord en Dans' bieden we
kwalitatief kunstonderwijs aan dat aanzien geniet in de gehele regio. De realisatie van de nieuwbouw zit in
zijn eindfase en zal het voor leerkrachten en leerlingen aangenamer maken om lessen te volgen, wat
ongetwijfeld de (reeds hoge) kwaliteit ten goede zal komen. Ook hier willen we blijven op inzetten.
De behoefte aan flexibele buitenschoolse kinderopvang blijft een aandachtspunt. Het gebrek aan flexibele
betaalbare kinderopvang kan de oorzaak van het gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt zijn. We willen dan
ook de nood en behoefte aan kinderopvang scherp in de gaten houden en initiatieven tot het oprichten van
(buitenschoolse) kinderopvangcapaciteit in onze gemeente ondersteunen en bevorderen. Met de installatie
van een kinderopvangloket nemen we als lokaal bestuur onze regierol in deze op.
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We willen de gemeentelijke onderwijsinitiatieven verder ondersteunen op vlak van huisvesting,
didactisch materiaal. Voor de Muziekacademie voorzien we deze legislatuur een nieuwbouwproject,
dat geïntegreerd wordt op de site van De Biekorf en de bibliotheek.
We wensen een Netoverschrijdend Onderwijsplatform op te richten om samen uitdagingen en
prioriteiten aan te pakken.
– samenwerking stimuleren in de uitbouw van de buitenschoolse opvang;
– multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren. We wensen waar mogelijk de
schoolgebouwen multifunctioneel te gebruiken en zo in te spelen op verschillende vragen
naar infrastructuur. De inspanningen van de scholen worden hiervoor gewaardeerd;
– uitwisseling van aankoopbeleid en waar mogelijk streven naar een gezamenlijk
aankoopbeleid of groepsaankopen;
– een gezamenlijk gemeentelijke initiatief in het kader van Ontwikkelingssamenwerking
nemen;
– een gezamenlijke uitwisseling rond inhoudelijke thema's (armoedeproblematiek en/of
andere welzijnsthema's, verkeersveiligheid, ...);
CD&V Lebbeke wil dat de gemeente in het kader van kinderopvang verder zijn regierol opneemt. Het
'kinderopvangloket' voorziet een toegankelijk info- en inschrijvingspunt voor ouders die op zoek zijn
naar kinderopvang of hierbij vragen hebben. De behoefte naar kinderopvang wordt verder in kaart
gebracht en er wordt actief naar partners gezocht die kunnen instaan voor een behoeftedekkend
aanbod aan kinderopvang voor baby's, peuters en schoolgaande kinderen.
CD&V Lebbeke wil onderzoeken op welke manier we startende onthaalouders beter kunnen
ondersteunen door bijv. een opstartpremie toe te kennen, die bij opstart een overbrugging kan
betekenen.
Annex aan het 'kinderopvangloket' willen we onderzoeken op welke manier de werkingsprincipes
van opvoedingsondersteuning (cfr. ‘Huizen van het Kind' in Dendermonde) mee kunnen integreren
en zo aan ouders een antwoord kunnen bieden op vragen rond opvoeding, gezondheid en ‘groot
worden’ van kinderen. Lebbeke beschikt vandaag nog niet over een operationeel ‘huis van het kind’.
Houders van een UiTPAS met kansenstatuut krijgen voortaan een extra korting in de academie voor
deeltijds kunstonderwijs. Zij betalen vanaf volgend schooljaar maximaal een kwart van het
inschrijvingsgeld. CD&V promoot deze maatregel waardoor wij een groep kwetsbare mensen willen
stimuleren om een opleiding te volgen in het deeltijds kunstonderwijs.
CD&V zal samen met MOEV zich focussen op het stimuleren en helpen van scholen om dagelijks voor
alle leerlingen op zoveel mogelijke momenten meer beweging op de school te realiseren. CD&V wil
samen met de scholen een bewegingsvriendelijk beleid voeren om, via een project voor kleuters (Oki
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Doki) en voor lager onderwijs (Sammy Pet) die aanzetten tot dagelijks extra bewegen, de ambities
van de campagne ‘Bewegen naar de zon’ waar te maken.
De onderwijsrol van lokale besturen beperkt zich echter niet alleen tot het leerplichtonderwijs. Het
bevorderen van taalbevorderingsinitiatieven zoals een goede kennis van het Nederlands moet
worden aangemoedigd en scholen moeten hiertoe extra ruimte en ondersteuning krijgen.
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LEBBEKE WERKT
Algemeen
Detailhandel en de middenstand spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze
gemeente. Maar tegelijk staat die detailhandel voor belangrijke uitdagingen. De consument, de
omstandigheden die bepalend zijn voor de detailhandel, de maatschappij in haar geheel: ze veranderen snel.
CD&V Lebbeke wil de aantrekkingskracht van de handelskern(en), en dus onrechtstreeks ook van de
individuele winkels die er gevestigd zijn, vergroten. Een gemeentelijk kernversterkend winkelbeleid is dan
ook cruciaal.
Met de realisatie van het Cultuurerf (Cultuurcentrum - Bibliotheek - Muziekacademie) trekken we heel wat
volk naar het centrum van Lebbeke. Zo voorzien we voldoende parkeergelegenheid aan de Wilgenstraat. Dit
zijn de bouwstenen voor een verder uit te tekenen winkelbeleid, die ondernemers moeten overtuigen om
hier initiatieven te nemen. Ook in Wieze en Denderbelle wil CD&V Lebbeke verder bekijken op welke manier
we deze activiteiten kunnen bevorderen en ondersteunen.
Ondernemers die onze gemeente economisch vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen
alle steun. Dit realiseren we door de installatie van een ondernemersloket, waar een goede dienstverlening
zonder veel papierwerk het uitgangspunt is.
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CD&V Lebbeke wil de verdere uitbouw van een (digitaal) 'ondernemersloket', dat (startende)
ondernemers ondersteunt met een info, advies en begeleiding (premies, het (gemeentelijk)
aanbestedingsbeleid,...), dat instaat voor een snelle, klantvriendelijke en doeltreffende
dienstverlening, beleidsvoorbereidend knelpunten, hiaten en opportuniteiten inventariseert en
initiatieven neemt die ondernemers in onze gemeente economisch vooruithelpen.
In de Middenstandsraad werken we samen met de middenstand en bedrijven verder een strategisch
commercieel plan uit voor de promotie van de detailhandel. We ondersteunen in de eerste plaats
initiatieven vanuit de middenstandsraad, veeleer dan kunstmatig zaken te ontwikkelen vanuit de
gemeente die geen draagvlak hebben bij de middenstand.
Om de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen en een goed ondernemersklimaat te behouden en
te verbeteren moet er aan duurzaam beheer van bedrijventerreinen worden gewerkt.
CD&V Lebbeke wil blijven inzetten naar samenwerkingen met sociale economie en lokale
diensteneconomie. We sluiten samenwerkingsverbanden of doen (waar mogelijk en opportuun) bij
aanbestedingen een beroep op sociale economie.
De land- en tuinbouwsector is ook in onze gemeente een aanzienlijke sector. De verschillende landen tuinbouwgebieden zorgen voor de nodige diversiteit. Landbouwbedrijven en -verenigingen
worden verder ondersteund en het landbouwbeleid zal in nauwe samenwerking met de
landbouwraad verder uitgewerkt worden. Maar ook andere beleidsdomeinen met een impact op de
landbouw zullen in de landbouwraad besproken worden.
CD&V verzet zich tegen bijkomende grote infrastructuurprojecten voor baanwinkels die de
kleinhandel in het centrum verder doen verdwijnen.
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LEBBEKE ZORGT
Lebbeke nog meer positioneren als een zorggemeente
We gaan voor een sterke, vernieuwende en toegankelijke zorg, met een hart voor alle Lebbekenaars. CD&V
Lebbeke verliest niemand uit het oog: elke Lebbekenaar heeft recht op een goede thuis. Een zorgzame
gemeente is een gemeente die zorgbehoevenden, mantelzorgers en kwetsbare groepen ondersteunt, sociale
behoeften detecteert en preventief werkt. Armoedebestrijding lukt best door de gezondheid en welvaart
van burgers te verhogen. Onderwijs en werk zijn het beste recept voor een leven met minder zorgen. Heel
wat initiatieven worden op niveau van de gemeente, OCMW of Sociaal Huis genomen. Het lokale bestuur is
dan ook het bestuur dat het dichtst bij de mensen staat.
CD&V Lebbeke wil trendsetter blijven in nieuwe ontwikkelingen op dit vlak en zal daarom de komende jaren
concreet inzetten op 3 bijzondere nieuwe initiatieven:
Ervaringdragers in zorg als belangrijke schakel in de totale zorgketen
CD&V Lebbeke benadrukt dat de positie van de zorggebruiker en de mantelzorger versterkt moet worden.
We maken werk van een vrijwilligersgroep in verschillende zorgdisciplines die vanuit het Sociaal Huis mee
wordt gecoördineerd. Meer mensen kunnen daardoor op een laagdrempelige wijze worden ondersteund.
Buurtzorgnetwerk in ieder dorp, gekoppeld aan een buurthuis.
In elke deelgemeente wordt een buurtzorgnetwerk opgebouwd. Hierbij kunnen vrijwilligers, welzijns- en
zorgactoren, mantelzorgers, verenigingen en relevante buurtactoren in het dorp een belangrijke rol en
functie vervullen om een zorgbehoevende persoon zolang als mogelijk thuis te laten wonen. Dit alles wordt
gecoördineerd met ondersteuning van het Sociaal Huis. Dienstverlening wordt op maat van de behoeften in
dat deeldorp uitgewerkt (dit kan gaan van samen eten, over boodschappen doen of vervoer voor elkaar
organiseren, tot de contacten leggen met thuis- en professionele zorg). In iedere deelgemeente wordt
een buurthuis mee ingezet ten behoeve van zowel sociale als zorgverstrekkende activiteiten.
Een zorgregisseur als aanspreekpunt voor zorgvragen
We investeren in een zorgregisseur die in samenwerking met ALLE zorginstellingen op het Lebbeeks
grondgebied, de regie mee zal verzorgen van individuele zorgvragen. Lebbekenaars zullen zich tot één
aanspreekpunt kunnen wenden voor al hun zorgvragen (vb vragen naar kort verblijf, dringende opvang na
een ziekenhuisbezoek, aangepast wonen, …) waarbij de zorgregisseur de burger zal doorverwijzen naar de
meest geschikte zorgspeler en hem bij deze keuze en doorverwijzing ondersteunen en mee helpen. De
Lebbekenaar zal niet meer alle voorzieningen apart moeten gaan bevragen. Zo maken we werk van
vereenvoudiging en een veel toegankelijker hulp en zorgverlening.
Het zorgaanbod: geen winstbejag!
Mensen die zorg nodig hebben, verwachten dat deze zorg toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar is. CD&V
Lebbeke wil de vinger aan de pols houden. Het is immers onaanvaardbaar dat ondernemingen die zorg- of
welzijnsdiensten aanbieden de betaalbaarheid en kwaliteit onder druk zetten om winst te maken. Dit was
ook onze grootste motivatie om einde 2017 de voorgestelde privatisering van het woonzorgcentrum Hof ter
Veldeken niet goed te keuren. Dat er iets dient te gebeuren met woonzorgcentrum Hof ter Veldeken staat
als een paal boven water. Niets doen is geen optie, want dan voldoet het woonzorgcentrum niet langer aan
de opgelegde kwaliteitseisen en kan OCMW Lebbeke haar erkenning verliezen.
Want wat ons betreft is een sterke publieke dienstverlening nodig om de inwoners de garantie te kunnen
geven op een kwaliteitsvol aanbod. CD&V Lebbeke wil een volledige nieuwbouw realiseren via een publiekprivate samenwerking (waarbij de private partner instaat voor de realisatie van het gebouw), maar wil de
uitbating en de dienstverlening door de gemeente (en haar personeel) laten gebeuren. CD&V Lebbeke wil
wel bekijken of een schaalvergroting kan gerealiseerd worden met andere publieke woonzorgcentra (binnen
een zorgbedrijf) en of dit kan bijdragen tot een lagere kostprijs zonder in te boeten op kwaliteit.
11 / 17

draft verkiezingsprogramma - 14 oktober 2018

Daarom wil CD&V Lebbeke drie belangrijke criteria hanteren om het zorgaanbod te beoordelen:
−

−
−

Toegankelijkheid: ouderenzorg moet voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit houdt in dat er een
voldoende aangepast aanbod moet zijn om tegemoet te komen aan de noden en behoeften. Een
objectief wachtlijstbeleid moet de zorgtekorten registreren, zodat hier accuraat op ingespeeld kan
worden.
Kwaliteit van de zorgverlening: Hier speelt vooral de personeelsomkadering een belangrijke rol. Niet
enkel het aantal personeelsleden, maar ook de diversiteit van beroepsdisciplines is van belang.
Betaalbaarheid en prijsbeleid: Een aantal jaren verblijf in een woonzorgcentrum of intensieve thuiszorg
is een groot risico met een grote kost voor de verblijvende. CD&V Lebbeke wil toezien dat er een correct
en marktconform prijsbeleid wordt gevoerd.

Concreet
•

•

•

•

We realiseren de verdere uitbouw van een kwalitatieve dienstverlening in het Sociaal Huis met een
integratie van OCMW en gemeentelijk sociaal beleid. Ook de integratie van andere sociale functies
worden verder onderzocht en planmatig gerealiseerd. We denken hier aan (een samenwerking rond)
het woonloket, het kinderopvangloket, doorverwijzen naar het aanbod van andere organisaties,...
We voeren een actief communicatiebeleid, zodat de hulp- en dienstverlening duidelijker
geprofileerd wordt. Het Sociaal Huis streeft naar transparantie van haar werking, zodat alle
Lebbekenaren op de hoogte zijn van het hulp- en welzijnsaanbod dat het Sociaal huis heeft. Hiertoe
wensen we alle beschikbare communicatiekanalen te hanteren.
Psychosociale en administratieve begeleiding is een kernopdracht van alle maatschappelijk werkers
binnen het OCMW. De problematieken waarmee de sociale dienst in aanraking komt, zijn divers en
complex van aard. Voor algemene maatschappelijke hulpverlening kan men bij een maatschappelijk
werker terecht. Wanneer een cliënt gespecialiseerde hulp nodig heeft, wordt het netwerk aan
welzijnsdiensten aangesproken. Er is een duidelijke maatschappelijke stijgende trend van complexe
situaties. Er wordt verder gewerkt aan een actuele teamgedragen visie op hulpverlening.
We realiseren een samenwerking met welzijnsdiensten i.f.v. doorverwijzing naar gespecialiseerde
hulp. Het Sociaal Huis tracht cliënten gericht door te verwijzen, en als het nodig en mogelijk is worden
cliënten actief toegeleid. Daarnaast onderzoeken we hoe het aanbod van lokale en regionale
welzijnsorganisaties mee kunnen geïntegreerd worden. We sluiten waar mogelijk
samenwerkingsakkoorden af, zodat het aanbod van deze welzijn- en zorgactoren ook via het Sociaal
Huis beschikbaar wordt voor de Lebbekenaren. We denken hier aan:
–

organisaties voor het vervoer van personen met een mindere mobiliteit
(Mindermobielencentrale Taxistop, Decreet Aangepast Vervoer,...);
– samenwerking met diensten geestelijke gezondheidszorg;
– de organisatie van 'Multidisciplinair teamoverleg' tussen familieleden en hulpverleners in
complexe thuiszorgsituaties;
– casemanagement 'Integrale Jeugdhulp';
– de 'Centra voor Algemeen Welzijnswerk' in het kader van preventieve uithuiszetting,
huiswerkondersteuning,...;
– het aanbod van de Regionale Dienstencentra in het kader van ergotherapeutisch advies bij
hulpmiddelen, woningaanpassing;
– thuiszorgondersteunende initiatieven: oppashulp, personenalarmering,...;
•
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We willen een gericht sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. We willen we het effect van
verschillende soorten gemeentelijke premies evalueren in hoeverre ze ook als hefboom dienen om
zorgvragers te detecteren en adequaat toe te leiden naar de juiste hulp- en zorgverlening. We
denken hier aan de verhoging van de 'mantelzorgpremie', de 'kansenpas' e.d. Op basis hiervan willen
we de modaliteiten verder afstemmen.
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•

•

•

•

•
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Het logo en het charter van 'Gezonde Gemeente' worden verder in actieplannen geconcretiseerd.
Hiertoe worden samenwerkingen met lokale en regionale zorg- en welzijnsactoren nagestreefd. We
willen een actief gezondheidsbeleid realiseren. Sensibilisering en preventieacties staan hierbij
centraal, waarbij zowel lichamelijke als de geestelijke gezondheid de nodige aandacht krijgen.
Het Sociaal Huis en de vergadering 'Lokaal Sociaal Beleid' nemen initiatieven om als
'Dementievriendelijke Gemeente' positieve beeldvorming met betrekking tot personen met
dementie te stimuleren.
Het Sociaal Huis heeft aandacht voor (kinder-)armoede en maakt een armoedeplan op. Actoren die
werken rond armoede (zowel vanuit overheid en middenveld) worden betrokken en op regelmatige
basis samengebracht, teneinde een coherent beleid te voeren. Een instrument hierbij is de
armoedebarometer. Een proactief aanbod m.b.t. rechtentoekenning wordt uitgewerkt, alsook een
begeleidingstraject naar activering.
De vereenzaming bij ouderen is een maatschappelijk probleem. Vanuit het Sociaal Huis en de
vergadering 'Lokaal Sociaal Beleid' wordt bekeken in welke mate we hierop een antwoord kunnen
bieden. We denken aan oppassers, telefooncirkel,... Maar eveneens wordt er onderzocht in
hoeverre dat in de verschillende deelgemeenten en het centrum, vanuit de Diensten voor
Gezinszorg, een CADO (Collectieve autonome dagopvang) kan worden gerealiseerd in samenwerking
met het OCMW.
Daar waar er hiaten blijven in het zorg- en hulpaanbod, neemt het lokale bestuur in eerste instantie
haar regierol op en zoekt ze naar mogelijkheden in de private sector in en privaat-publieke
samenwerking. In laatste instantie zal ze zelf de rol van actor opnemen.
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LEBBEKE ONTSPANT
Algemeen
CD&V Lebbeke heeft een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven: jeugd, sociocultureel, milieu, sport, erfgoed, ontwikkelingssamenwerking... Lebbeke kent de laatste jaren een sterke
groei van ontspanningsmogelijkheden, ontmoetingsmomenten, culturele en recreatieve initiatieven. CD&V
Lebbeke wil de omkadering voorzien, zodat vrijwilligers volop kunnen gaan voor de werking en de mensen:
met eenvoudige administratie, goede infrastructuur en ondersteuning. We willen een bruisende en
gezinsvriendelijke gemeente blijven met levendige dorpskernen, het ganse jaar door.
Cd&V Lebbeke wil ook verder inzetten op 'toerisme'. De voorbije zes jaar zijn er heel wat initiatieven
genomen om de Lebbekenaren hun eigen gemeente en deelgemeenten te laten (her)ontdekken, maar ook
om in samenwerking met de buurgemeenten een regionaal toeristisch aanbod te ontwikkelen. Dit alles werd
in nauw overleg met de horeca tot stand gebracht. Maar er zijn nog tal van opportuniteiten.
Concreet
•

•

•

•
•

•

•

•

14 / 17

CD&V Lebbeke wil dat via een ondersteunend communicatiebeleid op de website en via andere
kanalen lokale organisaties hun initiatieven voor alle inwoners en nieuwkomers beter bekend en
toegankelijker worden. De horeca wordt betrokken in dit toeristisch beleid. Er wordt gekeken hoe
een incentive kan voorzien worden om Lebbekenaren 'toerist in eigen gemeente' te kunnen laten
zijn. Fietssnelwegen en het goede onderhoud van onze trage wegen kunnen daartoe bijdragen.
We voorzien voldoende uitgeruste ontmoetingsruimten in deelgemeenten, alsook in het verder
uitbouwen van een uitleendienst. We bieden een duurzaam antwoord op de fuifproblematiek in
onze gemeente. De nieuwbouw van het Heidehof wordt verder ingepland in samenspraak met alle
betrokkenen niet alleen van Heizijde, maar ook van alle verenigingen van Lebbeke. Om de overlast
voor de buurt tegen te gaan willen we fuiven die georganiseerd worden door derden niet toestaan
in deze nieuwe infrastructuur, enkel een erkende Lebbeekse jeugdvereniging kan hiervan gebruik
maken. We mikken op drie tot maximaal vijf fuiven per jaar. Met het wegvallen van Ons huis, moet
Lebbeke centrum een nieuwe zaal krijgen voor de organisatie van evenementen.
CD&V Lebbeke wil een verder uitbouw van het (digitaal) 'evenementenloket', waardoor
organisatoren van fuiven en/of evenementen één aanspreekpunt krijgen voor alle logistieke,
administratieve vragen en vergunningen. Het ondersteunend beleid wordt verder uitgewerkt m.b.t.
organisatie, veiligheid, geburencontacten, afvalbeheer, gezondheidsaspecten (alcohol,
gehoorschade,...).
We blijven voorzien in voldoende ruimte voor speelterreinen, speelpleinwerkingen en ruimte voor
de speel-o –theek en opslag materiaal.
De werking van de bibliotheek wordt op een kwaliteitsvolle manier verdergezet. Er wordt een
communicatieplan uitgewerkt, waardoor het aanbod nog meer kenbaar wordt, waarbij specifieke
aandacht gaat naar de betrokkenheid via scholen en jeugdverenigingen.
Wat ons betreft hoort iedereen erbij, ook diegenen die het wat moeilijker hebben, ook de meest
kwetsbare en de mensen in armoede. CD&V Lebbeke wil de strijd met armoede aangaan en de
nodige instrumenten ontwikkelen om op het terrein het verschil te kunnen maken. De Vrijetijdspas
moet meer ingeburgerd geraken bij deze doelgroepen.
Voor sportbeleving moet de gemeente een omkaderende rol spelen. Ze moet sturen en coachen en
zelf aanbieden waar er leegtes zijn. Lebbeke draagt sportinfrastructuur hoog in het vaandel. Blijvende
investeringen zijn nodig, ook in deelgemeenten.
Verenigingen moeten voor de bouw van nieuwe infrastructuur een betere omkadering krijgen vanuit
de gemeente. Zo kan de gemeente, wanneer voldaan is aan voorwaarden, borg staan voor de lening
bij de bank zodat verenigingen gelden kunnen ontlenen aan gunstige voorwaarden die de bouw van
hun infrastructuur moeten versnellen.
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Er dient een visie ontwikkeld te worden aangaande de plaats die toerisme, recreatie en vrije tijd
moeten innemen in het gemeentelijk algemeen belang. In dit verband zullen kwalitatieve
streekproducten meer ondersteund worden, zal de nodige aandacht worden besteed aan lokaal
erfgoed, moet zoveel mogelijk toeristische informatie worden verspreid, dit zowel via digitale
informatieborden als brochures. De private sector en lokale bedrijven worden best actief betrokken
in het toerismebeleid.
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LEBBEKE FUNCTIONEERT
Dienstverlening draait om mensen
De gemeente staat ten dienste van haar burgers, verenigingen en ondernemingen. CD&V Lebbeke wil een
sterk engagement voor kwaliteitsvolle dienstverlening herbevestigen. Dienstverlening benaderen in de
eerste plaats als een oplossingsgerichte communicatie tussen mensen, zowel bij digitale dienstverlening als
bij fysieke dienstverlening.
De uitdaging voor de gemeente bestaat erin om een hoog niveau van dienstverlening te verzoenen met een
budgetvriendelijke aanpak. Werken aan een (pro)actieve dienstverlening, schotten wegwerken in de
organisatie, stimuleren en motiveren van de medewerkers zijn de kernwoorden voor een klantgerichte
organisatie. CD&V Lebbeke wil verder investeren in een kwalitatief dienstverleningsmodel met een effectief
HR- en personeelsbeleid, de nodige informaticaondersteuning en transparante procedures en processen.
Voor elke vorm van dienstverlening bieden we nog steeds een fysieke, maar ook een steeds meer digitale
dienstverlening aan, die instaat voor de actieve verspreiding van informatie over de dienstverlening en die
alle vragen kan beantwoorden over aanvragen, ondersteuning en de bijhorende procedures en die ten slotte
openstaat voor alle voorstellen, meldingen en klachten over de dienstverlening. Wij zetten nieuwe stappen
om de dienstverlening eenvoudig en helder te maken en de burger actief te informeren over beleid,
regelgeving en dienstverlening.
Tijdens de voorbije legislatuur werden heel wat initiatieven genomen om de digitale dienstverlening te
verbeteren. Zo werd de hardware en software voor het gemeentepersoneel volledig vernieuwd, wat leidde
tot een betere en efficiëntere dienstverlening. Maar ook de website werd volledig vernieuwd en in tal van
gemeentelijke lokalen is er gratis wifi voorzien.
Meerwaarde creëren door participatie
Wij luisteren naar wat er leeft in de gemeente. Tijdig consulteren is het uitgangspunt. Wij onderkennen dat
overleg, consultatie en advies tijdig moeten plaatsvinden om de nuttige inbreng ervan in het beleid te
verzekeren.
Participatie heeft als doelstelling een meerwaarde te creëren voor de samenleving. Wij creëren de
randvoorwaarden die een goede participatie mogelijk maken en de inbreng van de belanghebbenden naar
waarde schatten. De belanghebbenden zorgen ervoor dat hun inbreng waarde heeft door de kwaliteit en de
gedragenheid ervan.
Wij onderzoeken mogelijk verbeteringen in de raadpleging van de adviesraden met het oog op de evolutie
naar een systeem waarin verschillende vormen van inspraak een rol kunnen spelen zowel het gestructureerd
overleg met het middenveld en advisering door de adviesraden als de inbreng van verenigingen en
burgerbewegingen.
Om een gedragen beleid te realiseren kiest CD&V Lebbeke dus voluit voor participatie, inspraak en
communicatie. De verschillende adviesorganen, commissies en overlegfora spelen een belangrijke rol in het
adviseren van het bestuur. Maar de dialoog met en het betrekken van onze inwoners en
middenveldorganisaties willen we bij de verschillende projecten en uitdagingen realiseren. Een transparant
“multi-kanalen” communicatiebeleid moet ervoor zorgen dat de burgers goed geïnformeerd zijn.
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Samenwerken, duurzaam en verantwoord
Om de voorgaande speerpunten te kunnen uitvoeren bouwen wij kennis op van welke
samenwerkingsverbanden met externe actoren en andere gemeenten het meest geschikt zijn.
CD&V Lebbeke kiest voor een duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleid: ecologisch (bescherming
milieu en streven naar klimaatneutraliteit), economisch (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en
sociaal (eerlijke verdeling van rijkdom en welzijn en solidariteit tussen rijke en arme landen).
CD&V Lebbeke wil besturen als een goede huisvader. We willen elke euro twee keer omdraaien en zorgen
dat de rekeningen kloppen op het einde van de rit. In deze budgettair moeilijke tijden is het een uitdaging
om binnen de beschikbare budgetten de nodige beleidsinitiatieven te kunnen nemen. Door o.a. kritisch de
huidige werkingskosten te bekijken en processen te optimaliseren zullen we de nodige beleidsruimte moeten
kunnen behouden. CD&V wil geen belastingverhoging de komende legislatuur.
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