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Groen-sp.a

Groen-sp.a wil de gemeente Lochristi verder uitbouwen als gemeente van de toekomst.
Geen kleine ambitie, maar een degelijk beleid is toekomstgericht, met respect voor de
toekomstige generaties.
Daarom wil Groen-sp.a het beleidsplan van de gemeente voor de komende legislatuur
uitwerken conform de SDG’s, de Sustainable Development Goals. Op die manier kunnen
we het gemeentelijk beleid efficiënter inrichten, waarbij de klassieke muren tussen de
verschillende gemeentelijke disciplines worden doorbroken.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) zijn
een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. De SDG's werden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.
Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat
ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld,
noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel
kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven,
universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de
burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid,
bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het
lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken
naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke
dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen,
… het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen
vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. Bovendien bieden de ze een
uitgelezen kans om invulling te geven aan de opdracht van elke gemeente zoals vervat in
artikel 2 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Groen-sp.a Lochristi wil inzetten op een sociale, duurzame, solidaire, participatieve en
kindvriendelijke gemeente. Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 is er een vol ambitie, maar vooral ook met veel goesting. Goesting om met de
Lootse burger vorm te geven aan die gemeente van de toekomst.
Links:
https://do.vlaanderen.be/sustainable-development-goals-sdgs-van-de-vn
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/De-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.aspx
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Ruimte en openbare werken:
RUIMTELIJKE ORDENING:
Al verschillende decennia verkavelt men op traditionele wijze in Lochristi. Met
traditioneel bedoelen we dat er verspreid bouwloten te koop worden aangeboden waarop
alleenstaande woningen kunnen gebouwd worden. Deze manier van werken slokt
hectaren open ruimte op, dit is niet langer houdbaar. We zien hetzelfde scenario als
bedrijven willen uitbreiden in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied.
We leggen vanuit alle uithoeken van onze gemeente veel (vracht)autokilometers af en
daardoor verspreiden we veel fijnstof en CO2. Als we niet snel afstand nemen van dit
“Vlaams woonmodel” gaan we onmogelijk de klimaatdoelstellingen halen en gaan we de
typische landelijke functies van onze gemeente verkruimelen en uiteindelijk ook
verwaarlozen. Lochristi is tot heden nog ingekleurd als openruimtegebied en dit houdt in
dat buiten de woonkernen en het hoofddorp plaats moet vrijgehouden worden voor
grondgebonden landbouw, tuinbouw en gebieden voor zachte recreatie. In deze zones
moet ook veel aandacht besteed worden aan het behouden én uitbreiden van groene
zones en bossen: het maatschappelijk belang en het positief effect op de volksgezondheid
zijn al lang aangetoond.
De Vlaamse overheid sprak over de mogelijkheid van een betonstop… jammer genoeg
krijgen we nu te horen dat het realiseren hiervan in de handen gelegd wordt van de lokale
overheid. Dit zal leiden tot vertragingen en verzwakkingen van de betonstop. Met het
terugdringen van bijkomend ruimtebeslag gaat men op korte termijn weinig stemmen
winnen. Het gevolg laat zich al raden: er komt geen kentering in het beleid, met wat
lapsussen gaat men stilletjes verder met het creëren van files, het onmogelijk maken van
goede oplossingen op het vlak van openbaar vervoer. Verspreiden van de woonfunctie
houdt hedendaagse ingrepen, die de burgers verwachten, tegen.
Het verdichten van de woningen, het inbreiden in de reeds bestaande zones zal ook weer
mogelijkheden bieden aan inwoners die het financieel niet zo breed hebben. Hogere
woondichtheden zullen het beleid toelaten meer sociale woningen te kunnen bouwen, cohousing zal meer overwogen worden, er zal plaats ter beschikking komen voor tiny houses.
Voor dit laatste is een wettelijk kader noodzakelijk om op eigen grond of gecentraliseerd
op voorbehouden gebieden tiny houses op te trekken. Bij al die voorzieningen hoort ook
een betere accommodatie van zitbanken, openbare toiletten enz. We mogen niet uit het
oog verliezen dat onze gemeente voor een enorme uitdaging staat: demografisch gaan we
evolueren naar een bevolking van middelbare en hogere leeftijd. Kleinere, compacte
woongelegenheden zijn in een toekomstgericht beleid onontbeerlijk.
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OPENBARE WERKEN:
Rioleringswerken, goed onderhouden gemeentewegen, nieuwe fietspaden, het
optimaliseren van kerkwegels, het onderhoud van waterlopen, … behoren tot de grotere
investeringen van deze gemeente en moeten dus duurzaam en met een kijk naar de
toekomst gebeuren.
Groen-sp.a wil dit hoofdstuk uitbouwen met als uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Objectieve verkeersveiligheid.
Bereikbaarheid.
Toegankelijkheid.
Multifunctionaliteit van de ruimte.
Een goed uitgeruste technische dienst met vakbekwame personeelsleden (m/v/x)
die optimale opleidingsmogelijkheden moeten krijgen om hun job goed te kunnen
uitoefenen.

Concrete voorstellen:
•
•
•

•
•

•
•
•

Trage wegen inventariseren, onderhouden en opnemen in stratenplan. Ook letten
op bewegwijzering ervan.
Voetpaden: alle voetpaden moeten obstakelvrij blijven.
Fietsinfrastructuur: we blijven een prioriteit maken van het versneld aanleggen
van fietspaden waar er nog geen zijn en het goed onderhouden van alle voetpaden.
Dat doen we door, waar nodig, voetpaden te herstellen of opnieuw aan te leggen.
Om die herstellingen vlot te laten verlopen, vragen we inwoners om ons snel te
verwittigen bij problemen en richten we binnen de technische dienst een snelle
interventieploeg op, die kort op de bal kan spelen.
Goed verlichte en beveiligde fietskluizen en fietsenstallingen aan bushaltes, aan
het station en andere openbare plaatsen verder uitbouwen.
Een fietsambtenaar aanstellen: hij/zij promoot alternatief verkeer i.s.m. de
mobiliteitsambtenaar. De fietsambtenaar verzorgt de communicatie met onze
inwoners over het fietsbeleid en verdeelt de fietspadenkaart. De gemeente maakt
prioriteit van het (ver)bouwen van fietsstallingen en waakt erover dat fietsers zich
ook tijdens de winter comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.
Als we wegenwerken organiseren, doen we dat met zo weinig mogelijk hinder voor
alle verkeersdeelnemers.
Alle oversteekplaatsen voorzien met auditieve middelen voor de ouderen en
andersvaliden.
Straatverlichting: we kiezen voor groene led-lantaarns. De groene kleur
respecteert de biodiversiteit in de buurt. Dat betekent zo min mogelijk
lichtvervuiling, maar wel veiligheid, comfort en een aangename sfeer voor de
gebruikers van de weg. Rationeel omgaan met verlichting spaart ook energie.
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•

•

•

•

Openbaar groen: we zetten in op voldoende veilige en kwaliteitsvolle
buitenspeelruimte voor kinderen, in overleg met de brede jeugdsector en de buurt.
We zoeken steeds naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.
Vergeten pleintjes, publieke ruimtes, postindustriële zones of informele
parkeerplaatsen kunnen we ontharden en opwaarderen tot groene buffers, of tot
recreatiegebied (zoals een speelplein of een park).
We verbeteren de duurzaamheid van de wijk en hebben bij het bouwen van
nieuwe wijken aandacht voor het milieu. In zo een wijk is er plaats voor groen en
recreatieruimte. We onderhouden uiteraard bestaande parken, plantsoenen en
speelpleinen.
Elektrische oplaadpunten: het inrichten van parkeerplaatsen met oplaadpunten
voor elektrische wagens is een toekomstgerichte én duurzame investering.

Openbare werken die niet tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren: De beide
gewestwegen (N70 & N449) die onze gemeente doorkruisen moeten verkeersveiliger
worden. Groen-sp.a Lochristi beseft dat dit niet de verantwoordelijkheid is van de
gemeente, maar met een positief en constructief dossier kunnen we naar Brussel trekken:
•
•
•
•
•

•
•

Er moeten meer oversteekplaatsen komen, aan de verschillende bushaltes.
Er moeten afgescheiden en goed verlichte fietspaden komen.
Een veilige en goed verlichte oversteekplaats aan station Beervelde.
Rotondes en verplichte rijrichtingen kunnen een stuk van de chaos oplossen.
Vrachtwagens hebben nog altijd geen degelijk parkeerterrein, zodat in het
weekend en ’s avonds onveilige situaties ontstaan door geparkeerde vrachtwagen
langs N70 (bijvoorbeeld in Dorp-Oost).
Extra parkeerplaatsen voor mindervaliden en moeders met jonge kinderen
Groen-sp.a Lochristi is voorstander van het doortrekken van een tramlijn
minimaal tot Lochristi Centrum, en dit in eigen bedding. We ondersteunen het
concept “ringbus”, eventueel met bediening tot in de kanaalzone.
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Leefmilieu, afvalbeleid, energie en klimaat:
LEEFMILIEU:
Onze gemeente Lochristi is geen eiland in de wereld! De wereld is een dorp geworden. De
keuzes die wij hier maken, bv. op het vlak van klimaatbeleid, hebben ook invloed aan de
andere kant van de wereld. De Noord-Zuidrelatie beroert heel wat burgers, en terecht. De
gemeente moet hierin een voortrekkersrol vervullen. Ontwikkelingshulp, duurzaamheid
in eigen gebouwen en te gebruiken materialen, ethisch en duurzaam beleggen, … moeten
de standaardnorm zijn.
Lochristi moet een klimaatneutrale gemeente worden tegen 2030.
De milieudienst moet verder uitgebouwd worden zowel op financieel vlak als op
personeelsvlak (van mankracht/ondersteuning). De duurzaamheidsambtenaar speelt hier
een belangrijke, centrale rol in. Alle beslissingen moeten worden getoetst aan een
duurzaamheidskader: wat is de impact van beleidsbeslissingen voor mens en milieu, voor
duurzaamheid? De gemeente moet niet enkel inzetten op sensibilisering, in haar beleid
moet ze een voortrekkersrol vervullen. Niet-duurzame materialen en maatregelen worden
geweerd. Over mobiliteit wordt een vernieuwde visie ontwikkeld, ondersteund door een
nauwgezet opvolgingsbeleid. Duurzaamheid is dé verbindende factor tussen alle
beleidsdomeinen.
Een vernieuwend waterbeleid, natuurontwikkeling, bosuitbreiding en ingrepen die ‘het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, (d.i. ‘de betonstop)’ op het terrein vormgeven, dringen
zich op.
Maatregelen die het openbaar vervoer versterken en de luchtkwaliteit verbeteren zijn
dringend nodig. Autoluwe straten, o.a. in de buurt van scholen, helpen zorgen voor een
verbeterde luchtkwaliteit. Het openbaar vervoer krijgt hierin een belangrijke rol
toegewezen, o.a. betere verbindingen en aparte beddingen. Een betere nachtelijke
bediening, vooral in weekends, en financiële tegemoetkomingen voor bepaalde
doelgroepen zijn voor ons kartel noodzakelijk. Een goed circulatieplan rond mobiliteit,
waarin o.a. de herwaardering van kerkwegels en een volwassen fietsbeleid een prioriteit
krijgen, speelt hier een belangrijke rol in. We ijveren voor het hanteren van het STOPprincipe (alle maatregelen in volgorde van prioriteit: stappen- trappen- openbaar vervoerprivé vervoer).
Lochristi verspilt te veel open ruimte. Een duurzame ontwikkeling van onze gemeente
begint bij een goede ruimtelijke ordening i.p.v. de huidige verrommeling in het landschap.
De doelstellingen voor meer natuur, bos en groen uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen zijn niet behaald. Onze gemeente moet met de middelen, waarover zij
beschikt, werk maken van een inhaalbeweging. Wij hechten heel veel belang aan de open,
groene ruimte als cruciaal onderdeel van een gezonde, leefbare, aangename,
kwaliteitsvolle leefomgeving.
Wij kiezen voor een duurzame transitie van de bestaande ruimtelijke structuren, o.a. door
gebruik te maken van het GRUP, of het Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan. Door
de woonkernen te versterken (verdichten) en efficiënter met de ruimte om te gaan,
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kunnen we open ruimte behouden en versterken en de landbouw en natuurontwikkeling
stimuleren. Wij willen daarbij ook werken aan de kwaliteit van de ruimte, naast
verdichten ook vergroening, slimme allianties tussen landbouw, natuur en recreatie, meer
ruimte voor water, een grotere kwaliteit van de publieke ruimte. O.a. avontuurlijke
speelruimtes op scholen zijn prioritair.
Wij streven naar een Burgemeesterconvenant 2.0 waarbij de resultaten van de klimaattafel,
een overlegmodel tussen gemeente en haar inwoners, ernstig worden genomen. Dit
initiatief wordt herhaald, bijgestuurd en opgevolgd.
Een ‘blauw-groene hoofdstructuur’, waarbij de waterwegen, groene verbindingsgebieden
de aders vormen, zijn belangrijk om wateroverlast in te perken.
Waar nodig zal er ook naar bovengemeentelijk overleg en samenwerkingsverbanden
gestreefd worden. Zo moet o.a. de reeds lang geplande Groenpool aan ‘t Oud Vliegveld
snel vorm krijgen.
AFVALBELEID:
Een gemeentelijk afvalbeleid omvat o.a. volgende luiken: preventie, IDM (de
afvalintercommunale waar Lochristi deel van uitmaakt), huisvuil, afvalwater, duurzaam
bouwen en het recyclagepark.
Afvalpreventie betekent in de eerste plaats het sensibiliseren om producten, of minimaal
de verpakking ervan, te kopen die biologisch afbreekbaar zijn. Wat niet afbreekbaar is
moet zoveel als mogelijk een tweede leven kunnen krijgen via bijvoorbeeld de
kringloopwinkels. Bestaande systemen en maatregelen worden permanent op hun
doeltreffendheid en succes geëvalueerd. Het sterk toenemen van de hoeveelheid afval en
zwerfvuil is een teken aan de wand. Afval blijft voor overlast zorgen. Om dit probleem aan
te pakken dient onze gemeente zich aan te sluiten bij de actie ‘Statiegeldcoalitie’. Een
initiatief van steden en gemeenten, NGO’s, milieugroepen en groepen uit het middenveld.
Concrete voorstellen:
•

•
•

•
•

De feestcomités in de gemeente worden beloond als ze erin slagen hun
hoeveelheid afval naar beneden te brengen. Wijk- en andere festiviteiten
gebruiken herbruikbare bekers met een terugbetaal- of ophaalvergoeding i.p.v.
wegwerpbekers. Deze worden gratis ter beschikking gesteld.
De participatie van de scholen aan het scholenproject van IDM rond afval is te
beperkt en wordt geïntensifieerd.
De Jeugdverenigingen krijgen een extra ondersteuning (subsidie) als zij kiezen
voor biologische producten voor tijdens hun vakantiekampen. Ook de scholen die
via catering hun maaltijden bestellen kiezen voor biologische maaltijden. De korte
keten gedachte speelt hierin een belangrijke taak.
Het zwerfvuil wordt vlugger verwijderd door de bevoegde diensten.
Winkeliers laten hun klanten hun persoonlijke opbergschaaltjes of ander
verpakkingsmateriaal gebruiken bij hun aankopen. Wegwerpverpakkingen worden
geweerd.
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•

•
•
•

Compostvaten moeten aan een zo democratisch mogelijke prijs te bekomen zijn.
Voor appartementbewoners en personen die nu eenmaal niet meer lichamelijk in
staat zijn om zelf aan thuiscomposteren te doen, moet onderzocht worden of
buurtcomposteren een alternatief biedt. Enkele compostbakken worden dan ter
beschikking gesteld van inwoners van een aantal huizen of straten. Dit alles onder
begeleiding van vrijwilligers of de gemeente zelf.
Opleiden van lokale compostmeesters.
Bij het afvallen van de bladeren plaatsen we op centrale plaatsen korven, die de
gemeente ophaalt.
Momenteel is 500kg per gezin de kostenloze norm. Groen–sp.a Lochristi ijvert
naar een kosteloze verwerking van alle recycleerbare materialen en groenafval.

De parkwachters staan centraal. Zij staan in voor de goede werking. Ze dragen een grote
verantwoordelijkheid en ze moeten dan ook zoals ieder personeelslid maximaal
ondersteund worden vanuit het beleid. De taak van de parkwachters houdt onder andere
in dat zij net als veel van hun collega-arbeiders in weer en wind moeten werken. Ook de
innerlijke mens vraagt soms een beetje aandacht. Dat betekent: in koude dagen warme
dranken, bij warme weersomstandigheden fris water.
ENERGIE & KLIMAAT:
Wereldwijd zetten burgers en lokale besturen zich in voor de omschakeling naar een
klimaatneutrale maatschappij. Natuurlijk kan het internationaal klimaatbeleid maar
slagen als ook de natiestaten hun verantwoordelijkheid opnemen. Maar lokale besturen
kunnen, als overheid dichtbij de burger, bottom-up initiatieven ondersteunen en
versterken. Ze kunnen een voortrekkersrol spelen, bijvoorbeeld door zich actief in te
schakelen in de mondiale beweging van het burgemeestersconvenant 2.0.
Klimaatverandering tegengaan
De klimaatverandering zoveel mogelijk tegenhouden is een prioritaire doelstelling. Een
cruciale hefboom om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen, is een
snelle vergroening van het energiebeleid. De productie en consumptie van energie moet
tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot. Lokale besturen beschikken over behoorlijk
wat beleidsruimte om deze ambitie mee te helpen waarmaken. Daarnaast moeten steden
en gemeenten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan omgaan
met meer overstromingen of hittegolven. Een ambitieus, slim lokaal
bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van morgen.
Om tot een geslaagd klimaatbeleid te komen heb je een lokaal klimaatplan nodig met
zowel maatregelen die de klimaatverandering afremmen ('klimaatmitigatie') als
maatregelen die de gemeente aanpassen aan de klimaatverandering ('klimaatadaptatie').
Samenwerking met zoveel mogelijk gemeentelijke diensten, verenigingen, ondernemers
en burgers is cruciaal bij de ontwikkeling en uitvoering van het plan. Bovendien moet er
voldoende financiële ruimte worden vrijgemaakt, en dient de burger daar op regelmatige
basis transparant over gerapporteerd te worden zodat de progressie van het plan kan
gevolgd worden.
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We pleiten voor het ondertekenen van het tweede Burgemeestersconvenant 'klimaat en
energie'. De doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten, de
veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering te verhogen ('klimaatadaptatie', zie
verder) en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te garanderen. Dit
kadert best in een langetermijnvisie naar 2050, waarbij lock-ins vermeden worden
(maatregelen die op korte termijn voordelig zijn, maar op langere termijn het bereiken
van het doel net moeilijker maken). Met deze engagementsverklaring onderschrijft de
gemeente een wereldwijde beweging van lokale besturen.
Daarnaast willen we een energieplan opstellen om binnen de draagkracht van de
gemeente te werken naar een klimaatneutrale gemeente tegen 2030. Om de doelstelling
van 2030 te behalen werken we samen met een Energy Service Company door een
Energieprestatiecontract (EPC) af te sluiten. Dergelijke 'ESCO' helpt lokale besturen om
de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen te verbeteren, van prefinanciering tot de
volledige opvolging van het proces. De bereikte besparingen worden in de transitieperiode
herinvesteerd in nieuwe klimaatmaatregelen. Zo kan je op lange termijn aan een
duurzaam klimaatbeleid werken.
Anticipeer op de klimaatveranderingen.
Naast een beleid om de klimaatverandering af te remmen, zijn er maatregelen nodig die
de gemeente voorbereiden op de nadelige gevolgen van klimaatverandering
('klimaatadaptatie'). Onze regio is heel gevoelig voor extreme weersomstandigheden die
door klimaatverandering meer zullen voorkomen, zoals wateroverlast, hittegolven of
uitzonderlijke stormen. Die hebben negatieve gevolgen voor de volksgezondheid,
woningen, water- en energievoorziening en verhogen ons energieverbruik voor
verwarming of koeling. Verstedelijkte en verharde gebieden zijn extra kwetsbaar voor
extreem weer, door bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect en de verhoogde kans op
wateroverlast bij stortbuien. Daarom is een aanpak nodig die rekening houdt met ons
ecosysteem ('ecosystem-based adaptation') om klimaatbuffers uit te bouwen.

Concrete voorstellen:
•

•

•

•

Een klimaatadaptatiestrategie opstellen samen met de gemeenten in de regio. Via
bijvoorbeeld de opmaak van een hittekaart en hemelwaterplan vergaar je veel
kennis en inzicht.
Integreer klimaatadaptatie in de beleidsplannen voor ruimtelijke
ordening, natuur en openbare werken. Pas verkavelingsrichtlijnen en
stedenbouwkundige verordeningen aan om waterneutraal te verbouwen. Hou
ruimte voor groen en gebruik zoveel mogelijk waterdoorlatende oppervlakten bij
nieuwbouw.
Creëer bijkomende ruimte voor water en buffers door slimme (her-)aanleg van
openbare domeinen met overstromingszones, wolkbreukboulevards, wadi’s,
bufferbekkens, etc. Denk verder dan parken of natuur. Vele kleine ingrepen langs
wegen, etc. hebben samen een grote impact.
Meer bomen, parken, grasvelden, struiken, hagen, ... . Ontharden door bestaande
verharding te verwijderen of waterdoorlatend te maken. Daardoor kan water
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•

•

gemakkelijker infiltreren en krijg je verkoeling, extra waterberging, CO2- opslag én
meer biodiversiteit.
Vergroenen van gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling
en buffering. Maak het bv. héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen, door de
aanvraagplicht af te schaffen voor geveltuinen waar voldoende plaats is op een
trottoir.
Een bomenbeheerplan opstellen om boombeleid en boombeheer concreet,
transparant, structureel en duurzaam te maken.

DUURZAME ENERGIE ALS HEFBOOM VOOR KLIMAATBELEID
Lokale besturen kunnen zowel ingrijpen in het energieverbruik als in de energieproductie
- en distributie.
Concrete voorstellen:
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Uit het energiezuinig maken van gebouwen (zowel woningen als andere) valt heel
wat klimaatwinst te halen. Als lokaal bestuur kan je hierin mee het verschil
maken.
Inspireer door binnen het gemeentelijk apparaat een energiezuinig beleid te
voeren, met als ambitieus doel om binnen de eigen gemeentelijke diensten en het
gemeentelijk patrimonium tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.
Geef financiële steun voor energiebesparingswerken aan scholen, jeugdlokalen en
buitenschoolse kinderopvang, gekoppeld aan sensibilisering bij de kinderen.
Gemeentescholen die de energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst
houden en besteden aan eigen projecten.
Stimuleer de circulaire economie via duurzame en circulaire overheidsopdrachten.
Verduurzaam de verlichting en bekijk licht daarbij niet meer als een product, maar
als een dienst.
Pak de straatverlichting aan. Steeds meer steden en gemeenten kiezen ervoor om
hun straatverlichting 's nachts te doven, de verlichting te dimmen of nieuwe
armaturen te voorzien. Soms is permanente verlichting nodig voor de veiligheid.
In dit geval zijn slimme lichtsystemen die de passanten volgen of die oplichten bij
beweging, een goede oplossing.
Maak een integraal lichtplan op dat 'relighting' toepast op de verlichting van
gemeentelijke gebouwen, straatverlichting, bedrijventerreinen, jeugdlokalen etc.
Organiseer lichtaudits voor wijken, bedrijventerreinen, kantoorgebouwen, etc. Een
nog grotere impact kan door ook scholen, bedrijven en burgers actief te
informeren en te betrekken in het lichtbeleid
Toon bedrijven ook de weg naar de vele subsidiemogelijkheden voor lichtaudits en
-investeringen.
Ondersteun bedrijven in de gemeente die mee hun schouders willen zetten onder
een sterk klimaatbeleid. Zet in op het verduurzamen van bedrijventerreinen.
Ondersteun projecten rond het verhogen van energie-efficiëntie, het sluiten van
materiaalkringlopen en het aanleveren van groene stroom. Stel een
bedrijventerreinmanager aan die actief op zoek gaat naar energiebesparende
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maatregelen. Subsidieer een "potentieelscan" (die de potentiële energiebesparing
in kaart brengt) op voorwaarde dat de maatregelen nadien effectief uitgevoerd
worden.
Vergroen de lokale energieproductie en -distributie
Elke gemeente heeft verschillende sterktes en uitdagingen op vlak van hernieuwbare
energieproductie waarop het beleid kan inspelen. Sommige gemeenten hebben veel wind,
andere zijn ideaal gelegen voor aardwarmte, etc. Een analyse van de mogelijkheden in
Lochristi moet verduidelijken wat de beste opties zijn voor een energie neutrale
gemeente. Wat duidelijk is, is dat we overal de lokale, gedecentraliseerde productie en
distributie van hernieuwbare energie moeten opdrijven.
Concrete voorstellen:
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Moedig investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonneinstallaties aan.
Geef zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere kleinschalige productie
te installeren in en op de eigen gebouwen
Ga op zoek naar lokale opportuniteiten op vlak van hernieuwbare energie, die
uniek zijn voor de gemeente en een mooie synergie opleveren met andere
activiteiten zoals toerisme. Bijvoorbeeld het bouwen van een waterkrachtcentrale
in een oude en sowieso te renoveren watermolen. Dergelijke energieproductiecreativiteit moet een automatisme worden bij alle grote en kleine nieuwe bouwen renovatieprojecten.
Zet in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten:
Denk in samenwerking met de burgers - maar ook de provincie en/of
intergemeentelijke structuren - na over optimale locaties voor windenergie en leg
die vast in een gemeentelijk windplan. Maak hiervoor gebruik van de windgids.
De gemeente kan een vooronderzoek (laten) doen waarmee mogelijke locaties in
beeld worden gebracht. Kies eerst maximaal voor locaties op industrieterreinen en
langs bestaande lijninfrastructuren zoals kanalen, autosnelwegen, … vooraleer
windmolens te bouwen in de buurt van woningen of natuurgebieden.
Leg bij nieuwe windenergieprojecten burgerparticipatieve en coöperatieve
voorwaarden op. Zo is er meer inspraak van de lokale bevolking en worden
aangereikte problemen opgelost, suggesties bekeken en alternatieven
onderzocht. Dat leidt tot meer projecten met een breder maatschappelijk
draagvlak die beter aansluiten op de lokale noden en gevoeligheden.
Onderzoek (samen met andere gemeenten of intercommunales) waar afval dat
niet meer hergebruikt kan worden, gerecycleerd en gevaloriseerd kan
worden. Breng bedrijven, energieproducenten, intercommunales en
milieuondernemers in de sociale economie (kringwinkels) samen om
samenwerkingen te stimuleren
Biomassa afkomstig uit GFT-ophalingen, landbouwoverschotten en
landschapsonderhoud kan vergist worden voor energieopwekking en omgevormd
tot hoogwaardig compost.
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•
•
•

•
•

Er kunnen samenwerkingsprojecten opgezet worden tussen landbouwbedrijven,
zoals het Nederlandse “Energieboerderij”.
Dit kan ook kleinschalig zoals het vervelende hondenpoep verzamelen voor om te
zetten in energie via biogas.
Een lokaal warmteplan opstellen op basis van energiedata, (mogelijke)
warmtebronnen en typologieën van woningen. Daaruit ontwikkelen we een
warmteplan en een zoneringsplan dat de verschillende warmte-mogelijkheden in
kaart brengt voor verschillende wijken, verkavelingen, etc. Op basis daarvan
kunnen we dan aan de slag om de lokale regelgeving aan te passen en
samenwerkingen op te zetten.
Organiseer de uitrol van warmtenetwerken via samenwerkingsovereenkomsten
met partners, concessies, ...
Informeer burgers en bedrijven over de warmtestrategie, voordelen en
participatiemogelijkheden. Stimuleer via financiële waarborgen, aansluitpremies,
haalbaarheidsstudies en subsidies de uitrol van warmte-infrastructuur.
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MOBILITEIT: SLIMMER EN DUURZAMER, VEILIGER EN VLOTTER
Het mobiliteitsvraagstuk wordt maar al te vaak herleid tot het vraagstuk hoe we de auto
meer ruimte kunnen geven. Meer parking, betere doorstroming en dus meer wegen, ...
Het STOP-principe is dan wel op Vlaams niveau geadopteerd, lokaal bekijkt men dit
meewarig. Je gaat toch niet vragen om de auto te parkeren aan het begin van je straat
zeker?
Mobiliteit is echter het beleidsdomein waar lokale overheden het verschil kunnen maken,
met een tastbare impact op vlak van leefbaarheid in de gemeente, en veiligheid en
gezondheid van inwoners.
We pleiten voor een verfreiburgering van de gemeente (Freiburg, sustainable mobility,
www.freiburg.de/pb/,Len/372947.html.) Het bedenken hoe we de huidige
probleempunten aanpakken is onvoldoende. Het resulteert in gemorrel in de marge, met
in het beste geval tijdelijke verbetering tot gevolg. Op de langere termijn verschuift het
probleem of komt het zelfs nog sterker terug. Door eerst een ideaalbeeld te scheppen, te
dromen als je wil, creëer je een doel waarnaar gewerkt kan worden. Vandaaruit kan
teruggedacht worden hoe je dat doel kan bereiken, in soms kleine maar ook grotere
stappen. Op die manier neem je terug de controle over van de waan van de dag.

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid.
Kernversterking en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen en
werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke
voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen
worden) met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), dan hebben
we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn.
Principes:
•

•

•

Geen losse maatregelen maar een geïntegreerde, toekomstgerichte visie op vlotte,
duurzame, gezonde en veilige mobiliteit, met als centraal uitgangspunt een
minder exclusief op de autogericht beleid en een meer evenwichtige mix van
vervoersmodi, op maat van alle doelgroepen in de volledige gemeente
Meer autoluwe dorps- en woonkernen kernen en een lokaal mobiliteitsbeleid
gebaseerd op het STOP-principe. Het STOP-principe staat vandaag in zowat alle
beleidsnota’s. Vaak leidt een gebrek aan heldere keuzes in de praktijk eerder tot
een POTS-verhaal. Groen–sp.a pleit daarom voor een heldere keuze voor
voetgangers en fietsers.
Kies voor leefkwaliteit als uitgangspunt, voor gebruiksruimte in plaats van
verkeersruimte. Gewoon “leefbaar” of “verkeersveilig” zonder belevingskwaliteit
blijft ruim onvoldoende. Maak dorpskernen en handelszones aantrekkelijker door
een meer evenwichtige verhouding tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Een
stop op nieuwe parkeerplaatsen, een parkeerbeleid dat inzet op bestaande
parkings aan dorpsranden.
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•

•
•
•

Ga uit van de meest kwetsbare weggebruikers, door de kind- en seniorennorm als
uitgangspunten te nemen. Wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders
met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers
en buurtbewoners.
Kies bovendien voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap.
Veilige en aangename fiets- en voetgangersroutes. Een investeringsplan met
duidelijk omschreven ambities (#km per ambtstermijn) voor nieuwe fietspaden.
Openbaar vervoer als logisch alternatief voor vlotte verplaatsingen. De
oorspronkelijk geplande tramverbinding naar Gent blijft een logische oplossing
voor een snelgroeiende gemeente met een groot aantal lokale pendelaars en
bezoekers vanuit Gent.

Mobiliteit 2.0
Een vernieuwende visie op mobiliteit houdt rekening met de nieuwe trends en evoluties
in technologie.
•
•

•

Investeren in vergroening van autogebruik: laadpalen, autodelen op grotere schaal
stimuleren. Wijkgerichte en toegankelijke benadering.
Het mobiliteitslandschap is volop in beweging. Verschillende initiatieven en
studies trachten voorwaarden voor een mobiliteitsshift in kaart te brengen en te
bewerkstelligen. Lochristi houdt vinger aan de pols en wordt trendsetter inzake
toekomstgericht mobiliteitsbeleid. V.b. MAAS ('mobility as a service') proefproject
in Gent, fietsen stimuleren d.m.v. RFID-chips en beloningssysteem.
Deelsysteem voor elektrische fietsen op maat van iedereen.
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Lokale economie, KMO, land- en tuinbouw
LOKALE ECONOMIE EN KMO:
Lokaal zelfstandig ondernemen is een bron van creativiteit, vooruitgang en het creëert
jobs.
Groen-sp.a Lochristi wil initiatieven stimuleren die lokale producenten, ondernemers en
consumenten dichter bij elkaar brengen om de kleinschalige economie te doen herleven.
We dienen de lokale middenstand in alle deelgemeenten te ondersteunen door het
voorzien van een betere bereikbaarheid en meer standplaatsen voor lokale handelaars op
de markten.
We kunnen onze bewoners bij bepaalde gelegenheden, zoals huwelijken, gouden
bruiloften of 100-jarigenvieringen, geschenkbonnen geven die ze kunnen gebruiken bij
lokale winkeliers.
We zorgen ervoor dat bestaande handelszaken en horeca kunnen groeien door in te
zetten op duurzame bedrijventerreinen, met aandacht voor materiaalkringlopen en
afvalbeheer, hernieuwbare energievoorziening, ecologische infrastructuur, waterbuffers
en collectief vervoer.
E- Commerce, thuisleveringen en fietskoeriers kunnen op een duurzame manier ingezet
worden als ondersteuningstool voor lokale handelaars. Het investeren van korte ketenen distributiehubs aan de rand van de gemeente zou moeten onderzocht worden.
Lokale ondernemingen moeten extra gestimuleerd worden om hun personeel met de fiets
naar het werk te laten komen. Ook moet het aanbod om met het openbaar vervoer naar
het werk te gaan maximaal gepromoot worden. Waar geen regelmatig openbaar vervoer in
de directe omgeving van bedrijven aanwezig is, is het de taak van een lokale overheid om
maximaal te lobbyen zodat deze er komt. Anders verkrijgen we nooit de shift zonder de
gewone werknemer te treffen.
De jongste jaren is Lochristi langzaam maar zeker dicht aan het slibben. Open ruimte
wordt een schaars goed. Waardoor een aantal bedrijven in de verdrukking komen of
moeten verhuizen. Een gemeente die een toekomstgericht economisch beleid voert zorgt
voor een duurzaam investeringsklimaat voor ondernemers en bedrijven. Zo zou een
gemeentebestuur de mensen die met een eigen handelszaak willen beginnen informatie
en advies moeten bieden (ondernemersloket) waarmee ze hun plannen kunnen realiseren
en hun kansen op succes kunnen verhogen. Waarom zou het bestuur niet pro-actief
onderzoeken of vrijgekomen ruimte zich niet beter leent tot KMO-ontwikkeling i.p.v. te
verkavelen in bouwpercelen? Samenwerking met de lokale afdelingen van
middenstandorganisaties is dan ook belangrijk. Het KMO-overlegplatform is een
strategische partner in het economische beleid van de gemeente.
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LAND- EN TUINBOUW:
De land- en tuinbouw zijn van oudsher vergroeid met Lochristi. Al generaties lang geven
land- en tuinbouwbedrijven onze gemeente kleur. De laatste jaren begint die kleur echter
te verbleken omdat heel wat agrarisch gebied wordt omgevormd tot woongebied. De
landbouw die een groot deel van de open ruimte beheert komt hierdoor steeds meer
onder druk te staan. Ook de glastuinbouw zit in een spiraal van schaalvergroting. Dit
zorgt ervoor dat er steeds meer open ruimte, naast de reeds bestaande uitbreiding van
woonzones, verloren gaat. Als we op de ingeslagen weg verder gaan zal de land- en
tuinbouw zoals we deze vandaag nog kennen geleidelijk maar zeker verdwijnen en plaats
moeten ruimen voor de grote geïndustrialiseerde spelers en bouwfirma’s.
Voor Groen-sp.a is de lokale land- en tuinbouw een volwaardige partner in het vrijwaren
van open ruimte en om mee in dialoog te gaan samen met de lokale overheid & lokale
milieuorganisaties. Dit is cruciaal om het wij/zij verhaal te doorbreken en samen naar een
economisch model te groeien dat maatschappelijk de ecologische en ruimtelijke toets
doorstaat. Land- en tuinbouwers hebben het momenteel heel lastig om hun opvolging te
garanderen. Een overdaad een regeltjes zorgt ervoor dat een volgende generatie de stap
niet zal zetten. Het kan nooit de bedoeling zijn om de land- en tuinbouw die zo een grote
rol gespeeld heeft in de geschiedenis van deze gemeente en omgeving verder te laten
uitsterven.
Duurzame land- en tuinbouw kunnen een tegemoetkoming krijgen bij overschakeling.
Rond landbouwgebied bestaan er al enkele jaren de zogenaamde beheersovereenkomsten,
vrijwillige overeenkomsten waarbij een landbouwer tegen betaling bepaalde maatregelen
neemt om de natuur en het milieu te beschermen. De meeste middelen daarvoor komen
van hogere overheden maar ook de gemeente kan het uitgekeerde bedrag verhogen met
een eigen bijdrage of, eenvoudiger, een startpremie toekennen aan omschakelende boeren.
BLIVO, het Vlaams Voorlichtingsinstituut voor de Biologische Landbouw, kan met de
steun van de gemeente een voorlichtingsactiviteit organiseren voor geïnteresseerde
boeren. Volgens Groen-sp.a zijn er nog tal van opties om deze duurzame landbouwvorm
bij uitstek een duwtje in de rug te geven.
De gemeentelijke diensten kunnen zelf biologische producten gebruiken. Of lokale biologische boeren en verkooppunten van biologische producten ondersteunen via het
aankoopbeleid of via informatie over biologische producten in de gemeentelijke informatiekanalen. De gemeente kan de biologische of geïntegreerde landbouwmethode opleggen
bij het beheer van haar landbouwgronden of die van het OCMW.
Naast milieu- en energievriendelijk produceren kan de land- en tuinbouw een belangrijke
bijdrage leveren voor de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn natuur- en
landschapsbeheer, directe verkoop van producten aan consumenten op het bedrijf en
zorgboerderijen. Op die manier kan iedereen genieten van de stukjes ‘platteland’ die
Lochristi nog rijk is en bewust worden van de onschatbare waarde ervan. Groen-sp.a stelt
voor dat dergelijke initiatieven vanuit de gemeente gestimuleerd en actief gesteund
worden, het mag niet blijven steken bij mooie intenties.
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Wie in Lochristi, Zeveneken, Zaffelare, Beervelde of Hijfte is komen wonen om te kunnen
genieten van haar landelijk karakter hoopt hier binnen 10 jaar en later nog steeds van te
kunnen genieten. De variatie van het agrarisch landschap en de biodiversiteit in de
omgeving van boerderijen en langs landbouwgronden is zeer groot. In het belang van de
landbouw en de hele samenleving is een kwaliteitsvol landschap een belangrijke factor die
bijdraagt tot een leefbaarheid van het platteland.
De gemeente heeft een actieve rol in het vergroten van de plattelandsbeleving. Het is heel
belangrijk om inwoners en verenigingen te stimuleren om rond concrete projecten te
werken. De sierteelt in de kijker stellen door een occasionele markt of door het plaatsen
van bloembakken fleurt de dorpskom wel op, maar je kan niet spreken van een echte
‘beleving’ van onze bloeiende gemeente. Wandelroutes aanlokkelijker maken, in
samenspraak met de land- en tuinbouwers, waarbij mensen letterlijk tussen de bloemen
en de koeien kunnen lopen. Op die manier wordt het tekort aan toegankelijk ‘groen’ in
onze gemeente aangepakt. Het zijn de gemeenten die het basisrecht op meer groen en
ademruimte kunnen waarmaken.
Lochristi is tot heden nog ingekleurd als “open ruimtegebied“ en dit houdt in dat buiten
de woonkernen en het hoofddorp plaats moet vrijgehouden worden voor grondgebonden
landbouw, tuinbouw en gebieden voor zachte recreatie. In deze zones moet ook aandacht
besteed worden aan het behouden en uitbreiden van bos, landelijke en groene zones.

Tewerkstelling en sociale economie:
TEWERKSTELLING:
We geven onze inwoners meer kansen om een job te vinden, liefst in eigen streek. Mensen
die moeilijk aan werk geraken, blijven we steunen, zodat ook zij uiteindelijk aan de slag
kunnen. Een eigen inkomen voor zoveel mogelijk mensen is de basis van betaalbare
welvaart en welzijn. Werk geeft mensen de kans om zich beter in een gemeenschap te
integreren en zichzelf te ontplooien. Werkloosheid terugdringen door kwaliteitsvolle en
duurzame werkgelegenheid blijft voor Groen-sp.a Lochristi een prioriteit.
Als gemeentebestuur kunnen we plaatselijke werkgelegenheidsproblemen en -kansen het
best inschatten. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken
lokale partners en in overleg met de VDAB, kan extra aandacht schenken aan kansarme
groepen. We brengen de ondernemingswereld, het plaatselijk onderwijs en de VDAB met
elkaar in contact. Zo kunnen we samen met de lokale ondernemingsorganisaties en het
KMO-overlegplatform een jobbeurs organiseren voor lokale vacatures. We zijn daarvoor
aanwezig in de lokale werkwinkel en in het subregionale overleg. We gebruiken deze
samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs
die lokaal gemakkelijk te vinden zijn. We helpen langdurig werklozen en mensen met een
leefloon op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van hun mogelijkheden. De gemeente en
het OCMW sluiten daarvoor samenwerkingsverbanden af met de VDAB en andere
gespecialiseerde organisaties.
We werken de drempels weg die de stap naar een job in de weg staan: taalkennis,
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psychosociale of financiële problemen.

We laten jobcreatie niet alleen aan de markt over, want dan zijn er altijd mensen die uit
de boot vallen, omdat hun profiel niet past bij de bestaande jobs of omdat ze het moeilijk
hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Vormingen rond solliciteren zijn hier dan ook
onontbeerlijk. Evenmin laten we het alleen aan andere bestuursniveaus over. Werken in
de buurt is een onschatbare bron van voldoening en economische activiteit. Bovendien
maakt het combineren van een gezin met een professioneel leven weer wat makkelijker.
Door voor iedereen een rol mogelijk te maken die bij hem past, als werkgever of als
werknemer, onderscheiden we ons van diegenen die denken dat lokaal economisch beleid
alleen maar bestaat uit industriegronden en -panden ter beschikking stellen.

SOCIALE ECONOMIE:
We geven mensen die (nog) niet mee kunnen in het klassieke bedrijfsleven de kans om in
de sociale economie zinvol werk te leveren.

Zo werken we aan een lokale regie van de sociale economie, met een meerjarenplanning
en een duidelijke visie. We werken meer samen met de sociale economie, binnen de eigen
gemeente en met andere gemeenten. We maken dat mensen die daar klaar voor zijn
kunnen doorstromen van de sociale economie naar de gangbare economie. Dat doen we
door mee actief jobs te creëren op de reguliere arbeidsmarkt en bruggen te bouwen tussen
de sociale en de reguliere economie.
We concentreren de sociale economie op lokale maatschappelijke noden. We creëren
meer kansen voor eenoudergezinnen, via aangepaste tewerkstellingsinitiatieven, sociale
economieprojecten en coöperatieve economie. De sociale economie geeft ook werk aan
personen met een handicap en aan mensen met een psychosociale problematiek. We
steunen deze projecten, en schakelen de werkplaatsen in bij lokale overheidsopdrachten.

We richten brakke grond in tot volkstuintjes of zelfoogsttuintjes. Een zelfoogsttuintje is
een kleine moestuin die de gemeenschap ter beschikking stelt van de sociale economie of
sociale werkplaatsen. Mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, kunnen met hun
organisaties zelf verse groenten komen oogsten aan een symbolische prijs. Ze kunnen de
groenten mee naar huis nemen of in groep klaarmaken. Zo besteden we ook aandacht aan
gezonde voeding en het samenbrengen van mensen.

Een lokaal sociaal beleid:
Door de aanhoudende besparingen in de sociale zekerheid, een significante
bevolkingsaangroei, een toename van de schuldenproblematiek en energiearmoede is een
sterk sociaal beleid broodnodig. Het OCMW is voor velen het laatste opvangnet tegen
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pech, ziekte, verminderde mobiliteit en eenzaamheid. Van alle betrokkenen staat het
OCMW het dichtst bij de burger en bundelt de meeste ervaring op het raakvlak van
welzijn en werk.
Onze gezondheid is ons belangrijkste goed. Mensen kunnen niet bevat worden in
statistieken. Zieke mensen ‘renderen’ economisch misschien niet, maar daarom schrijven
we hen nog niet af. Ze blijven integraal deel uitmaken van onze gemeenschap. We
waarderen hun plaats in onze samenleving en gunnen hen het comfort, het sociaal
contact en de voldoening die we onszelf toewensen. Ziek zijn kan iedereen overkomen,
kort- of langdurig. We dragen dan ook allemaal samen bij aan een stevig opvangnet voor
zieke mensen.
Een gemeente en OCMW kunnen daar heel wat aan doen. Voorkomen is beter dan
genezen. Vooral lokaal, dicht bij scholen, gezinnen en kinderen, kunnen we veel doen aan
ziektepreventie. Het spreekt dus voor zich dat het OCMW voldoende personele en
financiële middelen moet krijgen.
Een uitbreiding van de bestaande OCMW-voorzieningen en het renoveren van bestaande
OCMW-gebouwen behoort tot de sociale prioriteiten. Comfort voor bewoners door ruime
kamers en ergonomische ondersteuning voor zowel bewoner als personeel is dan ook niet
meer dan de evidentie zelve. Er moeten dan ook genoeg mogelijkheden m.b.t. opleidingen
en begeleidingen van personeel en vrijwilligers zijn.
Het Sociaal Huis is voor een aantal inwoners vlot bereikbaar, maar voor anderen blijft er
een drempel. Het OCMW moet de noden van de inwoners actiever en systematischer
opsporen en zijn eigen werking en mogelijkheden op een opener en systematischer
manier naar de inwoners (jong en oud) brengen.
Groen-sp.a pleit ervoor dat het OCMW dichter bij de inwoners komt. Dit kan in lokale
dienstencentra in de verschillende deelgemeenten en wijken, waar er zitdagen gehouden
worden. Samenwerking met de ouderenverenigingen via informatienamiddagen en
activiteiten zijn daarin een pluspunt om een aantal inwoners te bereiken. Maar niet elke
inwoner is aangesloten bij een vereniging, anderen zijn minder mobiel en raken niet in
het Sociaal Huis of bij de vereniging. Wij willen dat alle inwoners vanaf 75 jaar
systematisch bezocht worden. De werking van het OCMW en de mogelijkheden van
tussenkomsten en hulp kunnen dan toegelicht worden. Eigenwaarde is zo belangrijk. Niet
het gevoel hebben dat men terug naar de kleuterklas gaat maar dat het lichaam en de
geest van de persoon genoeg gestimuleerd worden.
Een steeds groter wordende groep heeft het moeilijk om aan het eind van de maand alle
rekeningen betaald te krijgen. Energiekosten wegen te veel door op het gezinsbudget voor
een kansarme gezinnen. We stellen vast dat mensen die al schulden hebben, schulden
blijven maken. Groen-sp.a wil een actiever beleid en meer sensibilisering zodat dit
vermeden wordt. Daarom zijn we ambitieus en willen we armoede uitroeien. We besteden
daarbij in het bijzonder aandacht aan de strijd tegen kinderarmoede. Armoede is erfelijk.
Kinderarmoede is onaanvaardbaar in een rijke samenleving als de onze. Geen enkel kind
kiest ervoor om geboren te worden in een kansarm gezin. Kinderen die kansen missen,
lopen hierdoor vaak onherroepelijk achterstand op. Het bestrijden van kinderarmoede is
geen verhaal van rijke gezinnen die vrijgevig zijn ten aanzien van arme gezinnen, maar
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een verhaal dat mensen duidelijk maakt dat iedereen gebaat is bij de goede opvoeding en
ondersteuning van alle kinderen.
De gemeente en OCMW moeten meer inspanningen doen om het leven ook voor hen
aangenaam te houden. Zo kunnen er allerlei tegemoetkomingen gebeuren onder de vorm
van gemeentelijke sportcheques, tussenkomst schoolabonnementen, aankoopbons,
cultuurbons, speelpleinbons, … . Een actieve communicatie naar de inwoners is dan ook
belangrijk omdat nog te weinig geweten is op welke tegemoetkomingen mensen recht
hebben.
Wie zolang mogelijk wil blijven thuis wonen, moet daar ook de mogelijkheid toe krijgen.
Dit is een basisrecht dat wij als samenleving ondersteunen ongeacht de financiële
draagkracht van de hulpbehoeftige in kwestie. De thuis- en mantelzorg vereisen
bijkomende ondersteuning om dit de zorg voor iedereen draaglijk te houden. Het is
belangrijk dat een dienstencentrum in combinatie met de serviceflats zo snel mogelijk
wordt gerealiseerd. Ook dag-, nacht- en vakantieopvang voor hulpbehoevenden moeten
aangeboden worden. Door de serviceflats in eigen beheer te houden, kan het OCMW de
inwoners van Lochristi absolute voorrang garanderen. Bestaande diensten zoals de
poetsdienst aan huis, warme maaltijden en de klusjesdienst moeten verder worden
uitgebreid. Hierbij is het belangrijk dat de zorgnoden van de inwoners tijdig worden
gedetecteerd. Bestaande thuiszorgdiensten spelen hier een belangrijke rol.
Het obstakelvrij maken van voet- en fietspaden, openbare gebouwen … kortom de
toegankelijkheid voor personen met een beperking tot de leefomgeving moet vlot
bereikbaar zijn voor deze doelgroep en is een vanzelfsprekendheid voor Groen–sp.a. Zo
moeten kinderen met een handicap ook kunnen deelnemen aan het reguliere jeugdwerk.
Het spreekt voor zich dat in deze de jeugdraad en gemeentelijke adviesraad voor personen
met een handicap betrokken worden.
SENIOREN EN OUDEREN: EEN OUDERENBELEIDSPLAN
Lochristi moet een gemeente zijn waar ouderen prettig en waardig oud kunnen worden en
waarin zij actief en bij de tijd blijven. Onze senioren moeten zich betrokken blijven voelen
en in een veilige, gezonde en milieuvriendelijke omgeving kunnen wonen met
toegankelijke en passende voorzieningen.
Groen-sp.a wil zich dan ook inzetten voor haar ouderen met:
•
•
•

•

Een verbeterde dialoog en overleg ts ouderen en de gemeente. Ouderen meer
betrokkenheid geven in het beleid van de gemeente via de Ouderenadviesraden.
De strijd aangaan met armoede en sociale uitsluiting.
Er moeten voldoende, aangepaste en betaalbare woningen zijn gericht naar de
toekomst. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat ouderen zolang mogelijk in een
eigen woning kunnen blijven wonen. Dit kan door het beleid versterkt worden
door hen advies en eventuele begeleiding te geven, alsook premies om eventuele
aanpassingen te kunnen verwezenlijken.
Er moeten gezonde, veilige en goed onderhouden publieke ruimten zijn voor
contactsport en beweging die tevens goed bereikbaar moeten zijn vanuit de
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•

•

•

deelgemeenten. Laat de ouderen ook eens kennis maken met hun wijkagent en de
projecten omtrent veiligheid.
Ook de mobiliteit van ouderen verdient speciale aandacht, onder meer door te
zorgen voor veilige oversteekplaatsen (lichtgevend-led) en voldoende goed
onderhouden fiets-, voet- en wandelpaden. Tevens moeten onze ouderen ook de
mogelijkheid gegeven worden om vlot het openbaar vervoer te kunnen gebruiken
(ook in de deelgemeenten) in een daartoe speciaal aangelegde bus bedding.
Ook ouderen hebben baat bij een gezond leefmilieu en klimaat. De gemeente
moet blijven ijveren voor gezonde lucht, voldoende zuiver water en een
vruchtbare bodem. Oog hebben voor bos, bomen en stilteplaatsen. Dit niet alléén
voor hen maar ook voor hun kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen. De
gemeente ondertekende het Burgemeestersconvenant en dit vereist verdere
opvolging.
Tenslotte moeten wij onze talrijke mantelzorgers erkenning en waardering blijven
geven, alsook ondersteuning voor het dagelijks geleverde werk in soms bijzonder
moeilijke omstandigheden.

BETAALBAAR WONEN:
We willen voor iedereen een goed en betaalbaar dak boven het hoofd. Jong en oud,
alleenstaand of als gezin, al of niet hulpbehoevend moet in Lochristi kunnen wonen in
een betaalbare en aangepaste woning in een aangename omgeving. Met de dure
grondprijzen, de steeds maar stijgende kostprijs voor een woning, de lange wachtlijsten
voor een sociale woning is dit geen evidentie meer voor een minder kapitaalkrachtige
inwoner of toekomstige inwoner van Lochristi. Daarenboven is het belangrijk dat een huis
aangepast blijft aan zijn bewoners.
•

•

•

Via een gemeentelijke verkavelingverordening willen we sociale kavels in grote
verkavelingen afdwingen. Deze kavels willen verkopen aan 60 % van de
marktwaarde via een sociaal rechtvaardig toewijzingsbeleid. 1 op 10 stukken
bouwgrond moet een sociale verkoopprijs hebben.
Heffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen: deze
heffing zorgt ervoor dat de gronden die nu al bebouwd kunnen worden effectief op
de markt komen. Met deze heffing gaat men grondspeculatie van grote
vennootschappen tegen. De opbrengst komt terecht in een woning- en
grondfonds. We voorzien een gunsttarief in functie van het aantal kinderen per
gezin, of indien dit het enige stuk bouwgrond is dat men bezit.
Met een verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd
worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig,
leegstaand of onafgewerkt willen we ervoor zorgen dat woningen niet langdurig
blijven leegstaan. We willen deze huizen terug op de woonmarkt te brengen. De
opbrengst ervan zullen we aanwenden in een woning- en grondfonds. Belasting

Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

PAGINA 22

Groen-sp.a

•

•

•

•

•

kan kwijtgescholden worden indien men overeenkomst met gemeente afsluit om
het huis te renoveren en te verhuren.
Stimuleren van bejaardenwoningen en serviceflats. We zien daarin een belangrijke
taak voor het OCMW, zodat deze serviceflats binnen het patrimonium van de
gemeente blijven. Door deze serviceflats in eigen beheer te houden garanderen we
een sociaal rechtvaardige toewijzing.
Groen-sp.a wil maximaal inzetten om zo lang als mogelijk in eigen buurt te blijven
wonen, ook als men zorgbehoevend of minder mobiel wordt. Mantelzorg is in
deze onontbeerlijk en moet meer gewaardeerd en gestimuleerd worden vanuit de
gemeente.
Alternatieve woonvormen ondersteunen. De jeugd op een betaalbare manier een
eigen stek geven in onze gemeente vereist steeds meer inventiviteit. Een openheid
naar nieuwe innovatieve woonvormen is noodzakelijk om de jeugd van onze
gemeente de mogelijkheid te bieden om hun onafhankelijke start te kunnen
nemen in eigen gemeente. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan kangoeroewonen,
een vorm van wonen waarbij jonge en oudere mensen in een meergezinswoning
wonen. Voordeel voor jong en oud mogelijk (oppasdienst kinderen, boodschappen
doen, enz.). Maar ook 'Tiny houses' kunnen hun plaats in deze gemeente invullen.
Oprichting woonwinkel of woonkantoor met huisvestingsambtenaar. Een centraal
loket waar de bewoners terechtkunnen voor alle info over wonen, huren, kopen en
verbouwen. Je kan er terecht voor de aanvraag van bouw- en renovatie premies,
subsidies, info over isolatie, alle praktische raad over huren en kopen. Ook
duurzaam wonen, levenslang wonen kan hier zijn plaats krijgen. Info en advies
verzamelen over premies voor renovatie, aanpassing woning volgens leeftijd of
handicap, veiligheid (rookdetectoren-valpreventie-CO 2-vergiftiging).
Sociale huisvesting: de sociale gronden moeten zo vlug mogelijk bouwrijp gemaakt
worden. Samenwerking tussen gemeente en sociale huisvestingsmaatschappijen
zijn nodig om deze maatschappijen te stimuleren zo vlug mogelijk kwalitatieve
bouwdossiers in te dienen.
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Cultuur en ontspanning
SPORT
Bevorderen van sportbeleving:
Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en zelfs
gelukkig te blijven. Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven mensen bij elkaar.
Om te kunnen sporten is goede infrastructuur nodig. Die bouwt niemand alleen. Het
spreekt voor zich dat zowel de infrastructuur als de opleiding en training binnen de clubs
kwaliteitsvol moet zijn. En sommige mensen hebben een zetje nodig om aan het sporten
te gaan. Daarom is sport voor ons wel degelijk een taak van de overheid.
•
•
•

•

•

•
•
•

We brengen nieuwe fietsroutes in kaart, die meteen onze toeristische trekpleisters
belichten.
We geven de kalender weer van alle belangrijke sportevenementen op ons
grondgebied.
We lanceren een campagne om kinderen en jongeren op een laagdrempelige
manier aan lichaamsbeweging te laten doen. We zetten sportclubs aan om met
scholen samen te werken, in het kader van bredeschoolprojecten. We bouwen een
voldoende groot en divers aanbod uit aan een- en meerdaagse kampen tijdens
schoolvakanties.
We blijven investeren in laagdrempelige cursussen voor senioren als tai chi, yoga,
line dance of ‘start to run’. Senioren hebben nog steeds een grote vraag naar sporten recreatieve activiteiten. Toch zijn er weinig sportclubs die hier specifiek op
kunnen of willen inspelen, waardoor de drempel om naar een sportclub te stappen
voor senioren vaak hoog is. Ouderen moeten ook overdag kunnen sporten.
Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor senioren,
verdienen extra ondersteuning. Begeleiders zoeken de doelgroep zelf op,
bijvoorbeeld in seniorenclubhuizen en woonzorgcentra, voor sportinitiatie en
toeleiding naar een sportclub.
We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.
Gemeente en OCMW maken samen dat lidmaatschap van de club betaalbaar is
voor kansarmen.
We stellen een lokale ‘sportmanager’ aan, die met de verschillende sportclubs in
de gemeente projecten opzet om specifieke doelgroepen aan het sporten te
krijgen. Financiële drempels werkt deze sportmanager weg in samenwerking met
het OCMW.

Bouwen aan degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doeleinden en mensen, in
elke buurt:
We maken sportinfrastructuur vrij toegankelijk. Voetbalterreinen moeten
multifunctioneel worden en gebruikt worden voor andere sportevenementen. Elke
deelgemeente verdient een multifunctionele sportaccommodatie.
•

We investeren in speelpleinen, skateparken, fitnesstoestellen in openlucht en
gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op
school.
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•

•

•
•
•

Goed onderhouden voetpaden en fietspaden zijn een eerste stap naar meer
lichaamsbeweging. We leggen meer loopparcours aan, en promoten ze via
bewijzering.
Ook personen met een handicap vinden vaak moeilijk aansluiting bij het
bestaande sportaanbod. We spelen hier in de komende jaren meer op in, door
goed toegankelijke sportinfrastructuur.
We voorzien voldoende middelen voor onderhoud van sportfaciliteiten.
We werken samen met scholen en bedrijven, om ook daar plaats om te sporten
aan te bieden.
We houden de vinger aan de pols door de participatie te vragen van de sportclubs
in de beslissingen die genomen worden. We ondersteunen en stimuleren een
efficiënt werkende sportraad. We ondersteunen vrijwilligers.

Proeven van sport:
Stimuleren van sportbeoefening door:
•
•
•
•

•

•

•
•

Organiseren een sportinitiatiedag, een sportclubhappening of -markt.
Aan grote sportevenementen die hier plaatsvinden, koppelen we lokale
sportclinics, sportinitiaties, lezingen of schoolprojecten.
Lokale topsport(ers) worden uitgenodigd voor lezingen, demonstraties, initiaties
met de bedoeling anderen te stimuleren om te gaan sporten.
Werken aan een systeem van jongerensportbegeleiding. Leraren lichamelijke
opvoeding, trainers van clubs én topsporters zoeken jongeren op in hun eigen
buurt en organiseren daar sportinitiatie en -wedstrijden.
Voor slechts enkele euro’s per les kunnen onze inwoners met een tienbeurtenkaart
proeven van een waaier van sporten. De sportclubs krijgen potentiële nieuwe
klanten in ruil.
Onder professionele begeleiding sporten, samen als buurt. De buren nemen zelf
het initiatief en spreken buurtbewoners aan om samen te sporten. De gemeente
regelt alle afspraken met goede lesgevers.
Een uitleendienst verstrekt gratis sportmateriaal.
We laten de buurtpleintjes mee evolueren met zijn bewoners. Wat er vandaag is
voor kinderen moet morgen kunnen aangepast worden voor senioren (zandbak
wordt pentanquebaan).

CULTUUR, BIBLIOTHEEK EN JEUGD:
Cultuur naar ieders smaak en portemonnee:
Voor ons is het essentieel dat iedereen die dat wil toegang heeft tot het volledige
cultuuraanbod. Mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale obstakels.
In tijden van crisis is de cultuursector vaak het eerste slachtoffer. Maar cultuur stimuleert
sociaal contact, werkt gemeenschapsvormend, is een ideaal middel tegen verzuring en
geeft ons een ruime en open blik op de wereld.
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Cultuur - in de meest brede betekenis van het woord - zorgt voor een vitale samenleving.
Daarom bouwen we aan een betaalbaar, toegankelijk en divers cultureel aanbod, voor en
door zoveel mogelijk mensen. We garanderen een evenwichtige keuze aan optredens,
tentoonstellingen, cursussen of andere culturele activiteiten in elke buurt. Ondersteunen
van cultuurverenigingen die een verrassend en toegankelijk aanbod bieden aan zowel
toeschouwers als deelnemers.
Het aanbod en de werking van de cultuurdienst moet verder uitgebouwd worden op
gebied van personeel en budget, zodat de inwoners van Lochristi doorheen het jaar met
een divers cultureel aanbod kunnen kennismaken.
Een stimulerend aanbod:
• In een stimulerende omgeving kan iedereen van een waaier aan cultuur genieten
en bieden we iedereen die dat wil een podium of uitlaatklep.
• Bijzondere cultuurprojecten stimuleren die door hun vernieuwend karakter en/of
unieke samenwerkingsverbanden een ruim publiek kunnen aanspreken.
• Een divers cultureel aanbod mogelijk maken. Een divers cultureel aanbod durft te
vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. We brengen populaire cultuur
voor elke smaak en zogenaamde “hogere cultuur” voor elke portemonnee.
• Cultuurevenementen in openlucht verbreden het aanbod en creëren ontmoetingsmomenten.
• Cultuur integreren binnen de wijkwerking door buurtfeesten en kunstwerken van
lokale kunstenaars zichtbaar maken binnen de publieke ruimten.
• Steunen van een kunstacademie die een verassend en toegankelijk aanbod biedt,
zowel aan permanente en tijdelijke cursussen.
• In aanraking komen met kunst, niet alleen als toeschouwer maar vooral als
deelnemer, stimuleert creativiteit, en is voor velen een bron van sociaal contact.
Kunst moet je tonen. We combineren cultuur met een invulling van plekken die
daarom vragen.
We brengen op blinde muren grafische elementen (zoals tekeningen) poëzie of
graffiti aan.
We voeden aanstormend talent. Kunstwerken van beginnende lokale kunstenaars
maken we zichtbaar.
• Ondersteunen van het cultureel verenigingsleven. Waarom niet beginnen met een
kunstjeugdbeweging?

Een goede culturele infrastructuur:
Er moeten duidelijke criteria komen om de aanhoudende vraag naar infrastructuur (ook
in de deelgemeenten) te kunnen ondersteunen. In die zin stellen we voor om jaarlijks een
vast te stellen deel van de besteden gelden vast te leggen. Op die manier zeggen we:
cultuur is ons iets waard.
We brengen de lege panden in kaart waar (thema)projecten tot stand kunnen komen
zoals een kunstenaarscollectief, creatieve workshops, theatercollectief, enz. die via allerlei
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projecten prikkelen en inspireren, die publiek én deelnemers aan het denken zetten en
uitnodigen tot het vormen van een mening.
We rusten culturele centra eigentijds uit. We maken bestaande culturele centra maximaal
toegankelijk en bouwen nieuwe culturele centra volgens principe van Universal Design.
We gaan op zoek naar alternatieve/kleinschalige plaatsen om het cultuuraanbod
doorheen de verschillende deelgemeenten te verspreiden.
Na de schooluren laten we de scholen hun poorten openen, voor sport, cultuur,
ontspanning en om bij te leren. We moedigen onderwijsinstellingen aan om daarvoor
samen te werken met sociaal-culturele verenigingen, sportverenigingen en
jongerenorganisaties. We blijven investeren in een voldoende groot en divers aanbod aan
kunst- en muziekonderwijs.
Participatie:
• Investeren in een dynamische cultuurraad met zowel de culturele verenigingen als
geëngageerde burgers.
• Inwoners mee het cultureel aanbod binnen de gemeente laten bepalen.
• Mensen zelf het heft in handen laten nemen bij de organisatie van culturele
activiteiten met volle ondersteuning van de gemeente.
• Een informatief platform aanbieden rond subsidie, hoe te organiseren,
duurzaamheid, diversiteit, veiligheid, enz. (een evenementenloket).
• Voorzien in het cultureel centrum van een vast slot voor optredens van lokale
artiesten, verenigingen, bands.
Weg met de drempels:
We werken financiële, praktische of sociale hindernissen weg. Niet iedereen verdient
evenveel; dus niet iedereen kan evenveel betalen voor een theater-, concertticket.
Met een cultuurcheque of Uitpas kunnen kansarmen tegen een verlaagde prijs deelnemen
aan culturele activiteiten. Zo verlagen we de financiële drempel voor cultuurparticipatie.
Belangrijk daarbij is dat we hierbij niemand stigmatiseren. We werken daarvoor samen
met organisaties die lokaal de belangen van mensen in armoede behartigen.
We moedigen lokale kortingen aan, die tickets voor mensen die het financieel niet breed
hebben, goedkoper maken.
We voeren gerichte acties om financieel zwakkere doelgroepen, zoals senioren, mensen in
armoede, studenten, scholieren en kleuters, in contact te brengen met cultuur.
BIBLIOTHEEK:
Ook onze bibliotheken zijn meer dan rijen boeken. In een hedendaagse samenleving is de
bibliotheek een publieke multimediahotspot, een plek waar iedereen dingen kan
opzoeken en verschillende soorten dragers, ook de meest moderne, kan uitlenen.
Informatie en ontspanning zijn basisbehoeften, die we dan ook publiek aanbieden en
delen.
We besteden extra aandacht aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. In
deze digitale tijden heeft 40 procent van de bevolking zonder internetabonnement extra
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nood aan een publiek informatie- en ontspanningsaanbod, in boekvorm, op cd, dvd, cdrom, enzovoort. Ook goedkoop media uitlenen via het internet (bijvoorbeeld muziek) is
een laagdrempelige vorm van publieke informatie en ontspanning.
We stimuleren de openbare bibliotheek om in het aankoopbeleid meer aandacht te
hebben voor werken van oude en hedendaagse auteurs uit de landen van oorsprong van
onze etnisch-culturele minderheden.
TOERISME:
Op vlak van toerisme heeft Lochristi veel meer te bieden dan het huidige aanbod. We
kunnen trots zijn op de vermelding in “Van den Vos Reynaerde”, we hebben een mooi
verhaal te vertellen over de sierteelt, de aardbeientraditie, mooie fiets- en wandelroutes,
meerdere al dan niet beschermde monumenten, landschappelijk waardevolle gebieden,
het park van Beervelde. Ook op het vlak van textiel heeft Lochristi een vergeten verhaal te
vertellen. Het aanbod dient beter in de verf te worden gezet.
Inwoners, alle adviesraden en overlegplatformen moeten als partner in de promotie en
omkadering van het toeristisch aanbod worden betrokken. Zij zijn tenslotte de
ambassadeurs van deze gemeente.
Onze gemeente mist een bezoekerscentrum waar toeristen en geïnteresseerden even
kunnen bekijken wat Lochristi allemaal te bieden heeft. Literatuur, sierteelt, … alles heeft
z’n waarde. Het centrum moet centraal gelegen zijn of op een goed bereikbare plaats
gehuisvest worden en voorzien zijn van openbare toiletten en douches. Alle
deelgemeenten moeten aan bod komen. Het moet de eigenheid van Lochristi, haar
deelgemeenten en haar directe omgeving uitademen. Dit bezoekerscentrum kan ook
gebruikt worden voor educatieve doeleinden waar kinderen kunnen ontdekken in welke
mooie gemeente zij wonen.
De gemeente kan in samenwerking met de sierteelt speciale bezoeken aan onze
bloemisterijen inlassen. Sierteelt is één van de toeristische troeven om mensen naar hier
te lokken. Iedereen wil wel graag eens te weten komen hoe deze bloemen verzorgd en
gekweekt worden. Het ondersteunen van lokaal hoevetoerisme brengt de burger dichter
bij de natuur.
Er moet meer zorg zijn voor ons cultureel erfgoed. De cultuurambtenaar kan deze taak op
zich nemen om een inventaris op te bouwen over alle onder- en voorwerpen die Lochristi
zo bijzonder maken. Lochristi moet haar creativiteit in de kunst benutten om een
toerismebeleid te ontwikkelen. Een verdere uitbouw van de kunstenaarsroutes, het nieuw
leven inblazen van de begoniatapijten, de culturele uitwisseling met jumelagegemeenten,
het plan voor het heropenen van de kerkwegels in Lochristi uitvoeren, …
De communicatie naar de buitenwereld toe zou ook kunnen helpen om mensen aan te
trekken. Lochristi moet meer tonen dat we iets te bieden hebben. Een goed uitgewerkt
toerismeplan is noodzakelijk waarin er gedacht wordt over communicatie en promotie
van Lochristi. Wij hebben vooral promotie nodig om ons bekend te maken in en buiten
Oost-Vlaanderen. Onze gemeente moet zichzelf aanprijzen als interessante plek
aanleunend bij Lokeren en Gent. Gent is een cultuurcentrum bij uitstek voor de wijde
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regio. Lochristi moet zichzelf promoten als schakel naar prachtige landelijke -en
groengebieden. Vanuit Gent en Lokeren moeten mooi beplante aangename fietsassen
vertrekken, via onze gemeente naar die uitgelezen locaties. Lochristi, Lokeren en Gent
moeten samen aan tafel zitten om de tandem cultuur/natuurbeleving samen uit te
tekenen en te realiseren. Dit is een win-win situatie voor deze regio op het vlak van
toerisme. Lochristi kan dan ook op de kar springen voor de stimulansen van fietsverhuur
en verblijfsaccommodatie in het buitengebied.

JEUGD:
Spelen is belangrijk voor kinderen en zeker in openlucht. Het skatepark ter hoogte van de
Koning Boudewijnlaan is al even gesloten. Onze jeugd is tot op heden op zoek naar een
plaats waar zij terecht kan om te skaten. Een gepaste locatie is nog steeds niet gevonden.
Wij vragen daarom een groot skatepark of meerdere skate-elementen op verschillende
plaatsen. Een goede ondergrond en geluidsisolerende elementen zijn daarbij cruciaal.
Deze skate-elementen kunnen ook teruggevonden worden in de speelruimtes in de
verschillende wijken.
Wij vinden namelijk dat deze speelruimtes wat aantrekkelijker mogen, zodat onze jeugd
de mogelijkheid heeft om effectief buiten te spelen en te genieten van de natuur.
Natuurelementen zijn hierbij cruciaal. Een betonnen voetbalveld is niet alleen hard om op
te vallen, het bevordert de beleving van natuur en buitenlucht niet. Wij vragen meer
buitenspeelruimtes, speelbossen en buurtpleinen voor onze jeugd. Zodat zij kunnen
genieten van de natuur die Lochristi te bieden heeft en zodat zij met elkaar kunnen spelen.
Jeugd is een belangrijk thema, de jeugd is namelijk onze toekomst. Jaarlijks organiseren de
jeugdbewegingen- en verenigingen tal van fuiven. Hier komt niet alleen de jeugd van
Lochristi samen, maar ook de jeugd van omringende dorpen en gemeenten. De capaciteit
is soms te groot voor om dragen deze jeugdbewegingen. Wij willen daarom aan deze nood
tegemoetkomen. De mogelijkheid om materiaal te ontlenen is op dit moment niet evident.
Een uniform en duidelijk platform kan hier soelaas brengen. De jeugd moet zich steeds
welk om voelen in onze gemeente en wij willen dit graag mee realiseren.
Het contact tussen de jeugdraad en het gemeentebestuur loopt tot op heden redelijk vlot.
Wij vragen echter meer opvolging van de problemen die de jeugdraad naar voren brengt.
Er moet niet alleen geluisterd worden naar de jeugd, hun zorgen en noden moeten ook
vertaald worden naar actiepunten. Wij willen tonen dat de gemeente hen serieus neemt
en de jeugd niet in de steek laat. Wij willen meer dialoog tussen de jeugdraad, maar ook
met alle andere raden, wij willen meer meedenken met de raden, zodat hun nuttige en
waardevolle input in onze gemeente kan vertaald worden naar concrete acties voor onze
burgers.
Wij zijn al lang vragende partij voor een veilige en gezonde schoolomgeving. De
gezondheid van onze kinderen is uitermate cruciaal voor onze samenleving. Niet alleen de
luchtvervuiling zien wij als een probleem, ook de veiligheid laat vaak te wensen over. Wij
eisen dat onze kinderen kunnen genieten van gezonde lucht en veilig naar school kunnen
gaan. Ook voor de buitenschoolse activiteiten mag de aandacht niet verslappen. Wij
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willen dat onze kinderen en jeugd veilig en gezond naar de jeugdbeweging kunnen gaan,
naar de sportles, naar de muziekschool, … Dit laat tot op heden te wensen over en wij
zullen ons daarom inzetten om dit te verbeteren.

Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

PAGINA 30

Groen-sp.a

Onderwijs en voor- en naschoolse kinderopvang
Het lokaal bestuur heeft een dubbele taak op vlak van onderwijs. De gemeente of stad is
inrichtende macht in het gemeentelijk onderwijs. Het lokaal bestuur heeft ook een
regierol via het flankerend onderwijsbeleid. Vanuit beide taken kan de stad of gemeente
bijdragen aan kwalitatieve opvoeding voor kinderen, jongeren én volwassenen.
HET LOKAAL BESTUUR IS DE STUWENDE KRACHT ACHTER DE BREDE SCHOOL
De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk
domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur, ... Dit
veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers.
De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties.
Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-,
muziek en computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen,
buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede
schoolverhaal. Sleutelfiguur bij de afstemming van al deze activiteiten is de coördinator
van het bredeschoolproject. Deze hoeft niet noodzakelijk uit de school zelf te komen. Om
die brede school in de toekomst nog beter uit te bouwen willen we bij
nieuwbouwprojecten en renovaties een bredeschooltoets uitvoeren. Academies moeten
actief bij de brede school betrokken worden, om een divers publiek te bereiken in het
deeltijds kunstonderwijs. Daarbij mogen de deelgemeenten niet uit het oog verloren
worden. Een decentrale inplanting verlaagt de drempel naar het kunstonderwijs.
We ondersteunen scholen van alle netten, met respect voor het eigen pedagogisch project.
Hiervoor worden de nodige mensen en middelen vrijgemaakt.
Dorpsscholen versterken het sociaal weefsel.

KRACHTEN BUNDELEN - FLANKEREND ONDERWIJSBELEID
Met flankerend onderwijsbeleid willen we vanuit de lokale noden werken aan kansen voor
lerenden, ouders, scholen of organisaties die betrokken zijn bij onderwijs. Dit kan gaan
over middelen inzetten om kleuterparticipatie of eerste werkervaringen te stimuleren, of
om het gebrek aan plaatsen op school aan te pakken.
•

•

Onderwijscentra, kennis- en ervaringscentra waar expertise over de
onderwijsnetten heen gedeeld wordt, om de samenwerking tussen de
verschillende netten te optimaliseren.
Onderwijsopbouwwerk – samen met jongeren, ouders en scholen werken aan
gelijke kansen – naar de gemeente brengen. Onderwijsopbouwwerkers leveren
relevante expertise om betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders te
verhogen en het netwerk tussen ouders en school te versterken. We willen hen
netoverschrijdend inzetten. Kennis van ouders over de school en van het
schoolteam over ouders is het gezamenlijk doel.
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•

•
•

•
•

Sociale voordelen, zoals de voor-, middag- en naschoolse opvang, worden aan
scholen van alle netten toegekend, als ze voldoen aan dezelfde eisen en op
voorwaarde dat de scholen er zelf naar vragen. De andere voordelen binnen het
flankerend onderwijsbeleid dienen vooral om de maatschappelijke taak van
scholen aan te moedigen.
Bij grote nieuwbouwprojecten of uitbreiding van wijken wordt de nood en
mogelijkheid om kinderdagverblijf en basisschool te integreren onderzocht.
Lokale besturen, ouders, deskundigen en andere partners binnen de brede school
worden meer betrokken bij scholenbouwbeleid. We willen deze manier van
werken versterken, waarbij het lokale niveau noden in kaart brengt en bepaalt
waar er scholen moeten bijkomen. De taskforces moeten een meer beslissende rol
spelen bij de planning van nieuwe schoolinfrastructuur. Beslissingsfactoren zijn
o.a. ligging, wensen van ouders, bereikbaarheid met openbaar vervoer,
bevolkingssamenstelling, .... Op basis daarvan kunnen lokale actoren mogelijke
scenario’s en prioriteiten vastleggen in een meerjarenplan. En op basis daarvan
kan Vlaanderen budgetten toewijzen voor scholenbouw.
Organiseren van (studenten)job- en stagebeurzen voor studenten/schoolverlaters.
Zo sla je de brug tussen school en werk.
Het verder uitbouwen van de schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet
naar school gaan te stimuleren.

EEN GEZONDE LEEROMGEVING
Voor Groen-sp.a staat een gezonde leeromgeving hoog op de agenda. Zowel voor de
fysieke als mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren zijn scholen
medeverantwoordelijk.
•
•
•

•
•

•

Bij nieuwbouw en renovatie van gemeentescholen volop inzetten op duurzame,
energiezuinige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur.
Lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden.
Ondersteunen van scholen bij omschakeling naar gezonde drank- en
snoepautomaten. En ook bij het uitwerken en uitvoeren van een drink- en
plasbeleid.
Sensibiliseren rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door scholen te stimuleren
herbruikbare bekers te gebruiken op schoolevenementen.
Streven naar een GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) op elke school.
Een GRAS daagt kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen
speelkansen. Pestgedrag daalt wanneer kinderen in een meer ontspannen sfeer
spelen. Ook buiten de lesuren zijn ze een natuurlijke leeromgeving voor kinderen.
We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van scholen voor het
omtoveren van een speelplaats tot een GRAS: betrokkenheid van ouders of buurt,
inspraak van de kinderen zelf.
Omgevingsonderwijs biedt heel wat voordelen voor leerling, leerkracht en school.
Het kan onder andere in de vorm van openluchtonderwijs. Leren over de natuur
kan best te midden van de natuur. Scholen op het platteland kunnen dan weer
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•

•

stadsklassen organiseren om kinderen te laten kennismaken met de omgeving van
de stad.
Een derdebetalersysteem voor openbaar vervoer zorgt voor een sterker gebruik
van het openbaar vervoer door de schoolgaande jeugd en een daling van het aantal
autokilometers.
Bestrijd pesten op school. Spoor scholen aan een pestactieplan te ontwikkelen.
Breng de jeugdhulpsector en onderwijs bij elkaar, zodat de eerste haar kennis en
ervaring in de klas kan inzetten. De mentale gezondheid van kinderen heeft een
effect op hun leerprestaties. Het 4-7 project is hiervan een succesvoorbeeld.

ONDERSTEUNING VAN ONDERWIJS
Elke school heeft naast haar missie om kinderen en jongeren op te voeden ook de plicht
om bij te dragen aan gelijke onderwijskansen. Om al die taken te kunnen bolwerken is
gedegen ondersteuning nodig.
•

•

Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door goedkopere
computers en internettarieven aan te bieden via school. De gemeente kan hierin
een ondersteunende rol spelen door groepsaankopen te organiseren in
samenwerking met de scholen over de netten heen.
Directeurs van scholen hebben een zware taak en moeten voldoende ondersteund
worden in hun taken zodat ze het pedagogisch project van de school goed kunnen
begeleiden.

EEN KANSRIJKE ONTWIKKELING VAN JONGE KINDEREN
Ook voor onze jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, willen we kwalitatieve
opvang verzekeren. Ook de toeleiding ernaartoe is een missie voor het lokaal bestuur.
•

•

•
•

Peuterspeelpunten zijn een hefboom voor sociaal contact tussen peuters en hun
ouders. Het zijn informele opvoedings- en ontmoetingspunten waar ouders met
hun jongste kinderen samenkomen om elkaar te ontmoeten en samen te spelen.
Ouders kunnen er met elkaar praten en informatie vragen aan de (vrijwillige)
begeleiders.
Kinderopvang heeft een pedagogische en sociale functie, en moet actief gesteund
worden. Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijk instrument om de gelijke
kansen van elk kind waar te maken. Daarnaast kunnen ouders in de kinderopvang
sociale steun van elkaar en opvoedingsondersteuning in de praktijk krijgen.
Een ‘lokaal loket kinderopvang’ of een digitale kinderopvangwijzer, in overleg met
alle partners in de buitenschoolse en dagopvang.
Via een financiële inbreng kan het lokaal bestuur kinderopvang garanderen voor
werkzoekenden, cursisten, OCMW-cliënten.

Lokaal kinderopvangbeleid moet voor ons de diversiteit van het aanbod bewaken, door
het stimuleren van inkomensgerelateerde (IKG) dagprijzen, door een gericht
investeringsbeleid in buurten waar veel kinderen wonen, en door pedagogische
ondersteuning van kinderopvanginitiatieven. Elk kind moet van het aanbod kunnen
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genieten. Er is dan ook nood aan bijzondere aandacht voor de groeiende vraag naar
flexibele opvang (zieke kinderen, heel vroeg of heel laat), met als uitgangspunt de
draagkracht van het kind. Ook alternatieve vormen van kinderopvang verdienen steun,
zoals het 'bijspelen'.
We pleiten voor een verdere integratie van kinderopvanginitiatieven en het
kleuteronderwijs, waardoor kleine kinderen langer terecht kunnen in kleine groepen. Zo
verbetert de zorg in de eerste jaren van het kleuteronderwijs, en gaan kinderen geleidelijk
naar een grotere groep met meer zelfstandigheid.
DE LERENDE GEMEENTE
In een lerende gemeente stimuleert de lokale overheid het levenslang leren met oog op
duurzame ontwikkeling.
•

•

•
•

Ondersteunen van initiatieven zoals de Leerwinkel, vanuit een brede invulling van
leren, zowel formeel als informeel. De Leerwinkel is een info- en begeleidingspunt
voor volwassenen die een opleiding of cursus willen volgen.
Leren en werken kunnen hand in hand gaan, voor jong en oud. Duaal leren en
werkplekleren bij bedrijven en organisaties, net zoals taalcoaching voor
anderstaligen op het werk verdient ondersteuning.
In het personeelsbeleid van het bestuur wordt ruimte voor opleiding en vorming
gemaakt.
In examenperiodes, maar ook daarbuiten, worden studieruimten (met
begeleiding) ingericht voor iedereen die thuis geen rustige studieplek heeft. Dit
kan bv in samenwerking met de bibliotheek.
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Ontwikkelingssamenwerking:
Het woord zegt het zelf: “samen” werken aan de ontwikkeling van de landen in het
noorden én in het zuiden. Aan de basis van elke samenwerking ligt empathie die
resulteert in het zich actief inzetten voor elkaar. Zo ook in deze. Het betekent dat er een
dynamiek is in 2 richtingen: van noord naar zuid, van zuid naar noord. De basis van deze
dynamiek is solidariteit.
VAN NOORD NAAR ZUID:
Het mag duidelijk dat onze manier van leven, consumptiegedrag, omgaan met
grondstoffen, onze voedingspatronen, gebruik van energie, een zware ecologische
voetafdruk betekenen voor onze planeet. De impact op het milieu is gigantisch. De
klimaatverandering liegt er niet om.
In veel opzichten is klimaatverandering meer een rechtvaardigheidsprobleem is dan een
milieuprobleem.
De mensen die er het grootste slachtoffer van zijn, zijn er vaak het minst de veroorzaker
van. Maar… dat betekent dat we, uit oprechte zorg en verantwoordelijkheidszin voor de
mensen in het zuiden, het beleid dat we voeren en onze eigen levensstijl in vraag moeten
durven stellen en waar mogelijk/ noodzakelijk is, aanpassen zodat de gevolgen beperkt
blijven.
Duurzaamheid moet daarom in alle beleidsdomeinen heel consequent als een rode draad
terug te vinden zijn.
Het ethisch beleggen van gemeentelijke financiële middelen in duurzame projecten lijkt
ons daarom ook een evidente stap in de goede richting.
VAN ZUID NAAR NOORD:
Wanneer regeringen (hier en in het zuiden) inzetten op de sociaaleconomische
ontwikkeling van de bevolking (inzetten op onderwijs, gezondheidszorg, gezonde
economie, landbouw, stabiele inkomsten voor man en vrouw, …) merken we dat
verandering mogelijk is naar een menswaardiger bestaan.
Daartoe draagt onder andere het kopen van FairTrade-producten bij. De lokale boeren
krijgen voor hun exportproducten een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke
productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de
internationale markt. Daarnaast worden aan FairTrade-producten strengere
milieuvereisten gesteld. We juichen het dan ook toe dat Lochristi FairTradeGemeente is
geworden!
Het subsidiëren door de gemeente van projecten in het zuiden via de GROS is waardevol
voor vele betrokkenen in het zuiden. De GROS is dan ook, vanuit hun vele contacten met
mensen in het zuiden, goed geplaatst om het gemeentebestuur en de bevolking
permanent te sensibiliseren over het belang van duurzaamheid in het noorden én in het
zuiden.
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INTERCULTURALISME:
Vandaag wordt multiculturalisme vaak gezien als een probleem. Vanuit een wij-zijdenken dreigt er eerder een kloof te ontstaan tussen culturen dan een brug.
Groen-sp.a zal daarom meer in de termen van interculturalisme spreken omdat we
geloven dat wederzijds respect en dialoog tussen verschillende culturen de enige weg
vooruit zijn.

Onthaal en gemeentelijke ondersteuning:
STRATEGIE:
Er zijn investeringen op lange termijn nodig. De sociale en infrastructurele noden van een
sterk groeiende bevolking moeten aangepakt worden.
•

•
•
•
•

Het gemeentehuis moet een plaats van vertrouwen zijn, zodat het
gemeentepersoneel en politici optimaal kunnen werken, ten dienste van de
bevolking.
Het fysiek loket blijft een noodzaak, met aangepaste openingsuren.
De dienstencentra in de deelgemeenten worden voldoende bemand.
Daarenboven moeten het digitaal (e-)loket en de communicatie met personeel en
bevolking worden uitgebouwd.
Inwoners moeten meer inspraak krijgen. De adviesraden moeten open en
transparant werken, krijgen meer inspraak en slagkracht en stuwen het beleid met
nieuwe en frisse ideeën.

DIENSTVERLENING EN TOEGANKELIJKHEID:
Het gemeentebestuur vertegenwoordigt al onze inwoners en moet hen daarom
permanent en volledig informeren, naar hen luisteren en hen betrekken bij het lokale
beleid. Daarom voorzien we een snelle, efficiënte, toegankelijke en flexibele
dienstverlening, voor iedereen.

De politie, het gemeentehuis, alle diensten van de gemeente en het OCMW moeten
minstens drie keer per week open zijn buiten de kantooruren. Het is niet van deze tijd, en
zelfs contraproductief, dat mensen een dag vakantie moeten nemen om bv. hun
identiteitskaart af te halen.
Doordat er steeds meer taken door de gemeente moeten worden verricht is het
noodzakelijk het aantal personeelsleden aan te passen aan de stijgende werklast. Dit om
de uitbreiding van bepaalde diensten en een snelle en kwalitatieve dienstverlening aan de
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burger te blijven garanderen.
De gemeente moet een kwaliteitsvolle dienstregeling leveren en ten dienste staan van de
bevolking en de maatschappij. Een dienstverlening waar iedereen zijn of haar weg vindt
betekent ook een dienstverlening op maat. Een moderne gemeente moet oog hebben voor
de evoluties in de maatschappij. Vandaag kent de samenleving veel vormen en gezichten,
ook de dienstverlening moet hieraan aangepast worden. Zo mag geen enkele inwoner uit
de boot vallen voor wat betreft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
gemeentelijke gebouwen. Informatie kunnen opzoeken via het internet is in deze tijden
een basisrecht geworden. We bieden dus gratis internet aan in openbare gebouwen. Ook
onderzoeken we waar hotspots op publieke ontmoetingsplaatsen kunnen geplaatst
worden.
Het is uitermate belangrijk dat iedereen terecht kan bij de diensten van onze gemeente,
zodat niemand achteropraakt of benadeeld wordt. De lokale dienstencentra in de
deelgemeenten moeten terug de basisdiensten voorzien zodat ook ouderen de diensten in
eigen deelgemeente kunnen verkrijgen en zich niet onnodig moeten verplaatsen. Waar
geen dienstencentra zijn kan deze dienstverlening gebeuren door middel van een mobiel
loket dat op geregelde tijdstippen de deelgemeenten bedient. Met speciale apparatuur
moet het gemeentelijk personeel bij mensen thuis documenten kunnen inscannen.
Tevens leggen we de nadruk op duidelijk taalgebruik. We gebruiken geen ambtelijke
termen die alleen ingewijden begrijpen.

Onze lokale mandatarissen moeten voor iedereen bereikbaar zijn, en zij of hij zal op
ieders vraag reageren en waar nodig doorsturen aan de bevoegde diensten.
Publieke gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor wie in een rolstoel
zit of moeilijk ter been is. Goed leesbare en eenvoudige wegwijzers in openbare gebouwen
maken deze plaatsen beter toegankelijk voor slechtzienden en voor personen met een
mentale belemmering. Elk openbaar gebouw moet op zijn toegankelijkheid worden
getoetst door een onafhankelijke dienst.
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING EN TRANSPARANTIE
Een lokaal bestuur is zeer vaak gebonden aan hogere regelgeving. Toch moet de gemeente
oog hebben voor eenvoudige en duidelijke procedures. Daarom pleit Groen-sp.a ervoor
dat een lid van het college van burgemeester en schepenen belast wordt met
administratieve vereenvoudiging.
Zo moet de bevolking weten welke stappen er moeten ondernomen worden om
vergunningen te krijgen. Administratieve rompslomp mag organisaties die in aanmerking
komen voor een subsidie, ondernemers, … niet in de weg staan. Overheidsopdrachten
(“aanbestedingen”) moeten sneller in werking treden. We gaan na waar we
administratieve vereenvoudigingen kunnen doorvoeren zonder het risico te lopen in
willekeur of vriendjespolitiek te vervallen. Bedrijven kunnen, net als onze inwoners,
rekenen op een correcte en tijdige afhandeling van hun administratieve verplichtingen.
We denken samen met hen na over oplossingen voor vertragingen.
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Het kan niet dat burgers van het ene loket naar het andere, van het kastje naar de muur,
gestuurd worden, dat ze telkens opnieuw hun verhaal moeten doen, telkens opnieuw aan
andere voorwaarden moeten voldoen, of telkens opnieuw moeten betalen. Dat laatste is
cruciaal in de strijd tegen armoede. Dat we een (kans)arm gezin snel op de goede weg
kunnen helpen, kan voor veel mensen een nieuwe start betekenen.
Een open een eenduidige procedure betekent een transparante besluitvorming, waardoor
diezelfde burger vooraf kan inschatten of de vraag positief kan beantwoord worden. Het
communiceren met het bestuur of de administratieve zaken afhandelen is door de
ontwikkelingen van de laatste jaren mogelijk van thuis uit. Een fysiek loket of egovernment, … de bevolking moet hierin echter een blijvende keuzemogelijkheid
behouden zonder dat dit hem of haar meer kost. Dat is niet meer dan democratisch.
We bewaken permanent de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites. Groen-sp.a
wil daarbij de internationale standaarden voor toegankelijkheid van elektronische
informatie toepassen (de WAI-standaarden, wat staat voor Web Accessibility Initiative).
Deze criteria bepalen of websites of andere elektronische documenten gebruiksvriendelijk
zijn voor blinden en slechtzienden en voor mensen die moeilijk een toetsenbord of muis
kunnen hanteren. Ten slotte hebben we ook in het algemeen aandacht voor de kwaliteit
en het gebruiksgemak van de websites van de gemeente en het OCMW.
We maken een catalogus met alle producten en diensten waarvoor je bij de gemeente of
het OCMW terecht kan voor de nodige voorbereidende info.

FINANCIËN:
Het is belangrijk dat de gemeente voldoende middelen heeft om een duurzaam,
doordacht en kwaliteitsvol beleid te voeren.
In offertes laten we een duurzaamheidtoets meespelen naast de technische en
economische aspecten van een werk, levering of dienst.
Ondoelmatige en inefficiënte belastingen worden afgeschaft. Gedrag sturende of
compenserende belastingen kunnen deze vervangen. De belastingdruk voor de kansarme
en effectieve arme inwoners mag echter niet stijgen. De juiste balans tussen APB
(aanvullende belasting op personenbelasting) en OOV (opcentiemen op de onroerende
voorheffing) wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig bijgestuurd. We zijn
voorstander van belastingen op bezit: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Op
gemeentelijk vlak ligt de focus daarom op de (opcentiemen op) de onroerende voorheffing
en niet op de aanvullende personenbelasting. Leegstand en verkrotting, grondspeculatie,
vervuilende en milieubelastende activiteiten, …. worden ontraden door middel van
zogenaamde prohibitieve taksen of retributies.
Alle belastingen worden steeds afgetoetst op een nood aan sociale correcties. Retributies
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voor verplichte diensten (e.g.: paspoort) worden afgeschaft en gedragen door de algemene
middelen. Een gezond beheer van de financiën betekent ook een structurele
schuldafbouw. De gemeente streeft een zo laag mogelijke schuldgraad na.
Waar mogelijk hebben publiek -publieke samenwerkingen voorrang op publiek-private
samenwerkingen. Deze laatste wordt enkel opgezet als er sprake is van een winsituatie
voor de inwoners van deze gemeente.
Het is niet de taak van de gemeente om te gaan beleggen. We moeten echter als goede
huisvader met de beschikbare gelden omspringen. Als dit dan toch gebeurt vanuit die
positie van goede huisvader, dan kiezen wij voor veilige, ethische en duurzamer vormen
van sparen en beleggen.
Een duurzaam gemeentebeleid heeft nood aan gezonde gemeentefinanciering. We waken
over de centen en combineren goed huisvaderschap met ruimte voor investeringen. Een
moeilijke oefening, want de Vlaamse regering besliste om de sectorale subsidies (o.a. die
voor sport, jeugd en cultuur) in het Gemeentefonds op te nemen, na een besparing van 10
miljoen EUR en het ontkoppelen van het indexeringsmechanisme. Door de federale tax
shift zullen de gemeenten het bovendien al met 10 pct. minder lokale belastinginkomsten
moeten doen. In het bepalen van het gemeentelijke strategisch plan en de prioritaire
beleidsdoelstellingen moeten we dus zorgvuldig te werk gaan, om de schuld per inwoner
vooral niet de hoogte in te jagen.
Uit democratisch oogpunt is het van primordiaal belang dat de gemeentefinanciën
transparant beheerd worden. Dit kan door op de gemeentewebsite in bevattelijke
grafische voorstellingen de begroting online te publiceren. Burgers en bedrijven moeten
ook een duidelijk overzicht krijgen van alle belastingen en retributies in de gemeente
(samen met de mogelijke subsidies).
We willen streven naar een participatieve begroting waarbij gewerkt wordt met
burgerbegrotingen of wijkbudgetten waarbij de wijk zelf een deel van de uitgaven kan
sturen. De burger kan ook participeren in de grotere projecten via obligaties. Hierbij
denken we aan het plaatsen van windmolens, het bouwen van gemeentelijke openbare
gebouwen, ...
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Veiligheid, preventie, politie en brandweer:
VEILIGHEID ALGEMEEN:
Het kartel Groen-sp.a benadert de veiligheid in de gemeente vanuit een integrale visie.
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op de plek waar zij of hij leeft, woont, school
loopt of werkt. Als je als samenleving de veiligheid niet garandeert, dan heerst het recht
van de sterkste. Dit is nefast voor de solidariteit tussen mensen en voor het
gemeenschapsgevoel. Veiligheid is een basisrecht en mag daarom nooit geprivatiseerd
worden.

Indien we een veilige gemeente willen is veiligheid allerminst een taak van politie en
justitie alleen. Wij willen een samenleving bouwen op vertrouwen, niet op angst. Wie en
wat angst zaait moeten we aanpakken.
PREVENTIE EN SAMENLEVING:
Niet alleen de dader maar ook de onderliggende oorzaken moeten aangepakt worden.
Oorzaken van problemen aanpakken is aan langetermijnpolitiek doen die de samenleving
ten goede komt.

Betrokkenheid van de burger, politie en bestuur zijn belangrijk om de doorstroming en
opvolging van de informatie over de veiligheidssituatie te garanderen. Sensibiliseren en
bemiddelen zijn maatregelen die vóór sanctionering dienen te komen. Ook het
preventieoverlegplatform (POP) kan hier een rol vervullen als maatschappelijk klankbord.
We houden geweld, pesterijen en overlast aan de schoolpoort tegen.

Indien er in de toekomst sprake zou zijn van overlast door bv. hangjongeren die een
zekere vorm van overlast of onveiligheidgevoel zouden veroorzaken, is dit niet enkel een
taak van ordehandhaving maar minstens ook een maatschappelijk fenomeen dat kan
aangepakt worden door bv. een straathoekwerker.

Wanneer we een grootschalige activiteit met een veiligheidsrisico organiseren, stellen we
bijzondere nood- en interventieplannen op.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn onder een aantal voorwaarden
toepasbaar om kleinere vormen van overlast en overtredingen tegen te gaan, waar de
bestaande wetgeving in te kort komt. Dit systeem kan verfijnd worden zolang het niet
dient als vorm van verhulde belasting. Tevens moet de te sanctioneren overlast of
overtreding breed maatschappelijk gedragen worden.
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DE POLITIE ALS VERBINDENDE FACTOR:
De wijkinspecteur of wijkagent heeft een belangrijke taak als contactpersoon voor de
politie.
Wat op het eerste gezicht een onschuldige burenruzie lijkt kan uitmonden in een uit de
hand gelopen situatie die nefast kan zijn voor de hele wijk. Deze dient dan ook tijdig
opgespoord te worden. Beluisteren, bemiddelen en indien nodig optreden is nodig om
escalaties te vermijden. Samenlevingsproblemen moeten immers aangepakt worden en
niet worden genegeerd.
Politiemensen moeten makkelijk aanspreekbaar zijn. Dat kan door zitdagen,
buurtgesprekken of individuele contacten met de wijkagent, of met een duidelijke
contactlijn per telefoon of via de moderne communicatiemogelijkheden. Het is
noodzakelijk dat de politie de middelen, mankracht en mogelijkheden heeft om gevolg te
geven aan deze meldingen. Waar nodig moet psychosociale begeleiding optimaal
toegankelijk zijn.
De wijkagent speelt een verbindende, informerende en preventieve rol samen met
scholen, buurtinformatienetwerken, buurtcomités, individuele inwoners en het
verenigingsleven.
De nauwe samenwerking tussen de wijkpolitie en interventiedienst verder optimaliseren
waar nodig in overleg met de betrokken diensten.

VERKEERSVEILIGHEID EN OMGEVING:
Of het nu gaat om de herinrichting van straten, de aanleg van speelpleinen, het inrichten
van woonwijken, … steeds doen we dat met aandacht voor de veiligheid van gebruikers en
omgeving. Daarom moet er gezorgd worden voor een degelijke verlichting, toezicht waar
nodig, netheid van de omgeving … .
Een degelijk handhaving van de verkeersveiligheid is topprioriteit. Speciale aandacht moet
daarbij gaan naar de zachte weggebruiker, zodat fiets- en voetpaden te allen tijde
obstakelvrij worden en blijven. Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect van een
integraal veiligheids- en mobiliteitsbeleid.
Ook milieudelicten moeten efficiënt worden aangepakt.

Een gemeentelijke dienst kan inwoners advies geven om hun huis veiliger te maken.
Preventie op vlak van inbraak en/of diefstal in woningen en voertuigen moet hoog op de
agenda staan. Meer weekend- en nachtpatrouilles op risicoplaatsen zijn nodig.
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BUURTINFORMATIENETWERKEN:
Een veilige gemeenschap maak je samen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de
veiligheid in de gemeente en in de buurt. Geen rechten zonder plichten, het is dan ook de
taak van een de BIN-coördinatoren om de inwoners van het gehele BIN-werkgebied te
informeren, ook zij die niet direct bij de werking betrokken zijn.
De bestaande ondersteuning, logistiek en financieel, moet ten gepaste tijde geëvalueerd
worden en indien nodig versterkt.

BRANDWEER:
Groen-sp.a is van mening dat de gemeente Lochristi, als rechtstreeks betrokken
deelnemer in de brandweerzone Centrum, de nodige middelen en ondersteuning moet
garanderen om de werking toekomstgericht verder uit te bouwen. Psychosociale
begeleiding moet voor deze hulpverleners ook toegankelijk zijn en waar nodig versterkt.
We zijn van mening dat de locatie en de evolutie van de brandweeractiviteiten niet meer
op elkaar zijn afgestemd zijn. Daarom zijn we voorstander van een nieuwe en volledig
operationele uitvalsbasis voor de brandweer op te richten op de daarvoor meer geschikte
locatie.
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Personeel:
AANWERVING:
De overheid geeft best het goede voorbeeld door de hele bevolking te weerspiegelen in
haar personeelsbestand en elk talent kansen geven. Wat ook je thuissituatie of
achtergrond is, je moet ergens aan de slag kunnen. Daarom voeren we een
gelijkenkansenbeleid bij de aanwerving van personeel bij het gemeentebestuur en zetten
we in op een gezinsvriendelijke organisatie. We organiseren het personeelsbeleid op een
professionele manier die past bij een moderne werkgever.
We zijn voorstander van de statutaire benoeming, waardoor contractuele aanwerving de
uitzondering is. Contractuele werknemers hebben heel wat minder rechten. Zo hebben zij
een lager pensioen, waardoor een volwaardige 2de pensioenpijler onontbeerlijk is. Voor
tijdelijke vermeerdering van werk geven wij voorrang aan contracten van bepaalde duur
en niet aan interimarbeid.
Doordachte keuzes inzake aanwervings-, selectie- en bevorderingsvoorwaarden brengen
de juiste M/V/X op de juiste plaats, dit zonder onderscheid van gender, afkomst,
godsdienst of seksuele voorkeur. Competentieprofielen focussen niet enkel op diploma’s,
maar bieden ook plaats aan verworven competenties. We doen extra inspanningen om
vacatures en opleidingen bij vrouwen en specifieke doelgroepen bekend te maken.
OPLEIDING EN VORMING:
In een sterk veranderende samenleving moet het gemeentepersoneel alle kansen krijgen
om zich verder te bekwamen en om up-to-date te blijven, via aangepaste
vormingsprogramma’s.
We voeren een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Zo plannen we vergaderingen vooral
op gezinsvriendelijke tijdstippen, en kan je ook in leidinggevende functies deeltijds
werken. Hiervoor moeten we natuurlijk voldoende middelen uitrekken om het geplande
werk te kunnen uitvoeren.
BEREIKBAAR EN AANSPREEKBAAR:
Groen-sp.a gaat resoluut voor een beleid in deze gemeente dat het personeel stimuleert
om zich te organiseren en de nodige vrijheid geeft om in onafhankelijkheid te kunnen
werken.
Gemeenten die de voorbije jaren een sterke bevolkingsaangroei kenden, moeten hun
personeelsformatie hierop afstemmen. Alhoewel het e-loket sterk aan belang wint, moet
de gemeente ook blijvend inzetten op rechtstreekse dienstverlening. Met aangepaste
openingsuren voor wie overdag of tijdens weekends moet werken.
We garanderen binnen onze eigen diensten een aantal werkervaringsplaatsen waar
werkzoekenden die voldoen aan de criteria voor ‘werkplekleren’ onder begeleiding een
tijdelijke werkervaring kunnen opdoen om zo hun kansen op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt
te vergroten.
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