Verkiezingsprogramma

2006

Wetteren

Mensen bouwen zelf hun leven uit, dat kan de overheid niet in hun
plaats. De overheid moet wel mensen alle mogelijkheden geven bij
de uitbouw van hun leven: het zoeken naar een job, het bouwen van
een huis, het opstarten van een zaak, het zorgen voor anderen,
samenleven in de buurt en nog zoveel andere dingen meer. Wetteren
wil een dienstbare gemeente zijn.

De burger vraagt daarvoor van de politiek echt leiderschap en echt
leiderschap is betrouwbaar en kijkt vooruit. CD&V staat voor
betrouwbaar leiderschap en met dit verkiezingsplatform willen we
ook onze visie naar de toekomst verduidelijken.

Dit programma samen met een gezonde financiële situatie van de
gemeente biedt CD&V U de zekerheid van een gezond en
krachtdadig beleid in de komende 6 jaar.

CD&V WETTEREN

2

Inhoud

I. Structuur van de Wetterse gemeenschap:
1. Verkeer
2. Mobiliteit
3. Openbare werken en waterzuivering
4. Huisvesting
5. Leefmilieu
6. Ruimtelijke ordening

II. Leven in de Wetterse gemeenschap:
1. Gezin
2. Senioren
3. Lokaal sociaal beleid
4. Werkgelegenheid
5. Personeelsbeleid
6. Financiën

CD&V WETTEREN

3

III. Imago van de Wetterse gemeenschap
1. Communicatie
2. Toerisme
3. Middenstand en lokale economie
4. Land en tuinbouw
5. Veiligheid

IV. Gemeenschapsleven in Wetteren
1. Jeugd
2. Sport
3. Cultuur
4. Ontwikkelingshulp
5. Integratie

CD&V WETTEREN

4

I. Structuur van de Wetterse gemeenschap.
1. Verkeer
Met het steeds drukker wordende verkeer komt het begrip “verkeersveiligheid” met nog
meer aandrang op de agenda te staan. De gemeente deed en doet een ernstige inspanning
om het gevoel van verkeersonveiligheid weg te nemen. CD&V wil werk maken van een
vernieuwd ambitieus fietsveiligheidsplan op de invalswegen naar onze gemeente.
CD&V gaat dan ook:
• de dringende aanleg realiseren van verhoogde en waar mogelijk “gescheiden” fietspaden
op de Massemensteenweg tot de grens met Bavegem.
• op volgende wegen worden fietspaden voorzien of heraangelegd: Heusdensteenweg,
Kalkensteenweg, Dendermondesteenweg, Serskampsteenweg, Smetledesteenweg en
Oordegemsteenweg
• het verkeersleefbaarheidsplan voor de Brusselsesteenweg in Kwatrecht realiseren in
nauw overleg met de bewoners en in samenwerking met de Vlaamse wegbeheerder.
•

de heraanleg van Ten Ede dorp realiseren in nauw overleg met de plaatselijke bevolking

• werk maken van de dijkontsluiting tussen de Scheldedreef en het Dorp te Schellebelle
• nauwere samenwerking organiseren tussen lokale politie en de scholengemeenschappen
in verband met verkeersopleidingen voor jonge fietsers
• verkeersopleidingen organiseren voor 16-jarigen specifiek gericht op bromfietsgebruikers en dit in samenwerking met de Mobiliteitscel van de Vlaamse Gemeenschap
• uitbreiding van parkeermogelijkheden in centrum
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2. Mobiliteit
Basismobiliteit moet gegarandeerd worden voor elke Wetteraar met speciale aandacht voor
de schoolgaande jeugd en de senioren.
CD&V gaat dan ook voor:
• de verdere promotie van de belbus
• blijvende aandacht en financiële ondersteuning van de Mindermobielencentrale
• de organisatie van een feestbus die fuivende jongeren bij grote manifestatie naar huis
brengt
• het voorzien van nieuwe fietsstallingen in de gemeente
• aandringen bij De Lijn en de NMBS voor een betere aansluiting tussen bussen en treinen

3. Openbare Werken en waterzuivering
In onze gemeente werden de afgelopen jaren reeds belangrijke financiële inspanningen
geleverd voor de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (hemel- en rioolwater)
evenals de heraanleg van het wegdek in tal van wijken en straten. CD&V zal dan ook in
dezelfde richting verder werken en zal
• volgende straten voorzien van een degelijk rioleringssysteem: Dompelhoekstraat,
Rijckerstraat, Zavelstraat, Gransveldestraat, Watermolenstraat, Moeregem,
Herdershoekstraat.
• vast team installeren voor onderhoud van voetpaden
• zie ook onder hoofding “mobiliteit”
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4. Huisvesting
Betaalbaar wonen moet een basisrecht zijn van elke Wetteraar en dit voor alle leeftijden.
Iedereen moet het recht hebben op een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een
behoorlijke omgeving en tegen een betaalbare prijs.
CD&V wil verder werken aan dit ambitieus plan door :
• een doorgedreven toezicht op de kwaliteit van huurwoningen
• oprichting van een woonraad die het bestuur adviseert rond het huisvestingsbeleid
• blijvend sanctionerend op te treden tegen leegstand en verkrotting
• de activiteiten van de VZW Sociaal Verhuurkantoor blijvend te ondersteunen waardoor
nog meer huurwoningen kunnen gerenoveerd worden en door het SVK aan een
betaalbare prijs worden onderverhuurd
• te werken aan een lokale bouwgids die alle informatie bevat omtrent regelgeving, lokale
en regionale subsidies enz
• gemeentelijk gronden ter beschikking te stellen van de sociale bouwmaatschappij
“Eigen Dak” via opstalrecht voor de realisatie van huurwoningen
• organisatie van een databank van beschikbare bouwgronden, vrije huurwoningen en
vrijstaande winkelpanden en dit in samenspraak met de immobiliënmarkt
• voorzien van 20% sociale woningen bij nieuwe verkavelingen van grotere omvang
• onderzoek en realisatie van de inplanting van nieuwe serviceflats
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5. Leefmilieu
Zorg dragen voor milieu en natuur is een gedeelde opdracht: zowel de overheid als de
burger heeft de plicht zorgzaam om te springen met onze omgeving. Het milieubeleid snijdt
door alle beleidsdomeinen. Het heeft invloed op economie en tewerkstelling maar ook op
sport en recreatie. Een goed milieubeleid zit dan ook verweven in alle beleidsdomeinen.
Zorg voor het milieu begint in onze directe omgeving.
CD&V wil:
• nog meer middelen voorzien (logistiek, ondersteuning en campagne) voor een propere
en nette gemeente via doelgerichte acties en preventie. De afgelopen legislatuur werd
fors geïnvesteerd in een propere kern. Ook de buitenwijken dienen aangepakt te worden.
• een krachtdadige aanpak van alle vormen van hinder (sluikstorten, hondenpoep…)en dit
door voorlichting en sensibilisering,sanctionering en ook wegwerking.
• bebloeming van de wijken Ten Ede, Massemen, Kwatrecht, Westrem en Overbeke
• waar ruimte vrijkomt moet de gemeente aandacht hebben voor de creatie van parkjes,
groen en rustbanken zowel in het centrum als de buitenwijken
• kinderspeelplekken in de wijken inrichten. Deze horen mooi en uitnodigend te zijn en
gericht op de allerkleinsten
• de adoptie mogelijk maken van groenparkjes in overleg met wijkcomité’s, sociale
organisaties en jeugdbewegingen
• alle bestaande bossen in de gemeente moeten voor het publiek toegankelijk gemaakt
worden
• verdere actieve ondersteuning van het thuiscomposteren in samenwerking met de
afvalintercommunale Verko
• onderzoek naar de bruikbaarheid van biologisch afbreekbare afvalzakjes voor de
inzameling van groenten- en fruitafval in appartementsgebouwen
• een optimalisatie van de dienstverlening bij het verlenen of hernieuwen van
milieuvergunningen

CD&V WETTEREN

8

6. Ruimtelijke ordening
Binnen de krijtlijnen van het Vlaamse en provinciale beleid moet de gemeente een eigen
ruimtelijk beleid voeren. Het gaat hier om een meer dan billijke verdeling van de ruimte en
de draagkracht van de omgeving. Ook de kwaliteit speelt een belangrijke rol. Wetteren
beschikt met zijn goedgekeurd structuurplan over een degelijke basis om een lange
termijnvisie uit te bouwen. Het bindend gedeelte van dit plan loopt af in 2007. Het is dan
ook de opdracht voor de nieuwe gemeenteraad om dit plan te actualiseren. Via ruimtelijke
uitvoeringsplannen moet de burger rechtszekerheid krijgen.
CD&V wil dat de gemeente
• een eigen vergunningenbeleid voert. Dit is een belangrijke dienstverlening naar de
burger. Daarvoor moet nog een voorwaarde vervuld worden namelijk de opmaak van
een vergunningenregister. De doelstelling moet zijn dit register klaar te hebben tegen
einde 2007.
• ruime inspraakronden organiseert bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
• bij bouwwerken kan de gemeente na voltooiing van de werken een “as built” attest
afleveren waaruit blijkt dat het bouwwerk werd uitgevoerd volgens de vergunning.
Hierdoor worden naderhand bij verkoop discussies rond bouwovertredingen vermeden
• verkavelingsvergunningen van grotere omvang moeten voldoende ruimte voorzien voor
spel en ontspanning voor jeugd, verenigingen en senioren
• verdere inspanningen levert voor de realisatie van wooninbreidingsprojecten in het
centrum en de dorpskernen
• actief helpt bij het tot stand komen van “buurtplannen” waar aangrenzende eigenaars
gezamenlijk een ordening nastreven voor een beperkt gebied. Daardoor kunnen
langlopende procedures van uitvoeringsplannen vermeden worden
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II. Leven in de Wetterse Gemeenschap
1. Gezin
De Vlaamse Christendemocraten willen een thuis voor iedereen. Thuis is waar mensen op
adem kunnen komen. Thuis is waar kinderen tot gelukkige, zelfstandige en weerbare
mensen kunnen opgroeien. Thuis is de plaats bij uitstek waar jong en oud zichzelf en elkaar
kunnen vinden. Thuis is de kleinste eenheid van menselijke verbondenheid. CD&V wil dan
ook al het mogelijke doen zodat elk gezin maximale kansen krijgt om zo’n thuis te creëren.
CD&V gaat dan ook voor:
• Het opmaken van een brochure voor jonge ouders met de vermelding van o.m.:
o alle mogelijke vormen van kinderopvang
o private onthaalmoeders
o consultatiebureau’s van Kind en Gezin
o peuter en kleutertuinen

• Buitenschoolse opvang voor alle scholen met een spreiding in het centrum en de
buitenwijken
• het centraliseren van diensten zoals huishoudhulp
• de organisatie van noodopvang voor zieke kinderen
• de oprichting van een welzijns- en opvoedingswinkel in samenwerking met het CAW.
Sommige ouders hebben nood aan informatie, advies, deskundige hulp. De welzijns- en
opvoedingswinkel bundelt ook alle informatie rond kinderopvang, speelpleinwerking,
ouderenzorg …
• Het invoeren van gezinstarieven en gezinsabonnementen voor bij activiteiten in CC
Nova en voor toegang tot sportcentrum De Warande
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2. Senioren
De demografische evolutie en de gevolgen van de vergrijzing vormen een belangrijk item
voor een leefbare gemeente. CD&V kijkt niet zorgwekkend tegen die vergrijzing aan. Het is
verkeerd die vergrijzing steeds in te schatten als een niet betaalbaar kostenverhaal. De
vergrijzing heeft een massa positieve kanten. Een massa levenskrachtige ouderen met
ervaring kunnen creatief ingezet worden voor:
o een betere solidaire samenleving

o het vinden van passende en voor de handliggende oplossingen voor een resem
samenlevingsproblemen
CD&V wil dan ook:
• Dat de hulpbehoevende senior zo lang mogelijk thuis kan blijven. Het aanbod van de
thuiszorg moet nog uitgebreid worden.
• Ook de mantelzorgers verdienen meer aandacht. Zij hebben nood aan bijkomende
informatie en ondersteuning. Gemeentelijke activiteiten voor zorgbehoevenden kunnen
opgezet worden zodat de mantelzorgers wat tot rust kunnen komen
• starten met een “vrijwilligersbank” waar senioren kunnen ingeschakeld worden voor
o.m. :
o schooloversteek

o kinderopvang
o hulp bij maaltijden in rusthuizen
o schooluitstappen enz…
• een uitbreiding van het aantal serviceflats is noodzakelijk
• om het veiligheidsgevoel te bevorderen vraagt CD&V een grotere aanspreekbaarheid
van de wijkagent
• binnen de diensten van het rusthuis dient een verdere uitbouw van dagopvang en
tijdelijke opvang voor zorgbehoevenden gerealiseerd te worden
• als blijvende ondersteuning en begeleiding van de seniorenraad als gemeentelijke
adviesdraad en bij de opstelling van een seniorenbeleidsplan dient een seniorenconsulent
aangeworven
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3. Lokaal sociaal beleid
CD&V heeft een lange traditie in het welzijns- en gezondheidswerk. Vanuit onze sociale
bewogenheid kiezen we voor een beleid van gelijkwaardigheid, solidariteit,
verantwoordelijkheid, participatie en emancipatie, kwaliteit en ook betaalbaarheid. De
afgelopen jaren hebben we bewezen dat we het OCMW beleid betaalbaar hebben kunnen
houden. Dat willen we zo houden. Naar de toekomst toe willen we het accent meer leggen
op zelfzorg, mantelzorg, eerste lijnszorg en preventie. Het OCMW willen omvormen tot
een sociaal huis.
Het blijft een constante strijd om mensen uit de armoede te halen en te houden. Het
probleem van de generatiearmoede vraagt vele inspanningen. De grens tussen niet meer
mee kunnen in onze consumptiemaatschappij met alsmaar meer toenemende
(werk)onzekerheden en armoede en schuld is flinterdun geworden. Het gevecht tegen
armoede moet een hoofditem blijven binnen het lokaal sociaal beleid.
CD&V staat dan ook achter:
• de realisatie van een “sociaal huis” waar een één loket gerealiseerd wordt voor de
doorverwijzing naar alle sociale diensten binnen de gemeente.
• het samensmelten van poetsdiensten van OCMW en gemeente
• een actief tewerkstellingsbeleid naar ongeschoolde werklozen toe en dit via een sociaal
economieproject
• samenwerking met CAW’s (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) voor ondermeer
woonbegeleiding en dit in samenspraak met SVK en Sociale Bouwmaatschappij Eigen
Dak
• CD&V staat voor 100% achter de oprichting van een ontmoetingscentrum waar plaats
moet zijn voor onder andere voedselbanken, opleidingscentra, kooklessen …
• Socio culturele activiteiten zijn er voor iedereen. CD&V streeft er naar om ook mensen
met een laag inkomen tegen en laag tarief tickets voor activiteiten in CC Nova of de
Poort te bezorgen
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4. Werkgelegenheid
Een job en een inkomen hebben zorgt dat je meetelt. Zonder geld is het moeilijk leven in
een samenleving. Ieder heeft recht op werk. Ook een lokaal bestuur moet alles op alles
zetten om zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor ondernemen, bedrijven aan te trekken
en mensen aan het werk te helpen en te houden. Voor CD&V steunt een gezond en
evenwichtig lokaal economie- en werkgelegenheidsbeleid op vijf essentiële pijlers:
o een bedrijfsvriendelijke gemeente
o een bloeiende middenstand : zorgt voor leefbare en aangename kernen
o gezonde en leefbare gezinsbedrijven in land- en tuinbouw
o voldoende stimulansen voor de sociale economie
o arbeidsbemiddeling mogelijk maken via een doorgedreven participatie met de
VDAB (via o.m. de werkwinkel)
CD&V gaat dan ook voor:
• het aantrekken van bedrijven tot een maximale bezetting van het nieuwe industrieterrein
van Vantegem
• het activeren van een sociale economie in de gemeente waardoor arbeidskansen
gegeven worden aan de minder sterken in onze maatschappij en dit door het opstarten en
verder uitbouwen van tuindiensten, opruimdiensten zwerfvuil …
• uitbouw van een KMO zone in de Koedreef aansluitend bij de industriezone van
Kwatrecht
• een blijvende ondersteuning van de werkwinkel
• aanleggen van een inventaris van leegstaande handelspanden voor zoekenden
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5. Personeelsbeleid
De gemeente heeft heel wat plichten tegenover haar bevolking. Bij het vervullen van deze
plichten is een belangrijke taak weggelegd voor het gemeentepersoneel.
Een dienstbare gemeente heeft dan ook veel aandacht voor haar personeel.
CD&V wil dan ook
• een ambtenaar toevoegen aan de dienst milieu specifiek voor de problemen van land- en
tuinbouw.
• bekwaam personeel is één zaak maar om dit personeel optimaal te laten functioneren is
een aangename werkplek een noodzaak. CD&V pleit dan ook voor een dringende
uitbouw van het huidige administratief centrum
• het personeel moet voldoende kans krijgen voor vorming en bijscholing zodat ze een
maximale kans hebben op promotie
• blijvend werk maken van evaluatie en functioneringsgesprekken

6 Financiën
De gezonde financiële situatie dient behouden te blijven, zij is de waarborg om de burger
een blijvende service te geven op alle terreinen waar de gemeente verantwoordelijkheid
draagt. Van elke schepen wordt verwacht dat hij een beleidsvisie opstelt met de daaraan
gekoppelde financiële meerjarenplanning.
CD&V verplicht er zich toe:
• De belastingen niet te verhogen
• De mogelijkheden van het werken met een AGB (Autonoom Gemeente Bedrijf) verder
uit te bouwen en op te volgen
• Jaarlijks een folder uit te geven met duidelijke en verstaanbare gegevens over inkomsten
en uitgaven van de gemeente
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7. Gezondheidszorg
Wetteren moet zich inschrijven in het preventieve gezondheidsbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap. CD&V kiest resoluut voor een lokaal gezondheidsbeleid op basis van
preventie en bewustmaking
CD&V wil dan ook:
• bijzondere aandacht besteden aan de gezondheidspreventie bij alle kansarmen met onder
meer kooklessen, aanleren van gezonde eetgewoonten, lichaamsverzorging enz…
• via het project van de Vlaamse overheid het “meer fruit op school” promoten
• naar de gehele bevolking toe moet de gemeente preventieve acties tegen hart- en
vaatziekten, tandverzorging en dergelijke organiseren. Tevens dient preventieve
onderzoeken naar borst- en prostaatkanker gepromoot te worden
• CD&V stelt zich dan ook garant voor het behoud van de kliniek in zijn huidige vorm
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III. Imago van de Wetterse Gemeenschap.
1. Communicatie
Wil men de band tussen bestuur en burger nauwer aanhalen dan is een permanente
communicatie tussen beiden een noodzaak. Het bestuur dient alle moderne middelen te
gebruiken om de burger te informeren en moet er ook voor zorgen dat die burger een kans
op een wederwoord krijgt.
CD&V gaat dan ook voor:
• het verder uitbouwen van een e-loket zodat inwoners een document kunnen downloaden,
invullen en per e-mail terugsturen naar de gemeente
• het verspreiden van verslagen via distributielijsten per e-mail naar de geïnteresseerden
• het op de website de verslagen beschikbaar houden van o.m
o gemeenteraad

o adviesraden
• de meldingskaart en eventueel ideeënkaart beter opvolgen door het aanstellen van een
“ombudsman(vrouw)”. Terugmelding door de diensten is noodzakelijk
• minstens tweemaandelijks een persconferentie geven door de burgemeester geflankeerd
door de belanghebbende schepenen
• het inschakelen van de middenstand bij de ontvangst van de nieuwe inwoners
• op de gemeentelijke website nuttige links naar bedrijven en organisaties plaatsen
• Wetteren als middenstandsgemeente en als plantengemeente nog beter profileren. Het
domein “den Blakken” dient bij meerdere activiteiten betrokken te worden
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2. Toerisme
Toerisme wordt van langs om meer een economische activiteit. Ook Wetteren beschikt met
zijn ligging aan de Schelde, met de Kalkense meersen, met zijn stuifduinen, zijn boom- en
rozenkwekerijen, zijn sportcentrum en zijn cultureel centrum over een massa belangrijke
troeven die op dit moment nog onvoldoende uitgespeeld worden
CD&V gaat dan ook voor:
• het opstarten van een VEV loket met een centrale ligging en bewegwijzering in het
centrum van de gemeente waar alle toeristische informatie en alle folders ter
beschikking liggen
• de organisatie van een jaarlijkse of tweejaarlijkse topactiviteit die Wetteren in de
schijnwerpers moet plaatsen (Tuin op de Markt, Reuzen of rozenfeesten…)
• promoten van hoevetoerisme, bed en breakfast, scheldetoerisme enz
•

gecombineerde activiteiten tussen horeca en cultuur centrum Nova
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3. Middenstand en lokale economie
Krachtige zelfstandige ondernemingen en handelsactiviteiten zijn zeer belangrijk, niet
alleen voor de werkgelegenheid maar tevens voor het aanschijn en de aantrekkingskracht
van de gemeente. Als CD&V zijn we trots op onze gemeente. We kiezen er resoluut voor
dat Wetteren zijn centrumfunctie blijft versterken. We willen dan ook een krachtig beleid
voeren waarbij telkens onze centrumfunctie benadrukt wordt. Alle vormen van zelfstandig
ondernemen moeten op onze gemeente een maximale kans krijgen.
CD&V gaat dan ook voor:
• het centrum atractiever maken met meer groen in de centrumstraten: waar mogelijk
kleine parkjes met waterpartij en rustbanken, bloempiramides, kunstwerken…
• het uitwerken van een “minder hinder” convenant bij openbare werken Voorzien van
eventuele boetes bij vertragingen of boni bij vluggere afwerking. Het voorzien van een
uniforme bewegwijzering naar moeilijk bereikbare handelszaken
• werk maken van de uitbreiding van de parkeermogelijkheden in het centrum
• de middenstand betrekken bij de ontvangst van de nieuwe inwoners
• de gemeente moet een regulariserende rol spelen in de ruimtelijke verdeling van de
handel door de ondertekening van het protocol inzake de IKEA wetgeving
• Vaak verliezen panden in het winkelcentrum hun commerciële functie en vaak is dit
door gebrek aan oppervlakte. De gemeente moet middelen gebruiken
(handelspandenfonds) om panden aan te kopen die kunnen samengevoegd worden tot
een groter geheel om zo verder verkocht te worden en projecten te laten realiseren door
de privé
• de conclusies van de Mercuriusstudie moeten integraal uitgevoerd worden. Hierbij kan
optimaal gebruik gemaakt worden van de ambtenaar lokale economie en huisvesting
•

een raad voor lokale economie moet opgericht worden
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4. Land- en tuinbouw
Leefbare land- en tuinbouw loopt samen met een leefbare omgeving. Vergeten we niet dat
de land- en tuinbouw een grote rol speelt bij het onderhoud van het landschap. Zij zijn de
zorgzame beheerders van het buitengebied.
CD&V gaat dan ook voor:
• streng de hand houden aan de zones die in het structuurplan voorzien zijn voor land- en
tuinbouw
• steun verlenen logistiek en financieel) aan innovatieve projecten
• subsidiëring van erfbeplantingen met streekeigen planten
• een ambtenaar toewijzen aan de schepen van land- en tuinbouw
• behoud van de vertegenwoordiger van de land- en tuinbouw in de Gecoro
• de land- en tuinbouwraad voorzien van voldoende informatie en feedback inzake
belangrijke dossiers
•

een structureel overleg met de sector moet op regelmatige tijdstippen gebeuren

•

aan de invalswegen van Wetteren een duidelijk herkenbare aanwezigheid voorzien van
rozen en streekeigen planten

•

landbouwbedrijven die hun activiteiten verbreden met thuisverkoop of hoevetoerisme of
andere innoverende activiteiten moeten extra steun krijgen (zie toerisme)

•

het probleem van “de trage wegen” moet herbekeken worden en dit in overleg met de
land- en tuinbouwsector

•

Wetteren moet zijn aanblik als plantencentrum nóg meer benadrukken

•

de gemeente moet de administratieve rompslomp voor de sector beperken en actieve
logistieke steun geven
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5. Veiligheid
Veiligheid is een fundamenteel recht van elke mens. Het nastreven ervan is evenwel een
taak van de overheid. Zij heeft als enige het recht dwangmaatregelen te nemen om de
veiligheid van haar burgers te garanderen. Maar veiligheid is ook een zaak van iedereen. De
veiligheid van een samenleving hangt ook samen met de sociale verantwoordelijkheid die
mensen en verenigingen in hun onmiddellijke omgeving willen opnemen. Veiligheid omvat
ook verkeersveiligheid.
CD&V gaat dan ook voor:
• het versterken van de sociale samenhang door het promoten van buurtactiviteiten zoals
wandelingen,andere sportieve activiteiten, buurtfeesten enz… In een dergelijke
samenwerking kan en “Dag van de Buur” georganiseerd worden (bv. 11 juli)
• versterken van het contact “buur-wijkagent”. De wijkagent moet zichtbaar en
aanspreekbaar zijn , we zien hem graag te voet of per fiets
• het verlenen van steun aan het opzetten van een buurt-informatienetwerk
• aanleggen van parkjes met rustbanken , zones voor petanque, pick-nick .. verhogen de
mogelijkheid tot sociaal contact van de buurtbewoners.
• ook in de centrumstraten moet politie zichtbaar aanwezig zijn (=te voet)
• blijvende aandacht voor een veilige schoolomgeving, niet enkel politietoezicht aan de
schoolpoort maar ook op de gevaarlijke oversteekplaatsen in de schoolfietsroutes
• het organiseren van acties voor het gebruik van fietshelm en fietsjasjes en dit bij een
breed publiek
•

via wijkontwikkelingsplannen willen we Wetteraars inspraak geven hoe zij hun buurt in
de toekomst willen zien. CD&V wil door gericht buurtwerk mensen bij elkaar brengen
en zo de verzuring tegengaan
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IV. Gemeenschapsleven in Wetteren.
1. Jeugd.
Kinderen en jongeren zijn volwaardige “maten” in onze samenleving en zijn de basis voor
de toekomst. CD&V wil de capaciteiten die ze ontwikkelen en de bruisende ideeën die ze
hebben respecteren en stimuleren. We geven alle kinderen en jongeren vertrouwen om hun
rol te spelen in de maatschappij, vandaag en morgen.
CD&V gaat dan ook voor:
• de verdere uitbouw, ondersteuning en ontplooiing van het JOC en het nieuwe
jeugdcentrum, logistiek, financieel en organisatorisch
• verdere ondersteuning van alle jeugdverenigingen en jongerenwerkingen onder andere
door financiële tussenkomst in de kosten voor kadervorming en monitorenwerking
• het gemeentebestuur moet trachten een open gesprek aan te gaan met alle jongeren en dit
bijvoorbeeld door het organiseren ven een open ontmoetingsdag
• inventariseren en actualiseren van de materialen ter beschikking gesteld door de
gemeentelijke uitleendienst, om nog beter in te spelen op de noden van de
jongerenorganisaties
• ter beschikking stellen van mobiele sportinfrastructuur voor occasionele activiteiten van
buurten en jeugdverenigingen
• organiseren van een “levend” jongeren informatiepunt (JIP), niet alleen in het
jeugdcentrum, maar ook op scholen en ontmoetingsplaatsen, en op internet.
• jongereninitiatieven beter kenbaar maken door afficheringsmogelijkheden uit te breiden
en tevens op de website kenbaar te maken (fuifkalender, vormingsmomenten…)
•

realiseren van een speeltuigenfonds waar buurten op eigen initiatief gebruik kunnen
maken om hun speelpleintjes te ontwikkelen of te moderniseren
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2. Sport.
Steeds meer mensen vinden in hun vrije tijd de weg naar sport of fitness.
Lichaamsbeweging, zonder daarom aan competitiesport te moeten doen, wordt als steeds
noodzakelijker ervaren. Bovendien bevordert het sporten, zeker in ploegverband, het sociale
contact waar onze maatschappij vandaag zoveel nood aan heeft. Meer mensen op een
kwalitatieve manier aan het bewegen krijgen en houden is de CD&V sportmissie. Hierbij
moeten de gemeentelijke sportdienst en de sportraad als belangrijkste gangmakers fungeren.
CD&V gaat dan ook voor:
• bouw van bijkomende sportaccomodatie
• bestendigen van de samenwerkingsverbanden met BLOSO, sportclubs en
burensportdienst om sport na school en gratis sportinitiaties te ontwikkelen.
• nieuwe impulsen geven aan de jeugdwerking binnen de sportclubs ook en vooral door
het bekijken van de subsidiereglementering
• CD&V erkent ten volle de sociale functie van elke sportvereniging. Sportcheques of
financiële tussenkomsten bij bvb. Sportkampen moeten drempelverlagend werken voor
moeilijk bereikbare doelgroepen
• nog meer aandacht besteden aan de veiligheid in de Warande tijdens het zomerseizoen
door preventieve en controlerende maatregelen
• het organiseren van vrijblijvende sportieve ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld een fietsof wandeltocht langs Wetterse wegen om ontmoeting door recreatie de ontmoeting
tussen onze inwoners te bevorderen
•

kinderen en jongeren gaan meer bewegen als er dicht bij huis uitnodigende
speelpleintjes, velden of skatebanen staan. Er moet onderzocht worden waar die kunnen
gerealiseerd worden
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3. Cultuur
Cultuur bindt een samenleving, cultuur zorgt voor ontmoetingsmomenten tussen mensen en
ideeën, zorgt voor een stuk ontspanning in onze stresserende maatschappij, geeft ruimte en
mogelijkheden voor individuele ontplooiing. Voor CD&V is cultuur een basisrecht voor
iedereen.
Speciale aandacht verdienen de jongeren. Kennis maken met cultuur op jonge leeftijd
verhoogt de participatie op latere leeftijd.
CD&V gaat dan ook voor:
• een financieel laagdrempelig cultuuraanbod naar verschillende leeftijdsgroepen
• bestendigen van het uitgebreide cultuuraanbod naar de scholen toe
• een cultureel laagdrempelig aanbod nar de jeugd toe tijdens schoolvakanties bvb. Door
het organiseren van filmvoorstellingen
• onze inwoners moeten zo veel mogelijk betrokken worden bij de opmaak van het
cultuurbeleid door het organiseren van open inspraakmomenten
• onze kunstacademies moeten het ideale medium zijn om kinderen en jongeren met
cultuur te laten kennis maken
• we blijven gaan voor een laagdrempelige politiek van democratische prijzen voor
iedereen, ook de cultuurcheques voor financieel zwakkeren verdienen nieuwe impulsen
• ook onze eigen organisaties moeten alle kansen gelaten worden om gebruik te maken
van CC Nova tegen de best mogelijke financiële voorwaarden
•

de subsidiereglementering voor onze verenigingen en projecten moet opnieuw
geëvalueerd worden

•

er moet meer aandacht komen naar een gevarieerd aanbod naar ouderen toe, dit in
samenspraak met de seniorenraad

•

via het onderwijs moeten we de culturele participatie van jongeren verhogen daarnaast
moeten we ook oog hebben voor de cultuurbeleving met leeftijdsgenoten en in
gezinsverband, hiervoor zijn jongerencultuurcheques of 10 zittenbeurten een positief
effect
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4. Ontwikkelingshulp.
Vanuit een welstellende gemeenschap is het ook onze plicht aandacht te besteden aan die
delen in de wereld waar mensen dagelijks strijden om te overleven
CD&V vraagt dan ook:
• verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor ontwikkelingshulp
• revitalisatie van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingshulp
• aandacht in de cultuurraad voor de niet Westerse culturen, dit werkt verrijkend en
verruimend voor de “plaatselijke” cultuur
• een ondersteuningspolitiek van “eerlijke handel” (OXFAM-wereldwinkel e.d.)
• we kiezen bij voorkeur voor “fair trade” producten
• dat het gemeentebestuur een extra budget voorbehoudt voor noodhulp. Dit bedrag kan
dan ter beschikking gesteld worden van grote organisaties die door hun deskundigheid
het best geplaatst zijn om het geld efficiënt te gebruiken
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5. Integratie
Nieuwe inwoners uit andere landen en vreemde culturen moeten hier alle kansen krijgen. Ze
moeten zelf niet op zoek gaan naar de kennis van en rond onze maatschappij. Het is de taak
van de overheid om hen via een lokale contactpersoon zo vlug mogelijk wegwijs te maken
in onze leefwereld
CD&V vraagt dan ook:
• blijvende aandacht voor de aangeboden taallessen en inburgeringcursussen
• allochtone kinderen proberen te betrekken bij de plaatselijke jongerenorganisatie
• de nieuw te realiseren ontmoetingsruimte op de hoek van Hekkerstraat en Molenstraat
biedt mogelijkheden om ontmoetingsmomenten te organiseren tussen autochtonen en
allochtonen
• de kloof tussen allochtonen en gemeentebestuur zou kunnen verkleind worden door een
aan te stellen brugfiguur van de doelgroep zelf, die informatie kan doorspelen en een
brug kan slaan tussen beide partijen
• alle allochtone vrouwen moeten zich zelfstandig kunnen handhaven en hun plaats in
onze maatschappij verwerven. Het gemeentebestuur moet daarvoor met de
vrouwenorganisaties (bv. HAWA) overleg plegen en hen de nodige ondersteuning
verlenen
• de werkgroep vreemdelingen moet grotere financiële en materiële ondersteuning krijgen
en als volwaardige partner worden opgenomen in het integratiebeleid
• de opvang en begeleiding van allochtonen moet een hoofdbevoegdheid worden binnen
het sociaal beleid van de gemeente en dit vanuit het OCMW
• integratie moet zich ook richten op de inburgering van autochtone nieuwkomers in hun
nieuwe buurt
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