De MOTOR
VAN DE
VERNIEUWING verder
laten draaien
Verkiezingsprogramma

Voorwoord
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 sloegen Open Vld, sp.a en enkele onafhankelijke
kandidaten de handen in elkaar. Onder de naam SAMEN ANDERS trokken we naar de kiezer. Met
een ambitieus en vernieuwend programma.
De voorbije jaren hebben we dat programma grotendeels uitgevoerd. We gingen voluit voor meer
inspraak, een betere dienstverlening, meer aandacht voor verkeersveiligheid en een groenere
gemeente die bruist. Op al deze vlakken hebben we stappen vooruit gezet. De vernieuwing is
zichtbaar in de straat en wordt door de meerderheid van de mensen gesmaakt.
Toch is het werk niet af. Veiliger verkeer en een betere mobiliteit blijven belangrijke
bekommernissen. Ook het landelijke, groene karakter van onze gemeente willen we behouden en
versterken. Onze straten en pleinen kunnen nog mooier en we willen verder de weg inslaan van
meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners bij het beleid.
Hoe? Dat leest u in dit programma. Zoals in 2012 hebben we opnieuw een ambitieus programma
met tientallen concrete voorstellen. Daarbij hielden we rekening met de mening en voorstellen van
de bijna 600 gezinnen die voor de zomer hebben deelgenomen aan ons Tweede Grote Referendum.
In 2012 kregen we de kans van de kiezer om onze voorstellen te realiseren. We hielden woord. Onze
gemeente is beter geworden. Ook nu weer hopen we op uw steun, zodat we onze gemeente in de
komende jaren nog beter kunnen maken.
We willen de motor van de vernieuwing volop verder laten draaien. Een stem voor SAMEN ANDERS
is daarvoor de beste garantie.
Tom Ongena
Lijsttrekker
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1. Meer inspraak en een betere dienstverlening
1. Inspraak
De voorbije legislatuur werden inwoners beter betrokken bij het beleid. We willen op de ingeslagen
weg verder gaan.
Zo zetten we de opgestarte inspraaktrajecten voor de heraanleg van de dorpskernen van het
Centrum en OLV-Waver verder. Rekening houdende met de verschillende ingestuurde suggesties en
opmerkingen, worden er verschillende ontwerpen gemaakt. De bewoners zullen dan finaal kunnen
kiezen uit deze ontwerpen.
Met de invoering van de kernraden worden inwoners meer betrokken bij het beleid. Toch moeten
we een volgende stap durven zetten. De kernraden moeten ook echte inspraak krijgen en zelf
kunnen beslissen over een deel van het budget. Via wijkbudgetten laten we de mensen zelf
beslissen over welke investeringen er in hun wijk moeten gebeuren.
Door mee in te stappen in Hoplr hebben we al werk gemaakt van een digitaal burgerplatform. We
gaan na hoe we deze platformen ook kunnen gebruiken om digitale inspraak te organiseren.
We richten een kindergemeenteraad op, met een kinderburgemeester, die erover waakt dat we bij
de beleidsbeslissingen voldoende oog hebben voor de noden van onze jongste inwoners.
We vormen de adviesraden om naar kleinere en doelgerichte werkgroepen die voldoende worden
gecoacht om zelf verantwoordelijkheid te nemen en nieuw beleid uit te tekenen.

2. (Pro)actieve communicatie
We blijven inzetten op een (pro)actieve communicatie naar de inwoners, via verschillende kanalen,
zowel digitaal als op papier. Het gemeentelijk infoblad wordt behouden en opgefrist. En via
bewonersbrieven verwittigen we bewoners en handelaars tijdig van mogelijke hinder door
wegenwerken.
We breiden het aantal digitale infozuilen uit naar andere plaatsen in de gemeenten waar veel
mensen samenkomen.
We werken een digitaal platform uit dat moet zorgen voor een betere communicatie tussen
gemeente en verenigingen. Via dat platform kunnen verenigingen vragen stellen, maar ook op een
eenvoudige wijze aanvragen indienen voor bijvoorbeeld de huur van feestmateriaal, een subsidie of
vergunningen voor een activiteit. De procedures worden daarvoor sterk vereenvoudigd.
Met de invoering van het SMS-systeem en de actieve communicatie van de gemeente via sociale
media (zoals facebook), werd al een belangrijke stap richting nieuwe digitale communicatie gezet.
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We gaan op de ingeslagen weg verder en gaan na of we ook via de populaire applicatie Whatsapp
kunnen communiceren met de burger of verenigingen.
We laten de zittingen van de gemeenteraad live-streamen via de website van de gemeente of
andere kanalen.

3. Betere dienstverlening
We breiden het digitaal loket verder uit, waardoor nog meer attesten, waarvoor je naar het
gemeentehuis moet komen, 24u/24u kunnen aangevraagd worden en meteen ontvangen in de
mailbox thuis. Een chatrobot ondersteunt de gebruiker om sneller op weg te geraken.
We laten een applicatie ontwikkelen waardoor burgers eenvoudiger met hun smartphone
meldingen (zoals putten in de weg of zwerfafval) kunnen doorgeven aan de gemeente.
Door de invoering van het afsprakensysteem, werden de openingsuren van het gemeentehuis deze
legislatuur gevoelig verhoogd: van 21 naar 29,5 uren per week. We onderzoeken of we dit aantal
nog verder kunnen optrekken. We werken ook een systeem uit waarbij mensen met een ernstige
mobiliteitsbeperking thuis kunnen geholpen worden.
Vandaag kunnen bruidsparen enkel in het gemeentehuis getrouwd worden. Nochtans heeft onze
gemeente andere en mooiere locaties. We laten daarom huwelijken toe in een mooi kader
(bijvoorbeeld de Wintertuin).
Onze begraafplaatsen worden verder vergroend. We hebben ook extra aandacht voor de
kinderbegraafplaatsen. Achter de begraafplaats van OLV-Waver richten we een
natuurbegraafplaats in, waar mensen de assen van hun overledenen kunnen begraven.
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2.

Een leefbare, duurzame en propere gemeente
1. Een leefbare gemeente
a) Landelijke karakter bewaren en versterken

We behouden het landelijke karakter van onze gemeente. Daarom springen we zuinig om met de
nog beschikbare open ruimte. Woonuitbreidingsgebieden die niet in één van onze dorpskernen
gelegen zijn worden herbestemd. Kernverdichting is de toekomst, maar dit betekent niet dat we
kiezen voor de appartementisering van onze kernen. Er wordt gekeken naar versoepelde methoden
om grote eengezinswoningen in de kernen op te delen, verder wordt ook het aantal bouwlagen in de
dorpskernen beperkt tot 4. In Katelijne-Centrum wordt het binnengebied rond schans Dorpsveld
ontwikkeld tot een kwalitatief, groen woonproject. De schans zelf wordt een open park in het
midden van de dorpskern.
We promoten actief nieuwe woonvormen zoals co-housing, kangoeroewonen en zorgwonen.
Daarnaast moet onze gemeente ook betaalbaar blijven om te wonen, dit zowel voor alleenstaanden
als voor (jonge) gezinnen. We verplichten daarom projectontwikkelaars om bij grote projecten
aandacht te besteden voor woningen op maat van alleenstaanden en (jonge) gezinnen en deze
woningen eerst aan eigen inwoners aan te bieden tegen een betaalbare prijs. Ook voor hen die het
moeilijk hebben creëren we kansen door in te zetten op sociale woningbouw, en dit voor zowel
huur- als koopwoningen.
Het Waverwoud is de groene long in onze gemeente. Onder impuls van SAMEN ANDERS werd het
Waverwoud met 15ha uitgebreid. In de komende jaren willen we de ontwikkeling van dit woud
verder stimuleren en verankeren voor de generaties die nog moeten komen. Ook andere bossen en
parken krijgen de nodige aandacht, zoals het Pasbrugbos, het Borgersteinpark, het Sint-Michielspark,
het bos Verloren Hoek en het bos aan de Goorboslei. Gesprekken worden opgestart om het park van
de Ursulinen toegankelijk te maken voor het grote publiek. De onmiddellijke omgeving van het Grom
wordt een groene site waar mogelijkheid is tot wandelen, joggen, bootje varen…..
We waken erover dat het militair domein een groene oase blijft in de kern Pasbrug-Nieuwendijk.
Ook bij de herbestemming van Borgerstein bewaken we strikt het behoud van het park, dat we nog
meer willen openstellen voor het publiek. De ontwikkeling van Maanhoevevelden moet gefaseerd
gebeuren, waarbij we na elke fase een strikte evaluatie doen. Bovendien moet er voldoende groene
ruimte behouden worden en moeten er sterke garanties zijn inzake mobiliteit en waterhuishouding.
We creëren een groene verbinding met Mechelen over de Vrouwvliet.
Er wordt een masterplan opgesteld voor de stationsbuurt, dat zal dienen als uitgangspunt voor het
herinrichten van de stationsbuurt. We denken daarbij aan de realisatie van extra
parkeergelegenheid aan de overkant van de huidige parking. Daardoor komt er ruimte vrij aan de
oostzijde voor een aangename fiets- en wandelzone. Bovendien dringen we bij de NMBS aan om
maatregelen te nemen om de toegankelijkheid van de perrons, ook voor minder mobiele mensen, te
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verhogen. Tenslotte hebben we in het masterplan ook aandacht voor een betere fietsverbinding
over de stationsbrug.
Om deze plannen te kunnen realiseren is een nieuw ruimtelijk beleidsplan noodzakelijk, waarbij
aandacht voor onze open ruimte, kernverdichting en groen centraal staan.
Ruimtelijke ordening stopt niet aan de gemeentegrenzen. We kijken daarom naar nieuwe
samenwerkingsvormen en onderzoeken de mogelijkheden voor een interlokaal ruimtelijk beleid
tussen de BODUKAP-gemeenten en Mechelen.

b) Landbouw
Een goede verstandhouding tussen land- en tuinbouw, natuur en burger is essentieel in een
tuindersgemeente als de onze. Om onze land- en tuinbouwers ten volle te blijven ondersteunen in
hun activiteiten is het belangrijk dat ook onze inwoners voldoende informatie krijgen rond
bijvoorbeeld de oogstwerkzaamheden of de klimaatinspanningen van de land- en tuinbouwers. De
Week van de Groentestreek is het ideale moment om tot deze verbinding te komen en dient dan
ook verder ondersteund te worden.
De boerenmarkt tijdens de Week van de Groentestreek is intussen een begrip geworden. We
bekijken met onze tuinders of we deze meerdere keren per jaar, misschien zelfs elke maand, kunnen
organiseren. Ook tijdens het jaar stimuleren we onze inwoners om onze land- en tuinbouwbedrijven
te steunen door de aankoop van producten uit de eigen gemeente (en regio).
Ook de land- en tuinbouwraad heeft zijn meerwaarde en blijft behouden.
Land- en tuinbouweducatie draagt bij tot een betere kennis van het landbouwproces bij onze
kinderen. In het gemeentelijk onderwijs wordt deze educatie als leerpunt opgenomen, hierbij is een
samenwerking met het GROM cruciaal.
Naar analogie met restfinanciering voor natuur en bos , voorzien we ook in restfinanciering voor
onze land- en tuinbouwers die landbouwgrond willen aankopen voor hun (professionele) land- en
tuinbouwactiviteiten.

2. Een duurzame gemeente
a) Groene energie
We investeren als gemeente in groene energie en geven onze inwoners hierbij de mogelijkheid om
mee te participeren. De daken van de gemeentegebouwen zijn de ideale locatie voor het plaatsen
van zonnepanelen. Daarnaast worden ook verenigingen aangespoord om te investeren in duurzame
energie. Door te investeren in groene energie, hierbij gesteund door de gemeente, komt er voor
onze verenigingen financiële ruimte vrij om in hun core-business te investeren. Verder worden ook
groendaken gestimuleerd.
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We breiden het wagenpark van de gemeente verder uit met elektrische wagens. Deze wagens
worden ook ter beschikking gesteld aan de inwoners als deelwagen. We breiden het aantal
laadpunten voor elektrische auto’s ook verder uit.
De renovatie van oude woningen in onze dorpskernen wordt aangemoedigd. We bieden aan onze
inwoners de mogelijkheid om het energieverlies van hun woning te onderzoeken en hen te
begeleiden in renovatie van hun woning.

b) Weg met plastic
We streven naar een duurzaam evenementenbeleid en stimuleren ook onze verenigingen om
herbruikbare bekers te gebruiken tijdens hun evenementen.
Plastic zakjes behoren tot de verleden tijd. We houden een bewustmakingscampagne met katoenen
zakken die door onze handelaars gebruikt kunnen worden om hun producten in te kunnen verkopen.

c) Milieuvriendelijke gemeente
De eerste stappen zijn gezet in de omschakeling van onze openbare verlichting naar LED. Tegen het
einde van de komende legislatuur moet de omschakeling voor het merendeel van de straten een feit
zijn. In groene buurten gaan we na of groene LED-verlichting - hetgeen minder verstorend is voor
fauna en flora en daarenboven ook positief voor de mens - een optie is. Ook in de gemeentelijke
gebouwen wordt volop aan ledverlichting gewerkt.
We stimuleren deelmobiliteit. Er wordt gezocht naar een samenwerking met cambio of andere
partners om ook de deelauto’s in onze gemeente voet aan de grond te krijgen.
In ons vergunningsbeleid besteden we veel aandacht aan geluidsoverlast. Een geluidsstudie t.h.v. de
Veilingzone heeft de geluidsoverlast in kaart gebracht waardoor de bedrijven die deze overlast
veroorzaken, gevraagd worden een actieplan op te stellen om zich in regel te stellen met hun
vergunning.
In samenspraak met het Vlaams Gewest, bevoegd voor de R6, worden er maatregelen genomen om
het geluid van het verkeer voor de omwonenden terug te dringen door het plaatsen van
geluidschermen.
Gezonde lucht is belangrijk voor de leefbaarheid van zijn inwoners. Metingen moeten ons de nodige
info geven om indien nodig over te gaan tot actie (b.v. aan schoolpoorten).
De waterkwaliteit in onze rivieren en beken is er de laatste jaren op vooruit gegaan. Bij het begin
van de legislatuur doen we een groot onderzoek om de huidige kwaliteit van het water te meten.
Indien zich maatregelen opdringen zullen wij niet aarzelen deze te nemen.
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De voorbije jaren werden heel wat straten heraangelegd in onze gemeente, met een gescheiden
waterafvoer. We blijven dat ook doen in de komende jaren. Om overstromingen te vermijden wordt
er veel aandacht besteed aan de aanleg van retentiebekkens. Beken en grachten worden goed
onderhouden en tijdig geruimd.
Wij werken verder aan de energie-efficiëntie van onze gemeentelijke gebouwen. Ook worden bij
openbare aanbestedingen milieucriteria opgenomen. Zonder gebruik te maken van chemische
middelen onderhouden we onze gemeentelijke plantsoenen en parken. Naast onze gemeentelijke
groendienst blijven we een beroep doen op Webo, de beschutte werkplaats van Borgerstein, en
andere sociale organisaties in het kader van sociale economie.
Wij blijven verder investeren in de jaarlijkse Haag-plant-actie die goed is ter ondersteuning van de
fauna en de flora.
Als gemeente denken we na over de impact van de vleesconsumptie op het milieu. We zorgen er
daarom voor dat er een vegetarisch alternatief is in gemeentescholen.

3. Een propere gemeente
We maken werk van een betere netheid van onze straten en pleinen. We pakken daarom
sluikstorten streng aan. We informeren en sensibiliseren onze inwoners over de gevolgen van
sluikstorten en zullen bij vaststelling zware straffen uitdelen. De jaarlijkse campagne “mooimakers”
krijgt ruime aandacht in onze gemeente. Niet alleen sensibiliseren maar ook handhaven is hier de
boodschap. Met een verplaatsbare camera sporen we hardleerse sluikstorters op en straffen we hen
voor hun roekeloos gedrag.
We bouwen de onderhoudskaravaan verder uit. Met deze onderhoudskaravaan komen
verschillende gemeentelijke diensten (waaronder groendienst, wegenbouw, signalisatie)
tweejaarlijks in elke wijk langs om deze een grondige opknapbeurt te geven. Dit bovenop het
gebruikelijke onderhoud van voet- en fietspaden, dat we ook verbeteren.
Wandelpaden die regelmatig door hondenliefhebbers worden gebruikt, krijgen extra vuilbakken
met en voor poepzakjes. In Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Centrum en Pasbrug openen we nieuwe
hondenweides.
De elektriciteitskasten in onze gemeente geven we een mooie aankleding, met foto’s uit de
gemeente.
Het plein voor de begraafplaats van Pasbrug wordt heringercht en omgevormd tot een mooi en
groen plein, met behoud van voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van de begraafplaats.
Kamperende vrachtwagenchauffeurs zorgen soms voor overlast in en rond de industrieterreinen.
Samen met de bedrijven en ontwikkelaars van industrieterreinen onderzoeken we of we een
uitgeruste parking kunnen realiseren, met sanitaire voorzieningen.
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3.

Betere mobiliteit en veiligheid
1. Blijven inzetten op veiliger verkeer
a) Plan veilig fietsen

De voorbije jaren werden al heel wat maatregelen genomen om de fietsveiligheid in onze gemeente
te verhogen. Niet voor niets werden we genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. We
gaan resoluut verder op de ingeslagen weg.
We maken werk van een globaal fietsplan. Daarbij investeren we verder in een veilige
fietsinfrastructuur. Bij de heraanleg van grote wegen kiezen we resoluut voor de aanleg van nieuwe,
veilige en comfortabele fietspaden. Concreet denken we o.a. aan de Molenstraat, de Berlaarbaan en
de Bergstraat. Ook bij de heraanleg van kleinere straten of van de dorpskernen, hebben we oog voor
de veiligheid van de zwakke weggebruikers en nemen we voldoende snelheidsremmende
maatregelen.
We gaan op zoek naar de realisatie van bijkomende alternatieve fietsverbindingen.
We denken bijvoorbeeld aan een fietspad door het Pasbrugbos richting Mechelen, een fietspad door
het Waverwoud richting centrum, een fietspad langs de R6 naar het ziekenhuis en het Tivolipark of
een fietspad tussen het GROM en de Fortsesteenweg.
We breiden ook het aantal fietsstraten uit in straten waar veel fietsverkeer komt (o.a. op weg naar
school). We denken bijvoorbeeld aan de Berkelei, de Stenenmolenstraat,…
Om te komen tot veilige fietsroutes naar scholen en jeugdbewegingen, houden we een jaarlijks
overleg met alle betrokkenen om mogelijke knelpunten in kaart te brengen en te zoeken naar
oplossingen. Elk jaar wordt er een bijgewerkte digitale fietsroutekaart gemaakt en ter beschikking
gesteld. De wijkagenten worden actiever ingeschakeld om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort
mee te bewaken. We bekijken of we via schoolstraten schoolomgevingen verkeersluw kunnen
maken bij het begin en het einde van de lesuren.
We moedigen leerlingen aan om met de fiets naar schoolt gaan via de “SKW-chip”. Via de chip in
hun fiets registeren we hoe vaak ze met de fiets komen. Wie op het einde van het schooljaar
minstens 100 keer met de fiets naar school gekomen is krijgt als beloning een Skwinkelbon.
Om de staat van onze fietspaden te bewaken en te verbeteren, maken we gebruik van de provinciale
fietsbarometer. Het onderhoudsbudget voor voet- en fietspaden wordt opgetrokken.
We verbeteren de fietsostrade. Zo maken we werk van een afgescheiden fietspad langs de parking
en via trajectcontrole op de Spoorweglei zorgen we ervoor dat de wagens zich aan de
snelheidslimiet houden.
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We maken werk van meer en uniforme fietsenstallingen, zowel op druk bezochte plaatsen (markt,
zwembaden,...), als aan bushaltes. Om elektrisch fietsen verder aan te moedigen, zorgen we voor
laadinfrastructuur voor elektrische fietsen.
We gaan na of ook deelfietssystemen zoals Bluebike in onze gemeente kunnen worden opgestart.
Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Toch is het besturen van een
elektrische fiets een heel andere gewaarwording dan een gewone fiets. Ongevallen met elektrische
fietsen komen vaker voor en de gevolgen zijn vaker ernstiger. Daarom voorziet de gemeente
jaarlijks, wanneer het fietsseizoen zich terug opstart, voor een “rijles” voor elektrische fietsen, om
op die manier de elektrische fietser te sensibiliseren en te doen inzien dat je als elektrische fietser
anders in het verkeer staat als een “gewone” fietser.

b) Zwaar verkeer
Deze legislatuur kwam er een globaal plan voor het zwaar verkeer in onze gemeente. Met de nodige
tonnagebeperkingen wilden we zo het doorgaande zwaar verkeer uit onze dorpskernen weren. Er
kwamen ook automatische camera’s rond het centrum, in Pasbrug en aan de stationsbrug.
We maken een evaluatie van het nieuwe routeplan voor zwaar verkeer. Het cameranetwerk dat
doorgaand zwaar verkeer uit onze dorpskernen moet weren, wordt verder uitgebreid naar OLVWaver. Plaatselijk verkeer blijft uiteraard mogelijk.
We maken duidelijke afspraken met de politie die moeten zorgen voor een betere handhaving van
het routeplan.
Met de ontwikkeling van het industrieterrein Veiling Zuid, aan de Heisbroekweg, wordt het mogelijk
om het (zwaar) verkeer richting Belorta langs daar om te leiden. Dat betekent een ontlasting van de
Mechelsesteenweg.

c) Meer snelheidscontroles
Handhaving is het sluitstuk van een verkeersveiligheidsbeleid. Daarom zal de politie het aantal
snelheidscontroles verdubbelen. Daarvoor rusten we onze politie uit met mobiele flitscamera’s.
Ook in zone 30 zullen er controles komen, gelet op het grote aantal zwakke weggebruikers in die
zone (denk maar aan schoolomgevingen, in onze dorpskernen of in woonwijken). We breiden het
aantal trajectcontroles door automatische camera’s verder uit naar trajecten waar veel
snelheidsovertredingen plaatsvinden of waar er heel wat fietsers rijden (zoals de fietsostrade op de
Spoorweglei).

d) Voetgangers
We vernieuwen elk jaar een belangrijk deel van onze voetpaden. Bij de heraanleg van de
dorpspleinen zorgen we voor goed toegankelijke voetpaden, ook voor mindervaliden en

11

slechtzienden. Bovendien geven we de horeca-terrassen een betere plaats, zodat ze niet meer in
conflict komen met voetgangers.

2. Openbaar vervoer
Bij de geplande vernieuwing van het busaanbod in onze regio, pleiten we volop voor een goede
busverbinding tussen Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Pasbrug, Centrum, Elzestraat, het Imelda-ziekenhuis
in Bonheiden en het nieuwe ziekenhuis aan de R6.
We maken bushaltes comfortabeler voor de reizigers, bijvoorbeeld door het plaatsen van zitbanken
en fietsenstallingen.
Omdat een bus niet steeds de beste oplossing is om mobiliteitsvragen op te lossen, zoeken we naar
oplossingen op maat. Zo maken we werk van taxicheques. Daarmee kunnen senioren of mensen die
het financieel moeilijk hebben tegen een goedkoper tarief de taxi nemen.

3. Zichtbare politie
De politie moet meer zichtbaar aanwezig zijn. De wijkagenten moeten op drukke momenten
aanwezig zijn in het straatbeeld, b.v. ‘s morgens rond de schoolpoorten. Drievierde van hun tijd
moeten ze op de baan zijn, ook per fiets. We verhogen ook het aantal patrouilles die (overdag en ‘s
nachts) rond rijden in het hele grondgebied van BODUKAP.
We investeren ook in nieuw materiaal voor de politie, waaronder extra mobiele veiligheidscamera’s
en onbemande camera’s tegen snelheidsovertredingen. We breiden het netwerk aan ANPR-camera’s
(dat zijn automatische camera’s met nummerplaatherkenning) uit in de strijd tegen bedrijfs- en
woninginbraken.
We maken gebruik van nieuwe communicatiemiddelen, zoals de populaire applicatie Whatsapp en
Hoplr, om burgers en bedrijven te verwittigen van mogelijke inbraken in de wijk of de industriezone.
Verkeerseducatie in de lagere en middelbare scholen blijft een belangrijke taak voor de politie.
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4.

Een bruisende en ondernemende gemeente
1. Lokale handelaars blijven steunen

Met het Skwinkelplan en de aanwerving van een centrummanager hebben we een belangrijke stap
gezet in de ondersteuning van onze lokale handelaars. De verschillende koopevenementen (zoals de
eindejaarstombola of de Paasactie) en de lancering van de Skwinkelbon zijn een succes. We
behouden daarom de jaarlijkse subsidie aan de VZW Winkelpromotie.
Het wordt nu tijd voor een volgende stap, Skwinkel 2.0 zeg maar. Daarbij nemen we maatregelen
om ook nieuwe handelaars en winkels naar onze gemeente te lokken. Met extra en nieuwe winkels
willen we de aantrekkelijkheid als koopgemeente vergroten, wat ook een goede zaak is voor de
bestaande handelaars. We moedigen pop-up-winkels aan in leegstaande winkelpanden. We bekijken
ook, samen met de handelaars, of we de succesvolle Skwinkelbon ook kunnen omvormen tot een
getrouwheidskaart, waarbij mensen die bij onze lokale handelaars kopen punten kunnen verzamelen
om extra kortingen of andere beloningen te krijgen.
Een belangrijke troef is de bereikbaarheid van onze dorpskernen. Bij de heraanleg van de
dorpskernen houden we die bereikbaarheid nauwlettend in het oog. Daarom zorgen we voor
voldoende parkeerplaatsen in en rond onze dorpskernen. Na de nieuwe randparking in het centrum
(achter de oude Pastorij), realiseren we een nieuwe randparking in OLV-Waver, op korte
wandelafstand van het Dorpsplein.
In overleg met de handelaars werken we een systeem uit waarbij lokale handelaars hun goederen
kunnen laten leveren bij mensen thuis, zeker bij mensen die minder mobiel zijn (zoals senioren).
Startende ondernemers krijgen een starterspakket aangeboden, dat hen moet helpen bij de opstart
van hun zaak. Het pakket is gratis en bevat heel wat nuttige tools en informatie (o.a. sjablonen voor
facturen, juridische documenten, ondernemingsplan, basiskennis bedrijfsbeheer,…) Startende
ondernemingen en zelfstandigen uit onze gemeente kunnen verder ook gebruik maken coworkingplaces die worden ingericht op zichtbare locaties in onze gemeente.

2. Actieve gemeente
a) Vrijetijdspas
We maken werk van een Vrijetijdspas, waarmee je goedkoper kan deelnemen aan allerlei cultuur-,
sport-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten die de gemeente of haar partners
organiseren. Mensen die het financieel moeilijk hebben krijgen daarbij extra korting, zodat er geen
financiële drempel is om deel te nemen.
Het vrijetijdsloket wordt omgevormd tot een echt belevingsloket waarbij onze inwoners
onmiddellijk op de hoogte zijn van wat er te beleven valt in onze gemeente.
13

b) Sportieve en gezonde gemeente
We maken een nieuw sportpark aan de sporthal Bruultjeshoek, met een Finse piste, openluchtsportvelden en andere sportaccommodatie.
Als gemeente willen we iedereen aan het sporten krijgen. Hiervoor creëren we samen met onze
sportverenigingen een tienbeurtenkaart waarmee onze inwoners de kans krijgen te proeven van het
sportaanbod in onze gemeente.
Daarnaast denken we ook aan onze mindervalide inwoners, ook zij moeten de kans hebben om ten
volle van hun sport te genieten. We stimuleren daarom G-sporten in onze gemeente en willen Gsporttornooien en G-sportkampen in onze gemeente laten doorgaan.
Ook de recreatieve fietser en wandelaar komt aan zijn trekken in onze gemeente. Er worden nieuwe
fiets-, loop- en wandelroutes gecreëerd langs de mooiste plekjes van onze gemeente. Hierbij wordt
ook gekeken in welke mate we trage wegen terug kunnen activeren.
Zoals in al onze buurgemeenten ondersteunen we onze voetbalclubs om kunstgrasvelden aan te
leggen.
We installeren fit-o-meters op verschillende plaatsen in de gemeente (bijvoorbeeld het SintMichielsdomein).
We ontwikkelen een langdurig gezondheidsbeleid in onze gemeente. Acties rond Kom op tegen
Kanker verdienen de volle steun van onze gemeente. Verder sporen we onze vrouwelijke bevolking
tussen 50 en 69 jaar ook aan om jaarlijks screeningsmammografie uit te laten voeren.
We bekijken de mogelijkheid om een samenwerking tussen verschillende partners op poten te
zetten die een gezonde leefstijl (evenwichtige voeding en beweging) promoten.

c) Cultuur
Een gemeente met meer dan 20.000 inwoners moet een degelijke cultuurzaal hebben. Bovendien
ontbreekt het vandaag aan een veilige fuifzaal voor onze jongeren. Daarom investeren we in een
nieuwe polyvalente fuif- en cultuurzaal. Deze zaal moet dienen voor zowel fuiven, als voor culturele
voorstellingen (concerten, theatervoorstellingen, lezingen…). We maken de zaal polyvalent, zodat ze
ook geschikt is voor grotere evenementen (zoals het Gala van de Katelijnse Keien).
We renoveren het Huis van de Verenigingen, zodat er meer plaats is voor verenigingen die er willen
vergaderen.
We blijven investeren in een moderne, kwaliteitsvolle bibliotheek, met een uitgebreid aanbod voor
iedereen. De bibliotheek blijft ook volop inzetten op het organiseren van allerhande activiteiten en
lessen, waardoor ze een volwaardige ontmoetings- en belevingsplaats is.
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d) Feesten en evenementen
De voorbije legislatuur werden er heel wat nieuwe evenementen opgestart in onze gemeente. Denk
maar aan SKW Zingt en Danst, Vlaanderen Feest of het Gala van de Katelijnse Keien. We zetten deze
succesvolle evenementen verder, evenals andere succesformules (zoals ook de Seniorenreizen en
Seniorendag). Jaarlijks komt er een groot feest voor vrijwilligers.
We onderzoeken of deze evenementen ook rechtstreeks kunnen streamen via de website of andere
digitale kanalen.
Om onze verenigingen meer mogelijkheden te geven hun activiteiten kenbaar te maken aan de
inwoners, kopen we een mobiel podium aan.
Buurt- en wijkfeesten kunnen vandaag al rekenen op steun. Die trekken we op. We denken daarbij
aan de invoering van de “Feestremorque”, met een basispakket van tafels, stoelen en andere
benodigdheden.
Het is een algemene trend dat kermissen achteruit gaan in Vlaanderen. Dat merken we in onze
gemeente vooral aan de tweede kermis in Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk. Het gebrek aan
geïnteresseerde foorkramers zorgt voor minder bezoekers, waardoor er op zijn beurt nog minder
foorkramers komen. We willen die vicieuze cirkel doorbreken door buurtinitiatieven te
ondersteunen van inwoners of verenigingen die in het kermisweekend activiteiten voor kinderen
organiseren.

e) Aandacht voor erfgoed en toerisme
Onze gemeente telt enkele mooie parels aan (on)roerend erfgoed. Denk maar aan het park
Roosendael, het Sint-Michielskasteel of de Wintertuin. Na de restauratie van de dorpspomp, maken
we nu werk van de heropfrissing van de kerk, het raadhuis en de pastorij in OLV-Waver.
Erfgoed kan maar blijven bestaan, zolang onze jeugd er het nut van blijft inzien. We starten daarom
ook in onze gemeente met het project 'Buurten met erfgoed', dat neemt basisscholen mee op
zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Leraren (en (groot)ouders) werken hiervoor
samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers.
Er wordt gekeken naar een manier hoe onze gemeente kan bijdragen tot een nuttige invulling van
Midzeelhoeve II. We ontwikkelen de site Midzeelhoeve, inclusief de vijver, verder tot een groene site
die als portaal dient naar het stadsbos. Verder wordt de ondersteuning aan het GROM herbekeken
om de toekomst van het museum te verzekeren.
Mede door het GROM, de Wintertuin, Roosendael en ander schitterend erfgoed zijn we ook een
aantrekkelijke gemeente inzake toerisme. De samenwerking met Mechelen loopt vlot en die willen
we versterken. We bekijken wel hoe we de lokale horeca hierbij beter kunnen betrekken.
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3. Onderwijs
Deze legislatuur werd er sterk geïnvesteerd in de gemeentelijke basisscholen. Zo werden alle
containerklassen vervangen door hoogwaardige en comfortabele klassen. In de Octopus-school
kwam zelfs een volledige nieuwbouw. Ook in de komende jaren blijven we investeren in een
degelijke schoolinfrastructuur, met extra aandacht voor energiezuinigheid.
We sensibiliseren de kinderen ook over de klimaatuitdaging door deel te nemen aan allerhande
klimaatacties zoals de dikketruiendag.
Omdat jonge kinderen sneller een vreemde taal leren, gebruiken we de nieuwe decretale
mogelijkheden om leerlingen in het basisonderwijs sneller Engels en Frans te leren. Anderstalige
leerlingen leren we snel vlot Nederlands te lezen en te schrijven. Dat is immers essentieel voor hun
integratie. We betrekken daarbij ook de ouders van die kinderen, met als doel hun betrokkenheid bij
het schoolgebeuren van hun kinderen te versterken.
We laten de leerlingen ook in contact laten komen met andere doelgroepen. Door bijvoorbeeld
bezoeken te brengen aan Borgerstein of woonzorgcentra.
We hebben ook specifieke aandacht voor het drugs- en alcoholgebruik bij jongeren en op
middelbare scholen. Met doelgerichte acties willen we jongeren ontmoedigen om drugs te
gebruiken. We zetten hiervoor een samenwerking op met de vzw De Sleutel en bekijken ook in
welke mate we de de scholen en de CLB’s bij dit project kunnen betrekken.

16

5.

Een warme, zorgzame gemeente
1. Een leeftijdsvriendelijke gemeente

Een warme gemeente is een gemeente waar iedereen, jong en oud, zich thuis voelt. Naast een sterk
jeugdbeleid is ook een doordacht ouderenbeleid van cruciaal belang.

a) Baby’s en peuters
Als gemeente hebben we enkel het beste voor met onze pasgeborenen. We streven naar een goede
samenwerking tussen de diensten van Kind en Gezin en het OCMW om kinderarmoede tegen te
gaan. Bij signalen van mogelijke armoede in het gezin wordt extra ondersteuning geboden. Voor de
gezinnen die materiële hulp kunnen gebruiken, stelt de gemeente een babybox samen. Die delen we
uit aan zij die het nodig hebben. Deze box bevat herbruikbare luiers, speelgoed en eerste kleding.
Het Huis van het Kind voorziet in “luierkasten”. Dit zijn inzamelboxen voor overtollige luiers, die
vervolgens worden gesorteerd en uitgedeeld aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Het geboortebos wordt verder gepromoot. Elk jaar nodigen we gezinnen uit in het geboortebos voor
een familiehappening.
Onthaalouders en crèches krijgen van de gemeente aan het begin van het jaar een aantal vuilzakken
gratis ter beschikking voor de wegwerpluiers. Er wordt echter ook actief ingezet op het nut van
herbruikbare luiers en dit zowel bij de jonge ouders als bij de onthaalouders/crèches.
We bekijken of we in het nieuwe rustoord in de Wilsonstraat een (privaat) kinderdagverblijf kunnen
inrichten.

b) Kinderen
Afgelopen legislatuur verkreeg onze gemeente het label van kindvriendelijke gemeente. We blijven
daarom inzetten op een kindvriendelijk beleid, dat niet alleen voorziet in voldoende speel- en
sportinfrastructuur, maar kinderen ook systematisch en actief betrekt bij het beleid.
Ver buiten de gemeentegrens is onze gemeente gekend voor zijn Buitenschoolse Kinderopvang.
Met 5 locaties en in samenwerking met de 7 basisscholen vangt onze gemeente dagelijks 450
kinderen op. We gaan na hoe we die opvang kwalitatief kunnen versterken. Sport- of muziekaanbod
behoort tot de mogelijkheden, in nauwe samenwerking met sport- en muziekverenigingen. Ook onze
eigen bibliotheek kan hierin haar steentje bijdragen.
De voorbije jaren kamen er extra speelpleintjes, een skatepark en een sportkooi in onze gemeente.
We breiden dit aanbod nog verder uit, in overleg met de kernraden. Daarnaast maken we werk van
een “Pretcamionette”: een fleurige werfkeet gevuld met duurzame speelmaterialen voor kinderen
van 3 tot 12 jaar die op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties door de gemeente reist.
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Elk jaar vindt er een speelzondag plaats waarbij verschillende straten worden omgevormd tot
speelstraat en de kinderen zich volledig kunnen uitleven.

c) Jongeren
We tekenen een jongerenbeleid uit samen met de jeugdraad. Die moet de stem zijn van alle
jongeren in onze gemeente, of het nu gaat om leden van een jeugdbeweging of om jongeren die op
andere manieren actief zijn. We werken daarom mogelijke drempels tussen jongeren en de
jeugdraad weg, zodat die ten volle haar rol kan spelen en het jeugdbeleid mee gestalte kan geven en
opvolgen.
Wie jongeren zegt, zegt fuiven. Dat moet op een veilige manier kunnen. Met de bouw van een
nieuwe multifunctionele fuif- en cultuurzaal bieden we alvast een (brand)veilige infrastructuur aan.
Daarnaast werken we samen met politie en de organisatoren van fuiven om ook de veiligheid en
netheid in en rond de fuiflocatie te verzekeren. Bij grotere evenementen is het inschakelen van
veiligheidsagenten verplicht. Om de kosten voor de organisatie te drukken, werkt de gemeente een
raamcontract uit.
De nieuwe rijbewijs-reglementering heeft als doel jongeren nog beter te begeleiden bij het behalen
van hun rijbewijs. Als gemeente willen we daar ons steentje toe bijdragen. Daarom voorzien we in
een oefenterrein waar aspirant-bestuurders hun manoeuvers kunnen oefenen.
We hebben ook aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben. Via het jongerenproject GO4IT,
bieden we coaching door vrijwilligers aan voor jongeren die problemen en onzekerheden ervaren.
Jongeren met een leefloon worden ook actiever begeleid en geholpen, onder meer in hun zoektocht
naar een job.

d) Studenten
De Thomas More-hogeschool is een belangrijke speler in onze gemeente. Heel wat studenten
zoeken daarom een kot, ook in onze gemeente. Steeds vaker worden gezinswoningen in residentiële
wijken omgevormd tot studentenhuizen. Dat is niet ideaal. Daarom verzetten we ons tegen
grootschalige studentenhuizen in woonwijken.
Wij zijn voor het “kotmadam-systeem”. Ouderen die hierin geïnteresseerd zijn en die in een te grote
woning wonen, worden aangespoord een student in huis te nemen. Dat is een win-win voor beide:
de student heeft een betaalbaar kot en de oudere heeft gezelschap en – als het moet – ook iemand
in huis die sporadisch kan helpen bij zwaardere klussen. Die match tussen de senior en de student
wordt door het OCMW gecoördineerd.

e) Senioren
Senioren vormen een belangrijk deel van onze bevolking. We hebben daarom oog voor hun noden.
Zo voorzien we nieuwe rustpunten in onze gemeente waar we zitbanken plaatsen. We plaatsen ook
extra zitbanken langs fietsverbindingen, aan bushaltes of aan de begraafplaatsen.
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Mensen willen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We kijken daarom naar initiatieven om
aangepast wonen sneller mogelijk te maken in onze gemeente. Hierbij denken we o.a. aan het
versoepelen van de voorwaarden voor het zogenaamde kangoeroewonen, subsidies voor een
aangepaste badkamer of voorzien van rookmelders.
We maken ook werk van een woonzorgteam, die kleinere klusjes komen doen bij onze ouderen en
het hen zo makkelijker maken om langer in hun eigen woning te kunnen blijven wonen.
Verder is de vereenzaming onder onze senioren een groot aandachtspunt. We zoeken actief naar
vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan bij eenzame senioren. Zij worden hierin bijgestaan door
het OCMW. We doen ook een beroep op onze verenigingen in de strijd tegen vereenzaming. Bij de
gemeente wordt een ontmoetingsloket opgericht dat alle activiteiten in onze gemeente bundelt en
o.a. de senioren ook stimuleert om hieraan deel te nemen. De mantelzorgers kunnen blijven
rekenen op ondersteuning.
In het nieuwe woonzorgcentrum komt er een dienstencentrum, waar senioren terecht kunnen voor
recreatieve en vormende activiteiten die de zelfredzaamheid moeten verbeteren. Daarnaast biedt
het dienstencentrum ook hulp aan bij activiteiten uit het dagelijkse leven (b.v. naar de kapper gaan,
hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, hulp krijgen bij het
boodschappen doen,…). In het dienstencentrum komt ook een sociaal restaurant, waar senioren,
maar ook andere mensen die het financieel moeilijk hebben, samen een gezonde maaltijd kunnen
krijgen tegen een lage prijs.
Veel senioren kunnen niet meer zelf met de wagen rijden. We blijven daarom steun geven aan de
Mindermobielencentrale. Bovendien zoeken we ook via taxicheques naar mogelijkheden om aan
deze mensen een antwoord te geven op hun mobiliteitsvraag.

f) Mensen met een beperking
De tewerkstellingsplaatsen die wettelijk voorbehouden zijn voor personen met een beperking
moeten volledig worden ingevuld.
We zorgen dat het openbaar domein toegankelijk is voor iedereen. Daarom investeren we verder in
voetpaden en oversteekplaatsen voor mensen met beperking. We rusten lichtengeregelde
oversteekplaatsen uit met rateltikkers. Met deze en andere ingrepen willen we het label van
toegankelijke gemeente behalen.
We geven steun aan burgers en verenigingen die inspanningen leveren om mensen met een
beperking een zinvolle dagbesteding te geven (b.v. de vzw Wijzersterk). We bekijken ook de
mogelijkheid om van het nieuwe dienstencentrum ook een buurthuis te maken voor mensen met
een beperking. Daar kunnen zij dan op bepaalde momenten terecht voor allerhande activiteiten. We
doen dat samen met andere partners.
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2. Een gemeente waar iedereen telt
We geloven sterk in de kracht van het individu. Inwoners die het financieel moeilijk hebben helpen
we daarom via een actief doorloopparcours terig op eigen benen te staan. We zetten hiervoor een
samenwerking met vzw Welzijnsschakels op.
Binnen het Zorgbedrijf Rivierenland wordt een sociaal restaurant opgericht in onze gemeente.
Hierbij krijgen inwoners die het financieel moeilijk hebben de kans om een gezonde, lekkere maaltijd
te nuttigen aan een betaalbare prijs.
Anderstaligen krijgen in onze gemeente de kans om zich volledig te integreren door een
vakantietaalbad dat door de gemeente wordt aangeboden. Hoe sneller nieuwe inwoners onze taal
onder de knie hebben, hoe sneller hun sociaal netwerk in onze gemeente kan groeien. Met een
babbelcafé tijdens het jaar worden onze nieuwe inwoners ook verder gestimuleerd zich te
integreren in onze gemeenschap. Het buddyproject voor vluchtelingen in onze gemeente wordt
verdergezet.
Onze gemeente steunt jaarlijks verschillende projecten in het kader van
ontwikkelingssamenwerking. Zo blijven we steun geven aan het waardevolle project Water4Ghana.
Hiermee dragen we bij aan de zelfredzaamheid van mensen die het nodig hebben in hun eigen regio.

3. Een diervriendelijke gemeente
Dierenwelzijn kreeg de voorbije jaren meer aandacht in ons beleid. We gaan verder op de ingeslagen
weg.
Dierenmishandeling wordt actiever bestreden. Daarvoor richten we een cel dierenwelzijn op binnen
de politie. Deze 'dierenpolitie' wordt dan het eerste aanspreekpunt voor inwoners die vragen of
klachten met betrekking tot dierenwelzijn hebben.
Om het probleem van zwerfkatten onder controle te houden stimuleren we onze inwoners ook om
hun huiskatten te laten steriliseren.
Vuurwerk is mooi maar kan een kwelling betekenen voor heel wat dieren. Daarom kiezen we als
gemeente voor geluidsarm vuurwerk.
Ook binnen onze scholen geven we meer aandacht aan dierenwelzijn via educatieve projecten. De
nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van kennis voor dieren en empathie en respect voor alle
levende wezens.
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Na de hondenlosloopzones in Elzestraat, zorgen we ook voor dergelijke zones in de andere kernen
van onze gemeente.
Voor vele senioren is hun huisdier hun levensgezel. Daarom laten we het houden van
gezelschapsdieren toe in woningen van het OCMW en het woonzorgcentrum. Uiteraard moeten er
redelijkerwijs beperkingen opgelegd worden met betrekking tot de diersoorten en het aantal dieren.
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6.

Een financieel gezonde gemeente

Onze gemeente is financieel kerngezond. In de voorbije legislatuur werden de schulden gehalveerd.
Bovendien verlaagden we de belastingen. Zo werd de terrastaks afgeschaft, de bedrijfsbelasting
hervormd in het voordeel van de zelfstandigen en werd het tarief van de personenbelasting verlaagd
van 7,5 naar 7,3%. We gaan op het ingeslagen pad verder. Zo verlagen we de personenbelasting
verder naar 7%.
Lagere belastingen betekent minder inkomsten voor de gemeente. Daardoor zal er kostenefficiënter moeten gewerkt worden. Dat kan door beter samen te werken met onze
buurgemeenten. Daarnaast blijven we vasthouden aan een slank en slagkrachtig personeelsbeleid.
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