Politiek voor iedereen.
In 2006 trok CD&V/N-VA naar de kiezer met: ‘u verdient meer respect’. De boodschap was: CD&V/N-VA staat
voor een eerlijk, betrouwbaar en betaalbaar beleid, dat mensen steunt die initiatief nemen en zich inzetten
voor anderen. Gedurende de voorbije zes jaar heeft CD&V/N-VA hard gewerkt om deze boodschap waar te
maken (zie ook onze realisatiefolder). Echter, het werk is nog niet af en daarom wil CD&V/N-VA op de
ingeslagen weg verder gaan. Uiteraard gaan we ook de nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Verderop leest u
hoe we die toekomst verder vorm geven.
Bij de lokale verkiezingen van 2012 willen we die lijn doortrekken. Mensen bouwen zelf hun eigen leven uit, dat
kan de overheid niet in hun plaats. Maar de overheid moet wel het kader scheppen om mensen te steunen bij
die keuzes: het stichten van een gezin, het zoeken van een job, het (ver)bouwen van een huis, het opstarten
van een zaak, het zorgen voor anderen, het samenleven in een buurt, het engagement in een vereniging…
Mensen rekenen daarbij op de lokale besturen. Omdat we de stem van de inwoner belangrijk vinden,
organiseerden we de voorbije zes jaar verschillende activiteiten zoals de wijkbabbels, de nieuwjaarsrecepties,
een ontbijtmoment, en tenslotte de in mei 2012 aan iedereen bezorgde enquête. Ook de talloze persoonlijke
gesprekken met onze inwoners leerden ons wat mensen in Ooigem, Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve belangrijk
vinden. Bovendien bezorgden diverse verenigingen zoals o.a. UNIZO, ACW en OKRA ons hun voorstellen en
bezorgdheden. Geïnspireerd door jullie dus, is het programma voor de volgende legislatuur opgesteld.
{Iedereen inbegrepen} is bij CD&V/N-VA Wielsbeke geen holle leuze.
Mensen moeten zich gesterkt voelen in hun keuzes. Kortom : wij willen een engagement met de Wielsbeekse
burger aangaan om verder te zorgen voor een warme samenleving.
Een engagement vergt actie.
Een engagement aangaan heeft concrete gevolgen. We willen dit duidelijk maken via een programma dat
Wielsbeke en de Wielsbekenaar centraal zet, dat concreet wil aantonen hoe we mensen en onze gemeente
sterker zullen maken.
Het uitgewerkt ‘engagement’ draait rond 8 prioriteiten:

- ruimte voor initiatief
- veiligheid : verkeer in beweging
- toekomstgerichte en gezonde gemeente
- kinderen en zorg inbegrepen
- propere en veilige buurten
- betaalbaar wonen
- hoofd, handen, hart,…
- interactief, betrouwbaar en goed financieel bestuur
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1.

RUIMTE VOOR INITIATIEF

{ iedereen inbegrepen }
CD&V/N-VA ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt. Ondernemers die Wielsbeke economisch vooruit
helpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Dit door een goede dienstverlening zonder veel
papierwerk, bedrijfsvriendelijke belastingen en voldoende beschikbare gronden. We investeren in leefbare
dorpskernen waar winkels tot hun recht komen. Toerisme is een troef die we bewust promoten. Land- en
tuinbouwers staan in voor ons gezond voedsel, open ruimten en werkgelegenheid.
CD&V/N-VA heeft een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven. Die het initiatief
neemt mensen bij elkaar te brengen. Zowel in de jeugd, socio-culturele, milieu, sport als in zoveel andere
sectoren. Met eenvoudige administratie, goede infrastructuur en ondersteuning willen we iedere vrijwilliger
sterken in zijn of haar engagement. CD&V/N-VA trekt zich de omkadering aan zodat de vrijwilliger volop kan
gaan voor de werking en de mensen.

{ daden inbegrepen }
Nieuwe initiatieven nemen voor economisch rendabele buurtwinkels in samenspraak met de actoren op het veld
(UNIZO, …)
1. We voorzien tweemaandelijks een ‘nieuwsbrief’ voor zelfstandigen.
2. Naast de andere adviesraden wordt een specifieke middenstandsraad opgericht die focust op de
problematiek van de kleine en grote ondernemers.
3. We maken, samen met UNIZO (de vertegenwoordigers van de zelfstandigen), een afspraak op voor een
incentive voor ‘startende’ zelfstandigen.
4. Samen met een op te zetten gemeentelijk ondernemersloket blijft de schepen van economie het
aanspreekpunt voor zelfstandigen, land- en tuinbouwers, vrije beroepers, handelaars en ondernemers.
De gemeente Wielsbeke kan samen met bedrijven actief de tewerkstelling in onze gemeente promoten
op jobbeurzen of in scholen.
5. Via aangepaste GRUP’s (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen) moeten zonevreemde bedrijven
rechtszekerheid krijgen en worden KMO-zones bij gecreëerd. Er wordt gezorgd voor goeie afspraken en
waar mogelijk worden de nodige compensaties voorzien.
6. Milieuvriendelijke bedrijven krijgen voorrang op onze industrieterreinen.
7. Vrijkomende landbouwzetels die niet kunnen ingevuld worden door de landbouw moeten ingevuld
worden door para-agrarische bedrijven en aanverwante beroepen (b.v. veearts, tuinaannemers,
zorgboerderijen, veehandel, verkoop van hobbyproducten). Ze mogen in geen geval zonevreemde
woningen worden.
8. Per jaar worden 1 maal gratis containers voorzien voor landbouwfolie.
9. De verenigingen vormen het hart van een actief Wielsbeke. Met hun vrijwilligers houden ze activiteiten
leuk, toegankelijk en betaalbaar. Verenigingen die zeer actief iedereen (jeugd, ouderen, gehandicapten
en kansarmen inbegrepen) betrekken in hun werking, verdienen een stimulans.
10. We waarderen het werk van de vrijwilligers o.a. via tweejaarlijks een ‘dag van de vrijwilliger’ te
organiseren. We nemen het initiatief om een gemeentelijke ‘vrijwilligerspoule’ aan te leggen en aldus
vraag en aanbod samen te brengen. Erkenning is hierbij van groot belang (b.v. diploma van vrijwilliger
dat recht geeft op een aantal voordelen). We werken samen met het steunpunt vrijwilligers (provincie).
11. We werken een leefbare subsidiëring uit in overleg met de verenigingen zodat er continuïteit en
financiële bestaanszekerheid is.
12. Daadwerkelijke erkenning, stimulering en waardering van de ruime vrijwillige inzet van de
ouderengeneratie in het samenlevingsgebeuren.
13. Goede communicatie en ondersteuning vanuit de gemeentelijke diensten (DVT, cultuurdienst,
technische dienst) aan de verenigingen.
14. We geven verantwoordelijkheid aan mensen met verantwoordelijkheidszin voor de buurt. Logistieke
ondersteuning van de gemeente moet mogelijk zijn om plaatselijke initiatieven te ontwikkelen zoals een
kleinschalige nieuwjaarsreceptie, een buurtfeest, bebloeming, …Een stimulans voor het organiseren
van een buurtfeest kan via ondersteuning voor het aanvragen van een feestcheque ter gelegenheid van
een feest van de Vlaamse gemeenschap op 11 juli. Deze cheques zijn te bekomen via de Vlaamse
Gemeenschap.
15. Elke wijk, buurt of straat, krijgt via wijkoverleg zijn eigen wijkplan. Het wijkoverleg is een plaats en een
moment waar burgers met elkaar en met de gemeente in contact komen. Het wijkplan omvat
wederzijdse engagementen tussen gemeente en bewoners.
16. We plaatsen een ideeënbus in het gemeentehuis om interactie met en inspiratie vanuit de bevolking te
stimuleren.
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{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Menselijke creativiteit is de nieuwe motor voor gemeentelijke groei die welvaart en welzijn brengt voor de
gemeente en zijn inwoners. De gemeente is een plek van vernieuwing op economisch, sociaal, cultureel en
organisatorisch vlak. De kracht van verscheidenheid, verscheidenheid in culturen, leeftijd, interesses en
activiteiten moet een positieve dynamiek uitstralen, waar mensen beter van worden. Dit kan alleen als er
initiatief genomen wordt, initiatief door een ondernemende overheid, ondernemende bedrijven, instellingen,
verenigingen en organisaties, maar ook individuele burgers.
Creativiteit en innovatie :
- horen niet alleen thuis op bedrijventerreinen.
- kunnen in buurten en wijken, in onderwijs en zorginstellingen, bij diensten en culturele of sportverenigingen,
bij jongeren en senioren.
- geven een positieve boost voor een beter, warmer en welvarender Wielsbeke.

2. VEILIGHEID : VERKEER IN BEWEGING
{ iedereen inbegrepen }
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten
is een blijvend werkpunt. ‘Trage’ wegen, heraanleg dorpskernen en schoolomgevingen zijn noodzakelijk. Zwaar
vervoer moet uit de dorpskern worden geweerd waar mogelijk.
Naast een veilig verkeer is ook een mobiel verkeer een prioriteit van CD&V/N-VA. Mensen moeten zich
makkelijk kunnen verplaatsen. Hiertoe zijn een goede fietsinfrastructuur, een vlot openbaar vervoer en een
goede ruimtelijke ordening nuttig.

{ daden inbegrepen }
17. Er komt in 2013 een nieuw meerjarenplan voor de (her)aanleg van straten, fiets- en voetpaden. Tijdens
het eerste jaar van de legislatuur publiceren we dit meerjarenplan.
18. Elke bewoner moet tijdig verwittigd worden over de heraanleg van zijn/haar straat. Bij ‘grote’ werken is
een infovergadering noodzakelijk. Alle bewoners moeten daarnaast via internet of andere kanalen alle
informatie over het beheer van hun straat of hun buurt kunnen vinden die nodig is om met uitvoerbare
eigen ideeën te komen en vice versa.
19. Een veilige schoolfietsroute met een gevaarlijke oversteekplaats is inefficiënt. Voor de fietsers naar
school willen we zorgen voor een veilig verkeer van thuis tot aan de schoolpoort. Hiervoor willen we
schoolfietsroutes uitwerken. We inventariseren de kerkwegels en zorgen voor een goede
toegankelijkheid van deze bestaande wegels. Zo kan de weg naar school korter en veiliger gemaakt
worden. Andere opties moeten uitgewerkt worden in samenwerking met de oudercomités. We
besteden ook aandacht aan de ‘missing links’ voor fietsers. Met de aanleg van een stukje “fietsweg” kan
je soms twee veilige fietspaden met elkaar verbinden over de gemeentegrenzen heen.
20. We starten een commissie ‘mobiliteit’ op. Alle actoren (oudercomités, bedrijven, zwakke weggebruikers,
gewone weggebruikers, …) moeten hierin vertegenwoordigd zijn. Een eerste taak van deze commissie
is het inventariseren van de zwarte knelpunten in de Wielsbeekse mobiliteit. Er zijn heel wat punten
vermeld in het zilverboek opgemaakt door OKRA. In de schoot van deze commissie kunnen
verschillende werkgroepen zetelen: o.a. de werkgroep ‘veilige schoolomgeving’ en de werkgroep
‘wegenonderhoud’.
21. Zwaar vervoer bannen uit wooncentra d.m.v. efficiënte infrastructurele ingrepen en consequent
handhavingsbeleid gekoppeld aan intelligente GPS systemen. Hiervoor plannen we acties in
samenwerking met de naburige gemeenten.
22. Verkeersmaatregelen worden altijd eerst getoetst aan de verkeersveiligheid van kinderen, ouderen en
gehandicapten: de verkeerstoets.
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23. Verkeersopzichters: ze zijn noodzakelijk en verdienen alle steun. Zij hebben een belangrijke - soms
ondankbare (agressief gedrag van automobilisten) – taak. Hun inzet geeft leerkrachten de vrije hand om
bij hun kinderen te zijn. In die zin blijven we het fietspoolen stimuleren en ondersteunen. Ook carpooling
en voetpooling zijn zeer interessant voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige mensen.
24. We blijven de fluojasjes uitdelen, omdat de veiligheid voor kinderen, senioren in het verkeer centraal
staat.
25. De risico-wegen voor zwakke weggebruikers zoals onze kinderen en senioren moeten uitgebreid worden
met een veilig fietspad: o.a. Heirweg, Rijksweg - het stuk Beaulieu tot aan de grens met Oostrozebeke,
de overgang van diverse bruggen voor fietsers : Ooigem richting Oostrozebeke – Desselgem en
Wielsbeke).
26. Op vraag van bewoners moeten snelheidsbeperkingen kunnen waar dit nodig is en de naleving ervan
door controle is prioritair.
27. Onderhoud van ‘alle’ wegen en fiets- en voetpaden is prioritair voor het comfort van iedere
weggebruiker. Er wordt een reinigingsplan opgemaakt zodat alle wegen, fiets- en voetpaden op
regelmatige basis aan bod komen.
28. Onze industriële gemeente leidt tot veel vrachtwagenverkeer. Voor ‘vreemde’ vrachtwagens en voor
vrachtwagens of trailers die in het weekend ‘mee naar huis worden genomen’ , moet een veilige,
afgesloten en camera-bewaakte transitparkeerplaats komen (Hoek R.de Ghellinckstraat – N382 –
Breestraat).

{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Door inwoners, handelaars en diensten die er gevestigd zijn te betrekken, kan je meer veiligheid creëren. Zij
weten vaak het best waar de pijnpunten liggen. Deze betrokkenheid geeft hen bovendien een goed gevoel. Ze
horen erbij, er wordt naar hen geluisterd. Dat bevordert de leefbaarheid.
Iedereen wil in een rustige straat wonen maar wil zich ook vlot kunnen verplaatsen én bereikbaar zijn voor
anderen (familie, vrienden, zorgverstrekkers…).
Wie in de dorpskern woont, weet dat er ook verkeer bij hoort. Maar dat sluit niet uit dat je voor aangename
woonbuurten kan kiezen, waar mensen tot rust kunnen komen, waar in de vakantie zelfs een speelstraat en
BBQ kan georganiseerd worden, dat bevordert ook een warme samenleving. Verkeer dat niet in de dorpskern
moet zijn, moet uit de kern gehouden worden. Zo worden onze buurten leefbaarder en veiliger.

3. TOEKOMSTGERICHTE EN GEZONDE GEMEENTE
{ iedereen inbegrepen }
Zuinig energieverbruik, proper water, verstandig natuurbeheer, minder schadelijk afval… vandaag bereiden we
de toekomst voor. CD&V/N-VA wil dat onze planeet er ook nog is voor onze achterkleinkinderen. Een gezonde
gemeente met gezonde inwoners is ons streven. Voedsel van bij ons mag geen uitzondering zijn, preventieve
gezondheidszorg is noodzakelijk (denk aan de campagnes rond borst- en baarmoederhalskanker) en voldoende
sportmogelijkheden zijn een must.

{ daden inbegrepen }
29. Duurzaam bouwen is een investering in de toekomst. Daarom willen we meer energiezuinige, technisch
hoogwaardige, gezonde en verantwoorde bouwprojecten. Als gemeentebestuur tonen we het voorbeeld
bij het uitvoeren van gemeentelijke bouwprojecten.
30. We bieden de mogelijkheid aan iedere inwoner om de ‘energiegoedkoopste’ leverancier te helpen
zoeken via administratieve ondersteuning : berekening via VREG, tips voor energiezuinig leven.,
mensen helpen bij het aanbod van groepsaankopen.
31. Via de milieudienst worden milieu- en natuureducatie gepromoot en ondersteund.
32. We hebben aandacht voor voldoende speelbossen.
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33. Een degelijk uitgewerkt sportbeleidsplan (i.s.m. de sportraad, sportclubs, onderwijs, …) dient prioritair
uitgewerkt te worden. Het is de gids voor de regisseurs van het gemeentelijk sportbeleid m.n. de
schepen van Sport en voor de gemeentelijke sportdienst. In 2013 zijn we ‘sportgemeente van
Vlaanderen’, waarbij het project ‘Ikke ook’ iedereen, welke nationaliteit, ouderdom of geslacht ook, aan
het sporten wil krijgen.
34. We kiezen voor een totale depolitisering van de benoemingen en bevorderingen. Een volledige
objectieve aanwerving- of bevorderingsprocedure is de beste garantie voor kwaliteit zowel voor de
burger als de specifieke gemeentelijke dienst.
35. We pleiten voor het geven van voorrang aan eerlijke en duurzame producten in het gemeentelijk
aankoop- en aanbestedingsbeleid . We kiezen bij voorkeur voor ‘fair trade’-producten.
36. We zetten infosessies op over gezondheid en wonen, gezondheid en voeding, gezondheid en industrie.
37. We zien graag de industriezone d’Hooie als “groene energie”eiland. Windmolens en eventuele andere
opwekkingen van groene energie moeten daar mogelijk zijn. Hierbij zou het zinvol zijn om de inwoners
van Wielsbeke te laten participeren in deze energievoorzieningen.
38. We blijven de scholen ondersteunen in hun MOS-projecten (MOS = MilieuOpvoeding op School).

{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Als we willen dat mensen effectief iets gaan doen aan hun gezondheid, dan moet de gemeente mee projecten
opzetten die de mensen aanspreken en bij elkaar brengen. Op die manier komen ook verschillende
nationaliteiten, buurten en inwoners met elkaar in contact op een andere wijze. Zeker als het laagdrempelige
en herkenbare projecten zijn. Daardoor zijn ze ook zo effectief in hun doelstelling.
Samen sporten, samen tuinieren, samen koken…. Mensen worden verbonden door samen dingen te doen die
ze graag doen. Door zulke initiatieven komen mensen uit hun huis terwijl ze anders binnen zouden blijven. Ze
ontmoeten mensen en zijn intussen op een gezonde of creatieve manier bezig.
Ook meewerken aan de toekomst van je gemeente, geeft de inwoners een positief, warm gevoel. Ze kunnen al
hun dromen voor de toekomst van hun gemeente meegeven.

4. KINDEREN EN ZORG INBEGREPEN
{ iedereen inbegrepen }
CD&V/N-VA hecht veel belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor onze kinderen. We willen ouders
hierin ondersteunen. Betaalbare, goede en aangepaste kinderopvang is een belangrijke eerste stap.
Daarnaast is CD&V/N-VA er voor mensen die zorg nodig hebben. Mensen met beperkingen, zorgbehoevende
ouderen, mensen die - om welke reden dan ook - het moeilijk hebben. Juist door te zorgen dat
zorgbehoevenden mee {inbegrepen} zijn. Met een veelheid aan maatregelen, denk aan mantelzorgpremies,
centra voor kortverblijf, aanpassingen aan woningen, mobiele ambtenaren, aangepaste publieke ruimten….
dragen we hiertoe bij.

{ daden inbegrepen }
39. Bij de geboorte krijgen de ouders gratis 1 pak huisvuilniszakken per kind.
40. We pleiten voor bereikbare (vaste opstapplaats per deelgemeente) vakantieopvang voor kleuters.
41. In samenspraak met De Lijn wordt een derdebetalersregeling uitgewerkt. Op deze manier doen we een
poging om het gebruik van het openbaar vervoer naar de ons omliggende scholen te stimuleren. In
mensentaal wensen we een ‘sterk verminderde kostprijs’ voor onze Wielsbeekse jongeren bij het gebruik
van het openbaar vervoer.
42. Ondersteuning voor jeugdwerk, kampen, projecten, uitleendienst, lokalenbeheer.
43. We pleiten voor een forse administratieve vereenvoudiging voor de jeugdbewegingen m.b.t. de
subsidieregelingen.
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44. Voor CD&V/N-VA is het belangrijk dat de zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis kan blijven. Het
aanbod van thuiszorg (maaltijden aan huis, poetsdienst, strijkdienst, personenalarm) moet blijven
bestaan en worden uitgebreid. Aanvullend kan huisbegeleiding en bijscholing worden voorzien vanuit de
gemeente voor de thuiszorgwerker, zodat hij een goeie ‘doorverwijzer’ wordt in het ‘mantelzorgteam’.
45. Voor noodzakelijke woonaanpassingen moeten extra middelen worden voorzien in de begroting. We
zetten de ‘aanpassingspremie voor levenslang wonen’ verder.
46. Aandacht voor de mantelzorgers.
Wij stellen voor de thuiszorgpremie te verhogen en de
aanvraagprocedure grondig te vereenvoudigen. Om de mantelzorgers even wat ademruimte te geven
dient een aanbod opgezet te worden van kortverblijf, dag- en nachtopvang,…
47. Voor personen met incontinentieproblemen worden per jaar 2 pakken gratis huisvuilniszakken gegeven.
48. We kiezen voor aangepast wonen. Alle ouderen moeten zo lang als mogelijk in de eigen vertrouwde
woning zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen:
efficiënt , eenvoudig en innoverend systeem van gemeentelijke subsidiëring van woningaanpassing.
ruime informatie over mogelijke betoelagingen door de provincie en door de Vlaamse overheid (zie
ook woningloket).
investeren in nieuwe woonvormen voor ouderen. Huidige realisatie van “De Maalderij” in Wielsbeke,
plannen aan het O.C. te Ooigem, Ontwikkelen van plannen te Sint-Baafs-Vijve. Renoveren van de
bestaande woningen van de huisvestingsmaatschappijen.
49. De doelgroep van eenzamen moet in kaart worden gebracht. De nodige acties ondernemen om hen uit
hun isolement te halen. Dat kan via
•
een boodschappendienst
•
de mindermobielencentrale (via dienstencheques)
•
doorverwijzing naar bestaande initiatieven, door hen op te halen en samen te brengen
•
anderen stimuleren tot acties zoals “nodig eens een eenzame uit”
•
samen koken bij de voedselbank
•
jaarlijkse uitstap met kansarme gezinnen
•
huisbezoeken sociale dienst
•
sleutelfiguren dienen aangesteld om mensen in isolement te detecteren.
50. Maatschappelijk werkers bezoeken systematisch alle 65-jarigen in de gemeente. Op die manier blijven
inwoners op de hoogte van het aanbod in de gemeente en worden mensen die hulp nodig hebben tijdig
opgemerkt.
51. Bij elke lokale beslissing dient de vraag naar toegankelijkheid gesteld te worden (aanleg voetpaden,
aanleg hellend vlak,…). Deze screening gebeurt momenteel en moet verder gezet worden door
samenwerking met ‘Westkans’ (=provinciaal controleorgaan op toegankelijkheid van gebouwen).
52. Een inventaris van alle openbare gebouwen waar aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt opgemaakt.

{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Kinderen zijn onze toekomst, zij verdienen alle kansen. Het is dus heel belangrijk dat gezinnen zich gesteund en
omringd voelen door andere gezinnen, buren, verenigingen, scholen, professionele diensten…. We zijn ons
ervan bewust dat geen enkel gezin hetzelfde is, elk gezin is uniek.
Alle vormen van diversiteit zijn vertegenwoordigd: levensbeschouwing, sekse, geaardheid, leeftijd, handicap,
afkomst… In die diversiteit schuilt heel wat potentieel. Het maakt onze samenleving warmer en creatiever, ook
al zorgt het soms voor verwarring of frustratie. Het kan zorgen voor wrijving. Maar wrijving betekent ook
energie. Deze energie als motor durven én kunnen gebruiken voor vernieuwing; dát is de uitdaging. Als we op
deze manier naar onze kinderen kijken, kunnen hun talenten groeien en bloeien, en wordt onze gemeente nog
warmer en hartelijker, een kweekvijver voor talent en innovatie.
Ook zorg is belangrijk. Mensen die zorg nodig hebben, staan vaak zwak in de samenleving. Daarom is het
belangrijk dat er blijvend maatregelen en projecten zijn die de zorgbehoevenden ondersteunen. Zij mogen niet
eenzaam zijn maar moeten goed omringd worden.
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5. PROPERE EN VEILIGE BUURTEN
{ iedereen inbegrepen }
CD&V/N-VA wil dat mensen zich goed voelen in hun buurt. Waar mensen elkaar ontmoeten. Waar mensen
durven buiten komen. Dat wil zeggen dat er geen plaats is voor criminaliteit, de politie accuraat optreedt en de
gemeentelijke administratieve boetes uitgeschreven worden. Dat straten en pleinen er proper bij liggen en de
publieke ruimten slim worden ingericht. Met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die
leven in een dorp brengen.

{ daden inbegrepen }
Kinderspeelpleintjes goed onderhouden en waar nodig her-opfrissen. Ondersteunen van de initiatieven voor
speelstraten.
53. Kinderspeelpleintjes goed onderhouden en waar nodig her-opfrissen. Ondersteunen van de initiatieven
voor speelstraten.
54. De wijkagent moet verder zichtbaar en aanspreekbaar zijn. We zien hem graag in het straatbeeld per
fiets of zelfs te voet.
55. Er wordt werk gemaakt van het opzetten, in samenspraak met UNIZO en politie van een BIN-Z
(Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen).
56. Waar nodig moet een betere verlichting bijdragen tot het veiligheidsgevoel.
57. CD&V/N-VA wil blijven investeren in kleine maar doeltreffende acties: de gratis registratie en het
graveren van fietsen, de actieve opsporing van gestolen goederen door de lokale politie of een
affichecampagne waarin we iedereen aanzetten de fiets slotvast te leggen.
58. Speciale aandacht voor: drugsoverlast, vandalisme en kleine criminaliteit. We kiezen voor de
preventieve aanpak boven de repressieve aanpak.
59. We ruimen systematisch de rioolputten.
60. Het aanwezige groen en het bij te plaatsen groen dienen goed onderhouden te worden. Dit komt zeker
het imago van onze gemeente ten goede. Centraal worden bladkorven geplaatst op aanvraag.
61. De werking en betalingsmodaliteit van het containerpark dient geëvalueerd te worden naar de noden
van de Wielsbekenaar.
62. Sluikstorten moet ten zeerste vermeden worden. Door gerichte acties op “zwarte punten” willen we dit
terugdringen.
63. Groot huisvuilophaling kost handenvol geld aan de gemeente. Daarom willen we de mogelijkheid om
het bestaande systeem van ophaling op afroep stimuleren .
64. Een goede samenwerking tussen politie en milieudienst draagt bij tot een betere opsporing van
sluikstorters.
65. Het werk van de compostmeesters op onze gemeente verdient alle steun en de noodzakelijke structuur.
CD&V/N-VA wil ook het thuiscomposteren stimuleren door compostbakken te promoten.
66. Verder zetten van bebloemingsacties in de gemeente: een goed onderhouden bloemenperk fleurt het
gemeentebeeld op en geeft een aangenaam gevoel. Via b.v. een wedstrijd kan de Wielsbeekse
bewoner hierin actief betrokken worden.
67. De zwerfvuilactie wordt jaarlijks uitgevoerd (in plaats van tweejaarlijks). We streven er naar om nog
meer mensen te betrekken, samen met de verenigingen, om het bewustzijn verder aan te scherpen.
68. Verlichtingspunten controleren en vervangen indien nodig.

{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Een zekere graad van sociale controle is belangrijk om een veilige buurt te creëren. Net als een goeie
communicatie met alle betrokken partijen.
Projecten die de veiligheid in een gemeente verbeteren, dragen bij tot een warmere samenleving. Als mensen
durven buiten komen, ook ’s avonds als het schemert of donker is, en zich veilig voelen, dan verhoogt dit de
leefbaarheid in de buurt. Kinderen spelen samen en via de kinderen komen ook de ouders met elkaar in
contact.
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Projecten die zorgen voor een propere buurt, zijn aanbevolen. Zwerfvuil in de straat of in de wijk zijn een bron
van ergernis voor iedereen.

6. BETAALBAAR WONEN
{ iedereen inbegrepen }
Mensen mogen niet hun hele leven gebukt gaan onder zware leningen. CD&V/N-VA wil dat iedereen zich een
betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dat betekent een voldoende groot aanbod aan
betaalbare woningen en bouwgrond zodat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen. We willen actief
nieuwe vormen van samenwonen stimuleren. Daarnaast tolereren we geen leegstand en pakken we
verkrotting aan. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit (o.a. goede isolatie) van woningen. Zeker met
de stijgende energieprijzen is dit cruciaal.
Onze samenwerking met de HRI (huisvestingsdienst regio Izegem) zorgt ervoor dat we over een woonwinkel
beschikken, dat we een goed woonbeleidsplan ontwikkelden en hier verder kunnen aan werken, en dat er een
ruimer aanbod aan betaalbare huisvesting is ontstaan. We zouden deze samenwerking dan ook graag verder
zetten.

{ daden inbegrepen}
69. Een nieuw woonbeleidsplan moet opgesteld worden voor de periode 2013-2019 met een verantwoord
aanbod van sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels.
70. Personen die hun woning renoveren krijgen een gemeentepremie.
71. Een lokale bouwgids wordt uitgewerkt en aan iedereen die een bouwaanvraag indient meegegeven.
Op regelmatige basis (om de drie jaar) kan de gids verspreid worden aan de ganse bevolking, zowel
digitaal als een papieren versie op aanvraag.
72. We willen meer gemeenschappelijk groen in de wijken, waarbij tevens sprake is van aandacht en geld
voor het planmatig onderhoud. In alle nieuwbouwplannen wordt standaard rekening gehouden met
structureel onderhoud, groen in de wijk en de waterhuishouding.
73. Optimaliseren van de verhouding met de lokale bouwmaatschappijen is noodzakelijk om aan de vraag
naar betaalbare woningen te voldoen. We stimuleren deze maatschappijen om bij voorkeur
‘kangoeroewoningen’ te bouwen waar mogelijk.
74. Er is nood aan een ‘aangepast toewijzingsreglement’ waarbij inwoners van onze gemeente voorrang
krijgen.

{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Initiatieven waar inwoners van de gemeente voorrang krijgen bij aankoop van bouwgronden of huizen levert
een goede sociale mix. Door de combinatie van “historische” en “nieuwe” inwoners krijg je een echte gedragen
woonomgeving waar mensen ook samen mee verantwoordelijkheid nemen. Kinderen krijgen inspraak bij het
ontwerp van hun eigen buurtspeeltuin…
Door de “historische” lokale gemeenschap samen te houden, kunnen jonge mensen hun lokaal sociaal leven
verder zetten. Dit zorgt voor de continuïteit van de lokale gemeenschap en zorgt voor een goede gemeentelijke
sfeer.
Initiatieven rond betaalbaar wonen dragen bij tot een warme samenleving. Betaalbaar wonen is voor iedereen
een belangrijke prioriteit.
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7. HOOFD, HART, HANDEN,…
{ iedereen inbegrepen }
In het leven van elke dag ervaart iedere inwoner culturele invloeden. Deze invloeden zijn gekleurd door de
eigen opvoeding die men kreeg, alsook door het aanbod van mogelijkheden. Het is ook voor iedereen
belangrijk dat die persoonlijke ‘culturele’ noden kunnen worden ingevuld. Dit kan zowel gaan over
wooncultuur, arbeidscultuur, als over spiritualiteit, als over elke vorm van expressie waarbij de geest zich een
weg naar buiten toont.
Het is een primaire behoefte van de mens om zich te kunnen uitdrukken op al deze vlakken.

{daden inbegrepen}
75. CD&V / N-VA pleit voor een strengere controle op de schijnhuwelijken bij migranten. De migrant moet
positief gesteund worden om zich te integreren in de Belgische maatschappij via een inburgeringtraject
waarvan de detailmodaliteiten nog moeten besproken worden: één van de prioriteiten is de verwerving
van de kennis van het Nederlands door ALLE gezinsleden.
76. Nieuwe Vlamingen die zich inspannen voor het inburgeringstraject en dit ook met goed gevolg
voltooien, moeten hiervoor waardering krijgen. De gemeente kan een inburgeringdag organiseren,
waarbij nieuwkomers ceremonieel worden ontvangen en officiële inburgeringcertificaten worden
uitgereikt.
77. Het blijft een constante strijd om mensen uit de armoede te halen en te houden. Het probleem van
generatiearmoede vraagt vele inspanningen. Die mogen niet verloren gaan door een verslappende
aandacht. De grens tussen niet meer meekunnen in onze consumptiemaatschappij met alsmaar meer
toenemende (werk)onzekerheden en armoede en schuld is flinterdun geworden. Dit mag blijken uit de
gestegen huurachterstallen, nog sterker uit een groeiende schuldproblematiek die de kloof tussen arm
en rijk versterkt. Het gevecht tegen armoede moet een hoofditem blijven binnen het lokaal sociaal
beleid. Inspanningen moeten zich richten op onderwijs, tewerkstelling, vervoer, wonen, …
78. Deze zaken vragen doorgedreven budgetbegeleiding zonder wachtlijsten, schuldbemiddeling, via het
sociaal lokaal beleidsplan een goede coördinatie tot stand brengen tussen OCMW en Centra voor
Algemeen Welzijnswerk (CAW), informatie en betere communicatie over financiële hulpverlening,
tewerkstellingsinitiatieven (bv. art. 60 paragraaf 7), samenwerkingsinitiatieven met partnerorganisaties
voor hulpverlening, leer- en doeactiviteiten, huisbezoeken, arbeidszorg, …
79. De sociale economie is een sector in bloei, die ook het gemeentebestuur moet aanzwengelen. De
sociale economie komt immers tegemoet aan een dubbele doelstelling: arbeidskansen geven aan
minder sterken in onze maatschappij en maatschappelijke noden invullen met huishoudelijke diensten
zoals strijkateliers, poets-, tuin- en groendiensten. De gemeente ondersteunt dergelijke projecten
structureel, logistiek en/of financieel. We werken samen met beschermde werkplaatsen: De Waak –
Veloods, …. Een gemeentelijke klusjesdienst, die geen concurrentie van onze eigen handelaars is,
dient opgericht te worden.
80. Sociaal-culturele verenigingen verdienen meer structurele ondersteuning, zowel logistiek als financieel.
Verenigingen zijn de vinger aan de pols van de bevolking. Zij organiseren vaak culturele activiteiten
vanuit een maatschappelijke invalshoek. Omdat ze bijna uitsluitend met vrijwilligers werken, is het
belangrijk om hun culturele inbreng naar waarde te schatten. We passen het reglement van de coproducties aan om de organisatoren aan te zetten de opkomst te verhogen.
81. Samenwerking cultuur – onderwijs. Via het onderwijs moeten we de culturele participatie van jongeren
in de scholen verhogen. Hoe en in welke mate leerlingen aan cultuur participeren hangt momenteel in
grote mate van de inzet van de scholen af. We moeten streven naar een hogere culturele participatie
van jongeren in de scholen, in samenwerking met de oudercomités. Samenwerking met lokale
kunstenaars kan zinvol zijn.
82. Organiseren van een ‘boekendienst aan huis‘ voor minder mobiele mensen.
83. Een onderzoek naar de groepen die het minst gebruik maken van onze bibliotheek. Opvolgen door een
actief beleid te voeren naar de deze doelgroepen.
84. Verder informatiseren van onze gemeentelijke bibliotheek.
85. Het bouwen van een nieuwe bibliotheek is belangrijk naar comfort voor elke gebruiker.
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{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
We leven in een samenleving waarin iedereen als volwaardige burger kan leven. Dat houdt dus in dat iedereen
dezelfde rechten en plichten heeft, en dat niemand meer of minder waard is dan een ander. Iedereen op
gelijke voet dus.
Het “samenleven” kan bevorderd worden door nieuwe woonvormen tussen jongeren en ouderen, door
buurtwerking te stimuleren. Niet alleen het respect zal hierbij vergroten, maar ook het zorgaspect.
De “betrokkenheid” van eenieder moet gestimuleerd worden via onderwijs, verenigingsleven, werk, zodat
iedereen aan die warme samenleving kan meewerken.
Mensen met een job vallen minder snel in armoede, zullen sneller deelnemen aan culturele en sociale
activiteiten en zullen zich verbonden voelen met onze gemeenschap.

8. INTERACTIEF, BETROUWBAAR & GOED FINANCIEEL

BESTUUR
{Goeie portemonnee inbegrepen}
{Moderne inspraak en interactie voor iedereen inbegrepen}
Om een goede dienstverlening uit te werken, dient de overheid zo efficiënt mogelijk op te treden. Dit betekent
dat het gemeentebestuur een meerjarenplan opmaakt aan het begin van de legislatuur dat gekoppeld wordt
aan een beleidsvisie. Elke schepen brengt voor zijn bevoegdheden zijn meerjarenplanning gekoppeld aan een
financiële meerjarenplanning.
Toch kost het uitbouwen van een goede dienstverlening en het uitvoeren van diverse werken veel geld. Het
gemeentebestuur beschikt over verschillende financiële bronnen.

{daden inbegrepen}
86. In het begin van de legislatuur worden alle bestaande belastingen en heffingen opnieuw bekeken naar
doeltreffendheid, controleerbaarheid, rechtvaardigheid, doelmatigheid en verstaanbaarheid.
87. De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden
vastgelegd voor de duur van de legislatuur, behoudens externe factoren (b.v. waterfactuur, richtlijnen
van de hogere overheid).
88. We voeren regelmatig een doelmatigheidstest in voor de uitgavenposten van de rekeningen.
Logischerwijze beheren we onze gemeentefinanciën als een goede huisvader.
89. Wat specifieke belastingen betreft, dient de bevolking maximaal geïnformeerd te worden over de
aanwending van de geïnde belastingen. We voegen een begrijpelijk informatieluik toe aan het
belastingsformulier.
CD&V/N-VA beschouwt de informatie niet langer als een afgeleide van het beleid, maar als een essentieel
bestanddeel van de dossieropbouw en –afwerking. Goede informatie naar de burgers schept een goede
leefsfeer en nodigt mensen uit om mee te doen.
Externe communicatie
90. De Wielsbeekse website: we houden dit medium voortdurend op punt en maken het ook interactief.
Inwoners moeten de kans krijgen om te reageren en eigen ideeën of reacties te melden.
91. Inspraakkaarten: deze kaarten kunnen systematisch bij het gemeentelijk informatieblad worden
gevoegd. Dit kan eveneens digitaal via de gemeentelijke website. We kiezen voor een uniform systeem
van inspraakkaarten (o.a. het melden van kleine problemen en defecten, het signaleren van nuttige en
creatieve tips). Een klachtenopvolging van de inwoners moet gereglementeerd worden. Op deze manier
kan de dienstverlening geoptimaliseerd worden.
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{ warme samenleving inbegrepen }
Hoe draagt dit bij tot een warme samenleving in mijn gemeente?
Het is de uitdrukkelijke wens van onze CD&V/N-VA ploeg om te zorgen voor een nóg betere communicatie met
mensen. Mensen spreken mensen. Wanneer er begrip is voor wensen, verzuchtingen en beslissingen, wanneer
alles kan geargumenteerd worden waarom er deze of een andere beslissing werd genomen, wanneer mensen
weten waarvoor de gemeentelijke inkomsten worden gebruikt, dan kan dit alleen maar tot een goede
verstandhouding leiden.
Wat voor de een zeer belangrijk is, is voor een ander niet echt nodig. Besturen doen we echter voor iedereen.
Dan is het ook normaal dat we ons niet richten tot één groep mensen maar dat we zoveel mogelijk de
middelen aanwenden om zoveel mogelijk mensen te dienen.

CONCREET
{daden inbegrepen}

Investeringsprogramma voor de komende legislatuur
Openbare werken
Ooigem :
- Acacialaan: vernieuwen voetpaden
- Fietsverbinding Ooigem-Oostrozebeke (Fabiolalaan-Oostrozebekestraat)
- Eekhoutshoek: voetpaden binnen de verkaveling
- Guido Gezellestraat : - voetpaden vak Hulstersestraat tot Bavikhoofsestraat, met nodige parkeerstroken
(verharden graszones)
- snelheidsbeperkende maatregelen
- Leopold III-laan : heraanleg voetpaden.
- Dorpskern heraanleggen en verfraaien
Sint-Baafs-Vijve :
- Heirweg: heraanleg
- Vlasstraat: heraanleg achterzijde begraafplaats
- Loverstraat: voetpaden
- Heraanleg ‘goten’ in de Rijksweg
- Dorpskern herinrichten en omgevingswerken Den Aert
- Vernieuwen Driekoningenstraat
Wielsbeke:
- Verkeersremmende maatregelen Bossenstraat, Lobeekstraat en Waterstraat
- Ridder de Ghellinckstraat: heraanleg
- Rijksweg N357 tot aan de grens met Oostrozebeke : aanleg fietspaden en vernieuwen openbare verlichting
- Stationsstraat: herinrichten, samen met aanleg voetpaden
- Centrum Wielsbeke: verder zetten van heraanleg voetpaden:
- Schoolstraat
- Lobeekstraat
- Markstraat
- Juliaan Claerhoutstraat
- Kapellestraat
11

- Markt
- Realisatie van een nieuwe mountainbikeroute (samen met de gemeente Dentergem)
- Kastanjestraat : bord “spelende kinderen” plaatsen (kan ook nog op andere plaatsen indien aangevraagd)
- Pleintje aan de Minister De Taeyelaan herstellen, proper houden en avonduur instellen.
- Herinrichting kruispunt Rijksweg-Stationsstraat
- Herinrichting kruispunt Molenstraat – N382

Algemeen
- Kerkhoven: groenaanleg en paden Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke
- Masterplan begraafplaatsen: toekomstvisie
- Inrichting begraafplaats Ooigem: haag omheen kerkhof en strooiweide
- “Trage wegen” terug open maken = veiligheid zwakke weggebruiker en toeristische troef

Gebouwen
Ooigem
- Nieuwe kinderopvang Ooigem
- Jachthaven Ooigem
- Ontmoetingscentrum Leieland: - aanleg parking
- Herinrichting kruispunten Guido Gezellestraat – Laurierstraat – Eikenstraat
- aanleg petanque terreinen
- inrichten keuken
- bouwen jeugdlokalen
- Schrijverkenshoek: bouwen seniorenwoningen
- Sporthal Leieland : totaal concept !
Sint-Baafs-Vijve
- Sporthal De Vlaschaard
Wielsbeke
- Nieuwe bibliotheek (inclusief archief)
- Dienstenzone Lobeek: - nieuwe sporthal
- nieuwe loods technische dienst (openbare werken, dienst patrimonium,uitleendienst)
- Voetbalvelden: - kunstgras
- bijkomend terrein Kraaienhof
- Herbestemming Neerhof
- Gemeentehuis: buitenschilderwerken
e
- Heem 13 Liniestraat (Chiro Aktivo): buitengewone onderhoudswerken (brandveiligheid, vervangen ramen)
- Ridder de Ghellinckstraat: inrichten bewaakte parking voor vrachtwagens

OCMW
- Sociaal huis: nieuwe locatie + herinrichten
- Uitbreiding rusthuis
- Dagcentrum
- Verder informatiseren

Diversen
Participatie Wielsbeekse inwoner in groene energie: deelnamen in windmolenproject op site d’Hooie
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