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Wat is de bestaansreden van sp.a-Evergem?

Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur relatief goed werk geleverd, spijts het vertrek van
de

Paul Van Grembergen als minister. De kartelrelatie in de 2 legislatuur (2006–2012) was in het begin
te vergelijken met een zwalpende verhouding tussen twee partners en dit was uitgegroeid tot drie jaar
geleden tot een absolute dode relatie. Er kon geen enkel compromis meer gevonden worden door de
steeds strakkere en rechtse politiek van de PVG, waar uiteindelijk een leegloop plaatsvond. Eentje ging
naar Open VLD, twee gingen naar de CD&V en eentje ging naar de NVA.

M.a.w. de politieke verantwoordelijkheid bij het immobilisme van de kartelwerking ligt verpletterend
bij de PVG. Deze laatste was al helemaal niet van plan om nog een sociaal beleid te voeren, laat staan
te luisteren naar de man in de straat, of naar de noden van de zelfstandigen of andere ondernemers.

Wij zaten dus met een totale onduidelijkheid door hen gecreëerd wat de uitvoering van politieke
beleidslijnen betrof. Daarbovenop stellen we steeds meer en meer vast dat het politieke zwaartepunt
zich niet meer bevindt in de schoot van de gemeenteraad, maar eerder in de schoot van het
Autonoom Gemeentelijk Bedrijf dat meer in kleinere kring beslissingen neemt rond cultuur, sport,
bibliotheek enz... Onaanvaardbaar voor de sp.a, die geen invloed kan uitoefenen in dit orgaan, omdat
zij er gewoonweg zijn buitengehouden.

sp.a Evergem wil meer duidelijkheid. Martin Luther King zei ooit: “De in het leven meest persistente
en dringende vraag is: wat doe je voor anderen?”

sp.a ziet de mensen graag en wil er alles aan doen om hen een aangenaam leven te bezorgen, met
een goed evenwicht tussen werk en wonen in de gemeente.
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Uitnodiging  Bouw mee aan de toekomst van Evergem
“Bij ons is het glas altijd half vol”

Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Evergem, om mee te bouwen aan een
betere toekomst. Samen kunnen we van Evergem een comfortabele, sociale, creatieve en moderne plek
maken. Een plek waar iedereen kan dromen en vooruitkomen.

De laatste tijd horen we vaak dat het slecht gaat en dat het morgen nog slechter zal gaan. Dat we boven onze
stand geleefd hebben. Dat we te veel nieuwkomers hebben binnengelaten. Of dat we te snel vooruitgegaan
zijn.

De samenleving verandert inderdaad sneller dan vroeger, waardoor sommige mensen niet meer kunnen
volgen. We werken hard of doen ons best om werk te vinden. We zijn wanhopig op zoek naar kinderopvang.
Het verkeer lijkt soms dolgedraaid. We hebben niet altijd de tijd meer om met elkaar te praten en we schrikken
als we zien hoe hoog onze energiefacturen oplopen.

Sommige politieke partijen leggen zich daarbij neer. Het is nu eenmaal zo, zeggen ze. Ze vinden dat we moeten
inbinden, of mensen moeten wegsturen. Dat het de schuld is van de moslims. Of van de Franstaligen. Dat
mensen meer in hun eentje moeten doen, zonder politiek of gemeentebestuur, omdat de sterkste toch
overleeft.

Zo jagen ze mensen angst aan. Dat maakt ons dan weer boos. Als socialisten geloven wij dat we de toekomst
wél zelf mee kunnen bepalen. Een rijke elite wil maar al te graag de meerderheid van de bevolking in de steek
laten. Dat doet mensen afhaken, op het moment dat we iedereen nodig hebben om de toekomst betaalbaar te
houden. Als mensen zich door deze bangmakerij en dit wantrouwen gaan afsluiten van anderen, heeft een
kleine elite vrij spel om ons terug naar het verleden te katapulteren. Bij deze hedendaagse vorm van onrecht
leggen we ons niet neer.

Angst zaaien of de moed laten zakken, daar zit niemand op te wachten. Verdeeldheid, haat en isolement zijn
niet de oplossing. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Wie dat niet gelooft, moet niet aan politiek
doen. En al helemaal geen gemeente besturen.
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Iedereen telt mee!
We denken er niet aan om mensen die het minder goed hebben, zomaar te laten vallen. Als mensen
achterblijven, is dat voor ons allemaal een probleem. We hebben iedereen nodig om onze samenleving op te
bouwen.

Echte keuzevrijheid hebben we pas als we elkaar respecteren en erkennen dat iedereen andere talenten en
problemen heeft. Vrijheid komt niet voor iedereen vanzelf.

Daarom moeten we ook iedereen kansen geven om mee te zijn en mee te doen. Voor ons is het cruciaal dat
iedereen zelf zijn toekomst kan inrichten. Waar je ook geboren bent, waar je ook woont of werkt, waar je ook
goed of minder in goed bent: iedereen moet zelf kunnen beslissen wat zij of hij in het leven wil bereiken.

De tijden zijn moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we ter plaatse moeten trappelen. Laten we samen onze
prioriteiten bepalen, rekening houden met ieders startpositie, en iedereen een beter leven bezorgen. Dat is
ónze keuze.

Bouwen op vertrouwen
Samen beslissen we waar we met Evergem heen willen en wat dat voor ons betekent. In plaats van alles en
iedereen af te breken, gaan we constructief aan de slag. Samen kunnen we mensen de kansen en middelen
geven om mee te bouwen aan hun eigen toekomst.

Dit kan alleen maar als er vertrouwen is, als gemeenschap en in elkaar. We hebben ook vertrouwen nodig in de
overheid, in een krachtig en efficiënt bestuur, waarbij iedereen zich betrokken voelt. Een modern bestuur
maakt een beter leven mogelijk. Goed openbaar vervoer, een comfortabele woning voor iedereen, een
betaalbare energierekening, meer mensen aan het werk in onze buurt: stuk voor stuk kunnen we dit pas
bereiken als iedereen er de schouders onder zet.

Maar hoe kunnen we iemand vertrouwen die we niet kennen? Hoe kunnen we samen ons doel bepalen?

Dat kan alleen door elkaar af en toe eens in de ogen te kijken. Door te durven ontdekken wie onze buren zijn.
Waarvan liggen andere mensen wakker? Waarin verschillen ze van ons? Wie kan iets bijdragen en voor wie is
dat moeilijker?

Daarom hebben we plekken nodig waar we elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen slaan, al is het
nog zo kort. Als we de deur uitgaan, mogen we niet van onze sokken gereden worden of ons onveilig voelen.
Wie daar zin in heeft, moet samen kunnen voetballen, op café gaan of, gewoon, op een bankje naar de wereld
kijken. Niemand mag zich schamen om iemand thuis uit te nodigen, omdat zij of hij geen comfortabel huis kan
betalen of de verwarming is afgesloten.
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Het is pas goed, als iedereen meedoet – daarom is SPA-Evergem broodnodig!
Sinds 2000 zijn wij in kartel opgekomen. Nu stappen we opnieuw alleen naar de kiezer met een volwaardige
lijst. sp.a-Evergem wil een sociale partij zijn, waar het accent ligt op samenwerken aan een constructieve
samenleving. Evergem is er voor iedereen.

In moeilijke tijden moeten we, meer dan ooit, samen kiezen voor een constructieve samenleving, voor een
gemeenschap waaraan iedereen graag meewerkt en kan meewerken. Een gemeente die dat waarmaakt, steunt
op vijf bouwstenen. De ene kan niet zonder de andere.

1. Basiscomfort is de eerste voorwaarde voor een menselijke gemeenschap, die niemand achterlaat. We
hebben het dan over betaalbare woningen, in leefbare, nette en veilige straten. Over een leven zonder
financiële zorgen. Over een duurzame en groene leefomgeving, waarin onze kleinkinderen ook nog gezond
kunnen opgroeien.

2. Zo’n gemeenschap staat of valt met sociaal contact. Met elkaar praten is misschien wel de belangrijkste
bouwsteen van echt samenleven. Sociaal contact bevordert het vertrouwen. Daarom zijn er het best overal
plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten en onze gemeenschap mee uitbouwen.

3. Zo’n gemeenschap bekommert zich om iedereen. Als we willen dat iedereen bijdraagt, mogen we ook
niemand laten vallen. Mensen die kunnen bijdragen doen dit vaak uit zichzelf, anderen hebben een duwtje in
de rug nodig. Mensen die het even niet zien zitten, motiveren we om toch opnieuw aan de slag te gaan, met
opleiding en begeleiding. Onze zieken en ouderen vangen we op, voor onze kinderen zorgen we goed.

4. Zo’n gemeenschap respecteert iedereen en gebruikt ieders talenten. Iedereen is goed in andere dingen. Als
we al die talenten ontdekken en voeden, onze creativiteit ontplooien en iedereen laten proeven van wat ze in
hun mars hebben, kunnen we verder uitgroeien tot een bloeiende gemeente, een gemeenschap van
verandering en vooruitgang, om trots op te zijn.

5. Daarom hebben we een moderne overheid nodig. Sommige dingen kunnen we beter samen dan alleen. We
hebben een bestuur nodig dat er niet is voor zichzelf, maar dat ten dienste staat van al onze inwoners. Zoveel
mogelijk inspraak, informatie en participatie, ook voor wie niet meteen mee is, zijn daarbij een voorwaarde.
Ons bestuur moet de héle bevolking vertegenwoordigen.

Voor ons is het pas goed genoeg als iedereen meedoet. Als gemeente hebben we niet alles in handen, maar we
hoeven daarom niet te berusten. Samen kunnen we de goede dingen uit het verleden meenemen en iedereen
de kans geven om bij te dragen aan de toekomst. Daarom is dit programma een uitnodiging: blijf niet bij de
pakken zitten en doe mee. Bouw mee aan de toekomst van Evergem.

Bouw mee aan de toekomst van Evergem

|

sp.a-Evergem

Pagina 7 van 75

Ziehier onze ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012

nr

NAAM

DORPSKERN

1 Johan Van hove

Evergem

2 Katty Van De Voorde

Sleidinge

3 Chris Coene

Ertvelde

4 Christine De Wispelaere

Evergem

5 Seppe Vernaeve

Evergem

6 Kyra Van Isterbeek

Sleidinge

7 William Bauwens

Evergem

8 Marleen Cloetens

Kerkbrugge

9 Simon Vanclooster

Belzele

10 Sjoeke Malfait

Kluizen

11 Vermeulen Marnix

Doornzele

12 Sientje Boes

Evergem

13 Pascal Lecompte

Evergem

14 Anne De Ras

Evergem

15 Dorien Bauwens

Evergem

16 Dominique Strubbe

Rieme

17 Gilbert Roegiest

Sleidinge

18 Natalie Caboot

Kluizen

19 Cedric Fernandez

Ertvelde

20 Marie-Claire De Zutter

Evergem

21 Erik Kellens

Wippelgem

22 Anja Medo

Kerkbrugge

23 Bart De Boeck

Sleidinge

24 Erna Van Crombrugge

Belzele

25 Joseph Hamerlinck

Sleidinge

26 Monique Deblonde

Wippelgem

27 Pierre Van De Berghe

Ertvelde

28 Antoinette Bruyneel

Evergem

29 Andre Van De Voorde

Sleidinge

30 Gisele De Spae

Belzele

31 Rudi Schatteman

Evergem
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Samen met mensen die van aanpakken weten, met verenigingen die ons hun wensen, noden en
doelstellingen hebben bezorgd bieden we jullie dit document aan.

Dit document wordt verder aan onze eigen achterban voorgelegd en nadien nog verder afgetoetst en krijgt
een interne analyse.

Dit document blijft levendig en zal voor een tweede keer verder afgetoetst worden met vele betrokkenen en
verenigingen. Na heel wat inspanningen is dit het resultaat waarmee we overtuigend naar uw steun vragen.

Hiermee gaan we fier naar de verkiezingen en vragen expliciet uw steun.
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Bouwsteen 1  Basiscomfort voor iedereen

“Een plek waar de buren elkaar kunnen ontmoeten,
waar hun kinderen kunnen spelen, waar iedereen zich welkom voelt.”
- Joke Quintens, ondervoorzitter sp.a

Zoals elk mens recht heeft op een menswaardige levenskwaliteit, zo heeft ook ieder van ons recht op een
leefbare omgeving, thuis en daarbuiten. Onder basiscomfort verstaan wij een betaalbare kwaliteitswoning en
goedkopere energie. Een veilig gevoel, in een nette straat waarin niemand te hard rijdt. Het recht om overal op
tijd te geraken, zonder stress en op een milieuvriendelijke manier. En alles wat je nodig hebt in de buurt: groen,
een plek om tot rust te komen, om je te ontspannen, om te winkelen, om andere mensen te ontmoeten. De
mogelijkheid, kortom, om je eigen leven in handen te nemen, zonder dat iemand anders die keuzes voor jou
maakt.

1.1. Betaalbaar wonen

Lies en Peter huren een huis. Dat kost hen 750 euro per maand. Na een jaar duiken er problemen op. De muur
in hun slaapkamer is in de winter zo vochtig dat de schimmel telkens weer terug groeit, hoeveel bleekwater ze
er ook tegenaan gooien. Het vastgoedkantoor belooft de huisbaas aan te spreken, maar veel verandering zien
ze niet. Mag dat zomaar? Lies is zwanger, maar dit is geen plek om een baby groot te brengen. Een huis kopen
dan maar? Dat zou hen per maand nog meer kosten, terwijl ze nu al zo op de centen letten.

Jean woont alleen. In zijn toilet regent het binnen. Een beter huis kan hij niet betalen, want de huur moet hij nu
al bijeenschrapen. In zijn woonkamer is het koud, omdat hij moet besparen op verwarming. Bovendien is zijn
huis slecht geïsoleerd. Zijn buren klagen over dezelfde problemen: in deze buurt wonen veel armere mensen.

Mensen als Lies, Peter en Jean verdienen onze steun.
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Daarom vergroten we het woningaanbod en verbeteren we de kwaliteit ervan.

© Jaarverslag Wonen Vlaanderen, Dienst Oost-Vlaanderen



Evergem moet een gemeente zijn waar het aangenaam en kwalitatief wonen is. Comfort, betaalbaarheid
en een minimum aan buitenruimte of groen in de nabije buurt vormen daartoe de basis.



Naast de klassieke woonvormen zoals (grondgebonden) eengezinswoningen, wil sp.a-Evergem een meer
gedifferentieerd woontypologieënbeleid voeren, beantwoordend aan de huidige sociale en
maatschappelijke noden (kangoeroewonen, co-housing, assistentiewoningen,…).



We willen een groter aanbod van sociale woningen verankeren in de planningsinstrumenten.



We zetten in op meer duurzame en ecologisch verantwoorde woningbouw en -renovatie.

Waarom?


Het kan niet dat sommige mensen noodgedwongen in een woning leven die hen ziek of armer maken.



We aanvaarden niet dat er buurten zijn waar alleen maar arme mensen wonen en buurten waar alleen
maar rijke mensen wonen.



Comfortabel ouder worden kan ook door de zorg naar de oudere te laten komen, in plaats van naar een
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woonzorgcentrum te verhuizen. “Oude bomen verplaatst men niet”.

Wat is het verschil met andere partijen?
Wij laten niemand aan zijn lot over. We bevoordelen of benadelen niemand, maar houden rekening met ieders
draagkracht, om iedereen te geven waar zij of hij recht op heeft: een comfortabele, betaalbare woning. Of je
nu huurt, koopt of in een sociale woning woont.

Hoe doen we dat concreet?


We verbeteren de kwaliteit op de private huurmarkt.
o

We informeren eigenaars en verhuurders over de minimale woningkwaliteitsnormen, die vastliggen
in de Vlaamse Wooncode. Het gaat om normen inzake veiligheid en gezondheid, minimaal comfort,
energiezuinigheid en toegankelijkheid. Een woning die niet aan de minimale normen voldoet, mag
niet worden verhuurd. We informeren onze inwoners over de premies waarop zij een beroep kunnen
doen om de kwaliteit te verbeteren van de woningen die zij bewonen of verhuren.

o

Huurwoningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen sporen we op. We informeren
huurders en verhuurders over de procedure. Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard
wordt, helpen we de huurders bij hun herhuisvesting.

o

We bouwen een netwerk uit met organisaties die huurders kunnen begeleiden en ondersteunen,
zoals het OCMW, het CAW, een buurthuis of de Huurdersbond.

o

We onderzoeken hoe we het best de herhuisvestingskosten bij de eigenaar recupereren, welke
mogelijkheden er zijn om doorgangswoningen te bouwen voor dergelijke situaties en of het
aangewezen is om via het lokaal toewijzingsreglement voorrang te verlenen aan mensen die
geherhuisvest worden.

o

We participeren als gemeente in het Meetjeslandse Woonwijzer.

o

We voeren na degelijk onderzoek en begeleidende maatregelen het conformiteitsattest (ook C-attest
genoemd) in. Dit is een bewijs dat de woning aan de kwaliteitsnormen voldoet, inzake veiligheid,
gezondheid, technische kwaliteit en comfort.

o

We richten een dienst huisvesting op in de schoot van het OCMW en de gemeente, gezien er bv. nog
te weinig sociale woningen zijn en te hoge huurprijzen op de privé-markt. Deze zal moeten instaan
voor o.m. het beheer van de 3 OCMW-crisiswoningen ; het bijhouden van de wachtlijst woningen
Kerkstraat 1/1 en 1/3 + Holstraat 9 en 9 A + regelmatig nazicht van de woningen-.(in eigendom van
OCMW Evergem) ; het uitschrijven van inschrijvingsvoorwaarden + reglement inzake woningen in
beheer bij het OCMW van Evergem (woningen Engelenhof 11- 13 + bejaardenwoningen Kerkstraat) :
fungeren als vaste contactpersoon met Meetjeslandse Bouwmaatschappij (in kader van defecten aan
de woningen) ; bevorderen van samenwerking met de SHM : oa Meetjeslandse Bouwmaatschappij +
Volkshaard en Sociaal Verhuurkantoor Eeklo

o

De deelname aan het lokaal woonoverleg wordt verder geïntensifieerd

o

We bouwen samenwerkingsverbanden uit met immo-kantoren van Evergem
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We pakken leegstand en verkrotting streng aan. Hinderlijke vastgoedspeculatie bestrijden we met
gemeentelijke belastingen, zoals de belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare
woningen. Zo moedigen we eigenaars en huisbazen aan om hun woningen te verbeteren.



We verbeteren de doorstroming van vrouwen die in een vluchthuis verblijven naar de sociale of private
huisvestingsmarkt.



We stimuleren nieuwe vormen van wonen, zoals gemeenschapswonen en samenwonen voor
alleenstaanden.



We voorzien meer sociale woningen. Vlaanderen bouwt tegen 2020 64.000 extra sociale woningen en
1.000 extra sociale kavels. In Evergem moeten, volgens het Bindend Sociaal Objectief, tegen 2020 minstens
216 sociale huurwoningen, 102 sociale koopwoningen en 8 sociale kavels erbij komen. Wij vinden dit nog
veel te weinig. Bijkomende inspanningen zijn absoluut noodzakelijk. Vooral éénoudergezinnen met
kinderen kunnen bijna onmogelijk aan een betaalbare woning geraken op de private woningmarkt. Lokale
besturen spelen daarbij een cruciale rol. Het Grond- en Pandendecreet zegt hen hoeveel woningen er
moeten bijkomen, en geeft hen meer instrumenten in handen om dat aantal te realiseren. We zetten deze
mogelijkheden ook daadwerkelijk in, en realiseren zo meer sociale woningen en kavels.



We stimuleren bouwpromotoren om assistentiewoningen uit te bouwen, zodat ouderen levenslang
kunnen wonen in de buurt waar zij hun sociale contacten en hun leven hebben uitgebouwd.
Assistentiewoningen worden omschreven als een groep van woningen die samen een functioneel
geheel vormen en waar gebruikers, ouder dan 65 jaar, verblijven in individuele wooneenheden. Een
assistentiewoning moet niet alleen voorzien in aangepaste huisvesting, maar moet op verzoek van
de gebruiker ook ouderenzorg aanbieden. In assistentiewoningen is het voorzien van sociale
netwerkvorming en onmiddellijke hulp in noodsituaties verplicht. Wanneer een bewoner van een
assistentiewoning zwaar zorgbehoevend wordt, zal de zorg uit het woonzorgcentrum naar de woning
kunnen verhuizen, en hoeft de bewoner dus niet noodzakelijk naar het woonzorgcentrum te
verhuizen. We stimuleren nieuwe vormen van wonen, zoals gemeenschapswonen en samenwonen voor

alleenstaanden, kangoeroewonen,...


Het aanbod aan woningen moet kunnen inspelen op de behoeften van mensen. Steeds meer gezinnen zijn
nieuw samengestelde gezinnen, waar kinderen en stiefkinderen samen groot moeten kunnen worden.
Sommige kerngezinnen bestaan uit een alleenstaande ouder met kind, andere kerngezinnen hebben 5
kinderen. Daarom moeten bouwpromotoren ook diverse woonvormen voorzien.



Wie wil er niet zo lang mogelijk thuis blijven wonen ? Welk jong gezin is niet op zoek naar geschikte opvang
? Oud en jong kunnen hier samen werk van maken: kangoeroewonen biedt immers een antwoord op
beider behoeften: in een kangoeroewoning leven gezinnen van verschillende generaties , volledig van
elkaar gescheiden, samen in één huis. De formule is komen overwaaien vanuit Australië en verspreidt zich
nu ook in de Scandinavische landen en is ook in ons land aan een opmars bezig.



Zowel door de dure huis- en grondprijzen als uit sociale overwegingen kiezen steeds meer mensen ervoor
om met twee generaties onder één dak te leven. Kangoeroewonen garandeert een zorgeloze toekomst
voor jong en oud: kinderen kunnen van school afgehaald worden door de oudere, en het jonge gezin kan
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mee de boodschappen doen voor de oudere buren. Bovendien is er tijdens vakantieperiodes altijd iemand
die een oogje in het zeil houdt.


We creëren in de verschillende sociale woonwijken aanspreekpunten. Deze personen zullen een brug
vormen tussen de huurders en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

1.2. Energiefactuur verlagen voor mens, natuur en milieu

Elke en Jan wonen nog maar net samen. Met hun spaargeld hebben ze wat meubeltjes gekocht. De badkamer
vernieuwen is het eerstvolgende op hun lijst, tot een vriend hen erop wijst dat alle warmte van hun huis
weglekt via hun niet-geïsoleerde dak. ‘Het milieu gaat naar de knoppen en jullie betalen je blauw. Vraag toch
gewoon een isolatiepremie aan.’ Dat opent Elke en Jan de ogen. Door hun dak te isoleren besparen ze twee
keer: een keer op de aankoop van de isolatie, dankzij de premie, en de rest van hun leven liggen de
verwarmingskosten lager. Dat geld kan naar een mooie nieuwe badkamer! En het is beter voor het milieu,
natuurlijk.

Twee maanden later hebben Elke en Jan hun dak geïsoleerd. Ze besparen nu al een flinke smak geld op hun
factuur. Goedkoper kan niet, denken ze, tot een vriend hen zegt: ‘Zitten jullie nog altijd bij die dure
energieleverancier? Schandalige prijzen rekent die. Ik heb deelgenomen aan zo’n groepsaankoop. Ik betaal nu
200 euro minder per jaar.’ Toch nog eens googelen, denken Elke en Jan.

Mensen als Elke en Jan, en alle anderen die worstelen met hun energiefactuur, verdienen onze steun.

Daarom gaan we verspilling tegen en sparen we zowel de portemonnee als het milieu.

sp.a-Evergem wil dat de gemeente een voortrekkersrol speelt in groepsaankopen allerhande m.b.t.
verbruiksgoederen voor gezinnen (bv. elektriciteit, gas, luiers,…) maar ook m.b.t. eigen beheer van facility
management (in een geïntegreerd milieu- en energiebeleid van de gemeente).
sp.a-Evergem wil het actuele afvalbeheer herzien (containerpark, IVM-rol, …).
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Waarom?
In een moderne samenleving hebben mensen het recht op betaalbare energie. Tegelijk gaan we best zo
voorzichtig mogelijk om met de mogelijkheden van onze aarde, zodat ook toekomstige generaties er nog van
kunnen genieten.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Ook andere partijen zeggen dat ze de energiefactuur onder controle willen houden, maar niet door
energieverspilling tegen te gaan. sp.a wil de energiefactuur voor iedereen verlagen met energiebesparingen.
Daarnaast gaan we op zoek naar slimme maatregelen, zodat iedereen kan investeren in duurzame
energiebronnen en we de toekomst van onze planeet niet in gevaar brengen.

Hoe verwezenlijken we dat?


De samen aankopen voor energie (elektriciteit, gas en stookolie) die we in elke provincie organiseren,
doet de energiefactuur van duizenden gezinnen dalen. Het schaalvoordeel maakt dat mogelijk: doordat
veel mensen tegelijk een contract afsluiten, zijn de energieleveranciers bereid hun prijzen omlaag te
halen. Hetzelfde principe doet de prijs van isolatie dalen.



Sensibiliserende acties blijven belangrijk, zowel voor eigenaars als voor huurders. In de eerste plaats
richten we ons hierbij op rationeel energiegebruik. Als het budget het toelaat, ondersteunen we deze
acties met concrete hulpinitiatieven zoals gratis bedeelde spaarlampen of spaardouchekoppen.



Een groene recreatie- of parkzone in de nabijheid van iedere grote woonkern is een must. We kiezen voor
inheemse bomen en struiksoorten en sensibiliseren de inwoners rond biodiversiteit en gezonde lucht.



Voor de talrijke bewoners van flats stimuleren we het onderhouden van gemeenschappelijke volkstuinen.



Gemotoriseerd verkeer ontraden we voor korte afstanden omwille van de hoge fijnstofconcentraties in
onze onmiddellijke leefomgeving en de parkeerdruk in de kernen en woonstraten.



We zetten in op kwaliteitsvolle en veilige fietsstallingen in de economische kernen en bij scholen,
openbare gebouwen, tram-, trein- en bushaltes, enz…



We willen dat de gemeente maatregelen treft voor potentiële slachtoffers van de torenhoge
energieprijzen.



Projectontwikkelaars worden verplicht om klimaatvriendelijk te bouwen en de nodige maatregelen
worden hier opgelegd inzake duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.



De gemeente zorgt voor samenaankopen van regenwaterputten, bv als er nieuwe wegenwerken worden
uitgevoerd.



Energiesnoeiers zijn kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden die via de sociale economie worden
opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze mensen, die vroeger weinig kansen op
de arbeidsmarkt kregen, vinden zo een nieuwe zinvolle job én besparen energie, vooral bij
maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen.
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De distributienetbeheerders voor elektriciteit zijn verplicht een bepaald aantal energiescans uit te
voeren. Ze doen hierbij beroep op de energiesnoeiers. Voor de bewoner is deze scan helemaal gratis.
De gemeente, meestal in samenwerking met het OCMW, bepaalt mee de adressen waar de
energiesnoeiers hun scans uitvoeren.

o

We voorzien deze mogelijkheden in de eerste plaats voor doelgroepen met speciale noden, zoals
bewoners met een sociaal tarief of een budgetmeter, of voor huurders. De OCMW’s spelen een
belangrijke rol bij het vinden van de juiste mensen.



Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) maken al heel wat gemeenten goedkope
leningen voor energie-investeringen mogelijk voor particulieren en ook voor rechtspersonen met een
sociaal doel, w.o. sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s. We maken deze mogelijkheden beter
bekend bij onze bevolking, met een sterke informatiecampagne. We onderzoeken of we, bijvoorbeeld voor
bepaalde groepen, de overblijvende rente kunnen bijpassen, zodat mensen een gratis lening kunnen
krijgen om energie-investeringen te doen.



We onderzoeken de kosten voor het installeren van een biomassa-installatie in ons containerpark. Daarbij
kiezen we natuurlijk voor een duurzame brandstof, en dus niet voor ingevoerde pellets.



Gezinnen die niet de middelen hebben om te investeren in isolatie huren vaak de meest
energieverslindende woningen. Om deze mensen in energie-armoede vooruit te helpen, heeft Vlaams
minister Freya Van den Bossche het mogelijk gemaakt om jaarlijks 3.000 daken van slecht geïsoleerde
huurwoningen te isoleren. Ook hier ligt een grote rol weggelegd voor ons OCMW.



Het aanbod van minimumlevering van aardgas blijft gegarandeerd en wordt verder uitgebreid. Het
Evergems OCMW maakt hier te weinig gebruik van. Voor sp.a is dit een prioriteit.

1.3. Veilig het huis uit

Als Bart na een avondje stappen naar huis loopt, hangen er altijd wel wat ongure types rond. Ook zijn buurman,
die kleine kindjes heeft, is daar niet over te spreken. ‘Als je tegenwoordig niet beroofd wordt,’ zegt hij, ‘dan
word je wel van je sokken gereden. In onze straat kan je niet meer op je gemak rondwandelen.’ De roekeloze
chauffeurs wonen zelf dikwijls in een rustige straat, waar weinig auto’s komen en de kinderen op straat spelen.
Dat soort plekken hebben we meer nodig. Eigenlijk heeft iedereen daar recht op. Hoe kunnen we nog met de
buren kletsen als we onze deur niet durven uitkomen? De publieke ruimte is er voor iedereen, niemand zou er
bang hoeven te zijn.

Mensen als Bart en zijn buurman verdienen onze steun.
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Daarom moet iedereen zich veilig kunnen voelen op de plek waar zij of hij leeft, woont, school loopt of werkt.
Wie het voor iedereen verpest, pakken we zonder schroom aan.

Waarom?
Een veilig gevoel is het begin van alles. Wie zich niet veilig voelt, komt – vaak letterlijk – niet buiten. Daardoor is
onveiligheid een grote bedreiging voor het gemeenschapsgevoel.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Als je als samenleving de veiligheid niet garandeert, dan heerst het recht van de sterkste. Dat zullen we nooit
aanvaarden. Het recht van de sterkste is nefast voor de solidariteit tussen mensen en voor het
gemeenschapsgevoel. Daarom is het belangrijk om niet alleen de harde criminaliteit aan te pakken, maar ook
de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, overlast en andere toestanden die mensen bang maken. Wij willen een
samenleving bouwen op vertrouwen, niet op angst. Wie en wat angst zaait, pakken we zonder pardon aan.

Hoe pakken we dat concreet aan?


Politiemensen moeten makkelijk aanspreekbaar zijn, ook in minder acute situaties. Dat kan door
buurtgesprekken of individuele contacten met de wijkagent, of telefonisch met een duidelijke contactlijn
of via het internet.
o

Met politiecafés brengen we burgers en politie samen. Mensen komen in een informele sfeer samen,
om in kleine groepjes van gedachten te wisselen met de politie. Ze schrijven de resultaten van hun
gesprek op, structureren hun ideeën en maken duidelijke afspraken. Het gaat niet om
geïmproviseerde gespreksavonden: de politiecafés worden grondig voorbereid en begeleid. Het is
goed dat burgers en politie elkaar beter leren kennen, want je kunt maar vertrouwen hebben in
mensen die je kent.

o

We vergemakkelijken het contact tussen burger en politie via de moderne
communicatiemogelijkheden. We zorgen ervoor dat onveilige of verdachte situaties makkelijk via
telefoon of e-mail aan de politie gemeld kunnen worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de politie de
mogelijkheden heeft om gevolg te geven aan deze meldingen.



Bewakingscamera’s zetten we doordacht in, op plaatsen met een reëel veiligheidsrisico. We willen niet
evolueren naar een samenleving met een camera op elke hoek van de straat, maar bewakingscamera’s zijn
wel een belangrijk middel in de strijd tegen criminaliteit, zoals fysiek of seksueel geweld, ramkraken of
andere inbraken. En in de strijd tegen overlast. Het plaatsen van bewakingscamera’s op openbare plaatsen
is een verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, dat goed de voor- en nadelen dient af te wegen.



Intrafamiliaal geweld is ook voor lokale besturen een belangrijk veiligheidsprobleem. Daarom
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sensibiliseren we over deze problematiek, onder meer via algemene acties en schoolvoorstellingen.


We nemen deze problematiek ook op als thema in het overleg over opvoedingsondersteuning. Als lokaal
bestuur werken we intensief samen met de politie(-zone) en de hulpverlening om de problematiek van
intrafamiliaal geweld in onze gemeente aan te pakken. We sluiten daarover een samenwerkingsprotocol af
met alle betrokkenen.



Heel wat plaatsen waarop mensen zich ’s nachts onveilig voelen, zijn niet goed verlicht. Daarom maken we
er een prioriteit van om goede verlichting te voorzien, zeker op plaatsen die mensen als onveilig ervaren.



Knelpuntwandelingen zijn groepswandelingen in een buurt of wijk, waarbij de deelnemers nagaan wat de
omgeving onveilig maakt of wat hen een onveilig gevoel geeft. Na de wandeling maken de wandelaars een
inventaris op van de knelpunten. Ze denken samen na hoe ze deze knelpunten concreet kunnen verhelpen
en hoe ze daar zelf hun steentje toe kunnen bijdragen. Wie kan meedoen? Iedereen. Een algemene groep
buurtbewoners of een specifieke doelgroep, zoals senioren . De bedoeling is ook de buurtbewoners een
juist, objectief beeld te geven van hoe (on-)veilig hun buurt in werkelijkheid is. Zo gaat het
veiligheidsgevoel vaak al de goede kant op. De betrokkenheid van politie en bestuur zijn belangrijk om de
doorstroming en opvolging van de informatie over de veiligheidssituatie te garanderen.



Met fuifbegeleidingsteams houden we uitgaan veilig. Jongeren plegen niet alleen geweld in het
uitgaansleven, ze worden er ook door geraakt. sp.a gelooft in de kracht van jongeren om hun steentje bij
te dragen, zodat uitgaan leuk blijft.
o

Een fuifbegeleidingsteam is een groep jonge vrijwilligers die de organisatie van fuiven mee
voorbereiden. Ze geven de organisatoren concrete tips, zoals hoe de entree het best te organiseren,
hoe met bonnetjes te werken, enzovoort. Op de avond zelf houden ze mee een oogje in het zeil. Het
is belangrijk dat deze jonge vrijwilligers opleidingen krijgen en kunnen rekenen op professionele
ondersteuning vanuit de jeugddienst.



We gaan geweld, pesterijen en overlast aan de schoolpoort tegen. Bij de start en het einde van de
schooldag houdt de politie een oogje in het zeil.



Een veilige gemeenschap maak je samen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de veiligheid in de
gemeente en in de buurt.
o

Veiligheidsambassadeurs zijn inwoners die zich inzetten voor de veiligheid in hun buurt. Ze zijn extra
alert voor verdachte situaties, melden problemen, geven veiligheidstips aan de buurtbewoners,
nemen initiatieven om de buurt veiliger te maken en denken mee met gemeente en politie.



We gaan vandalisme tegen. Hoe de publieke ruimte er uitziet, heeft een sterke invloed op ons
(on)veiligheidsgevoel.
o

De strijd tegen vandalisme, wildplassen en ander sociaal onaanvaardbaar gedrag blijft prioritair voor
sp.a, meer met gemeentelijke administratieve sancties.

o

We werken ook preventief. Veel jonge daders hebben de neiging hun misdrijven te minimaliseren als
die gericht zijn tegen bijvoorbeeld scholen, supermarkten of het openbaar vervoer. In hun ogen zijn
er geen ‘echte’ slachtoffers. Ze schatten de concrete gevolgen van hun daden dan ook verkeerd in. In
samenspraak met preventiediensten, scholen en jeugdverenigingen wil sp.a vandalisme voorkomen
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met initiatieven die deze gevolgen een gezicht geven, bijvoorbeeld een film die de aangerichte ravage
en de reactie van de buurtbewoners toont.


Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect van een integraal veiligheidsbeleid.
Zie het hoofdstuk 1.5. Snel en veilig op weg.



Wanneer we een grootschalige activiteit met een veiligheidsrisico organiseren, stellen we bijzondere nooden interventieplannen op. De ervaring die we hierbij opbouwen, kunnen we doorgeven aan onze diverse
verenigingen.



We organiseren buurtbemiddeling. Buurtconflicten hebben een negatieve impact op het veiligheidsgevoel
en de levenskwaliteit in een buurt. De meerderheid van deze conflicten zijn deels te wijten aan gebrekkige
communicatie tussen buurtbewoners. Bij buurtbemiddeling leren conflicterende partijen met elkaar
communiceren en samen op zoek gaan naar een duurzame oplossing voor hun problemen.



Drugspreventie is voor sp.a-Evergem eveneens belangrijk. Drugpunt Evergem is één van de acht
intergemeentelijke drugpreventiediensten waar je terecht kan voor informatie, (ondersteuning bij)
drugpreventie, advies en begeleiding bij beginnende drugproblemen.

sp.a-Evergem vindt het belangrijk om iedereen (leerkrachten, ouders, trainers,…) te informeren over de
producten (alcohol, medicatie en allerlei illegale middelen), over het omgaan met drugs (als ouder,
leerkracht, vriend(in) van een gebruiker,…), over druggebruik in verschillende maatschappelijke settings
(op het werk, in de sportclub, de jeugdvereniging, het onderwijs). Een gewaarschuwd man is er twee
waard, daarom zijn drugpreventieprojecten belangrijk, ook op school.
Door actie te ondernemen kunnen drugproblemen voorkomen worden.

1.4. Nette, goed onderhouden buurten

Eddy en Marleen wonen al twintig jaar in de wijk. Elk jaar als het gesneeuwd of geijzeld heeft, strooien ze
plichtsbewust zout voor hun deur. Ze doen dat ook voor hun buurvrouw, want die is slecht te been, maar niet
voor de rest van de buurt, want zo kan je bezig blijven. Eigenlijk vinden ze dat iedereen dat zelf moet doen.

Verderop woont Katrien. Zij stoort zich elke dag aan de straat op weg naar haar werk: lege blikjes , flyers,
bierflesjes, condooms, hondenpoep, sigarettenpeuken, plastiek, enz… Katrien is telkens geïrriteerd om dit te
moeten aanschouwen. Dit is vies.

Mensen als Eddy, Marleen en Katrien verdienen onze steun. Een nette straat geeft ons een geborgen gevoel en
meer zin om buiten te komen. Bovendien hebben we toch ook graag dat ons huis proper is?
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Daarom vindt sp.a dat onze leefomgeving – de straat, wijk of buurt waarin we leven – goed onderhouden en
proper moet zijn. We zijn er ook van overtuigd dat we daar allemaal ons steentje toe kunnen bijdragen.

Waarom?
Een nette, veilige, uitnodigende straat, wijk of buurt, maakt dat mensen – letterlijk – het huis uit willen komen,
waardoor ze elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten. Daar ligt de sleutel voor een hechte en
stimulerende gemeenschap, waarin we samen zorg dragen voor de publieke ruimte.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
We onderscheiden ons hiermee van wie denkt dat de organisatie van onze publieke ruimte geen rol speelt in
de vorming een gemeenschap, of voor wie dit geen prioriteit vormt.

Hoe doen we dat?


We pakken sluikstorten en vandalisme krachtdadig aan.
o

Wie sluikstort of het leuk vindt om met vuilniszakken te voetballen, ruimt mee op. Bij kleine
overtredingen laten we mensen voelen wat ze gedaan hebben, via gemeenschapsdienst.

o

sp.a voert strijd tegen vandalisme, wildplassen en ander sociaal onaanvaardbaar gedrag. Dat doen we
onder meer met gemeentelijke administratieve sancties.

o


We pakken vervuilers streng aan.

We dragen zorg voor de stoepen en de buurt.
o

We blijven een prioriteit maken van goed onderhouden voetpaden. Dat doen we door, waar nodig,
voetpaden te herstellen of opnieuw aan te leggen. Om die herstellingen vlot te laten verlopen, vragen
we inwoners om ons snel te verwittigen bij problemen en richten we binnen de technische dienst een
snelle interventieploeg op, die kort op de bal kan spelen. Bv. de voetpaden in de Boomwijk te
Ertvelde, in Kerkbrugge, voetpad aan de Kluisstraat, Cardijnwijk te Sleidinge enz …..

o

We organiseren een ‘Ik-doe-mijn-stoep’-dag. Voor elke straat waarvan de bewoners meedoen,
voorzien we een kleine verrassing. De properste straat krijgt een prijs.

o

We maken mensen ervan bewust dat rolstoelgebruikers, mensen die blind zijn, senioren of ouders
met een kinderwagen heel wat hinder ondervinden in hun bewegingsvrijheid door verkeerd
geparkeerde fietsen, vuilniszakken of andere voorwerpen die niet thuis horen op een stoep. Dat doen
we met een sensibiliserende actie.

o

We starten een meldpunt op om dergelijke problemen te inventariseren en aan te pakken. We
roepen bewoners op te helpen de buurt netjes te houden en ons op de hoogte te brengen van
onveilige of vuile situaties. We maken dat dat makkelijk kan, via de telefoon of via e-mail, of via het
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uploaden van foto’s op een website. We doen zo snel mogelijk iets met elke melding.
o

We onderhouden onze speelpleinen en openbare pleintjes.

o

Waar mogelijk, organiseren we sociale-economieprojecten om buurten en straatmeubilair netjes te
houden. Mensen die moeilijk werk vinden of niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt,
kunnen zo toch hun eigenwaarde behouden – want ze zijn aan het werk – en iets nuttigs doen voor
onze hele gemeenschap.

o

We verbeteren structureel stukjes publieke ruimte die er lelijk, vuil of onaf bij liggen, of waar het
gewoon nog niet gezellig genoeg is. We gaan daarvoor op zoek naar innovatieve ideeën.



We voorkomen afvalhinder bij evenementen.
o

Bij evenementen zetten we extra verplaatsbare vuilnisbakken in, om afvalhinder te voorkomen.

We bestrijden leegstand en verkrotting. Wij moeten blijvend aandacht besteden aan de kwaliteit van de
woningen in onze gemeente. We gaan na of de bestaande reglementering moet aangepast worden. Op heden
worden drie inventarissen bijgehouden en evenveel belastingen geheven. Het betreft :
1. Inventaris ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen (50% gemeentelijke opcentiemen op de
Vlaamse heffing).
2. Inventaris leegstaande bedrijfsgebouwen (0% gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing)
3. Inventaris leegstaande woningen en gebouwen (gemeentelijke heffing)

1.5. Snel en veilig op weg langs goed onderhouden infrastructuur
(ruimtelijke ontwikkeling, openbare werken en mobiliteit)

Op tijd op het werk geraken is voor Griet en Geert een hele uitdaging. Ze werken allebei in Brussel en gaan met
de trein werken. Dat die vaak te laat is, daar kan een lokaal bestuur niets aan doen. Maar Griet en Geert
moeten ook op tijd in het station geraken, een paar kilometer verderop. Met de auto lukt dat niet, want die is
te duur.. Met de fiets dan maar. Dat is nog gezond ook, als je de uitlaatgassen niet meerekent. En als je de rit
overleeft, zegt Geert, want ik ben vandaag alweer bijna aangereden. Een veilig fietspad of een snelle
alternatieve fietsroute is dus welkom.
Anja is elke ochtend doodsbenauwd als haar kinderen de deur uit gaan. Ze wonen in een rustige woonwijk,
maar toch racen er soms auto’s voorbij,. Anja heeft, sinds ze weer werkt, echt de tijd niet om de kinderen nog
naar school te brengen. Liese is dertien en kan best wel alleen stappen, maar Giovanni is nog maar acht. Elke
keer denkt Anja bij zichzelf: als ze maar heelhuids aankomen.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Mensen als Griet, Geert en Anja verdienen onze steun.
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Daarom ijveren we voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. We volgen het
STOP-principe: eerst stappen, dan trappen (de fiets), dan openbaar vervoer en dan pas de personenwagen.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Als we de mobiliteit niet sturen en geen komaf maken met ‘koning auto’, dan geldt in het verkeer, meer dan
waar ook, de wet van de sterkste en van de stilstand. Wij aanvaarden dat niet. Iedereen is ooit een zwakke
weggebruiker. Iedereen is er dan ook bij gebaat dat zwakke weggebruikers de openbare ruimte terug krijgen.
Iedereen wil snel en veilig geraken waar zij of hij wil zijn. Daarom geven we voorrang aan vervoer dat dit
mogelijk maakt.

Hoe pakken we dat aan?


sp.a-Evergem ijvert voor een herziening van de huidige openbaar vervoerslijnen omwille van de gevoelige
uitbreiding van een aantal woonkernen (bv. Belzele, waar geen enkele buslijn is).



De openbaar vervoersmaatschappijen stimuleren we tot een betere dienstverlening die ook meer gericht
is op het woon/werkverkeer.



De openbaar vervoersmaatschappijen stimuleren we tot een betere dienstverlening die ook meer gericht
is op het woon/werkverkeer.



Het gratis openbaar vervoer uitbreiden tot 16-jarigen i.p.v. tot 12-jarigen



Maximum behoud van de open ruimte: De huidige natuur-, bos- en landbouwgebieden dienen we juridisch
maximaal te beschermen en uit te breiden. sp.a wenst het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan
aangepast te zien aan de huidige noden van de Evergemnaren.



Een zorgvuldige en kwaliteitsvolle ruimtebesteding door het stimuleren van een meervoudig (gezamenlijk )
gronden- en gebouwengebruik.



Uitbouwen van een kwaliteitsvol en geïntegreerd openbaar domein in het Kasteel van Wippelgem met
een groter aanbod voor recreatie.



Wanneer een RUP herbekeken wordt moet de omgeving betrokken worden bij de uitwerking ervan.
Bv. RUP Zwartestraat. Zeker wat lokale ruimtelijke ordening betreft, is participatie van de bewoners
belangrijk. Het is niet altijd evident om gebieden met verschillende ruimteclaims, zoals voor natuur,
recreatie of jeugd, in te richten. Daarom moet participatie al deel uitmaken van het ontwerpproces. Dat
leggen we verder uit in het hoofdstuk 5.1. Betrokken bij Evergem
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We brengen de kwaliteit van de bestaande voetgangersvoorzieningen nauwgezet in kaart (voetpad,
voetgangerszones, woonerven en speelstraten) en verbeteren ze.



We behouden de toelagen voor fietsvergoedingen voor het gemeentelijk personeel, OCMW en politie. We
moedigen ondernemingen aan om hetzelfde te doen.



In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin ‘leven’ belangrijker is dan
‘verplaatsen’ het statuut van zone 30, woonerf of voetgangerszone. Het dorpscentrum maken we autoluw
door voldoende parkeerruimte in de ruimere omgeving te voorzien. Bv. de nieuwe parking aan het WZC
Ter Caele.



We breiden de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in het ontplooien van een
fietsnetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is. (bv de afkoppeling
Hindeplas fase 2 waarin het fietspadennetwerk Droogte wordt vastgelegd en de verschillende Trage
Wegen).



We plaatsen fietskluizen waar nodig. Een fietskluis is een afgesloten ruimte of hok waarin je een fiets veilig
kunt opbergen bv aan het station of aan de eindhalte van de tram. Vooral in kleine woningen en
appartementen zijn fietskluizen een handige oplossing. Zo stimuleren we iedereen, ook wie geen tuin of
garage / box heeft om zich met de fiets te verplaatsen. De aanpassing van de bouwverordening kan
hiervoor een oplossing bieden.



We stellen een fietsambtenaar of verantwoordelijke aan. Die verzorgt de communicatie met onze
inwoners over het fietsbeleid, maakt een prioriteit van het bouwen van fietsstallingen en waakt erover dat
fietsers zich veilig kunnen verplaatsen.



Als we wegenwerken organiseren, doen we dat met zo weinig mogelijk hinder voor alle
verkeersdeelnemers.
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We onderzoeken hoe meer vrachtwagensluizen geplaats worden waar nodig bv. in Kerkbrugge,
Langerbrugge.



We verplichten aan ontwikkelaars om vrachtwagenparkeerplaatsen te voorzien in de industriezones
bv. De Grote Nest.

We vergroten de mobiliteit van jongeren:


Kinderen en jongeren moeten zelf kunnen kiezen hoe ze zich verplaatsen. Liefst op een veilige en zo
zelfstandig mogelijke manier, niet alleen van en naar plekken die voor hen zijn ingericht, maar evengoed
naar de winkel om de hoek of een fuif in de buurt.



De politie bestendigt de samenwerking met alle scholen in Evergem om veilig naar school te gaan
(fietskeuring...), in nauwe samenwerking met de ouders.



We besteden extra aandacht aan veilige voetgangers- en fietsroutes naar school.



We herwaarderen bijkomende Trage Wegen, zoals de VW 3.34 – Hoekskenkerkwegel ; VW 2.36Tereeckschenkerkwegel en de VW 3.57-Volpensweegschekerkpad reeds zijn uitgebouwd of zullen
opstarten. Dit alles op een heel veilige manier.

We vergroten de mobiliteit van mensen met een handicap:


We voorzien verdere uitbouw van de Minder Mobiele Centrale voor personen met een handicap, ouderen
en zieken. We houden de tarieven daarbovenop betaalbaar en komen tussen in de verzekeringspremies en
toegangsgelden. Daarvoor zetten we nieuwe vrijwilligers en vervoerscheques in.



We voorzien genoeg en voldoende brede parkeerplaatsen voor personen met een handicap en laten de
politie streng toezien op de naleving van de regels met betrekking tot deze parkeerplaatsen.
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1.6. Een groene en duurzame omgeving

Maxime heeft al jaren een koersfiets. Voor hem is het ideaal dat zijn ouders naar zo’n groene omgeving zijn
verhuisd, zodat hij elke zondag een andere route kan ontdekken. Tijdens de week laat hij de fiets staan, maar
gaat hij wel af en toe joggen aan de Hoge Wal. Maxime kan zich gewoon niet voorstellen hoe het zou zijn om
geen natuur in de buurt te hebben. Of als die zou verdwijnen.

Van de natuur kunnen genieten is een basisrecht. Mensen als Maxime verdienen onze steun.

Daarom creëren we een groene buurt, waar het aangenaam is om te wonen en die een antwoord biedt op
moderne uitdagingen zoals de klimaatverandering of de uitputting van grondstoffen.

Waarom?
De mondiale klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan met onze
energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade enorm. Ook economisch.
Bovendien betekent zorg dragen voor het leefmilieu in de buurt ook een aangename omgeving om te wonen.
Door vandaag aandacht te hebben voor groen, door geluids- of lichthinder te beperken en beter om te gaan
met afval, kunnen we ook morgen nog van onze buurt genieten.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Vooruitgang in economie en in ecologie kunnen niet zonder elkaar. Leefmilieu en natuur hoeven niet
ondergeschikt te zijn aan economische activiteit. Een eenzijdige focus op economische ontwikkeling legt een
hypotheek op onze toekomst. Tegelijk hoeft zorgen voor het milieu niet te betekenen dat we aan comfort
moeten inboeten. Onze welvaart gaat er niet op vooruit als we de draagkracht van onze aarde systematisch
overschrijden, ook al groeit ons BBP. Ooit betalen we de prijs. Economische vooruitgang zal daarom duurzaam
moeten zijn.

Hoe pakken we dat aan?


De overheid geeft het voorbeeld.
o

We blijven de openbare ruimte onderhouden zonder gebruik te maken van chemische middelen,
zoals nu reeds het geval is.

o

We nemen milieucriteria mee bij openbare aanbestedingen.
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o

Een duurzaam evenementenbeleid streven we na door organisatoren te sensibiliseren en door hen
normen op te leggen voor afval of watergebruik.

o

We verhogen de energie-efficiëntie van gebouwen van de gemeente en streven naar passieve
nieuwbouw.

o

We introduceren een vegetarische dag in gemeentelijke scholen en gemeentediensten, om mensen
en jongeren te doen nadenken over de herkomst van vlees. Want (vaker) vegetarisch eten levert heel
wat voordelen op: het is klimaatvriendelijker, gezonder en goedkoper.



We herwaarderen depressiezones alwaar vaak vervuilde of slecht onderhouden grachten voorkomen



Het is onze taak om mensen te informeren en sensibiliseren over de gevolgen van sluikstorten of het
weggooien van sigarettenpeuken, maar ook om mensen goede ideeën te geven over bijvoorbeeld
duurzaam bouwen en verbouwen.



Groen en ademruimte zijn een basisrecht.



We maken het containerpark opnieuw goedkoper en onderzoeken om het containerpark om te bouwen
tot een recyclagepark. Zo brengen we kostbare grondstoffen op een zinvolle manier opnieuw in omloop.



We blijven investeren in waterzuivering. Zeker in landelijk gebied is het noodzakelijk elke inwoner aan te
sluiten op het rioleringsstelsel, of op kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.



Meer dan een kwart van de Vlaamse inwoners zegt dat lawaai hen hindert. Gemotoriseerd transport is de
belangrijkste oorzaak, maar ook lawaai door recreatie of burengeluid. Lawaaihinder kan leiden tot
slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziektes. Bovendien daalt vastgoed in gebied met lawaaihinder
in waarde.
o

We plaatsen geluidswerende schermen langs de R4, indien nodig in overleg met andere gemeenten
en het Vlaams Gewest. Groenschermen koppelen het nuttige aan het aangename.

o

Bij de aanleg van nieuwe mobiliteitsprojecten nemen we geluidswerende maatregelen. Dat doen we
met een ondertunneling (bv. onder de Christoffelweg om de verbinding te maken tussen de
Bibliotheekstraat en de Spoorwegstraat), of met fluisterasfalt.



Sinds enkele jaren krijgen jeugddiensten en zelfs rechtbanken steeds meer klachten van buurtbewoners
over lawaaierige kinderen. Daar gaan we niet in mee. Zolang het de spuigaten niet uitloopt, hebben
kinderen het recht om te spelen. Ook buiten.
o

We sensibiliseren onze inwoners om de verdraagzaamheid tegenover spelende kinderen te
vergroten.

o

We zetten in op voldoende veilige en kwaliteitsvolle buitenspeelruimte voor kinderen, in overleg met
de brede jeugdsector en de buurt. We zoeken steeds naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.



De klimaatverandering plaatst ons voor twee uitdagingen. Om de effecten ervan te beperken, is het
enerzijds nodig onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Hoe we daaraan kunnen bijdragen, leggen we
uit in het hoofdstuk 1.2. Energiefactuur verlagen voor mens en milieu.
Anderzijds is het nu al nodig om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Deze gevolgen
verplichten ons vooral om onze waterhuishouding opnieuw te bekijken:
o

In dichtbebouwde gebieden doen we aan preventief waterbeheer. We doen dat door de weg die
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regenwater volgt in kaart te brengen en voldoende maar veilige buffers in te bouwen.
o

In ons nieuw gemeentelijk structuurplan onderzoeken we de gevoelige overstromingsgebieden en
kijken na of er wijken dienen te worden geschrapt.

o

We verbeteren de duurzaamheid van de wijk en hebben bij het bouwen van nieuwe wijken aandacht
voor het milieu. In een echt groene wijk is tot 40 procent van de oppervlakte groen. Zo’n wijk is
autoluw, met parkeerhavens aan de rand. Woningen verbruiken er weinig energie en regenwater
wordt er hergebruikt.

o

We gebruiken het advies van de watertoets om geplande projecten om te bouwen. De watertoets is
een studie die aangeeft waar we risico lopen op waterschade en hoe we die kunnen voorkomen.

o

We verbouwen bestaande grachtenstelsels, zodat ze regenwater langer bijhouden. Zo ontlasten we
de riolen.



sp.a Evergem is tegen de bouw van kerncentrales zoals bijvoorbeeld Borsele (Nederland). Elektriciteit
produceren we op een kernvrije manier.
Evergem = kernvrije gemeente!
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Bouwsteen 2  Samen staan we sterker

“Zo lang ik leef, maak ik deel uit van de toekomst.”
- Een oudere Evergemnaar

Mensen hebben elkaar nodig. Al is het maar voor een blik van herkenning, of een korte babbel. Niemand voelt
zich graag alleen. Allemaal willen we dat onze kinderen van zoveel mogelijk mensen iets bijleren en met andere
kinderen kunnen spelen. Iedereen heeft het recht op zijn eigen plek, om zich thuis te voelen en anderen te
ontmoeten. Alleen zo kunnen we elkaar vertrouwen.

2.1. Onbekend is onbemind

Katarina en Mark zijn een jaar geleden naar een nieuwe straat verhuisd, maar ze weten nog altijd niet hoe hun
buren heten. Hun kinderen spelen nauwelijks met de buurkinderen. Ze voelen zich eigenlijk niet echt thuis in
hun nieuwe straat. De buren hebben ook niet echt de kans om Katarina en Mark te leren kennen. Voor de
kinderen zijn er dan weer weinig plaatsen waar ze na schooltijd samen kunnen spelen. Er is gewoon weinig te
doen: op straat wordt nauwelijks gespeeld, er is geen sportclub, laat staan evenementen. Kinderen hebben ook
recht op sociaal contact, vinden Katarina en Mark.

Nathalie gaat wel eens met haar opa Bernard naar een wijkfeest in zijn buurt. Hij gaat niet graag alleen, dat
snapt ze wel. Zulke feesten vinden steeds vaker plaats, want het gemeentebestuur steunt ze. Nathalie ontmoet
er vaak nieuwe mensen en haar opa ook. Dat laatste vindt ze belangrijk: zolang hij niet geïsoleerd geraakt,
denkt ze, blijft hij sterker en gezonder. Niets zo erg als mensen die zich eenzaam voelen.

Mensen als Katarina en Mark, Nathalie en Bernard verdienen onze steun.

Daarom maken we dat mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten.
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Waarom?
Sociaal contact is een basisrecht. Bovendien bevordert sociaal contact het vertrouwen in een gemeenschap.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Een hechte gemeenschap is belangrijk. Samen geraken we sneller en beter vooruit.. Samenwerken is nodig,
maar dat lukt alleen als we ons ook een gemeenschap vóelen. Terwijl sommigen vinden dat iedereen alles maar
zelf moet doen, investeren wij in de lijm van de samenleving. Anders valt ze letterlijk uiteen.

Hoe pakken we dat concreet aan?
We maken dat mensen elkaar vaker kunnen ontmoeten in het publiek:


We stimuleren wijk- en buurtfeesten. Organisatoren kunnen rekenen op ruime ondersteuning door het
gemeentebestuur.



Nieuwkomers krijgen een peter of meter. Vrijwilligers (Buurtwerkers) worden per wijk aangesteld en gaan
van huis tot huis. Dat biedt vooral mensen een luisterend oor.



We leggen enkele vaste feestelijkheden per jaar vast, waarop de hele gemeente welkom is: bv. een
nieuwjaarsreceptie .



In de zomer organiseren we aperitiefmomenten.



In buurten of wijken waar extra aandacht voor de leefbaarheid nodig is, zetten we wijk- of buurtmanagers
in. Een wijk- of buurtmanager organiseert de samenwerking met alle betrokkenen rond bepaalde
problemen. Hij of zij vormt een schakel tussen de bewoners en het gemeentebestuur, de politie en andere
maatschappelijke organisaties, houdt de vinger aan de pols wat de leefbaarheid van de buurt betreft en
kan bemiddelen bij conflicten.



Een gemeentelijk ontmoetingscentrum biedt mensen die daar anders zelden de kans toe hebben de
mogelijkheid met elkaar te praten. De gemeente beschikt nu over drie goed uitgebouwde centra (Ter
gulden Celle, Hoeksken , Cardijnwijk) en in deze legislatuur moet er tenminste één bijkomen (bv. in
Ertvelde).



Elk jaar nodigen we alle ouders die dat jaar een kindje hebben gekregen uit voor een gemeentelijke
babyborrel.



Minstens een keer per jaar organiseren we op het gemeentehuis een modern kennismakingsmoment voor
nieuwe inwoners. Ze kunnen er kennismaken met de dienstverlening van hun gemeente, hun bestuurders
en elkaar.



We investeren in buurtwerk en jeugdopbouwwerk.



We stimuleren sociaal contact tussen personen met en zonder handicap. We betrekken personen met een
handicap, jong en oud, bij de vrijetijdsactiviteiten van lokale verenigingen. We geven extra subsidies aan
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verenigingen die inspanningen doen om personen met een handicap bij hun activiteiten te betrekken en
stellen hen de nodige infrastructuur ter beschikking.
We bouwen aan gemeenschappelijke buurtvoorzieningen in de publieke ruimte en ondersteunen
buurtprojecten:


We zoeken naar maatregelen om de wegen tijdens de winterperiode sneeuw- en ijsvrij te houden,
specifiek op de niet-prioriatire wegen. We bevorderen autodelen. Op een centrale plaats kan iedereen, na
inschrijving, een auto oppikken en weer terugbrengen voor de volgende gebruiker. Een zeer geschikte
partner hierin is de werkwinkel.



We helpen bewoners met ideeën voor de verbetering van hun buurt. Het kan gaan om een cultureel,
sociaal, informatief of fysiek initiatief, dat steun krijgt van flink wat buurtbewoners en het buurtleven ten
goede komt. We steunen deze initiatieven met advies, technische hulp, transport en, indien mogelijk,
financieel. “Kom op voor je wijk”



We stimuleren ruilnetwerken, zoals L.E.T.S. In een ruilnetwerk of lokale ruilkring wisselen mensen op
vrijwillige basis spullen, tijd, diensten en kennis uit. Dat kan gaan van het plakken van een fietsband tot
internetlessen of een boek dat je kan missen. Een eenvoudig en handig systeem van eenheden fungeert als
munteenheid.



We gebruiken ook alternatieve munten om bewoners te stimuleren in hun zorg voor elkaar, voor de buurt
en het milieu. Voor bepaalde gedragingen, zoals de straat vegen, zwerfvuil ruimen of een buurttuin
aanleggen of onderhouden, belonen we buurtbewoners met deze alternatieve munten. Daarmee kunnen
ze terecht bij lokale handelaars, of ze kunnen ze bijvoorbeeld inruilen voor gratis vuilzakken.

Het verenigingsleven vormt bij uitstek de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. We stimuleren dan ook een
divers verenigingsleven:


We moedigen scholen aan hun infrastructuur ook na de schooluren open te stellen voor iedereen,
bijvoorbeeld om cultuur te beleven of aan sport te doen.



We bieden een brede ondersteuning aan bestaande en toekomstige verenigingen.



We behouden ook de financiële en logistieke ondersteuning van deze verenigingen, en bouwen die, indien
nodig, uit.



We bouwen een multifunctionele infrastructuur uit in samenwerking met bestaande instellingen, die
diverse verenigingen kunnen gebruiken.( zie RUP Zwarte straat en RUP Reibroekstraat).
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2.2. Een plek voor iedereen

Sabine is erg blij dat Emma en Louis gewoon zelf naar de speeltuin om de hoek kunnen. De straat is veilig
genoeg en Sabine vertrouwt erop dat de buren een oogje in het zeil houden. Er zijn ook altijd wel andere
kinderen die zich komen uitleven. Elke ouder zou zoiets in de buurt moeten hebben, denkt ze, wanneer ze ’s
avonds twee stralende gezichten ziet en de kinderen honderduit vertellen over hun avonturen.
Emiel raakt wat minder goed te been, maar toch voelt hij zich nooit eenzaam. In de buurt komt een nieuw
buurtplein op wandelafstand, met bankjes waar hij naar de mensen kan kijken of een praatje kan slaan. Zijn
straat wordt misschien zelfs een zone 30. De bushalte is nu een echt bushok, dichter bij hem thuis. Daardoor
moet hij niet in de regen staan wachten wanneer hij zijn vrienden gaat bezoeken. Gelukkig staan we niet stil,
denkt Emiel, anders zouden mensen van mijn leeftijd er veel sneller op achteruitgaan.

Maarten en Leyla zijn sinds kort een koppel. Kalverliefde, zeggen hun ouders, maar ze zien elkaar graag. Thuis
spreken ze liever niet af. Gelukkig zijn er wel plekken waar ze elkaar kunnen zien zonder ouders in de buurt. De
bankjes op het speelplein of buurtplein zijn hun favoriet. Hun schoolvrienden hangen daar ook vaak rond. .
Mochten ze dat niet hebben, dan wisten ze echt niet waarheen en zagen ze elkaar veel minder vaak.

Al deze mensen verdienen hun eigen plek. Om elkaar te ontmoeten, om rust te vinden, om te leven, werken,
wonen, spelen en zichzelf te ontplooien.

Daarom richten we onze publieke ruimte zo in dat ze aan de noden van zoveel mogelijk mensen
tegemoetkomt. We houden dus niet alleen rekening met de gemiddelde mens – die trouwens niet bestaat. Een
creatief ingerichte publieke ruimte daagt mensen uit, stimuleert hen en helpt maatschappelijke uitdagingen
aan te gaan. Kortom, we besteden veel aandacht en zorg aan de kwaliteit van onze publieke ruimte.

Waarom?
Een kwaliteitsvolle publieke ruimte is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze gemeenschap, zowel voor
bewoners als voor bezoekers. Ze maakt echt samenleven mogelijk.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Sommigen vinden dat de publieke ruimte een puur economische functie heeft. Voor ons is die economische
logica niet de enige maatstaf. Onze maatstaf is er ook één van maatschappelijke dienstverlening.
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Hoe pakken we dat aan?
We richten de publieke ruimte naar ieders noden en verwachtingen in:


We voorzien in elke buurt voldoende comfortabele bankjes.



We bouwen in elke buurt een speelelement voor kinderen. Meer in het algemeen richten we in de hele
publieke ruimte kindvriendelijke en speelse plekken in, met genoeg variatie. We helpen van
speelterreinen, scholen, sportinfrastructuur, speelbossen, jeugdlokalen, het jeugdhuis aantrekkelijke
plekken te maken, die inspelen op de behoeften van onze kinderen en jongeren.



We voorzien voldoende openbare toiletten, die zo veel mogelijk makkelijk toegankelijk moeten zijn voor
personen met een handicap.



We zorgen ervoor dat iedereen makkelijk de openbare toiletten kan vinden, via onder meer
bewegwijzering, logo’s en aanduidingen op stadsplannen.



We brengen de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en van openbare gebouwen in kaart. Waar
nodig verbeteren we ze.



We organiseren jaarlijks een speelstratenzondag, vergelijkbaar met de jaarlijkse autoloze zondag.



We voorzien plekken waar jongeren zich kunnen uitleven, op allerlei manieren : een voetbalplein, plekken
om rond te hangen, noem maar op.



We zetten in op trage wegen. Dat zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door nietgemotoriseerd verkeer. Het gaat om buurtwegen, voetwegen en kerkwegels. We blijven opteren voor
optimaal gebruik en onderhoud.



We maken een prioriteit van landschapszorg. Bij bouwvergunningen in het buitengebied verplichten we
een landschapsbedrijfsplan op te nemen in de stedenbouwkundige vergunning en een waarborg te
storten, die vrijgegeven wordt na realisatie van dat plan.

We richten de publieke ruimte creatief en stimulerend in:


We werken aan een echt speelbos en een geboortebos.



We creëren ‘speelweefsel’: plekken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren en die we met elkaar
verbinden. Speelterreinen, scholen, sportinfrastructuur, speelbossen, jeugdlokalen, het jeugdhuis zijn
voorbeelden.



Op dezelfde manier creëren we ‘groenweefsel’: we verbinden bestaande en nieuwe groene plekken met
voetgangers- en fietspaden.



We voeren de dialoog over de herbestemming van kerken. We brengen een breed gesprek op gang over
de toekomst van ons religieus erfgoed. Vanuit deze dialoog zoeken we naar een manier waarop dit erfgoed
een maatschappelijk relevante rol kan blijven spelen. sp.a pleit daarbij voor een meer polyvalente invulling
dan vandaag. Investeringen moeten in een algemeen beleidsplan vanuit het Centraal Kerkbestuur passen
in het algemeen gemeentelijk beleidsplan. Alternatieven moeten gezocht worden in samenwerking met de
gemeente. Bv. een opvangcentrum voor Kinderen In Nood te Langerbrugge. De erkende monumenten of
dorpsgezichten van de gemeente Evergem zijn Sleidinge, pastorie van Ertvelde, Dekenij van Evergem,
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kerkgebouw van Evergem en Stoepekapel

We richten de publieke ruimte zo in dat we er maatschappelijke uitdagingen mee aangaan:


Voor kinderen richten we een waterspeelplein in met een dubbele functie: als speelplein en als
waterreservoir. (bv. in RUP Zwarte straat)



Een zelfoogsttuin is een kleine moestuin die de gemeenschap ter beschikking stelt van de sociale economie
of sociale werkplaatsen. Mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, kunnen met hun organisaties zelf
verse groenten komen oogsten aan een symbolische prijs. Ze kunnen de groenten mee naar huis nemen of
in groep klaarmaken. Zo besteden we ook aandacht aan gezonde voeding en koken als gezamenlijke
activiteit (in samenwerking met Onderlinge Hulp).

2.3. Alles in de buurt

Een belangrijke reden waarom Katarina en Mark dit huis hebben gekocht, is dat alles dichtbij is. Op een paar
honderd meter is er een bakker, een slager, een kruidenier en een krantenwinkel. Er is zelfs een kapper en een
tandarts. Als Katarina en Mark iets ontbreken, kunnen ze snel te voet naar de winkel. Zo kunnen de kinderen al
eens een brood halen. Elke dag eten ze verse groenten, zonder met de auto naar de supermarkt te hoeven.
Bovendien maken de mensen, die hier hun boodschappen doen, het terras van het café op de hoek en de
buurt levendiger, als het niet regent tenminste.

De groentewinkel van Cecile floreert. Omdat ze hen bijna dagelijks ziet, kent Cecile veel van haar klanten
persoonlijk. Ze ziet ook vaak onbekende gezichten. Het is leuk om zoveel diverse mensen te zien passeren.
Sinds de gemeente de straat heraangelegd heeft en de buurt gezelliger gemaakt heeft, wandelen meer mensen
er doorheen. Dat doet de plaatselijke handelaars goed.

Een bloeiende en gezellige gemeenschap heeft een ruim aanbod aan plaatselijke winkels, cafeetjes en eet- of
zelfs slaapgelegenheden (Bed&Breakfast).

Daarom stimuleren we een diversiteit aan lokale handel en horeca.

Waarom?
We geven ondernemers de kansen om hun werk rendabel te maken. In lokale winkels kan iedereen snel
terecht, ook mensen die minder goed te been zijn. Bovendien creëert een levendige lokale economie
ontmoetingsplaatsen en -momenten.
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Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Als alleen de vrije markt speelt, verdwijnen kleinere handelaars of krijgen ze het heel moeilijk. Diversiteit
stimuleren is de enige manier waarop ze het hoofd kunnen bieden aan megaketens.

Hoe maken we dat waar?
We geven lokale ondernemers de kansen om hun marktbekendheid te vergroten:


We promoten en geven ruimte aan lokale markten. We werken aan een breed en gevarieerd aanbod op
deze markten, door een diverse keuze van standhouders.



Een boerenmarkt tijdens bv de paasmarkt in Evergem promoot gezonde, milieuvriendelijke en lokale
producten.



Voor handelszaken voeren we “kortparkeren” in. Zo kunnen meer klanten even hun wagen kwijt.



Er worden tijdelijke bewegwijzeringsbordjes voorzien, indien dorpskernen worden afgezet voor grote
festiviteiten, zodanig dat de lokale handelaar (bakker, apotheker enz …) slechts een minimale last
ondervinden.



Een betere bewegwijzering helpt klanten (en leveranciers) snel te vinden wat ze zoeken.



We organiseren regelmatig ontmoetingsdagen, waarop geïnteresseerde starters in contact komen met
ervaren ondernemers, waarop de schepen van economie nieuwe initiatieven komt toelichten, waarop
eventuele problemen op tafel komen. Dergelijke ontmoetingen scheppen een sfeer van vertrouwen tussen
ondernemers en ons gemeentebestuur. Dat komt de lokale verankering van bedrijven ten goede.
“Evergem meets business”



We organiseren een land- en tuinbouwbeurs met gemeentelijke ondersteuning.



Driejaarlijkse organisatie van een Evergemse Openbedrijvendag.



We blijven de eindejaarsactie ondersteunen op gemeentelijk niveau in samenwerking met Unizo of andere
organisaties.



We ondersteunen de lokale middenstand en informeren op maat van de ondernemers en bieden
bescherming aan de buurt- en detailhandel door het beperken van de inplantingen door grote
handelsketens.



Beginnende starters ondersteunen we intensief en helpen we bij het uitbouwen van hun professioneel
werk.



We voeren een vestigingspremie in. Deze premie wordt enkel verleend voor kwaliteitsvolle handelszaken
waarvan de aanwezigheid gewenst is binnen het gebied ( gebied is kernwinkelgebied en dorpskernen voor
buurtwinkels). Medische, paramedische en vrije beroepen komen niet in aanmerking.



De Adviesraad Lokale Economie evalueert maandelijks de economische barometer samen met de
gemeente.
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Lokaal ondernemen kan rendabel én aangenaam zijn. Bereikbaarheid en een aangename winkelomgeving zijn
van levensbelang:


We verfraaien de dorpskernen als het nodig is.



Een goede bereikbaarheid is van vitaal belang voor lokale ondernemers en horeca. We houden daarmee
rekening bij het uittekenen van ons parkeerbeleid.



Wanneer een handelszaak gelegen is in een gebied waar openbare werken aan de gang zijn, doen we extra
inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken en betrekken we de handelaars bij de
voorafgaande besprekingen van de werken en tonen de noodzaak aan. De periode van kleine openbare
werken worden vastgelegd in overleg met de middenstand en de meest geschikte periode wordt gebruikt
voor de uitvoering van de werken.
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Bouwsteen 3  Werken voor welzijn

“Werken moet lonen.”

“We zullen altijd opkomen voor wie niet kán werken.”

Voor ons moet iedereen bijdragen naar eigen vermogen. Dat is niet alleen rechtvaardig, het is ook nodig om als
gemeenschap vooruit te geraken. Als je werkt moet dat lonen, ook als je kinderen hebt. We creëren werk in de
buurt. Wie niet wil bijdragen, geven we een duwtje. Maar wie niet kán bijdragen, omdat hij te jong, te oud of te
ziek is, vangen we op en gunnen we een comfortabel leven.

3.1. Iedereen aan het werk, werk voor iedereen

Marianne is alleenstaand en werkt niet. Op internet leest ze dat mensen dat niet pikken. In de winkel hoort ze
dat sommigen ‘mensen die niet willen werken’ profiteurs zijn. Wat niemand Marianne ooit gevraagd heeft, is
waarom ze niet werkt. Ze is net zes maanden ziek geweest en totnogtoe zijn geen van haar sollicitatiebrieven
beantwoord. Elke dag verstuurt ze er minstens één, maar er zijn maar weinig bedrijven meer in de buurt.
Mensen stoppen mij in een hokje, denkt Marianne. Ze zijn kwaad op diegenen die het voor iedereen
verbrodden, die wel kunnen werken maar het niet willen. Ze kosten ons allemaal geld. Marianne heeft gelijk.
We kunnen ons sociaal vangnet maar betaalbaar houden als iedereen die kan bijdragen, werkt en bijdraagt
naar eigen vermogen. Maar dan moet er ook werk zijn voor mensen als Marianne.

Naast de winkel van Sonia staat een pand al maanden leeg. Van een van haar vaste klanten hoort ze dat de
mensen die daar een winkel willen openen, op een ‘administratieve muur’ botsen: dat ze de papieren maar
niet in orde krijgen om hun zaak te beginnen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
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In de stad heeft Sarah kleine herstellingen laten doen in een sociale werkplaats. ‘Ver van de arbeidsmarkt’
noemen ze zo’n werkplaats. Mensen die niet zomaar elke job aankunnen, of die niet kunnen gaan solliciteren
kunnen terecht in de sociale economie. Ze vindt het mooi dat ook die mensen ingeschakeld worden en zich niet
overbodig hoeven te voelen. Iedereen moet de kans krijgen te werken, vindt ze. Zo kan iedereen doen met zijn
leven wat hij wil, in alle waardigheid.
Daarom geven we Marianne meer kansen om een job te vinden, liefst in eigen streek. Mensen die moeilijk aan
werk geraken, blijven we steunen, zodat ook zij aan de slag kunnen en Sarah kan bij de sociale werkplaats
terecht. Voor ondernemers maken we het dan weer makkelijk om hun droom te verwezenlijken en boven
water te blijven.

Waarom?


Een eigen inkomen voor zoveel mogelijk mensen is de basis van betaalbare welvaart en welzijn. Werk geeft
mensen de kans om zich beter in een gemeenschap te integreren en zichzelf te ontplooien. Werkloosheid
terugdringen door kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid blijft voor sp.a dan ook een prioriteit.



Als lokale overheid kunnen we plaatselijke werkgelegenheidsproblemen en -kansen het best inschatten.
Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken lokale partners en in overleg met
de VDAB, kan extra aandacht schenken aan kansarme groepen. De Evergemse Werkwinkel is hierin een
uitstekend voorbeeld.



Zelfstandig ondernemen is een bron van creativiteit en vooruitgang, en creëert jobs.

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

Hoe pakken we dat aan?
We activeren werkzoekenden en geven werknemers en werkzoekenden de competenties en vaardigheden die
ze nodig hebben op de lokale arbeidsmarkt.


We brengen de ondernemingswereld, het plaatselijk onderwijs en de VDAB met elkaar in contact. We zijn
daarvoor aanwezig in de lokale werkwinkel en in het subregionale overleg. We gebruiken deze
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samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs die lokaal
gemakkelijk te vinden zijn. Het gemeentelijk werkgelegenheidsplan moet verder uitgebouwd worden.


We helpen langdurig werklozen en mensen met een leefloon op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van
hun mogelijkheden. De gemeente en het OCMW sluiten daarvoor samenwerkingsverbanden af met de
VDAB en andere gespecialiseerde organisaties.



We werken de drempels weg die de stap naar een job in de weg staan: taalkennis, psychosociale of
financiële problemen.

We zorgen voor een goed investeringsklimaat voor ondernemers en bedrijven in Evergem.


We bieden mensen die met een eigen handelszaak willen beginnen, via het nieuwe ondernemingsloket,
deskundige informatie en advies waarmee ze hun plannen kunnen realiseren en hun kansen op succes
kunnen verhogen. Dat doen we in samenwerking met de lokale afdelingen van Unizo en Voka e.d.m.…



We geven onze bewoners bij bepaalde gelegenheden, zoals huwelijken, gouden bruiloften of 100jarigenvieringen, geschenkbonnen die ze kunnen gebruiken bij lokale winkeliers.



We zetten in op duurzame bedrijventerreinen, met aandacht voor materiaalkringlopen en afvalbeheer,
hernieuwbare energievoorziening, ecologische infrastructuur, waterbuffers en collectief vervoer.



We zorgen ervoor dat bestaande handelszaken en horeca kunnen groeien. Hoe we dat doen, leest u in het
hoofdstuk 2.3. Alles in de buurt.



Elke Evergemnaar zonder discriminatie moet duurzaam aan het werk, met bijzondere aandacht voor
ouderen, jongeren, mensen met een handicap, allochtonen en laaggeschoolden.



Elke Evergemnaar zonder discriminatie moet duurzaam aan het werk, met bijzondere aandacht voor
ouderen, jongeren, mensen met een handicap, allochtonen en laaggeschoolden.



We willen de link tussen de onderwijsinstellingen en het (lokale) bedrijfsleven versterken en zoeken naar
alternatieven voor wie op de reguliere markt te makkelijk uit de boot valt.



Jonge zelfstandige ondernemers en duurzame kleinschalige land- en tuinbouwbedrijven gaan we maximaal
ondersteunen.



We stellen een globaal plan op voor de ontwikkeling van de huidige en potentiële ambachtelijke en kmozones.

De gemeente moet de ontwikkelingen in de kanaalzone van nabij volgen en een nieuw economische groei
mede ondersteunen:


daarvoor moeten we volwaardig lid zijn van het havenbestuur



ondernemingsvriendelijke acties ondernemen



onze eigen ligging promoten aan de haven



grote bedrijfsterreinen moeten bij voorkeur toegewezen worden aan ondernemingen die tewerkstelling
creëren: de toegevoegde waarde zit hem in het aantal meer arbeidsplaatsen per vierkante meter



we stimuleren binnen de bedrijfskernen de uitbouw van kinderopvanginitiatieven in samenwerking met de
private sector, Kind en Gezin en het OCMW
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fietsvriendelijke centrale zones in de haven voorzien

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


We maken een meerjarenplanning en een duidelijke visie op in de sociale economie in Evergem voor
sommige doelgroepen van werkzoekenden, die het echt nodig hebben om verder te kunnen.



We bouwen bruggen tussen de sociale economie en de reguliere economie om doorstroming van deze
doelgroepen mogelijk te maken..



We concentreren de sociale economie op lokale maatschappelijke noden (dit heet een lokale
diensteneconomie). Denk aan klusjesdiensten, aan het onderhoud van de publieke ruimte, aan sociale
restaurants, of aan kleine ingrepen die de woningen van bejaarden veiliger, comfortabeler en
energievriendelijker maken.



We creëren meer kansen voor eenoudergezinnen, via aangepaste tewerkstellingsinitiatieven en sociale
economieprojecten.



De sociale economie – waarbij beschutte en sociale werkplaatsen horen – geeft ook werk aan personen
met een handicap en aan mensen met een psychosociale problematiek. We steunen deze projecten, en
schakelen de werkplaatsen in bij lokale overheidsopdrachten. Denk aan het onderhoud van parken, van
groen, van de publieke ruimte en van sportinfrastructuur. De bestaande initiatieven , zoals met De Sleutel
voor het onderhoud van de begraafplaatsen, Den Dries voor de bibliotheek en Sport, wensen we dit uit te
breiden naar andere gemeentelijke diensten (zoals de groendienst).

We maken de combinatie van werken en een gezin makkelijker.


We voorzien een afdoend aanbod aan betaalbare en aantrekkelijke kinderopvangmogelijkheden. Meer
uitleg hierover vindt u in het hoofdstuk 3.2. Betaalbare kinderopvang in de buurt.



We werken mee aan vlot openbaar of gemeenschappelijk vervoer naar de werkplaats. Meer uitleg hierover
vindt u in het hoofdstuk 1.5. Snel en veilig op weg.

3.2. Betaalbare kinderopvang in de buurt

Voor Danny is elke dag een gevecht tegen de tijd. Om kwart over vijf komt zijn trein aan en om zes uur sluit de
kinderopvang. Cindy kan de kinderen niet ophalen, want ze werkt in shiften. Cindy en Danny willen meer tijd
voor hun kinderen. Een crèche dichterbij huis zou hen al enorm vooruithelpen – nu moeten ze telkens zes
kilometer ver – maar daar vonden ze geen plaatsje vrij.
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Mensen als Danny en Cindy verdienen onze steun. Ze moeten hun kinderen zonder zorgen aan iemand kunnen
toevertrouwen terwijl ze gaan werken en daarbuiten zoveel mogelijk tijd met hun gezin kunnen doorbrengen.
De verdeling van de tijd tussen werk en gezin is voor steeds meer mensen een probleem en verdient eindelijk
een oplossing.

Daarom maken we werken makkelijker combineerbaar met een gezin. We voorzien voldoende kwalitatieve
kinderopvang, en voorzien bijkomende sociale correcties.

Waarom?


Als lokaal bestuur kunnen we een absolute meerwaarde betekenen voor werkende ouders door voldoende
kwalitatieve kinderopvangplaatsen aan te bieden. Evergem maakt hier al enkele jaren een prioriteit van,
zodat inwoners van Evergem makkelijker hun werk en privéleven met elkaar kunnen combineren. Ook in
de toekomst blijven we werken aan voldoende kinderopvang voor elk gezin.



Elke ouder verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen hebben het recht om in comfortabele,
stimulerende omstandigheden op te groeien. We beschouwen kinderopvang dan ook als een basistaak van
de lokale overheid en voorzien hiervoor de nodige financiële middelen – ook als er onvoldoende Vlaamse
subsidies voorhanden zijn.



We zoeken verder naar nieuwe moderne middelen voor een kwalitatieve kinderopvang en stoppen de
ouderwetse fiches zo snel mogelijk weg en stappen zo snel mogelijk over naar een geautomatiseerde
verwerking van de administratie om tijd te kunnen maken voor de kinderen.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
In tegenstelling tot anderen vinden wij niet dat het niet alleen de taak is van de Vlaamse overheid om
voldoende aanbod aan kinderopvang te creëren, of dat iedereen maar zijn plan moet trekken en zelf de opvang
van zijn kinderen moet organiseren.

Hoe doen we dat?
We leggen de klemtoon op het vinden van opvang van baby’s en peuters in de buurt, de kwaliteit van
naschoolse opvang, en de opvang van kleuters, kinderen en tieners in de schoolvakanties.

We zorgen voor meer kinderopvang en speelmogelijkheden:


We verhogen de kans om snel een opvangplaats te vinden. We coördineren een toegankelijk en flexibel
aanbod, moedigen bestaande initiatieven aan en vullen leemtes op.
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Het bestaande systeem van de voor- en naschoolse kinderopvang, waarbij elk kind van Evergem kan
deelnemen aan een goede kinderopvang in de verschillende scholen blijft behouden. Er komt geen
reservatiesysteem. Elk kind heeft recht op opvang, is onze leuze !!



We maken een prioriteit van voldoende buitenschoolse opvangplaatsen.
o

In Evergem kunnen kinderen in de naschoolse opvang van de gemeente terecht, zowel in
gemeentescholen als in de scholen van het vrij onderwijsnet.



We vergeten niet dat ook jonge tieners in vakantieperiodes ergens terecht moeten kunnen. Daarom
combineren we de naschoolse opvang met speelpleininitiatieven in de grote vakantie. Jongeren kunnen
ook terecht in de diverse sportkampen, waarvoor de gemeente met private initiatieven samenwerkt.



We spreiden de kinderopvanginitiatieven over de verschillende buurten/deelgemeentes met nood aan
kinderopvang. We centraliseren de kinderopvang in de gemeenteschool van Evergem, de gemeenteschool
van Sleidinge en de Hoge Wal, enkel voor die periodes waarin de nood aan opvang lager ligt. Zo sparen we
onnodige personeelskosten uit en garanderen we de opvang voor ouders tijdens de vakantieperiodes.



De centrale opvanglocatie in Ertvelde (Hoge Wal) is dringend aan vernieuwing toe of moet een nieuwe
locatie krijgen (zoals in de Regenboog, de Vrije Basischool in de Lindenlaan of andere …)



We maken het vinden van kinderopvang efficiënter. We stemmen kinderopvang en vrijetijdswerking voor
kinderen – gemeentelijke én private initiatieven – beter op elkaar af. Ouders moeten terecht kunnen bij
één fysiek loket of digitaal loket, dat alle informatie over het opvangaanbod, de vrije plaatsen en de prijzen
verzamelt en een overstap tussen diverse initiatieven makkelijker maakt.



We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de speelpleinwerking verder kwalitatief uit te bouwen
naar alle leeftijden toe.



Het aanbod van de speelpleinwerking moet verruimd worden tijdens de vakantieperiodes, bv.
voetbalkampen, taalstages, heksenkampen enz …



Voldoende professionele ondersteuning is noodzakelijk vanuit de jeugddienst zowel op logistiek als
inhoudelijk vlak tijdens de zomer zelf en ook tijdens het schooljaar.



We voorzien voldoende financiële middelen om in onze drie werkingen een divers aanbod van
speelmogelijkheden aan te bieden aan de kinderen en de kwaliteit hoog te houden.

We maken kinderopvang beter betaalbaar:


Dankzij sp.a-Evergem betalen gezinnen voor de opvang van hun kinderen per begonnen half uur. Zo
betalen ouders die hun kind 20 minuten in de opvang laten een eerlijke prijs voor de opvang. De factuur
voor kinderopvang daalt hierdoor aanzienlijk, waardoor ouders het uitgespaarde geld voor andere
doeleinden kunnen gebruiken. Dit moet nog aantrekkelijker gemaakt worden.



We ondersteunen private initiatieven die speelpleinwerking aanbieden. Dat kan met een premie, of op
andere manieren. Bijvoorbeeld door opvanginitiatieven voor baby’s en kleuters materiaal aan te bieden,
zoals jaarlijks een aantal gratis vuilniszakken. Of door hen te ondersteunen bij de screening van
brandveiligheid en het behalen van de nodige attesten.
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We steunen elk gezin bij een geboorte of adoptie, of vrijwilligers of familie die mantelzorg verlenen aan
kinderen in hun buurt. De huidig geboortepremiestelsel wordt verfijnd en de bedragen worden verhoogd.
Omdat er zeer diverse noden zijn, gaat het noodgedwongen om beperkte bedragen.

We werken aan een betere kwaliteit van kinderopvang:


We bevorderen de kwaliteit van buitenschoolse opvanginitiatieven. Daarvoor gaan we samenwerken met
lokale sport- of cultuurverenigingen.



We investeren in moderne en comfortabele opvanginfrastructuur en bijkomend personeel, waar nodig.



Elke kinderopvang moet toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, ook in de vakantieperiodes in
de drie bestaande centrale locaties in samenwerking met VZW SPEES, en gespecialiseerde verenigingen.



Kinderopvang en speelpleinwerking is in de eerste plaats een dienstverlening voor de bevolking van
Evergem als antwoord op een steeds toenemende vraag naar opvang en speelbehoefte. Deze
dienstverlening, met de animatorenwerking SPEES, willen we graag kwalitatief houden en verder
uitbouwen.



We informeren gezinnen over lokale initiatieven die opvoedingsondersteuning, onderwijsbegeleiding of
vrijetijdsaanbod bieden. Daarbij hebben we aandacht voor de diverse noden en samenstelling van
gezinnen.

3.3. Als we maar gezond zijn

Quinci heeft zware astma. Er zijn dagen waarop zij niet naar school kan gaan. Dan moet mama thuisblijven om
voor haar te zorgen. Op die dagen verdient mama geen centjes, maar ze klaagt niet. Het betert wel zodra
Quinci wat ouder wordt, zegt de dokter.
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Brigitte werkt als preventiemedewerker drugs en alcohol. Samen met het psychiatrische centrum te Sleidinge,
scholen en bedrijven stippelt zij een preventieplan uit en geeft zij cursussen. Hoe ga je verantwoord om met
stimulerende middelen? Hoe maak je dat leerlingen of medewerkers dat ook doen? Brigitte weet er alles van.
Maar zij kan niet overal tegelijk zijn.

Mensen als Quinci en haar mama, en Brigitte verdienen onze steun. Dat Quinci ziek is, betekent niet dat haar
mama niet meer mag gaan werken. Iemand uit de buurt kan af en toe voor Quinci zorgen. Het werk van
mensen als Brigitte helpt dan weer gezondheids- en psychische problemen voorkomen.

Daarom zorgen we beter voor onze zieken en gunnen we hen én hun familie zoveel mogelijk comfort. Verder
maken we plannen om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen ziek worden.

Waarom?


Onze gezondheid is ons belangrijkste goed. Een gemeente en OCMW kunnen daar heel wat aan doen. Zo
beheert het OCMW in Vlaanderen een negentigtal openbare ziekenhuizen en meer dan tweehonderd
openbare rusthuizen, goed voor 23.000 bedden. In Evergem zijn er drie OCMW rusthuizen (Ter Caele, Ten
Oudenvoorde en Ter Hollebeke) en vier private rusthuizen samen goed voor ongeveer 550 bedden.



Voorkomen is beter dan genezen. Vooral lokaal, dicht bij scholen, gezinnen en kinderen, kunnen we veel
doen aan ziektepreventie.



De diverse zorgdiensten en instellingen (OCMW en anderen) in Evergem moeten efficiënt op elkaar
afgestemd worden. We kunnen zelfs nieuwe voorzieningen oprichten als het aanbod niet volstaat, zoals
assistentiewoningen en dergelijke meer.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Mensen zijn geen statistieken. Zieke mensen ‘renderen’ economisch misschien niet, maar daarom schrijven we
hen niet af. Ze blijven integraal deel uitmaken van onze gemeenschap. We waarderen hun plaats in onze
samenleving en gunnen hen het comfort, het sociaal contact en de voldoening die we onszelf toewensen. Ziek
zijn kan iedereen overkomen, kort- of langdurig. We dragen dan ook allemaal samen bij aan een stevig
opvangnet voor zieke mensen.

Hoe pakken we dat aan?
Wie ziek is laten we zoveel mogelijk in het comfort van zijn eigen omgeving – thuis – verzorgen. Daarnaast
maken we werk van preventie en gezondheidsopvoeding. Zo voeren we campagnes voor gezonde voeding en
preventiecampagnes bij rookstop. We werken nauw samen met het OCMW en de gemeente om een efficiënt,
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geïntegreerd en toegankelijk welzijnsbeleid uit te bouwen. Zo voorkomen we dat mensen die nood hebben aan
zorg, opvang of bijstand door de mazen van het net vallen.

Zorg en comfort


Waar dat kan, maken we mogelijk dat mensen thuis verzorgd worden. We laten zorgbehoevenden en
ontzien dure – en schaarse – gespecialiseerde zorg, zodat we die kunnen inzetten in situaties waar het echt
nodig is.
o

We maken de aanvraag en het bekomen van thuiszorg efficiënter. De huidige zorgverlening
ondersteunt aangepaste thuiszorg nog te weinig. Patiënten en mantelzorgers zijn dikwijls
aangewezen om zelf op zoek te gaan naar aangepaste hulp. De zorgvoorzieningen kunnen nog beter
op elkaar afgestemd worden.

o

Er zijn veel tekorten in de gezondheidszorg en thuishulp. Er is te weinig verzorgingsmateriaal
voorhanden, te weinig ergotherapeutisch advies, te weinig ondersteuning in de mantelzorg. We
bewaken de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod. Daarvoor werken we nauw samen
met eerstelijnsgezondheidszorg, de palliatieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de
verslavingszorg e.d.m…



We moeten aandacht hebben voor de zorg bij recent verweduwde ouderen : één maand na het overlijden
wordt een gesprek opgestart en het bestuur moet ook inspelen op de zorg voor partners van
dementerende ouderen en zo vermijden dat de relatie verdampt door professionele en emotionele steun
te bieden, opleidingen en hen de gelegenheid geven om rustpauzes in te bouwen.



Alle belangrijkste openbare gebouwen moeten worden uitgerust met een automatische externe
defibrillator (AED). Met behulp van deze toestellen kan iedereen dringende hulpverlening toedienen bij
ernstige hartproblemen of acute situaties, waar elke seconde telt.



Een meer gedifferentieerd woontypologieënbeleid, zoals assistentiewoningen kunnen hier een plaats
krijgen. Deze woonvorm (cfr 1.1 betaalbaar wonen en 3.5 Zelfstandig leven) kan op zijn beurt aan de
sociale noden van bepaalde zwaar zorgbehoevenden voldoen.



In overleg kunnen OCMW en bouwpromotoren assistentiewoningen uitbouwen zodat mensen in hun eigen
leefomgeving kunnen blijven.

Voorkomen is beter dan genezen


We voeren acties voor de preventie van kanker en HIV. We voeren rookstopcampagnes en campagnes
voor gezonde voeding, thuis en op school.



We onderzoeken de noodzaak voor de oprichting van wijkgezondheidscentra. Want ze bieden op wijk- of
buurtniveau multidisciplinaire en laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg aan buurtbewoners, met veel
aandacht voor gezondheidspreventie en -promotie.



Artsen, verpleegkundigen, kinesisten, thuiszorgdiensten en ziekenfondsen zijn allemaal betrokken bij ons
gezondheidsbeleid, maar vaak los van elkaar. Zij dienen beter op elkaar afgestemd te worden. We brengen
al deze betrokkenen op regelmatige tijdstippen samen voor gezamenlijk overleg. Zo kennen we problemen
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op tijd en kunnen we snel bijsturen, kunnen we nuttige maatregelen nemen en preventiecampagnes beter
coördineren.


We organiseren regelmatig voorlichting, samen met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers. We
moedigen netwerken die actief zijn rond gezondheidsthema’s sterk aan.



We bouwen het overlegplatform met de psychiatrische instelling te Sleidinge verder uit en werken mee
aan de omwentelingen in de psychiatrische gezondheidszorg, met projecten rond huisvesting en
tewerkstelling.

3.4. Mensen in armoede niet laten vallen

Vicky werkt niet en haar man Francis is onlangs ontslagen toen de fabriek Misa in Rieme sloot. Hun kinderen
studeren nog. Francis, die 52 is, maakt zich zoveel zorgen om de huur, de elektriciteits- en gasrekening en de
studies van zijn kinderen dat hij onlangs een hartaanval heeft gekregen. Rustig aan doen, zegt de dokter, maar
Francis is nu ook ongerust over hoe hij de ziekenhuiskosten gaat betalen. Zoek nieuw werk, zeggen mensen
dan. Was het maar zo makkelijk. Francis heeft jaren hetzelfde werk gedaan. Hij kan niks anders. Wat moet ik
doen, zegt hij tegen het OCMW, terug naar school gaan? Het zou Francis en Vicky al veel helpen mochten ze
zich minder druk hoeven te maken om het eten, dag na dag.

Saskia is Vicky’s en Francis’ dochter. Ze leggen haar zo veel ze kunnen in de watten. Ze kopen zelf niet vaak
nieuwe kleren, om Saskia af en toe een extraatje te kunnen geven. Maar ondanks die extraatjes, voelt Saskia
zich toch een buitenbeentje op school. Ze wordt gepest omdat haar kleren anders zijn dan die van haar
vriendinnen. En ze durft haar ouders niet te vragen naar een nieuwe jas, zoals diegene waar al haar
vriendinnen mee rondlopen.

Mensen als Francis, Vicky en Saskia verdienen onze steun. Geen mens verdient armoede. We moeten hun
armoedecyclus doorbreken en er op zijn minst op letten dat hun kinderen niet in dezelfde situatie
terechtkomen.

Daarom zijn we ambitieus en willen we armoede uitroeien. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan
de strijd tegen kinderarmoede.

Waarom?


Armoede is erfelijk. Kinderarmoede is onaanvaardbaar in een rijke samenleving als de onze. Geen enkel
kind kiest ervoor om geboren te worden in een kansarm gezin. Kinderen die kansen missen, lopen hierdoor
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vaak onherroepelijk achterstand op. Het bestrijden van kinderarmoede is geen verhaal van rijke gezinnen
die vrijgevig zijn ten aanzien van arme gezinnen, maar een verhaal dat mensen duidelijk maakt dat
iedereen gebaat is bij de goede opvoeding en ondersteuning van alle kinderen.


We hebben een economische noodzaak om alle talenten te benutten, maar ook een morele plicht om
sociale vooruitgang te stimuleren bij kinderen.



Ondanks de algemene welvaart die Vlaanderen kent, en de vele inspanningen die op verschillende vlakken
genomen zijn, blijven bepaalde groepen structureel achtergesteld. Leeftijd, armoede, seksuele voorkeur,
etniciteit, handicap en gender zijn nog altijd factoren waardoor mensen uitgesloten worden.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Rechtse partijen spreken zich nauwelijks uit over kinderarmoede. sp.a trekt de kaart van kinderen in armoede,
door te pleiten voor extra waakzaamheid op vlak van opvoedingsondersteuning, extra inspanningen om hun
ouders aan het werk te krijgen of te houden.

Hoe pakken we dat aan?
We maken dit mogelijk door met elk middel te strijden tegen (kinder)armoede. We doen dit al op Vlaams
niveau met minister Ingrid Lieten, maar steden en gemeenten hebben een cruciale rol te spelen. Alle troeven
voor een succesvol kinderarmoedebeleid zijn in handen van de lokale besturen. Evergem organiseert onder
andere kinderopvang, gemeentelijk onderwijs en OCMW-beleid. Buurtcentra en verenigingen komen
rechtstreeks in aanraking met kansarme gezinnen. Dit maakt onze gemeente bij uitstek geplaatst om een
gecoördineerd kinderarmoedebeleid op te stellen en uit te voeren.


Een lokaal kinderarmoedeplan moet een engagement zijn van het voltallige schepencollege, waarbij elke
schepen zijn of haar bijdrage levert. Verschillende elementen kunnen (gecombineerd) aan de basis van
armoede liggen: een laag beschikbaar inkomen, gebrekkige huisvesting, schoolse achterstand,
opvoedingsproblemen, gebrek aan sociale integratie, en geen werk. Alle schepenen moeten binnen hun
eigen bevoegdheden initiatieven nemen die armoede bij kinderen verminderen.



We geven een nieuwe gemeentelijke geboortepremie aan jonge ouders. Deze premie is nu niet hetzelfde
voor alle kinderen. We houden rekening met de sociale noden van een gezin. Wat voor het ene gezin
weinig is, kan voor een ander gezin een substantiële bijdrage aan de huishouding betekenen en een betere
start voor de jonge ouder(s).



We betrekken verenigingen die mensen in armoede ondersteunen, vooral lokale verenigingen waar armen
het woord nemen, structureel bij het lokale beleid en ondersteunen waar mogelijk hun projecten.



Eten is een basisrecht. We zorgen er voor dat armere mensen op zijn minst geen honger lijden. We
onderzoeken welke bestaande lokale initiatieven zoals goedkope buurtmaaltijden in een buurtwerking er
reeds bestaan en we onderzoeken of er in de gemeente behoefte is aan een project waarbinnen een
sociaal restaurant geïntegreerd is of wordt. Een sociale kruidenier is een soort buurtwinkel met een
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aanbod van voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten. Bepaalde groepen mensen kunnen er klant
worden en winkelen aan een sterk gereduceerde prijs. We onderzoeken of er in onze gemeente nood is
aan een sociale kruidenier en ondersteunen zo nodig de opstart ervan.


We maken een sociale foto van onze gemeente. Met behulp van lokale armoede-indicatoren, zetten we
gerichte acties op, die onderzoeken welke de noden van de meest kwetsbaren zijn. Een eerste stap is het
inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over (kinder)armoede. We houden een vinger aan
de pols, en reageren snel op nieuwe tendensen.



We ondersteunen mensen in armoede bij de opvoeding van hun kinderen. We richten een
ontmoetingsruimte in, waar kansarmen terecht kunnen voor deskundig opvoedingsadvies, of voor
informele ontmoetingen met andere ouders. Ze kunnen er ook terecht bij een dokter of verpleegkundige,
een logopediste, een diëtiste, een arbeidsbemiddelaar of een juridisch adviseur. We onderzoeken of een
wijkgezondheidscentrum een mogelijke partner hierbij kan zijn.



Binnen het gemeentelijk onderwijs maken we extra ruimte voor participatie van kansarme ouders. We
motiveren de ouderraad om drempelverlagende initiatieven te nemen, die maken dat ouders van
kansarme kinderen mee hun zegje doen over het schoolbeleid.



We sporen verdoken armoede op. Het OCMW heeft in samenwerking met de andere gemeentelijke
diensten (onderwijs, wijkagenten…) een unieke rol in het opsporen van stille of verdoken armoede. OCMW
en andere diensten kunnen proactief te werk gaan bij het detecteren van sociale noden.



Schulden stapelen zich vaak op. We helpen mensen om beter om te gaan met hun beschikbare budget en
hun schulden weg te werken door via het OCMW aan schuldhulpverlening te doen.



We pakken de wachtlijsten voor schuldhulpverlening aan. Zo organiseren we in het OCMW infosessies over
de mogelijkheden van schuldhulpverlening door het OCMW en geven de deelnemers meteen ook
praktische informatie mee. Sommige mensen krijgen op die manier al de informatie die ze nodig hebben.



We verkleinen de kloof tussen kansrijke en kansarme groepen, op het vlak van werkgelegenheid,
onderwijs, huisvesting, cultuur, jeugd, sport en vrije tijd. Dit houden we in het achterhoofd bij elk
beleidsvoorstel en elk project dat we steunen.

3.5. Zelfstandig leven, wat er ook gebeurt

Bernard is al jaren gepensioneerd, maar het lijkt wel of zijn leven pas begint. Hij vindt het spannend om nieuwe
dingen te ontdekken en tijd te hebben om met mensen te praten. Zijn kleindochter Nathalie neemt hem wel
eens mee naar de bibliotheek of een buurtfeest. Er is altijd wel wat te doen in de buurt. Bernards buurvrouw is
minder goed af. Ze dementeert al enige jaren. Bernard gaat wel eens met haar wandelen, maar soms herkent
ze hem niet. Tegenwoordig heeft ze zelfs een rolstoel nodig. Af en toe komt iemand klusjes voor haar doen,
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want dat kan ze zelf natuurlijk niet meer. Ze krijgt ook verzorging aan huis, zodat ze nog thuis kan blijven
wonen. Dat dit allemaal voor haar geregeld wordt en dat ze het kan betalen, vindt Bernard wel goed. Anders
zou ik haar best missen, denkt hij.

Dat ene raam is al wat Anna nog heeft. Op een mooie dag kan ze een stuk van een boom zien en spelende
kinderen. Vroeger maakte ze elke middag verse soep, voor de kleinkinderen die langskwamen. Ze wandelde
ook graag in de tuin van het OCMW Ter Caele en was blij dat ze daar niet hoefde te verblijven. Tot die ene dag,
toen ze viel en een bloedklonter in haar been kreeg, die bijna naar haar hoofd ging. Sindsdien kan Anna niet zo
goed meer stappen. Ze hebben haar dan maar in dit rusthuis gestopt.

Mensen als Anna, Bernard en zijn buurvrouw verdienen onze steun. Dat Anna slecht te been is, betekent niet
dat we haar leven moeten afnemen. En de buurvrouw van Bernard gunnen we zo lang mogelijk het comfort
van haar eigen thuis.

Daarom creëren we kansen voor wie het wat moeilijker krijgt. Bernard noch zijn buurvrouw hoeven aan
zelfstandigheid in te boeten. Iedereen die het moeilijk heeft, geven we de kansen om zo zelfstandig mogelijk te
blijven wonen en leven. Aan mensen die minder mobiel zijn en mensen met een handicap passen we ons aan.

Waarom?
Zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid is de basisvoorwaarde voor een menselijk bestaan. Wie heel zijn
leven heeft bijgedragen en te oud is om te werken, verdient een comfortabele en stimulerende oude dag.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Oud, ziek of gehandicapt zijn, betekent niet dat je niet kunt bijdragen aan onze gemeenschap. We houden
mensen zo vaak en zo lang mogelijk zelfstandig. Laten hen zelf kiezen. Geven hen de middelen om hun eigen
leven in te richten, zodat ze kunnen bijdragen aan ons sociaal en zelfs economisch leven. Dit niet langer
kunnen, is bovendien geen reden om er niet bij te horen. We passen ons aan elkaars situatie aan.

Hoe pakken we dat aan?
We creëren zelfstandigheid voor senioren:


Samen met het OCMW bouwen we een seniorenklusjesdienst uit voor ouderen.



We bouwen dringend een efficiënt mantelzorgbeleid uit met het OCMW en de gemeente voor alle
mantelzorgers van Evergem. We stimuleren de kinderen, de familie en buurtbewoners om ouderen een
handje te helpen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.



We werken aan valpreventie. De werkwinkel en de sociale dienst kunnen hiervoor samenwerken en alle
Bouw mee aan de toekomst van Evergem

|

sp.a-Evergem

Pagina 51 van 75

70-jarigen en 80-jarigen een bezoek brengen. We maken ook een EHBO-fiche: ‘Wat doe ik wanneer mijn
partner plots valt?’


We onderzoeken de holebi-vriendelijkheid van onze lokale dienstverlening aan senioren, en verbeteren die
waar nodig. Holebi-senioren stellen een beroep op dienstverlening vaak uit omdat ze vrezen weer ‘in de
kast’ te zullen moeten kruipen.



Een boodschappendienst helpt ouderen zelfstandig thuis te wonen. De mobiele winkel aan de OCMW-WZC
(rondrijdende kruidenier of groenteboer) zal bij succes verder uitgebreid worden naar andere kernen.



We formaliseren in een eerste fase, zoveel mogelijk de bestaande informele dienstverlening via het Lokaal
Dienstencentrum Hoeksken. Op deze worden de personen die het werk reeds vrijwillig doen, erkend voor
dit werk en beter administratief ondersteund. De planning zal beter verlopen en de personen kunnen
verzekerd zijn voor dit werk, wat een groot voordeel is.



We onderzoeken de mogelijkheid tot maaltijdbedelingen (o.m. door vrijwilligers) aan huis via het OCMW.
Een basisaanbod aan nieuwe media en informatietechnologie dringt de sociale kloof drastisch terug. We
bieden ook basiscursussen internet en computergebruik aan. We zijn hierbij bewust van nieuwe evoluties
die ook voor senioren nuttig kunnen zijn, zoals de opkomst van smartphones en tabletcomputers.



We moedigen de bouw van assistentiewoningen aan en onderzoeken daarbij de mogelijkheden van een
publiek-private samenwerking.



We bieden cursussen en vormingen aan op maat van de actieve senior. Dat biedt hen extra kansen op
sociaal contact.



Via de seniorenadviesraad detecteren we permanent signalen en tekorten. Het aanbod aan vormingen en
cursussen dat we de komende jaren organiseren voor leden van adviesorganen, staat ook open voor de
leden van de seniorenadviesraad.



Een opfrissingscursus rijvaardigheid voor senioren vergroot hun (zelf-)vertrouwen in het verkeer.



We organiseren informatiesessies over pensioenen en belastingen.



We creëren een aanbod van activiteiten voor actieve opa’s en oma’s en hun kleinkinderen.



We bereiden ons voor op bijzondere weersomstandigheden die senioren extra belasten, zoals uitzonderlijk
warm of koud weer. We stellen samen met het gemeente- en OCMW-bestuur een zomer- en een
winterplan op. Dat garandeert onze oudere inwoners – en andere mensen die op dat vlak wat
ondersteuning kunnen gebruiken –voldoende verkoeling of juist warmte.



We worden een dementievriendelijke gemeente. We leiden verzorgers op, organiseren informatiesessies
voor mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden, en stimuleren activiteiten voor
mantelzorgers en personen met dementie.



sp.a Evergem wenst ook voor de senioren, voor volgende punten concreet werk te maken
o

het creëren en behoud van efficiënte en doortastende inspraakmogelijkheden voor senioren via een
seniorenraad die vooral beleidsadviserend werkt. Het heractiveren van het formeel overleg tussen de
verschillende adviesorganen en het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst/afsprakennota/protocol tussen de seniorenraad enerzijds en het
gemeentebestuur/OCMW anderzijds moeten daadwerkelijke participatiemogelijkheden garanderen.
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de opmaak van een seniorenbeleidsplan dat kan geïntegreerd worden in een globaal sociaal plan. De
seniorenraad speelt hierin een cruciale rol.

o

het ontwikkelen van een sociaal beleid met een kwalitatieve en betaalbare dienstverlening, met
bijzondere aandacht voor de thuiszorg, voor een voldoende aanbod aan kortopvang voor
zorgbehoevende senioren en voor het ontwikkelen van initiatieven om de senioren uit hun isolement
te halen o.m. de programmatie van culturele activiteiten op voor senioren haalbare
momenten(namiddagvoorstellingen), het ondersteunen van de werking van de seniorenverenigingen.

o

het verhogen van de verkeersveiligheid specifiek gericht op de zwakke weggebruiker. Veilige en goed
onderhouden kerkwegels en voet- en fietspaden. Snelheidscontroles, verkeerseducatie en een
inventarisatie van de gevaarlijke verkeerspunten op het grondgebied van de gemeente krijgen hierbij
prioritaire aandacht.

o

het creëren van een klimaat van subjectieve veiligheid bij de senioren. Naast aanwezigheid van de
politie in het straatbeeld en acties gericht op een beter contact met de burger(senior) wordt
geïnvesteerd in preventieve campagnes en daadwerkelijke aanpak van criminaliteit.

o

de ondersteuning van het verenigingsleven via het scheppen van de aangepaste randvoorwaarden
voor een bloeiend sociaal-cultureel leven en de waardering van het vrijwilligerswerk als dam tegen
verzuring en vereenzaming, o.m. via de (financiële) ondersteuning van activiteiten die de
(senioren)verenigingen organiseren in het kader van de “week van de senioren”.

o

het voeren van een kernenversterkend beleid met ruimte voor wonen en winkelen (buurtwinkel) in
het centrum. Concreet dient te worden geijverd voor het behoud van de leefbaarheid van de
dorpskernen met aandacht voor het zwerfvuil en voldoende vuilnisbakken, alsook voor het behoud
van het huidig aantal postbussen en postpunten waar de dienstverlening van de Post wordt
aangeboden.

o

een goed uitgebouwde en, ook voor de personen met een beperking, vlot toegankelijke openbare
infrastructuur, met aandacht voor een vlotte bereikbaarheid van alle dorpskernen met het openbaar
vervoer, openbare toiletten in de dorpskernen, voldoende parkeermogelijkheid in de buurt van de
openbare gebouwen(o.m. meer parkeerplaatsen nabij het gemeentelijk cultureel centrum), de
beschikbaarheid van rustbanken in de omgeving van de woon- en zorgcentra en toereikende
overdekte en adequaat uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur (w.o. polyvalente zaal met een capaciteit
van meer dan 500 personen, overdekte bol- en petanquebanen).

o

een geïntegreerd beleid voor kwalitatieve en betaalbare huisvesting en woongelegenheden voor
senioren (van een kwalitatieve eigen woning tot een betaalbare huurwoning; van huisvesting voor
een gezonde senior tot huisvesting voor een senior die zorgbehoevend wordt/is), met
inspraakmogelijkheden bij de opmaak van de plannen voor gemeenschapsvoorzieningen en sociale
huisvesting en intensief overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

o

aandacht voor de bereikbaarheid van de informatie voor senioren en voor de verbetering van de
communicatie/informatieverstrekking omtrent thema’s die de senioren aanbelangen.

o

aandacht voor de mobiliteit van de personen met een beperking en het instellen van een
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derdebetalingsregeling (naar analogie met deze van toepassing op de abonnementen van “De Lijn”)
voor het vervoer via de Minder Mobiele Centrale.
o

het behoud van de huidige gemeentelijke ambtelijke ondersteuning voor de activiteiten van de
seniorenraad.

o

het stimuleren van de gezondheidspromotie en verdere uitbouw en uitwerking van de
preventie(kankerpreventie, griepvaccinaties e.d.m.). Informeren en motiveren,
preventieboodschappen rond gezondheidszorg, in samenwerking met het provinciebestuur en LogoGezond+.

o

het ontwikkelen en ondersteunen van budgetbesparende initiatieven voor de huishoudens, zoals de
organisatie van een samenaankoop van energie (stookolie, gas, elektriciteit).

We gunnen mensen met een handicap de kansen om te doen wat anderen doen:


Om zelfstandig te wonen, kunnen mensen met een handicap een beroep doen op dienstverlening zoals
poetsdiensten, de bedeling van warme maaltijden, boodschap- en klusjesdiensten, een
noodoproepsysteem, een financiële toelage voor ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis opvoeden,
en opvangdiensten. Die diensten steunen we en combineren we met maatregelen ten voordele van
ouderen, zieken en gezinnen.



De bestaande speel-o-theek van de kinderopvang bouwen we uit. De speel-o-theek leent aangepast spelen bezigheidsmateriaal uit aan kinderen met een handicap, hun ouders en scholen en instellingen.



Mensen met een handicap of ziekte kunnen, met de nodige aanpassingen, een gewone woning betrekken.
Evergem zorgt voor gratis deskundig advies via gespecialiseerde verenigingen.



De publieke toegankelijke gebouwen moeten toegankelijker worden voor personen met een handicap. De
gemeente speelt een cruciale rol bij de toepassing en de handhaving van de nieuwe stedenbouwkundige
verordening inzake toegankelijkheid (sedert 2010) en engageert zich tegen 2025 de effectieve
totstandkoming ervan in alle gemeentelijke gebouwen (cultuur, sport, gemeentelijke administratie enz ..),
alsook scholen, muziekschool MUDA, kinderdagverblijven, speeltuinen, jeugdlokalen enz….



We sensibiliseren winkels en horeca om werk te maken van de toegankelijkheid en bij nieuwbouw
stimuleren wij deze doelstelling.



We bouwen toegankelijke openbare toiletten op strategische plaatsen.



We zorgen voor culturele activiteiten in een toegankelijke vorm.



Sociale woningbouw moet zich tevens richten naar aanpasbaar bouwen voor personen met een handicap.
De meerkosten worden op die manier tot een minimum beperkt of tot nul herleid, indien er van bij de
aanvang rekening wordt gehouden met toegankelijkheid.



We voorzien overal voldoende parkeerplaatsen en deze moeten ruim en duidelijk gemarkeerd zijn



Alle straten, voetpaden en oversteekplaatsen van Evergem moeten tegen 2025 aangepast zijn aan een vlot
gebruik door personen met een handicap. Alle nieuwe aanleg moet doorgelicht worden door een
gespecialiseerde instelling opdat zij kan beantwoorden aan een goede toegankelijkheid



De gemeente moet zorgen voor een aanbod van aangepast vervoer via de Minder Mobiele Centrale
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Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke informatie op gemeentelijk vlak vlot beschikbaar is voor personen
met een visuele beperking (“anysurfer” label op de website en sociale media)



Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid tot de bouw van een sociale werkplaats voor personen met een
handicap



We voorzien een systeem voor het vermijden van dubbele kosten (bv. toegangsgelden cultuurcentrum,
sport, enz…) voor de begeleiders van de personen met een handicap



De gemeente moet een diversiteitsplan opstellen en zich tegen 2020 engageren om kandidaten met een
handicap een eerlijke kans te geven bij de aanwervingsprocedures bij gemeente, OCMW en politie. De
norm van 3% moet tegen dan minstens bereikt zijn en bij voorkeur overschreden worden.



We leggen openbare sociale bouwmaatschappijen voorwaarden op bij de bouw van nieuwe woningen in
functie van een handicap.

3.6. Samenwerken over de grenzen heen

Anne en Nathalie werken elk weekend in de wereldwinkel. Daarmee draagt zij haar steentje bij, maar ze vraagt
zich af of ze niet nog meer kan doen in de buurt, om boeren in het Zuiden een betere toekomst te geven.

Mensen als Anne en Nathalie verdienen onze steun. Ontwikkelingssamenwerking moeten we samen
aanpakken. Daarom zijn we als lokale gemeenschap solidair met andere gemeenschappen.

Waarom?


Geen mens en geen gemeenschap kan in zijn eentje vooruitgaan. We nemen anderen die het moeilijker
hebben mee. Dat geldt voor individuen, maar ook voor hele samenlevingen, ver weg of dichtbij.



Acties op lokaal niveau geven de problematiek van ongelijke kansen op internationaal niveau een concreet
gezicht. Dit is de beste manier om mensen te sensibiliseren.



We helpen niet alleen het ‘arme’ Zuiden, maar leren daarmee ook van elkaar. Zo investeren we
onrechtstreeks ook in onze eigen gemeente.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Andere partijen vinden ijveren voor rechtvaardige internationale verhoudingen complex of te duur, of doen het
af als een ver-van-ons-bed-show. Alleen het eerste is waar, maar dat schrikt ons niet af.
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Hoe pakken we dat aan?
We zijn solidair met het Zuiden:


We doen actief aan ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor is het essentieel dat de schepen bevoegd voor
ontwikkelingssamenwerking, dat de ambtenaar en de gemeentelijke dienst voor NoordZuidverhoudingen, verder het bestaande beleidsplan kan uitwerken in nauw overleg met Vlaanderen en de
federale overheid.



We blijven onze inwoners informeren over ons Noord-Zuidbeleid en maken hen enthousiast om mee te
doen. We gebruiken de expertise van maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland om te
sensibiliseren over het bredere thema van globalisering. We blijven de medewerking stimuleren van
immigranten en inwoners van onze gemeente die ervaring hebben met projecten in het Zuiden.



We gaan een actief partnerschap aan met een ngo of lokale vereniging in het Zuiden.



De stedenband met Guaranda (Ecuador) moet verder uitgebouwd worden. Een stedenband is een officieel
en politiek-maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen. Het zet de
wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit centraal, net als de versterking van plaatselijke
democratiseringsprocessen. Deze samenwerking is complementair aan wat lokale comités of ngo’s doen.
Op die manier hebben we reeds succes behaald in de sectoren afvalbeleid en kinderopvang.



In het kader van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag op 8 maart, organiseren we ook in onze
gemeente activiteiten.

We voeren eerlijke handel:


We voeren een eerlijk en duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid. We gebruiken dus duurzaam
gewonnen hout, koffie, wijn of fruitsap uit de eerlijke handel en kledij met een sociaal label voor ons
personeel. Zo werken we mee aan een waardige toekomst voor kleine boeren in het Zuiden en duurzame
producenten in het Noorden.



De FairTrade-campagne moet blijven bestaan. Een trekkersgroep laat ons zelf de stap zetten naar eerlijke
handel en overtuigt winkels, horeca, scholen, bedrijven en organisaties om mee te doen.
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Bouwsteen 4  Trots op elk talent
“Bekijk de wereld eens door de ogen van je kinderen.
Ze zitten anders in elkaar, generatie na generatie.
We mogen jonge mensen niet in ons oude denken dwingen.
We moeten hen inspireren om zichzelf te worden.”

- Creativiteitsgoeroe Peter Hinssen op het Creativity World Forum in Hasselt

Iedereen is ergens goed in. Gelukkig is dat niet voor iedereen hetzelfde. Daardoor kunnen we samen aan een
aantrekkelijke gemeente bouwen: iemand ontwerpt de toekomst, iemand anders tekent de plannen, een derde
is zo handig het bouwwerk ineen te zetten, en vierde richt het resultaat in, en nog iemand anders onderhoudt
het. Elk talent is nodig om vooruitgang en verandering waar te maken.

Daarom herkennen en stimuleren we ieders talent en creativiteit, van jongs af aan. Daarom geven we mensen
de kans te proeven van allerlei mogelijkheden en zo hun talenten te ontdekken. Daarom stimuleren we spelen,
leren, sporten, hangen, debatteren, ondernemen, cultuur beleven, praten, ontspannen, bewegen, werken en
feesten. Zodat we trots kunnen zijn op wat we opbouwen en iedereen daarvan kan genieten.

4.1. Ieders talent telt, van jongs af aan

Emma is tien en Louis acht. Ze zijn broer en zus, maar Emma is goed in taal en rekenen, terwijl Louis liever
voetbal speelt en goed kan tekenen. Hele dagen zit hij te tekenen. Vroeger zou Emma de hemel in geprezen
zijn en Louis niet. Maar die tijden zijn voorbij. Want Louis kan iets heel belangrijks bijdragen aan de
samenleving: talent. Hij barst van de goede ideeën. Louis mag dan ook volop sporten en tekenen en daar zijn
toekomst op bouwen, als hij dat wil. Natuurlijk moet hij ook voldoendes halen in taal en rekenen. Goed Frans
leren. Mee kunnen. Maar we ontzeggen hem niet het recht ook zijn echte talenten te ontplooien. We helpen
hem aan extra begeleiding voor taal en rekenen. We steunen ook zijn tekenschool en voetbalclub. Zo kan hij
ons later allemaal iets teruggeven. Een mooie carrière als architect, bijvoorbeeld.
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Mil heeft, naast fietsen, nog een uitlaatklep als hij in het weekend thuiskomt van op kot: het jeugdhuis. Daar
spreekt hij nog elke week af met zijn vroegere schoolvrienden. Geregeld houden ze een fuif die wat geld
opbrengt, maar de gemeente helpt hen ook vooruit. Zo kunnen ze een nieuwe generatie jonge mensen laten
kennismaken met een toffe vereniging, waar ze zich kunnen uitleven, hun vriendenkring uitbreiden en zelfs hun
lief kunnen tegenkomen.

Kinderen en jongeren als Emma, Louis, Mil en hun vrienden verdienen het dat wij hun talent laten groeien,
zodat ze later hun dromen kunnen waarmaken en wij trots op hen kunnen zijn.

Daarom bieden we een scala aan spel, plezier, entertainment en ontspanning, onderwijsactiviteiten en
verenigingen voor onze jeugd, die iedereen kan betalen en die aan ieders behoeften voldoen.

Waarom?
Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Later staan zij in voor ons én voor hun eigen kinderen. Investeren in
een gelukkige, creatieve jeugd is daarom de motor van vooruitgang. Alleen als we onze kinderen en waar ze
goed in zijn waarderen, kunnen ze hun plaats vinden in onze gemeenschap, ons allemaal iets teruggeven en
gelukkige volwassenen worden.

Verschil met andere politieke partijen?


We denken niet alleen op korte termijn en klampen ons niet hardnekkig vast aan het verleden. De
samenleving staat niet stil, generatie na generatie veranderen mensen. Dat ontkennen we niet, en
evenmin proberen we verandering tegen te houden. Integendeel: we leiden verandering in goede banen,
zodat niemand achterblijft.



Voor ons zijn jongeren geen last. Integendeel, als we hun verschillende talenten erkennen en ontwikkelen,
kan hun creativiteit onze hele gemeenschap stimuleren. We dwingen kinderen en jongeren dan ook niet in
onze oude hokjes of denkwijzen, maar luisteren naar wat zij willen en voeden hun talent. Tegelijk nemen
we wat wel goed was in het verleden mee via onderwijs, opvoeding en cultuur. Dit alles maken we
betaalbaar voor iedereen, niet alleen voor wie al mee was.

Hoe doen we dat concreet?
We kiezen voor open onderwijs, want kinderen en jongeren leren niet alleen op de schoolbanken, maar ook
buiten de schooluren kunnen ze tal van leerervaringen opdoen:


We stimuleren ouders om ook kleuters regelmatig naar school te laten gaan.



De poorten van de scholen blijven na de schooluren open, voor sport, cultuur, ontspanning en om bij te
leren. We moedigen onderwijsinstellingen aan om daarvoor samen te werken met sociaal-culturele
verenigingen, sportverenigingen en jongerenorganisaties. We streven ernaar doorgedreven
netoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan. Bv. met het bestaande MUDA (kunst en
muziekonderwijs) in Evergem
Bouw mee aan de toekomst van Evergem

|

sp.a-Evergem

Pagina 58 van 75


Elke gemeenschap heeft een of meerdere brede scholen nodig. Een brede school is een lokaal netwerk van
een of meer scholen en organisaties uit verschillende sectoren, dat gericht is op de ontwikkeling van alle
kinderen en jongeren. Door samen te werken maken we op school en in de vrije tijd een leer- en
leefomgeving waarin kinderen en jongeren een waaier aan ervaringen kunnen opdoen. Zo bieden we onze
kinderen een groter aanbod, met een lage drempel.



We voorzien huiswerkbegeleiding aan huis of op school aan doelgroepen die een pedagogische
achterstand dreigen op te lopen. Deze begeleiding richt zich in de eerste plaats op kinderen van 5 tot 8
jaar, naargelang hun noden. We geven de ouders in kwestie het gereedschap om zelf het huiswerk van hun
kinderen beter op te volgen.



We stimuleren de invoering van een vegetarische dag op school, om kinderen bewust te maken van
andere mogelijkheden en ethische keuzes. Een mooi geslaagd voorbeeld hiervan is de Donderdag
Veggiedag te Gent.



In het kader van gezonde voeding stimuleren we opnieuw een Tutti Frutti dag op alle scholen in Evergem.

We investeren in een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor jongeren:


We bouwen en onderhouden aantrekkelijke en toegankelijke speelpleinen of skateparken. Als bestuur
moeten we ernaar streven om kindvriendelijke groene ruimtes te creëren ook en vooral in nieuwe
verkavelingen. Bv. in Belzele, alwaar er heel wat nieuwe woningen worden gebouwd, is er absolute nood
aan een uitgebouwd speelplein.



We verruimen het bestaande jeugdwerkaanbod, met onder meer jeugdbewegingen, jeugdateliers en
speelpleinwerking, ook naar +12 jarigen.



Een voldoende groot en divers vrijetijdsaanbod is nodig tijdens schoolvakanties. Iedereen moet aan bod
komen en het moet laagdrempelig blijven, zodanig dat ook de zwakkere doelgroepen er van kunnen
genieten en niet achterblijven



We nemen jongeren ernstig en willen ze actief betrekken in het beleid en de uitvoering ervan



Hangplekken of een hangvriendelijke omgeving laten jongeren zichzelf zijn. Jongeren ontmoeten elkaar nu
eenmaal in de publiek ruimte. De buurt onthaalt dit sociaal contact niet altijd met open armen. We maken
werk van een positief beleid voor rondhangende jongeren. Jeugddiensten spelen hierin een rol, maar
kunnen niet zonder politie, preventiedienst of welzijnsdienst, en uiteraard de jongeren zelf. We creëren
plekken waar jongeren kunnen hangen, op openbare pleinen en/of in hun straat. We doen dat niet alleen
in het centrum, maar ook in de deelgemeenten.



We maken echte inspraak van kinderen mogelijk met een bevraging van kinderen, in hun taal en in hun
buurt. We stellen vragen over thema’s die hen na aan het hart liggen en houden aansluitend een
‘kindergemeenteraad’ over de resultaten.



De aanstelling van security voor jeugdfuiven is duur. Een fuifbegeleidingsteam – een groep jonge
vrijwilligers die de organisatie van fuiven mee voorbereiden – kan dat opvangen. Het geeft de
organisatoren concrete tips, zoals hoe de entree en de vestiaire het best te organiseren, hoe met
bonnetjes te werken, enzovoort. Op de avond zelf houden ze mee een oogje in het zeil. Het is belangrijk
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dat deze jonge vrijwilligers opleidingen krijgen en kunnen rekenen op professionele ondersteuning vanuit
een jeugdcentrum. Als het nog nodig is, steunen we en steunen we extra beveiliging met een subsidie.


Een positief fuifbeleid is niet repressief en is meer dan een gedoogbeleid: het ondersteunt organisatoren
en het voortbestaan van fuiven. We behandelen alle organisatoren en feestgangers gelijk en geven hen
inspraak. We voorzien één aanspreekpunt voor alle praktische zaken die bij het organiseren van een fuif
komen kijken, en ondersteunen de organisatoren met uitgebreide ‘fuifkoffers’ (15veiligheidsvestjes, 3
zaklampen, 1stempelkussen, 1stempel, 1 geldkoffertje, 1 EHBO–kit, 1 EHBO handleiding, 1
geplastificeerde lijst met belangrijke telefoonnummers, 1 kassalade, 1 apparaat ter controle van

briefjesgeld (UV-licht), 3 lichtstaven (als signalisatie op bv. parkings), 2 zaklampen, 1 geluidsmeter).

We ondersteunen jeugdverenigingen op verschillende manieren:


Binnen de jeugdraad gaan we na op welke manier we het subsidiereglement voor jeugdverenigingen
eenvoudiger kunnen maken. We schrijven dat reglement samen met het jeugdwerk en de jongeren in onze
gemeente.



Naast een jaarlijkse subsidiëring, blijven we openstaan voor dialoog wanneer zich specifieke problemen
aandienen.



Niet ieder kind of jongere voelt zich geroepen om in het jeugdwerk te stappen. Het is daarom van belang
dat er zeker binnen de jeugdsector voldoende ruimte blijft voor experimenten en vernieuwing.



We bouwen de jeugdraad uit als een ontmoetings- en reflectieruimte voor en over jongeren.



Financiële steun is welkom voor het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen, voor alarminstallaties,
kampvervoer, enzovoort.

We besteden extra aandacht aan kinderen en jongeren die moeilijker aansluiting vinden met de samenleving.
We waarborgen en verhogen het welzijn van kinderen en jongeren, ook als er geen acute problemen zijn. En
we hebben oog voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben of die opgroeien in achtergestelde situaties
in samenwerking met het OCMW en andere welzijnsorganisaties (CAW, CLB etc …):


In overleg met de (jeugd)welzijnsorganisaties houden we de drempel voor deelname aan de
speelpleinwerking zo laag mogelijk: een eenvoudig inschrijfsysteem, busvervoer, een vorming voor
monitoren voor de begeleiding van kwetsbare kinderen, en lage deelnamekosten.



Kinderen met een mentale en/of een fysieke beperking moeten gedurende de “hele” vakantieperiode
toegang krijgen tot speelpleinwerking, met een aangepaste professionele begeleiding.
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4.2. Cultuur en sport, naar ieders smaak en portemonnee

Nu de kinderen het huis uit zijn, hebben Agnes en François meer tijd en geld om al eens op stap te gaan. In hun
buurt is helaas niet zoveel te doen. Ze moeten altijd de auto nemen, of ze nu naar een museum, naar de film of
naar het theater willen.

Mil neemt elk jaar deel aan deze wielerwedstrijd. Hij oefent ieder weekend. Vaak alleen, maar sinds kort heeft
hij zich aangesloten bij een fietsclub. Niet alleen leert hij zo mooie routes kennen, hij ontmoet ook veel nieuwe
mensen, met dezelfde interesse. En in de winter kan hij zich beter motiveren om te blijven sporten, als hij dat
samen met een paar mensen van de club doet.

Afia tekent graag. Ze tekent goed ook, maar op haar beste vriendin na weet niemand dat. Ze zou haar
tekeningen wel eens willen tentoonstellen, maar ze weet niet hoe ze daaraan moet beginnen.

Mensen als Agnes, François en Afia verdienen onze steun. Voor Agnes en François creëren we een beter
aanbod, in hun eigen buurt en voor Afia een plek waar ze haar tekeningen aan anderen kan tonen.

Daarom bouwen we aan een betaalbaar, toegankelijk en divers cultureel aanbod, voor en door zoveel mogelijk
mensen. We garanderen een evenwichtige keuze aan optredens, tentoonstellingen, cursussen of andere
culturele activiteiten in elke buurt.

Waarom?
Voor sp.a is het essentieel dat iedereen die dat wil toegang heeft tot het volledige cultuuraanbod. Mensen
mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale obstakels. In tijden van crisis is de cultuursector vaak het
eerste slachtoffer. Maar cultuur stimuleert sociaal contact, werkt gemeenschapsvormend, is een ideaal middel
tegen verzuring en geeft ons een ruime en open blik op de wereld.

In een stimulerende omgeving kan iedereen van een waaier aan cultuur genieten en bieden we iedereen die
dat wil een podium of uitlaatklep.
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Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Sommigen vinden cultuur een overgesubsidieerde linkse hobby, of willen cultuur onderwerpen aan een puur
economische en eentonige marktbenadering. Daar doen wij niet aan mee.

Hoe pakken we dat concreet aan?
We maken een divers cultureel aanbod mogelijk:


Een gedifferentieerd cultuuraanbod voor iedereen en met een aanbod verspreid over de gehele gemeente.
Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. We brengen
populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde ‘hogere’ cultuur voor elke portemonnee.



Ondersteuning voor buurtfeesten en –evenementen want deze vormen mee de basis van een goed sociaal
functionerende en aangename leefomgeving.



Zoveel mogelijk Evergemnaren regelmatig aan het sporten krijgen is het opzet. De scholen moeten een zo
ruim mogelijk sportaanbod aanbieden want dit geeft de beste garantie op een latere voortzetting van een
sportieve en gezonde levensstijl.



Evergem moet verder blijven inzetten op een zo groot mogelijk en gedifferentieerd sportaanbod en dit
verspreid over de ganse gemeente.



We bekijken of een nieuw festival mogelijk is. Dat hoeft niet per se een muziekfestival te zijn. Bv. een
openluchttheaterfestival, het Wereldfeest. De bestaande festivals, zoals “Rock for Specials” blijven onze
speciale aandacht verdienen.



Onze bibliotheek is meer dan rijen boeken. In een hedendaagse samenleving is de bibliotheek een publieke
multimedia hotspot met gratis wifi, een plek waar iedereen zaken kan opzoeken en verschillende soorten
dragers, ook de meest moderne, kan uitlenen. Informatie en ontspanning zijn basisbehoeften, die we dan
ook publiek aanbieden en delen.



We besteden extra aandacht aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. We maken de
muziek- en filmafdeling gratis en bouwen de “bib-aan-huis” verder uit.



De centrale bibliotheek moet snel een nieuwere moderne look krijgen. De renovatieplannen hiervoor
moeten snel gerealiseerd worden.



Elke deelgemeente (bij voorkeur in het centrum) moet worden voorzien van een gratis wifi-hotspotzone
waar iedereen gratis kan inloggen op het net (zoals de Graslei in de Stad Gent).



Kunst moet je tonen. We voeden aanstormend talent. Kunstwerken van beginnende lokale kunstenaars
maken we zichtbaar.

We werken financiële, praktische of sociale hindernissen weg:


Niet iedereen verdient even veel, dus niet iedereen kan even veel betalen voor een opera-, concert- of
theaterticket. Bv met een cultuurcheque kunnen mensen met minder geld tegen een verlaagde prijs
deelnemen aan culturele activiteiten. Zo verlagen we de financiële drempel voor cultuurparticipatie.
Belangrijk daarbij is dat we hierbij niemand stigmatiseren.
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We besteden ook aandacht aan het wegwerken van culturele en sociale drempels voor cultuurparticipatie.
We werken daarvoor samen met organisaties, alsook het OCMW, die lokaal de belangen van mensen in
armoede behartigen.



We voeren gerichte acties om financieel zwakkere doelgroepen, zoals senioren, mensen in armoede,
studenten, scholieren en kleuters, in contact te brengen met cultuur.

Het bestaande culturele infrastructuuraanbod wordt verder geprofessionaliseerd voor een optimale
opvoering van initiatieven en spektakel.

4.3. Sport beweegt ons allemaal

Ambiance, dat is het. Een keer per jaar ligt de aankomst van een wielerwedstrijd in Bernards buurt. Dan gaat hij
met zijn stoel op de stoep zitten, om niks te missen van de zwoegende fietsers, maar ook om samen met de
buren zijn favorieten toe te juichen en natuurlijk om veel volk te zien passeren.

Mil wil graag zwemmen, maar stelt telkens vast dat de openingsuren niet gunstig zijn.

Bernard en Mil verdienen onze steun, zodat ze dit kunnen blijven doen, met steeds meer volk om zich heen.

Daarom bouwen we aan sportmogelijkheden voor iedereen.

Waarom?
Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en zelfs gelukkig te blijven.
Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven, mensen bij elkaar. Dat bevordert dan weer het vertrouwen
dat mensen in elkaar hebben.

Wat is het verschil met andere partijen?
Om te kunnen sporten is goede infrastructuur nodig. Die bouwt niemand alleen. En sommige mensen hebben
een zetje nodig om aan het sporten te gaan. Daarom is sport voor ons daarom wel degelijk een taak van de
overheid.
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Hoe doen we dit?
We bevorderen sportbeleving:


We houden een sporttornooi tegen de omliggende gemeenten.



We brengen nieuwe fietsroutes in kaart, die meteen onze toeristische trekpleisters belichten.



Jong geleerd is oud gedaan. We lanceren een campagne om kinderen en jongeren op een laagdrempelige
manier aan lichaamsbeweging te laten doen.



We zetten sportclubs aan om met scholen samen te werken, in het kader van brede schoolprojecten.



We investeren in laagdrempelige cursussen voor senioren als tai chi, yoga, line dance of ‘start to run’.
Senioren hebben een grote vraag naar sport- en recreatieve activiteiten. Toch zijn er weinig sportclubs die
hier specifiek op kunnen of willen inspelen, waardoor de drempel om naar een sportclub te stappen voor
senioren vaak hoog is. Ouderen moeten ook overdag kunnen sporten.



Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar, verdienen
extra ondersteuning. Begeleiders zoeken de doelgroep zelf op, bijvoorbeeld in seniorenclubhuizen
(Cardijnwijk) en woonzorgcentra, voor sportinitiatie en toeleiding naar een sportclub.



We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.



We bouwen een voldoende groot en divers aanbod uit aan één- en meerdaagse kampen tijdens
schoolvakanties.



Gemeente en OCMW maken samen dat dat lidmaatschap van de club betaalbaar is voor kansengroepen.



Het spreekt voor zich dat zowel de infrastructuur als de opleiding en training binnen de clubs kwaliteitsvol
moet zijn.



We steunen de opmaak van ‘bedrijfssportplannen’. We zetten een eigen sportuitleendienst op (of maken
daarover afspraken met BLOSO) en stimuleren de samenwerking met clubs. Clubtrainers verzorgen
sportinitiatie in bedrijven, met door de bedrijven ontleend materiaal, en leiden de werknemers naar een
geschikte club. Een bedrijf dat zelf sportinfrastructuur of -toestellen voorziet, verdient extra
ondersteuning. De gemeente geeft zelf, als werkgever, het goede voorbeeld.



We bieden de niet-georganiseerde sporter (die geen lid kan of wil worden van een club) toch de
mogelijkheid om samen met anderen te sporten: door een internetforum aan te bieden kan men
afspreken om samen te sporten.



We bieden een ‘tienduizendstappenplan’ en een betaalbare stappenteller aan.



We stellen een lokale ‘sportmanager’ aan, die met de verschillende sportclubs in de gemeente projecten
opzet om specifieke doelgroepen aan het sporten te krijgen. Financiële drempels werkt deze sportmanager
weg in samenwerking met het OCMW.

We bouwen aan degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doeleinden en mensen, in elke buurt:


We maken sportinfrastructuur vrij toegankelijk.



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


We voorzien een aantrekkelijk openbaar zwembad met voldoende openingsuren



Elke buurt verdient een multifunctioneel sportveld en we onderzoeken of dit in de praktijk mogelijk is.



Een overdekte sportaccommodatie in Sleidinge wordt onderzocht naar haalbaarheid, specifiek voor
zaalsporten. PPS constructies met sportverenigingen en scholen kunnen een oplossing bieden aan het
manifest tekort aan infrastructuur bij de steeds groeiende bevolking.



Goede sportinfrastructuur vereist een streng reglement.



Goed onderhouden voetpaden en fietspaden zijn een eerste stap naar meer lichaamsbeweging.



We leggen verder nieuwe looproutes aan in de gemeente of bouwen de bestaande uit. (bv. Kasteel van
WIppelgem).



Ook personen met een handicap vinden vaak moeilijk aansluiting bij het bestaande sportaanbod. We
spelen hier in de komende jaren meer op in, door goed toegankelijke sportinfrastructuur.



We voorzien voldoende middelen voor onderhoud van sportfaciliteiten.



We hebben ook aandacht voor ‘kleinere’ sporten.



We werken samen met scholen en bedrijven, om ook daar plaats om te sporten aan te bieden.



We voorzien aantrekkelijke voetbalpleinen, zodat de voetbalclubs comfortabel sport kunnen aanbieden en
zich ten volle kunnen ontwikkelen.

We steunen en werken samen met de sportsector:


We doen een ronde van alle sportclubs, met een vragenlijst als leidraad.



Halfweg de legislatuur houden we een evaluatieronde.



We investeren in een efficiënt werkende sportraad.



We ondersteunen vrijwilligers.



Een buurtsportdienst kan tegelijk een sociaal werkgelegenheidsproject zijn, in samenwerking met het
OCMW.

We zetten mensen aan om te proeven van sport:


We organiseren een sportinitiatiedag.



We werken aan een systeem van jongerensportbegeleiding. Studenten lichamelijke opvoeding, trainers
van clubs én topsporters zoeken jongeren op in hun eigen buurt en organiseren daar sportinitiatie en wedstrijden. Ze leiden de jongeren naar een geschikte club.



Sportshoppen: voor slechts enkele euro’s per les kunnen onze inwoners met een tienbeurtenkaart proeven
van een waaier van sporten. De sportclubs krijgen potentiële nieuwe klanten in ruil.



Sportcheques: onder professionele begeleiding sporten, samen als buurt. De buren nemen zelf het
initiatief en spreken buurtbewoners aan om samen te sporten. De gemeente regelt alle afspraken met
goede lesgevers.
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Sportbonnen krijgen mensen die het financieel moeilijker hebben toch aan het sporten, dankzij korting op
een abonnement.



We organiseren verder een dag of week van de sportclub. In ruil voor gratis reclame bieden de sportclubs
kortingen aan voor mensen die voor het eerst bij hen komen sporten.



Massa-evenementen als een ‘massa-aerobic’ of ‘marktsportdag’ maken sport zichtbaar.

4.4. Trots op wat we opbouwen

Al heel lang verkopen Johan en Johan zelfgemalen bloem van de eigen molens. Een traditie van de eigen streek.
Zij zijn trots en fier op elk zakje bloem dat verkocht wordt. Maar de molens onderhouden kost handen vol geld.
Al onze traditie en eigenheid zit daarin. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat.

Op zaterdag leidt Michel soms eens mensen rond. Toeristen, maar ook mensen uit de streek. Die staan altijd
nog versteld van de mooie, minder makkelijk te vinden plekjes die we hebben en van de rijke geschiedenis die
daaraan vast hangt. Van de grappige, romantische of aandoenlijke verhalen en van de natuur. Of hoeveel beter
sommige plaatsen er nu uitzien of functioneren.

Daarom werken we aan een aantrekkelijke en bloeiende gemeente voor inwoners en bezoekers, met een
dynamisch imago en bekende toeristische trekpleisters.

Waarom?
We hebben een schat aan talent en een rijk verleden om te ontginnen. Die traditie, gecombineerd met een
vooruitstrevend beleid, kan van onze gemeente een bloeiende plek maken, waarop we trots kunnen zijn. Een
plek met een uitgesproken warm gezicht en sterke troeven, waar mensen van heinde en verre naartoe komen,
om mee te genieten. Daarvoor moet je echt niet een hele reeks musea, geklasseerde gebouwen of andere
‘klassieke’ toeristische troeven hebben. Ook aandacht voor het toeristisch potentieel van een pittige lokale
kermis of van een opmerkelijk gebruik kan heel wat teweegbrengen.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Andere partijen denken al te gemakkelijk dat we geen toeristische mogelijkheden hebben, omdat er in onze
gemeente niet meteen veel toeristische ‘klassiekers’ zijn. Ze miskennen daarmee de innovatieve en
inspirerende mogelijkheden voor een creatief bestuur om onze gemeente en haar unieke verhaal op de kaart
te zetten.
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Hoe zorgen we daarvoor?


We maken een inventaris van wat bijzonder is aan onze gemeente. Wat hebben wij dat ons uniek maakt?
Dat kan een stuk oude trambedding zijn, waar heerlijk gewandeld of gefietst kan worden. Het kan
evengoed gaan om een plaatselijke producent van vergeten groenten. Met die kennis werken we een
aangepast toeristisch aanbod uit.



We werken, eventueel met de ons omringende gemeenten, een interessant wandel- of fietsparcours uit,
met ruime mogelijkheden om streekproducten te consumeren en aan te kopen. Door samen te werken
creëren we ook meer overnachtingsmogelijkheden langs deze routes.



We leggen linken tussen onze plaatselijke troeven en culturele of andere evenementen in de buurt.

Met de thema’s waarop we vanuit het lokale bestuur zwaar inzetten, werken we aantrekkelijke en herkenbare
verhalen en campagnes uit.
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Bouwsteen 5  Modern bestuur

Twitter en facebook zijn niet meer weg te denken:

Schepen Johan Van hove of @JokeJohan informeert
en luistert, ook via de nieuwste openbare kanalen.

In een vooruitstrevende gemeenschap is iedereen mee, en doet iedereen mee, op welke manier dan ook. We
laten niemand achter en betrekken al onze inwoners, met hun wensen, ideeën en talenten, bij het beleid. We
houden iedereen op de hoogte van veranderingen en vooruitgang. We bieden iedereen zoveel mogelijk
inspraak en de kansen om problemen of oplossingen aan te kaarten. Een modern bestuur staat ten dienste van
de hele bevolking en weerspiegelt haar diversiteit.

5.1. Betrokken bij Evergem

Jan zoekt een knop op de website van onze gemeente. Hij wil de openingsuren kennen van het loket waar je
een geboorte kunt aangeven, maar vindt die niet. Na tien minuten grijpt hij dan maar naar de telefoon, maar
hij krijgt alleen een antwoordapparaat aan de lijn, dat zegt dat hij binnen de kantooruren moet terugbellen.

Sarah heeft ook het gevoel dat niemand naar haar luistert. Ze heeft een idee: ze wil van haar straat ’s zomers
een speelstraat maken, zodat de kindjes van de buren zich er kunnen uitleven. Ze weet niet waar ze met dat
idee terecht kan. Waar Sarah nood aan heeft, is een knop op de website van ons gemeentebestuur – ‘Deel hier
uw idee’ – met daarachter iemand die Sarahs suggestie ernstig neemt en haar contacteert voor afspraken over
de speelstraat.

Een moderne overheid luistert op elk mogelijk moment naar mensen als Jan en Sarah, en geeft hen inspraak in
wat er gebeurt.
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Een sterk bestuur betrekt de bewoners bij het lokale beleid, informeert iedereen en laat zich door zoveel
mogelijk mensen inspireren.

Waarom?
In een democratie is het beleid van en voor iedereen. Keuzevrijheid en inspraak mogen niet stoppen in het
stemhokje. Iedereen heeft het essentiële recht zoveel mogelijk informatie over het beleid te krijgen en er zijn
zeg over te doen. Het bestuur vertegenwoordigt al onze inwoners en moet hen daarom permanent en volledig
informeren, naar hen luisteren en hen betrekken bij het lokale beleid.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Wij hebben geen angst om elke stem te laten horen en te laten meetellen. Rechts bevoordeelt liever een
beperkte groep van welgestelde, welbespraakte mensen, of voert een beleid van laat-maar-waaien. Ook wat
inspraak betreft, is de wet van de sterkste voor ons geen optie. Iedereen moet zoveel mogelijk kansen hebben
om mee te zijn en mee te doen.

Hoe pakken we dat concreet aan?
We informeren iedereen:


We gebruiken nieuwe vormen van communicatie, waarmee we meer mensen op een efficiëntere manier
bereiken. We communiceren dus ook via digitale nieuwsbrieven, sociale media als Facebook of Twitter, via
een applicatie voor smartphones. Hiervoor werven we, indien nodig, de juiste mensen aan.



Op onze website kan iedereen voortaan via live audio en/of video de zittingen van de gemeenteraad
volgen.



Uiteraard vergeten we de bevolking zonder internet niet: communicatie op papier en op strategische
plaatsen blijft belangrijk. We maken die voor iedereen aangenaam en duidelijk verstaanbaar.



We maken een nieuwe wegwijzer of catalogus met alle producten en diensten waarvoor je bij de
gemeente of het OCMW terecht kan.



We informeren iedereen met een tweemaandelijks magazine, waarin we alle nieuwe projecten van onze
gemeente uitleggen en een kijkje bieden achter de schermen van het bestuur.



We leggen de nadruk op duidelijk taalgebruik. We gebruiken geen ambtelijke termen die alleen ingewijden
begrijpen.



We laten een gespecialiseerde instelling onze standaardbrieven doorlichten en zo nodig herschrijven in
eenvoudige taal. We roepen daarom een leesbaarheidsgroep in leven.

We bouwen aan inspraak en participatie en gebruiken nieuwe vormen van democratie.


We betrekken de bevolking bij de opmaak van onze beleidsplannen. Samen kiezen we welke speeltuigen er
in de speeltuin moeten komen, welke maatregelen we rond verkeersveiligheid gaan nemen, enzovoort.
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Zeker wat lokale ruimtelijke ordening betreft, is doorgedreven participatie van gebruikersgroepen
aangewezen. Het is niet altijd evident om gebieden met verschillende bestemmingen in te richten. De
betrokkenheid van burgers moet meer zijn dan ‘draagvlak creëren’. Meer participatie betekent dat
bewoners ook echt ideeën kunnen aanreiken, dat ze zich verbonden voelen en verbonden zijn met onze
gemeenschap, en dat ze de capaciteit van onze gemeenschap kunnen versterken. Daarom moet
participatie al deel uitmaken van het ontwerpproces, dat we niet enkel overlaten aan experts, ambtenaren
en politici.



We organiseren ‘politiecafés’, waar mensen van gedachten kunnen wisselen met de politie. Die schrijft de
resultaten van hun gesprek op, structureert hun ideeën en maakt duidelijke afspraken. Het gaat dus niet
om geïmproviseerde gespreksavonden: de politiecafés worden grondig voorbereid en begeleid. Het is goed
dat burgers en politie elkaar tijdens een politiecafé beter leren kennen, want je kunt alleen maar
vertrouwen hebben in mensen die je kent.



We versterken adviesraden en waarderen ze op tot echte democratische organen. We houden de leden
van lokale adviesraden op de hoogte van de onderwerpen waarover we hun inbreng vragen. We werken
ook een opleidingsprogramma voor hen uit, rond thema’s als verkeer, milieu of ruimtelijke ordening.



Voorafgaand aan elk groot project zetten we een participatietraject op maat op. We betrekken de
inwoners bij elke stap van de ontwikkeling en uitvoering. Een belangrijk aandachtspunt is dat we precies
weten wat onze inwoners willen, ook als een adviesraad deze wensen verzamelt en bundelt.



We maken vaker gebruik van openbare hoorzittingen, voor meer thema’s. Op die manier houden we ook
rekening met de stem van inwoners die geen lid zijn van een inspraakorgaan. Ook niet-georganiseerde
inwoners staan we bij met opleidingen, zodat ze goed kunnen volgen.



We beantwoorden ieders vraag en doen iets met elke opmerking. We bouwen een echt ‘conversatie
management’ voor onze gemeente uit. Dat is een plan van aanpak op lange termijn, voor
tweerichtingscommunicatie op nieuwe en sociale media, en voor het behandelen van brieven, telefoons
en e-mails binnen een vaste termijn. Met ideeën en opmerkingen doen we ook echt iets, of we leggen op
zijn minst uit waarom dat niet mogelijk is.



Het Facebook-profiel van onze burgemeester moet voor iedereen toegankelijk zijn, en zij of hij zal er op
ieders vraag reageren, net als via brievenpost of e-mail.



We denken natuurlijk ook aan mensen zonder internet. Bij een kiosk of loket kan iedereen met een vraag
of opmerking terecht, mondeling of schriftelijk. We openen een telefoonlijn waar iedereen terecht kan en
we beantwoorden elke brief binnen een vaste termijn.



Via deze kanalen organiseren we een wekelijkse poll over een onderwerp dat belangrijk is in onze
gemeenschap.



We richten een gemeentelijke adviesraad op voor personen met een handicap en waarborgen de goede
werking ervan en personen met een handicap krijgen voldoende vertegenwoordiging in de verschillende
gemeentelijke adviesorganen. We kunnen pas over gelijkwaardigheid spreken als personen met een
handicap ook inspraak hebben over hun leefwereld
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5.2. Snel en tot uw dienst

Over de dienstverlening van hun gemeente kunnen Katarina en Mark niet klagen. De loketten zijn open na hun
werkuren en ze konden hun domiciliëringsaanvraag ook gewoon via de website indienen. Binnen de twee
weken was hun identiteitskaart al aangepast. Nu wonen ze hier dus ook officieel, en dat is handig. Een goed
bestuur is er voor de inwoners, vinden ze, niet andersom. Als je trouwt, kinderen krijgt, verhuist of op reis gaat,
moet dat snel kunnen.

Al weken ligt die stoeptegel voor Jefs deur los. Niemand die er iets aan doet. Die politici zijn alleen met zichzelf
bezig, denkt hij. Een moderne overheid is er voor de mensen, niet voor de postjes. En gelijk heeft hij. Een goed
bestuur lost Jefs probleem op en herstelt die stoeptegel. Recepten uit het verleden helpen daar niet bij.
Moderne middelen wel: een telefoonlijn bijvoorbeeld, waar Jef naar kan bellen en die zijn opmerking
doorgeeft.

Mensen als Jef, Katarina en Mark verdienen onze steun. Een modern bestuur werkt ten dienste van hen en lost
snel hun problemen op.

Daarom voorzien we een snelle, efficiënte, toegankelijke en flexibele dienstverlening, voor iedereen.

Waarom?
Een moderne overheid staat ten dienste van iedereen, is altijd bereikbaar, werkt snel en stelt de juiste
prioriteiten. Het is uitermate belangrijk dat iedereen terecht kan bij de diensten van onze gemeente, zodat
niemand achterop raakt of benadeeld wordt. Dat is niet meer dan democratisch. Evergem heeft al een goede
reputatie, maar verbetering van de dienstverlening is perfect mogelijk, al dan niet met bijkomende
aanwervingen.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Sommige partijen willen niet afwijken van hun verkiezingsprogramma. Ze trekken ergens een strakke lijn en
elke vooruitgang die over die lijn heen gaat, beschouwen ze als overbodig. Of als een gat dat ‘de markt’ maar
moet opvullen. Een recept voor een onwrikbare, onwerkbare en ongezellige samenleving, die hele groepen
mensen achterlaat. We kiezen weliswaar onze prioriteiten, maar zijn niet bang om daar vanaf te wijken. We
luisteren naar ieders verzuchtingen en doen er ook iets mee.
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Hoe pakken we dat concreet aan?


We richten één meldpunt op voor melding van problemen en klachten. Dat is bereikbaar via de telefoon,
via e-mail, of via een applicatie op onze website, waarmee inwoners ook foto’s kunnen opladen. We
roepen bewoners op om problemen te melden. We doen zo snel mogelijk iets met elke melding.



De politie, het gemeentehuis, alle diensten van de gemeente en het OCMW moeten goed bereikbaar
blijven. Uitbreiding van de openingsuren kan pas na grondig onderzoek op de haalbaarheid. Publieke
gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor wie in een rolstoel zit of moeilijk te been is.
Goed leesbare en eenvoudige wegwijzers in openbare gebouwen maken deze plaatsen beter toegankelijk
voor slechtzienden en voor personen met een mentale belemmering. Elk openbaar gebouw moet opnieuw
op zijn toegankelijkheid worden getoetst door een onafhankelijke dienst en een plan moet opgesteld
worden waarbinnen de aanpassingen worden doorgevoerd.



Onze dienstverlening moet meer gebaseerd zijn op vragen van onze inwoners. We maken een charter voor
klantvriendelijkheid en vragen ook daarbij naar de ideeën van de bevolking.



Administratieve rompslomp mag organisaties die in aanmerking komen voor een subsidie, ondernemers,
projectontwikkelaars en bouwfirma’s niet in de weg staan. Openbare aanbestedingen moeten sneller in
werking treden. We gaan na waar we administratieve vereenvoudigingen kunnen doorvoeren zonder het
risico te lopen in willekeur of vriendjespolitiek te vervallen. Bedrijven kunnen, net als onze inwoners,
rekenen op een correcte en tijdige afhandeling van hun administratieve verplichtingen. We denken samen
met hen na over oplossingen voor vertragingen.



Informatie kunnen opzoeken via het internet is in deze tijden een basisrecht geworden. We bieden dus
gratis internet aan in zoveel mogelijk openbare gebouwen.



We bewaken permanent de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites. Ten slotte hebben we ook in
het algemeen aandacht voor de kwaliteit en het gebruiksgemak van de websites van de gemeente en het
OCMW.



Het bestaande sociaal huis SONIA wordt verder uitgebouwd met nieuwe externe partners (zoals
ziekenfondsen, verenigingen e.d.m. …….. Op deze wijze is er een volledig pakket aan dienstverlening
gecentraliseerd en makkelijk te vinden door de inwoners van Evergem. Nu moeten ze de broodnodige
informatie her en der bijeensprokkelen en zelf langsgaan bij alle voorzieningen. Bij nieuwe SONIA (Sonia
2.0) kunnen ze terecht voor alle informatie over beschikbare plaatsen en diensten, prijzen, premies en
tegemoetkomingen. Ze krijgen er ook hulp bij het invullen van aanvragen en andere administratieve
formaliteiten.



Het sociaal huis verwijst mensen door naar de juiste instantie: een ziekenfonds, Kind&Gezin, een sociale
huisvestingsmaatschappij, een lokale werkwinkel of de diensten voor gezinszorg. Tegelijk respecteren we
ook de vrije keuze van mensen voor een bepaalde dienst. We werken structureel en transparant samen
met alle bestaande diensten en voorzieningen.



De technische dienst krijgt nieuwe middelen voor de snelle interventieploeg, die op korte termijn kan
uitrukken om kleine herstellingen te doen, zoals losliggende stoeptegels herstellen.
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Onze ambtenaren komen naar je toe. Mensen die gemeentedocumenten nodig hebben, zoals een nieuwe
identiteitskaart, een bouwaanvraag of vergunning, en die een gegronde redenen hebben waarom zij zich
niet bij de gemeentediensten kunnen aanbieden, kunnen een afspraak maken, waarop een ambtenaar aan
huis komt. Het gaat dan voornamelijk om mensen die zich om medische redenen of door hun hoge leeftijd
niet bij de gemeentediensten kunnen aanbieden. Met speciale apparatuur kunnen de ambtenaren bij
mensen thuis documenten inscannen.



We gaan na of het met één schepen minder kan in het College, gezien vanaf januari 2013 de OCMWVoorzitter verplicht wordt toegevoegd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Die heeft dan een
grote bevoegdheid over OCMW, Sociale Zaken en Welzijn.



Ook moet de gemeenteraad geherwaardeerd worden en moet het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf een
grotere democratische invulling krijgen.

5.3. Elk talent telt

Elke is trots dat zij bij haar gemeentebestuur werkt. Niet alleen kan zij heel wat nuttige dingen verwezenlijken
voor haar buren, of zij die nu kent of niet. Zij vindt ook het personeelsbeleid heel goed. Zo kon zij er als
Italiaanse immigrante na een taalbad Nederlands aan de slag, dankzij haar talent voor lay-outen. Die kans heeft
zij met beide handen gegrepen. Zij ziet ook dat andere mensen kansen krijgen, naargelang hun capaciteiten en
talenten, ongeacht hun achtergrond. Bij het gemeentebestuur werkt een mooie mix van mannen en vrouwen,
van allerlei slag.

Sinds Mark kinderen heeft, is werken een stuk moeilijker geworden. In Brussel werken met een niet-flexibel
uurrooster gaat eenvoudig niet meer. Vaak lukt het hem niet om de kinderen tijdig van school te halen.
Daarom zoekt Mark een nieuwe job. Nu hoort hij bij de bakker dat de gemeente iemand met zijn competenties
zoekt en dat glijdende werkuren daar wel kunnen. Zolang het werk maar gedaan is, kan je ook al eens thuis
werken. Ideaal. Zo zouden er meer jobs moeten zijn…

Mensen als Elke en Mark verdienen onze steun. De overheid geeft best het goede voorbeeld door de hele
bevolking te weerspiegelen en elk talent kansen geven. Wat ook je thuissituatie of achtergrond is, je moet
ergens aan de slag kunnen. Laten we dat waarmaken.

Daarom voeren we een gelijkekansenbeleid bij de aanwerving van personeel bij het gemeentebestuur. Wat je
kan, telt. Niet uit welke thuis je komt.
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Waarom?
We kiezen samen een gemeentebestuur dat ons vertegenwoordigt. Daarom moet wie bij dat bestuur werkt,
ook alle segmenten in de samenleving vertegenwoordigen. Bovendien geven we zo het goede voorbeeld, met
voor iedereen gelijke kansen op werk. Zo overbruggen we ook de kloof die vroeger bestond tussen ambtenaren
en niet-ambtenaren. Op deze manier is het lokaal bestuur niet alleen op papier een voorbeeld op het gebied
van diversiteit, maar gaat het ook in de praktijk beter met die diversiteit om.

Wat is het verschil met andere politieke partijen?
Als we alleen de markt laten spelen, vinden sommige mensen nooit werk, door hun afkomst, geslacht of
voorkeur. Doordat ze niet genoeg kansen krijgen, of doordat ze die kansen niet grijpen.

Als we minderheidsgroepen aan hun lot overlaten, krijgen we een eenzijdig gemeentebestuur. We moeten ons
bestuur daarom actief even divers maken als de samenleving.

Hoe pakken we dat concreet aan?


We bestrijden elke vorm van discriminatie krachtdadig. We maken het mogelijk dat klachten gemeld
worden en volgen ze op.



We zorgen ervoor dat we ook in onze publicaties en campagnes aandacht besteden aan een diverse
beeldvorming. Brochures over ouderschap bevatten ook foto’s van allochtone koppels en van
holebikoppels met kinderen. In folders van de jeugddienst zijn koppels van hetzelfde geslacht te zien, naast
heterostellen.



We hanteren in onze externe en interne communicatie een geslachtsneutrale taal over huwelijk en
ouderschap.



We voeren een open aanwervingsbeleid, waarbij we kandidaten enkel op basis van hun persoonlijke
vaardigheden beoordelen. We zorgen dat advertenties bij nieuwe aanwervingen ook aanlokkelijk zijn voor
vrouwen en dat mannen en vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in jury’s en examencommissies.



We maken verder werk van een modern personeelsmanagement. Dat moet leiden tot een slank, maar
slagkrachtig personeelsbestand, gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben.



We voeren een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Zo plannen we vergaderingen vooral op
gezinsvriendelijke tijdstippen, en kan je ook in leidinggevende functies deeltijds werken. We motiveren
vrouwelijke ambtenaren extra om promotiekansen te grijpen.



We werven een vast aantal werknemers met een handicap aan. Daarmee stellen we een voorbeeld: ook
mensen met een handicap verdienen gelijke kansen op werk.



We stimuleren flexibele vormen van werken, zoals tele- en thuiswerken.



Pesten op het werk pakken we hard aan, met bijzondere aandacht voor preventieve sensibiliseringsacties.
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Er moet een gezond evenwicht bestaan van mannelijke en vrouwelijke leden in de gemeentelijke
adviesorganen. We hanteren een maximum van 60 procent personen van hetzelfde geslacht. We streven
ook naar voldoende aanwezigheid van personen met een handicap en andere minderheidsgroepen in deze
adviesorganen.



Bij de naamgeving van nieuwe straten streven we in de short list een evenwicht na tussen namen van
belangrijke vrouwen en mannen.
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Vooruitblik: de ideale samenleving heeft nog nooit bestaan

Alles kan beter. De ideeën die u hier leest, zijn niet allemaal nieuw. Ze zijn ook niet allemaal af. En ze zijn zeker
niet overal uitgevoerd: anders zouden we geen programma meer hoeven schrijven. De samenleving verandert,
nieuwe uitdagingen bieden zich aan. Een gemeenschap bouwen is een werk dat nooit af zal zijn. Een werk waar
we samen onze schouders onder zetten. Wij blijven samen met u bouwen aan de toekomst.

Wij gaan vurig voor vooruitgang. Voor de kleine Emma en Louis, voor Jef, Emiel, voor Bernard en zijn
buurvrouw, voor Katarina en Mark en hun kinderen, voor Afia, Elke en Jan. Allemaal leven ze in andere situaties
en hebben ze andere mogelijkheden. Een ander inkomen. Andere talenten. Er zijn er die werk hebben. Anderen
kunnen werken, maar hebben hulp of een duwtje in de rug nodig om een job te vinden. En er zijn er die te ziek,
te oud of te jong zijn en die we moeten opvangen. De ene racet tegen de klok, om de kinderen tijdig op te
halen, en hoopt niet helemaal afgepeigerd te geraken. De andere is arm. De ene heeft zijn hele toekomst nog
voor zich en kunnen we wat op weg helpen, met al zijn wilde plannen. Nog een andere beleeft zijn oude dag en
blijven we een comfortabele leefomgeving gunnen. De ene kan zijn rekeningen niet betalen, iemand anders
heeft een idee om dat op te lossen. Iedereen is anders en dat waarderen we. Iedereen heeft ook andere
problemen, die we ondanks alles samen kunnen oplossen.

Een goed gemeentebestuur houdt rekening met al deze mensen, met al hun dromen en problemen. Daarvoor
is een sociaal beleid nodig, dat de inspanningen verdeelt, dat geen problemen uit de weg gaat, dat mensen
verenigt in hun gezamenlijke zoektocht naar de ideale toekomst, in plaats van hen te verdelen of aan hun lot
over te laten.

Er liggen grote kansen in het bundelen van onze krachten. In duizenden verschillende bouwstenen, duizenden
diverse mensen die samen de fundamenten kunnen leggen voor de stevigste gemeenschap ooit. Daarin heeft
iedereen een plek, daaraan levert iedereen een bijdrage, en daar kan iedereen vrijuit voor zijn eigen toekomst
kiezen. Dat is een gemeenschap om trots op te zijn. En daarbij hoeft niemand iets te verliezen.

Tot uw dienst.
Namens de hele sp.a Ploeg

V.U.: Johan Van hove, Velodroomstraat 35 te Evergem
Foto’s: © Walter Elderweirdt, Groentjen 22 te Evergem
BELANGRIJK: Alle in deze tekst gebruikte namen zijn verzonnen. Overeenkomsten met bestaande personen berusten louter op toeval.
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