VERKIEZINGSPROGRAMMA

Volle kracht
vooruit

LEESWIJZER
Met een stevige ambitie maar ook met de nodige realiteitszin neemt de N-VA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het verkiezingsprogramma
van de N-VA bevat de visie, doelstellingen, actiepunten en methodes voor het beleid dat zij tijdens de
komende zes jaar wil ontwikkelen.
Sommige programmaonderdelen vergen, omwille
van de complexiteit van de problematiek, een aanpak
die verder reikt dan de komende zes jaar en moeten
gezien worden in een ‘perspectief 2030’.
Het N-VA-programma is opgebouwd rond vijf speerpunten, de hefbomen voor verandering.
Daarnaast werd het programma aangevuld met talrijke voorstellen die Beernemse burgers deden in kader
van ons inspraakproject ‘Beernem Kijkt Verder’.

Volle kracht vooruit

VOORWOORD
De verandering in Beernem werkt en de mensen
voelen dat. Die nieuwe dynamiek mag niet stilvallen.
Met N-VA willen we in Beernem die lijn doortrekken. We gaan naar de kiezer met een sterk verhaal
en een vernieuwende aanpak, zonder taboes. We zijn
klaar voor decockpit.
DE N-VA MAAKT HET VERSCHIL.
NU EN IN DE TOEKOMST.
De N-VA bracht in Beernem een nieuwe dynamiek
op gang. De jarenlange stilstand werd doorbroken.
We maakten een breuk met de oude politiek. We
mogen nu niet stilvallen want er komen heel wat
uitdagingen op ons af. Meer nog, we moeten vooruit
en onze sterktes ten volle benutten. De N-VA is in
Beernem gestart met een zeer ambitieus programma.
We willen die projecten afwerken en daarop verder
bouwen.
Beernem kan, en als het van de N-VA afhangt, moet
een toonaangevende gemeente worden in de regio,
en waarom niet in Vlaanderen.
VOLLE KRACHT VOORUIT. VANAF DAG ÉÉN.
N-VA heeft de voorbije jaren de nodige ervaring
opgedaan en heeft haar meerwaarde als beleidspartij bewezen. Binnen onze bevoegdheden maken we
duidelijk het verschil. Ook op andere vlakken willen
we die dynamiek op gang brengen. N-VA heeft de
ambitie om overal een versnelling hoger te schakelen.
Onmiddellijk.
WE ZIJN KLAAR OM HET VOORTOUW TE NEMEN.
Als de kiezer ons de mogelijkheid geeft, gaan we
vanaf dag één volle kracht vooruit.

Volle kracht vooruit

ONS VERHAAL

De N-VA gaat voor een vernieuwend en straf
project voor Beernem en schuift vijf prioriteiten naar voor. De N-VA zet verstandig in op
veiligheid, investeren in een aantrekkelijke en
groene gemeente en gaan voluit voor economie en creativiteit.
We maken volledig de omslag naar een sterk
en modern bestuur. We kiezen voor meer
digitaal en meer participatie. Onze dienstverlening vertrekt niet vanuit de structuren maar
vanuit de burger. We investeren waar nodig
maar schuiven de factuur niet door naar de
Beernemnaar. Dat betekent geen belastingverhoging en we houden onze schulden onder
controle.
Het sociaal beleid mag geen eiland zijn. Naast
het welzijnsbeleid werken we een sociaal luik
uit binnen alle andere domeinen, van het
jeugd-, cultuur- en sport- tot in het seniorenbeleid. Sociaal betekent voor ons verantwoordelijk en rechtvaardig. We zetten de middelen
prioritair in op zij die het echt nodig hebben
en laten niemand achter.

Volle kracht vooruit

N-VA gaat resoluut voor een doorgedreven
opwaardering van het openbaar domein en
zet in op een propere en nette gemeente. We
gaan de strijd aan met zwerfvuil. Want dat
betekent een leefbare gemeente. Verouderde
weginfrastructuur vernieuwen we en we maken het straatbeeld aantrekkelijker met meer
groen en bloemen. Verkeersveiligheid blijft
voor ons een absoluut speerpunt. Daar geven
we nooit op toe.
We maken het verschil op lokale economie,
jeugd, cultuur en sport. N-VA bracht de
voorbije jaren een nieuwe dynamiek op gang.
Die inspanningen voeren we op en maken we
ook in andere beleidsdomeinen mogelijk. De
investeringen in infrastructuur vullen we in
met vernieuwend beleid, niet de structuren
maar de Beernemnaar staat centraal.
Veiligheid is voor N-VA een absolute prioriteit. Een efficiënt, dynamisch en modern uitgerust brandweer- en politiekorps een echte
must. Zij krijgen de nodige ruimte om hun
opdracht te vervullen. Want alleen een veilige
gemeenschap biedt vrijheid en vertrouwen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

We maken volledig de omslag naar een sterk en
modern bestuur. We kiezen voor meer digitaal en
meer participatie. Onze dienstverlening vertrekt
niet vanuit de structuren maar vanuit de burger.
We investeren waar nodig maar schuiven de
factuur niet door naar de Beernemnaar.
Dat betekent geen belastingverhoging en
we houden onze schulden onder controle.

VERANTWOORDELIJK, EFFICIËNT &
KLANTVRIENDELIJK BESTUREN
De N-VA is een aanbodpartij die gedreven
wordt door een programma en een visie. We
zijn geen pop-uppartij die op korte termijn
bestuurt, maar geven ons beleid vorm met
een toekomstideaal als doel en een langdurige
houdbaarheid als maatstaf.
De gemeentelijke taakstelling moeten we in
het licht van zowel dat ideaal als die houdbaarheid herevalueren. Een overheid hoeft
zich echt niet met alles in te laten. Zaken die
beter of evengoed door private partners kunnen worden uitgevoerd, laten we beter aan
hen over. Het is niet aan de overheid om met
de private markt in concurrentie te treden.
Het beleid dat we als overheid wel voeren,
handhaven we evenwel strikt. Wanneer we
regelgeving maken, is daar altijd een reden
voor en het is overduidelijk dat regels maar
tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze
ook effectief afgedwongen worden.
De gemeenteraad is wat ons betreft het hart
van de democratie. Verkozenen moeten hun
verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Het is in de eerste plaats aan hen om
op basis van hun programma het beleid vorm
te geven en de inwoners uit te leggen waarom
bepaalde beslissingen genomen worden. Voor
de burgers moet het duidelijk zijn wat voor
hen en de gemeenschap het voordeel is, nu –
maar ook op langere termijn.

Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de
gemeenschap, maar ook van de gemeenschap
én door de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat burgers ook ambassadeurs kunnen
zijn van een project.
Zo kunnen ze rugwind creëren en er samen
met de politici voor zorgen dat de Verandering lokaal wel degelijk tot Vooruitgang leidt.
We moeten onze inwoners dus ook verantwoordelijkheid durven geven om projecten
samen of zelfstandig tot een goed einde te
brengen binnen het voorziene kader.
Nog al te vaak functioneert de lokale overheid
als een logge, gesegmenteerde organisatie
met bureaucratische procedures en tal van
onoverzichtelijke vertakkingen. De voorbije jaren heeft de gemeente Beernem onder
impuls van de N-VA al verschillende stappen
in de goede richting gezet, maar toch is er nog
ruimte voor verbetering. Wat ons betreft moet
het gemeentelijk bedrijf een transparante en
slagkrachtige organisatie worden, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere
focus op klantvriendelijkheid.
Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en
digitalisering moeten de leidraad vormen in
de gemeentelijke organisatie. Met publieke
middelen moet men als een goede huisvader
omgaan. Verspilling en vertragingen moeten
dan ook te allen tijde vermeden worden.

Kortom, de N-VA gaat voor een verantwoordelijk,
efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf!

SPEERPUNTEN

1
2
3
4
5
6
7
8

De integratie tussen gemeente en OCMW moet maximaal worden aangegrepen om tot één effectief
geïntegreerde organisatiestructuur en één geïntegreerd lokaal sociaal beleid te komen. Terwijl de
vertrouwelijke behandeling van sociale dossiers wordt gewaarborgd, zorgt dit voor een geïntegreerd
sociaal beleid en een efficiëntere beleidsuitvoering. Bovendien werd het aantal leidinggevende functies zo
verminderd en vermijden we dubbele kosten.

Om burgers niet nodeloos te laten wachten, optimaliseren we de loketwerking. Daarbij zorgen we voor
een goede doorstroming. We maken werk van een ‘snelbalie’ waar klanten in een mum van tijd efficiënt
worden geholpen voor zaken die snel kunnen afgehandeld worden.
De N-VA kiest voor een structurele aanpak van gemeentelijke dossiers op basis van objectieve gegevens
en concrete doelstellingen. In het bijzonder wat betreft de aanleg en onderhoud van fietspaden, wegen,
onderhoud patrimonium maar evenzeer naar vrijetijdsdienstverlening.

Een totale hervorming en hertekening van de adviesraden zorgt voor een (her)activering en nauwere
betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid. Adviesorganen zijn vandaag te veel een verlengstuk van
de politieke partijen of specifieke drukkingsgroep. De samenstelling van de raden wordt daarom herzien.
Daarbij is er enkel nog een politieke vertegenwoordiging wanneer dit decretaal wordt vereist.

We dagen de Beernemnaar uit. De Beernemnaar krijgt het ‘Right to challenge’, waarbij je als inwoner of
buurtvereniging de kans en het budget krijgt om bepaalde taken uit te voeren als je kan aantonen dat het
jou of je buurt beter lukt dan het gemeentebestuur.

De N-VA gaat voor radicaal voor een doorgedreven digitalisering van de gemeentelijke diensten:
a. Digitaal eerst. Nieuwe processen vertrekken vanuit een digitale manier van denken. Radicale
digitalisering en automatisering zijn de regel, niet de uitzondering.
b. Vereenvoudigen. Processen worden eerst sterk vereenvoudigd of geschrapt.

Beernem focust op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners en hanteert een vlot
toegankelijke klantendienst, een performant systeem voor klachtenbehandeling

De N-VA zet nog meer in op de ontwikkeling van een lange termijnvisie voor onze gemeente. En dat op
verschillende vlakken. Beernem moet dringend nadenken over hoe de gemeente er in de toekomst kan en
moet uitzien. Daarbij formuleren we duidelijke doelstellingen en concrete actieplannen. Concreet wil de
N-VA een langetermijnvisie ontwikkelen voor:
• Bestuurlijke organisatie 2050
• Gebiedsontwikkeling voor de omgeving E40
• Een kerkenplan voor de toekomst

HOE DOEN WE DAT?
1
De N-VA gelooft in sterke en autonome lokale besturen. Efficiëntie en effectiviteit staan
centraal. Een modern en slank ambtenarenapparaat speelt doeltreffend en snel in op de
verwachtingen van de inwoners. De N-VA gaat voor een sobere administratie. Eenslanke
overheid vermindert niet alleen de belastingfactuur, maar biedt ook de ruimte voor de
gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de burger zelf kan,
doet de overheid niet noodzakelijk beter of goedkoper.

2
De afgelopen bestuursperiode nam het gemeentebestuur onder impuls van de N-VA
initiatieven op het vlak modernisering, efficiëntie, toegankelijkheid voor iedereen, snelheid en
klantvriendelijkheid. Die inspanningen zetten we verder.

3
Het gemeentebestuur functioneert op geld dat afkomstig is van burgers en bedrijven; we moeten
er dus uiterst omzichtig mee omspringen. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven.
Voor de N-VA moet het gemeentebestuur zich dan ook spaarzaam opstellen en duidelijk
gefundeerde keuzes maken. De overheid kan niet alles op zich nemen of ondersteunen en kan
ook niet iedereen subsidiëren.

4
Het algemeen belang staat altijd boven partijbelangen of persoonlijke belangen.

5
Bij zaken waar verenigingen of inwoners zelf een uitvoerende verantwoordelijkheid kunnen
opnemen, nemen we als overheid hoogstens een regisserende rol op. Die kan bestaan uithet
uitwerken van een beleidskader of het samenbrengen van verschillende actoren. De uitvoering
laten we evenwel aan hen over. We bekijken welke dienstverlening we beter uitbesteden. Hierbij
maken we een onderscheid tussen het bepalen van de strategische keuzes en het in de praktijk
brengen van het besliste beleid.

…

6
Door een kerntakendebat bepaalt het bestuur de prioriteiten van haar beleid. In functie daarvan
past het gemeentebestuur het personeelsorganigram aan. Onze diensten kijken over het muurtje. Ze streven in dossiers naar een gemeenschappelijk advies, waar afwijkende meningen mogelijk zijn. Finaal is het aan de politiek (college en gemeenteraad) om op basis daarvan de knoop
door te hakken. Ook in de uitvoering werken de diensten niet naast elkaar. We maken werk van
een doorgedreven projectaanpak.

7
Coherente bevoegdheidspakketten voor de schepenen voorkomen overlap en dubbel werk en
zorgen daarentegen voor samenhangend en krachtig beleid.

8
De administratie zit soms klem. Het bestuur moet duidelijker zijn in haar keuzes.

9
Een administratie is er volgens de N-VA in de eerste plaats voor de burger en moet creatief en
flexibel mee zoeken naar oplossingen. Een klantvriendelijke en oplossingsgerichte houding is
een basisvoorwaarde voor alle personeelsleden. We werken verder aan de ontwikkeling van een
modern personeelsbeleid, waarin personeelsleden beoordeeld worden op hun output, niet op
formalisme.

10
In een veelzijdige organisatie zoals een lokaal bestuur biedt een geïntegreerde aanpak – wat de
N-VA betreft – een betere garantie op succes. We maken verder werk van een organisatie waarbij de verschillende diensten elkaar aanvullen en versterken en er ook over de beleidsdomeinen
heen een gecoördineerd beleid wordt gevoerd.

11
De gemeente Beernem speelde een pioniersrol in het integratieverhaal van OCMW en gemeente. De integratie tussen gemeente en OCMW moet maximaal worden aangegrepen om tot één
effectief geïntegreerde organisatiestructuur en één geïntegreerd lokaal sociaal beleid te komen.
We integreren de werking van de gemeente en het OCMW, zeker voor de ondersteunende diensten. Terwijl de vertrouwelijke behandeling van sociale dossiers wordt gewaarborgd, zorgt dit
voor een geïntegreerd sociaal beleid en een efficiëntere beleidsuitvoering. Bovendien werd het
aantal leidinggevende functies zo verminderd en vermijden we dubbele kosten.

…

12
De grootste kost van de lokale besturen ligt nog steeds bij de personeelsuitgaven. De omvang
en samenstelling van het personeelsbestand heeft met andere woorden een grote impact op het
gemeentelijk budget. Publieke middelen moeten – wat ons betreft – zo efficiënt en effectief mogelijk worden aangewend. Dat betekent voor de N-VA :
• Als partij streven we naar een slank maar slagkrachtig personeelsbestand, waarbij niet
meer personeel ingezet wordt dan noodzakelijk om een goede werking van het gemeentelijk apparaat te verzekeren. Zo blijven we de personeelskost onder controle houden;
• We zorgen voor de juiste man of vrouw op de juisteplaats;
• Wanneer personeelsleden de organisatie verlaten, bijvoorbeeld omwille van pensionering
of een vrijwillig vertrek, bekijken we of het noodzakelijk is om de functie opnieuw in te
vullen met een nieuwe aanwerving. Criteria die we in deze evaluatie meenemen zijn de
werklast en taakverdeling, maar zeker ook de prioriteiten voor hetbestuur.
• We gaan slim en spaarzaam om met vaste benoemingen en het behoud van statutaire
functies. Onze sterke voorkeur voor contractuele aanstellingen biedt de organisatie de
flexibiliteit die nodig is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die op de lokale besturen afkomen en de veranderende omgeving waarin zewerken.
• Via loopbaanbegeleiding bieden we ontwikkelingsperspectief aan demedewerkers;
• We benutten in de eerste plaats de bestaande expertise van het eigen personeel in plaats
van dure uitbestedingen.

13
Om burgers niet nodeloos te laten wachten, optimaliseren we de loketwerking. Daarbij zorgen
we voor een goede doorstroming. We maken werk van een ‘snelbalie’ waar klanten in een mum
van tijd efficiënt worden geholpen voor zaken die snel kunnen afgehandeld worden.

14
Ongeacht of ze te maken hebben met een fysieke of een mentale beperking, digibeet zijn of met
een taalachterstand kampen. Toegankelijkheidsdrempels moeten zo veel mogelijk weggewerkt
of verlaagd worden.

…

15
De publieksgerichte diensten bemannen we met veelzijdige dossierbeheerders. Als contactpersoon met de burger vervullen ze een brugfunctie tussen de verschillende betrokken diensten en
zijn ze verantwoordelijk voor een efficiënte afhandeling van de dagelijkse dossiers en vragen.
Zogenaamde kennisfiches documenteren de stappen die nodig zijn om een product af te leveren
door de frontoffice en/of backoffice en zorgen ervoor dat al de nodige informatie beschikbaar
is voor alle interne medewerkers. We documenteren de te volgen procedures in handboeken en
leggen draaiboeken aan voor de organisatie van activiteiten.

16
De N-VA wil af van reglementen die op het terrein toch niet worden gecontroleerd. Een al te
lakse houding met betrekking tot de controle op het naleven van regels zorgt vaak voor frustratie bij burgers die zich wel aan de regelgeving houden. Het geeft een gevoel van oneerlijkheid
wanneer bepaalde personen met overtredingen wegkomen, terwijl men zelf wel de nodige inspanningen doet om de regels te volgen. Een effectief handhavingsbeleid op basis van objectieve
criteria is dan ook essentieel. We zorgen ervoor dat onze reglementen correct en duidelijk zijn.
Zo is er weinig ruimte voor interpretatie en discussie achteraf.

17
De N-VA kiest voor een structurele aanpak van gemeentelijke dossiers op basis van objectieve
gegevens en concrete doelstellingen. In het bijzonder wat betreft de aanleg en onderhoud van
fietspaden, wegen, onderhoud patrimonium maar evenzeer naar vrijetijdsdienstverlening.

18
Een totale hervorming en hertekening van de adviesraden zorgt voor een (her)activering en
nauwere betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid. Adviesorganen zijn vandaag te veel
een verlengstuk van de politieke partijen of specifieke drukkingsgroep. De samenstelling van de
raden wordt daarom herzien. Daarbij is er enkel nog een politieke vertegenwoordiging wanneer
dit decretaal wordt vereist.

19
Tijdelijke vormen rond concrete thema’s of specifieke uitdagingen kunnen op poten worden
gezet. Naast de verplichte adviesraden die fungeren als permanent klankbord voor onze beleidsmakers, focussen we op het tijdelijk samenbrengen van burgers als adviesgroep voor bepaalde
materies. Op die manier kunnen we de burger doelgerichter aanspreken en vermijden we logge
structuren.

…

20
We organiseren informatie- en participatiemomenten bij de start van grote projecten. Zo
krijgen burgers tijdig de mogelijkheid om hun advies te geven en is de kans kleiner dat er later
weerstand opduikt. Een ruime bekendmaking zorgt voor voldoende representativiteit.

21
Via digitale platformen of bevragingen op digitale media proberen we online ook die inwoners
te bereiken die zich minder vertegenwoordigd of aangesproken voelen door adviesraden of
klankbordgroepen.

22
We betrekken de burger nauwer bij het beleid. De N-VA wil het opnemen van verantwoordelijkheid stimuleren. De uitvoering van het lokaal beleid ligt in dat opzicht niet enkel bij de
gemeentelijke administratie; ook de inwoners kunnen een nuttige bijdrage leveren. Als partij
vinden we burgerengagement enorm belangrijk. De N-VA schuift volgende concrete maatregelen naar voor:
• Uitbreiding van de burgerparticipatie door aankondiging van info- en commissievergaderingen.
• We dagen de Beernemnaar uit. De Beernemnaar krijgt het ‘Right to challenge’, waarbij
je als inwoner of buurtvereniging de kans en het budget krijgt om bepaalde taken uit te
voeren als je kan aantonen dat het jou of je buurt beter lukt dan het gemeentebestuur.
We stellen een vooraf afgelijnd budget ter beschikking van wijkbewoners die samen met
hun buren dromen voor hun wijk willen waarmaken. Binnen een vastgelegd kader zijn
alle voorstellen die de wijk ten goede komen welkom. De N-VA wil zo een duwtje in de
rug geven van ondernemende bewoners.
• Samen met de Beernemse burger brengen we hun bezorgdheden en verwachtingen in
kaart. Per buurt en wijk werken we knelpuntennota’s uit. In deze knelpuntennota’s inventariseren we alle ideeën en voorstellen, bezorgdheden en bekommernissen die leven in
de buurt, straat of wijk. Op basis van deze knelpuntennota’s formuleert het gemeentebestuur beleidsaanbevelingen en zal per buurt/wijk een actieplan worden ontwikkeld.
• We vragen burgers en verenigingen om hun steentje bij te dragen aan het onderhoud van
het gemeenschappelijk patrimonium.

…

23
De overheidscommunicatie moet niet enkel duidelijk en verstaanbaar zijn, maar ook eenvormig, betrouwbaar en eenvoudig raadpleegbaar. We hanteren een uniforme opbouw van documenten, wat maakt dat burgers er hun weg gemakkelijker in terugvinden. Van een professionele
overheid mag men verwachten dat de documenten die ze aflevert leesbaar en foutloos zijn. We
communiceren als overheid dan ook steeds in verstaanbare en correcte taal, zodat de boodschap
door iedereen juist begrepen wordt. Beernem moet blijvend inzetten op een breed aanbod aan
communicatiekanalen.

24
De N-VA staat voor een kleine, slagkrachtige overheid. De kerntaken die ze uitvoert, voert ze
performant uit. Digitalisering en automatisering zijn hiervoor noodzakelijk. Technologie en
digitalisering bieden de mogelijkheid om zaken efficiënter te behandelen, wat maakt dat er tijd
en middelen vrijkomen die kunnen worden ingezet voor meer kwetsbare doelgroepen. Digitalisering en technologie staan ten dienste van de burger en de onderneming en zijn geen doel
op zich. De N-VA gaat voor radicaal voor een doorgedreven digitalisering van de gemeentelijke
diensten en hanteert vier principes:
• Digitaal eerst. Nieuwe processen vertrekken vanuit een digitale manier van denken. Radicale digitalisering en automatisering zijn de regel, niet de uitzondering.
• Vereenvoudigen. Processen worden eerst sterk vereenvoudigd of geschrapt. Enkel kernprocessen blijven over en worden digitaal.
• Modulair. ICT wordt geïmplementeerd in gefaseerde, zo klein mogelijke deeloplossingen
(modules). Risico’s worden beperkt door geen – of alleen geïsoleerde – maatwerkoplossingen te gebruiken.
• Eenmalige gegevensopvraging. Toepassingen gebruiken te allen tijde de beschikbare gegevens uit authentieke bronnen. We vragen onze burgers niet opnieuw om gegevens die
de overheid al ter beschikking heeft.

25
De digitalisering gebeurt echter niet – zoals vroeger het geval was – door grote en risicovolle
projecten uit te voeren die jaren in beslag nemen. Een stapsgewijze aanpak rond enkele centrale
principes en bouwstenen, met kleinere verbeteringen en digitaliseringsprojecten is een betere
aanpak. Bij die werkwijze is het essentieel dat de vernieuwing van die bouwstenen niet mag stilvallen, maar daarentegen steeds verder wordt verbeterd. Die werkwijze vraagt ook een andereaanpak van investeren, menselijke capaciteit en aansturing.

…

26
Burgers verwachten dat men heel wat informatie gewoon op het internet kan vinden. We stellen
daarom zoveel mogelijk informatie op een geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare wijze op de webpagina ter beschikking. Waar nodig, gebeurt dat bovendien in een
online in te vullen vorm.

27
Toepassingen moeten betrouwbaar zijn. Daarom sluiten overheden serviceniveau- overeenkomsten (SLA) af met de leverancier of dienstverlener – ook en in het bijzonder als het om een
andere overheidsdienst gaat.

28
‘Maakmijnstraat’ laat burgers problemen in het openbaar domein melden aan de gemeente. Anderen kunnen nakijken of het probleem al gemeld is – wat hen mogelijks geruststelt; de melder
zelf wordt verder op de hoogte gehouden van de opvolging van het probleem.

29
Hoewel de technologische evolutie niet stilstaat en de bevolking steeds vaker alles online regelt,
heeft niet iedereen toegang tot de digitale wereld. We voorzien in bibliotheken en op andere
nuttige openbare plaatsen computers met internettoegang, zodat burgers van de digitale overheidskanalen kunnen gebruikmaken. We moeten er wel over waken dat (minstens essentiële)
zaken ook in gedrukte vorm te verkrijgen zijn.

30
De N-VA wil via een audit (LEAN / bottom-up) de werking van het gemeentelijke apparaat
onder de loep nemen, en kijken welke beleids- en uitvoeringsprocessen beter en sneller kunnen.
Een efficiënte werking levert voordelen op voor zowel de gemeentelijke ambtenaren als de inwoners. Deze efficiëntiewinsten moeten leiden naar een performante lokale overheid. Beernem zet
meer in op projectwerking.

31
We realiseren schaalvoordelen door in te zetten op samenwerking met andere gemeenten. Dat
doen we niet enkel via transparante samenwerkingsverbanden die een voordeel voor de gemeenten opleveren.

…

32
N-VA Beernem is geen vragende partij voor een fusie maar wil wel voorbereid zijn op eventuele
toekomstige evoluties. Zonder taboes onderzoeken we op een objectieve manier of een fusie
dan wel doorgedreven samenwerking met onze omliggende gemeenten kan bijdragen tot een
efficiëntere en slagkrachtigere lokale overheid voor de inwoners. Het behoud van de gemeentelijke identiteit is voor de N-VA belangrijk.

33
Het nieuwe meerjarenplan en de nieuwe BBC worden samen met de Beernemse burgers vorm
gegeven. Daartoe voorziet de N-VA een concreet stappenplan en voortraject met brede participatiemomenten.

34
Beernem focust op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners en hanteert een vlot toegankelijke klantendienst, een performant systeem voor klachtenbehandeling:
• De N-VA wil dat het gemeentebestuur verder werk maakt van een geïntegreerde behandeling van alle vragen, suggesties en klachten.
• Deze ‘Klantendienst’ moet bekend en zichtbaar worden gemaakt bij de bevolking, zodat
elke burger weet dat hij bij de gemeente terecht kan met al zijn vragen, suggesties enklachten.
• De werking van de klantendienst wordt geoptimaliseerd, zodat elke burger die er komt
aankloppen binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gebracht van de acties die
de gemeentelijke diensten ondernamen.

35
Het gemeentebestuur heeft een heel aantal gebouwen en gronden in bezit. Het bestuur maakt
werk verder werk van een duidelijk vastgoedbeleid: zowel op het vlak van inventariseren, rationaliseren en aan- en verkoop. Het spreekt vanzelf dat die eigendommen beheerd worden als
een goede huisvader. Er wordt gezocht naar een zo optimale benutting van gronden, gebouwen,
kantoren. Daarbij bouwt het gemeentebestuur verder op de studie gemeentelijke gebouwen en
diensten die vorige bestuursperiode onder impuls van de N-VA werd uitgevoerd.

…

36
De toekomst overkomt ons niet maar maken we zelf. Het aanbod dat we leveren getuigt van
een weloverwogen toekomstvisie, waarvan we de voordelen voor de burger duidelijk kenbaar
moeten maken. N-VA durft realistisch dromen over Beernem op lange termijn. Onder externe
begeleiding denken we na met vrijwilligers, ambtenaren en politici over hoe onze gemeente er
in 2030 zou moeten of kunnen uitzien. Niet zozeer met het oog op politieke ‘quick wins’, maar
om tot een breed maatschappelijk gedragen project te komen, waar men met de gemeente in de
toekomst naartoe wil – rekening houdend met budgettaire beperkingen en realiteiten.

37
De N-VA zet nog meer in op de ontwikkeling van een lange termijnvisie voor onze gemeente.
En dat op verschillende vlakken. Beernem moet dringend nadenken over hoe de gemeente er in
de toekomst kan en moet uitzien. Daarbij formuleren we duidelijke doelstellingen en concrete
actieplannen. Concreet wil de N-VA een langetermijnvisie ontwikkelen voor:

38
Bestuurlijkeorganisatie2050:weontwikkeleneenduidelijkevisieopdedienstverleningdie we willen aanbieden, de vertaling naar de organisatie en houden daarbij rekening met veranderende
noden en nieuwe technologieën.
• Gebiedsontwikkeling voor de omgeving E40 : N-VA wil een duidelijke visie ontwikkelen
voor het gebied tussen station en de E40. Daarbij voorzien we een ontsluiting via een
nieuwe langsweg langs de E40 naar het industriepark zodat het zwaar verkeer niet meer
door de Wingenesteenweg en de Sint-Andreaslaan moet. We pleiten voor een geluidsscherm langs de E40. Daarnaast moet er een aangename verblijfsruimte komen in de
Beukendreef waar onder meer senioren samen kunnen komen.
• Kanaalplan voor Beernem: N-VA gaat voor een duidelijke ontwikkeling van de kanaalzone. Het kanaal is een echte toeristische en recreatieve troef die we nog meer moeten
uitspelen. We pleiten voor een steigercomplex dat buitenzwemmen en zonnebaden mogelijk maakt en de ontwikkeling van sportieve mogelijkheden op het kanaaleiland zoals
parapente of liervliegen. We denken ook aan een betere promotie en ontsluiting van de
bestaande jachthaven en recreatie.
• Een kerkenplan voor de toekomst
• Intergemeentelijke mobiliteitsplan : we ontwikkelen samen met de gemeenten uit de
ruimere regio een gemeentegrens-overschrijdende kijk op mobiliteit.
• Groenbeheer : we verdiepen het gemeentelijk groenbeheerplan en bouwen het uit.
• Gemeentelijke gebouwen masterplan 2.0
• Netwerk van trage wegen in Oedelem

…

Toegankelijkheid van gebouwen. Beter toegankelijk maken van openbare gebouwen,
door plaatsen van bv automatische deuren.
App wegwijs in Beernem. Waar vind ik AED-toestellen, waar zijn er toiletten, hoe bereik ik
toeristische dienst? Alle informatie over Beernem bij de hand? Dat kan via de app Gemeente
Beernem op je smartphone of tablet.
Digitale informatieborden. Digitale elektronische informatieborden, strategisch geplaatst in
de woonkernen verspreiden boodschappen van algemeen nut, het mee promoten van gemeenschapsversterkende initiatieven binnen de gemeente en het lokaal handelsaanbod beter bekend
te maken bij de burger. Het gebruik ervan is voor de gemeente, voor de verenigingen en voor de
lokale handelaars en ondernemers gratis. Uiteraard is een gebruiksreglement opgemaakt, in het
bijzonder voor de commerciële boodschappen.
Gratis wifi-zones. De openingsuren van een winkel even opzoeken? Of het telefoonnummer
van de bibliotheek? Dat moet mogelijk zijn in gratis wifi-zones in Beernem waar je probleemloos kan surfen, je e-mails checken en op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Vandaag zijn er
al heel wat plaatse met gratis wifi maar deze mogen gerust worden uitgebreid. Met een systeem
van gratis kan iedereen zonder extra registratie terecht op de gemeentelijke websites. Om andere sites te bezoeken, moeten mensen zich registreren.

EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE
Het gemeentebestuur functioneert met het
geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen. Een transparant financieel beleid, met een begroting in
evenwicht is dan ook cruciaal.Daarbijmoetenwe,zekerindehuidigebudgettairecontext,keuzesdurvenmaken.Als N-VA willen we
nadrukkelijk inzetten op investeringen en
besparen op exploitatie. Blijven investeren
is noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag
zonder twijfel beperkt moet worden.
Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen
gebruik gemaakt worden van oppervlakkig

oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA wil
werk maken van structurele maatregelen.
Daarbij moet elk ander beleidsdomein en elke
andere lokale overheidsorganisatie betrokken
worden.
Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening
met zowel de korte als de lange termijn; enige
voorzichtigheid is in dat verband geboden.
Tot slot moeten we het financieel beleid zowel
voor de eigen organisatie als voor de burgers
simpel houden. Eenvoud is het kernbegrip.

SPEERPUNTEN
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Zoals elke goede huisvader moet ook het gemeentebestuur zijn rekening op orde hebben. De eerste
grondregel daarbij is om niet meer uit te geven dan er binnenkomt. De gemeentelijke uitgaven moeten
strikt onder controle worden gehouden. De tering naar de nering zetten, betekent een spaarzaam beleid en
duidelijke keuzes.
Met de N-VA komt er geen belastingverhoging. We voeren geen verhogingen door van niet sturende
belastingen.

Aan uitgavenzijde is het belangrijk om steeds dingen in vraag te stellen. Elke dienst heeft de opdracht
om na te gaan hoe het efficiënter of doelgerichter kan. Projecten worden getoetst aan hun noodzaak,
rendement en optimale uitwerking. Investeringsprioriteiten worden vastgelegd. Bij de opmaak van de
begroting moet er aandacht zijn voor de billijke verdeling van de ondersteuning van alle vrijetijdssectoren
Bij belastingen en tarieven staan de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’ voorop.
Daarbij houden we ook rekening met de draagkracht van gezinnen en bedrijven. Inzake een aantal
toegangsgelden en retributies moet in de tarieven een onderscheid gemaakt worden tussen inwoners en
niet-inwoners.

We lenen niet om werkingstekorten op te vangen. Als er verliezen geboekt worden op de dagelijkse
werking, moeten we de tering naar de nering zetten. We gaan geen putten maken om andere te vullen.

Vanuit de N-VA doen we aan politiek om de gemeenschap te verbeteren, in het bijzonder voor de
generaties die na ons komen. Het aangaan van schulden mag geen plat doorschuifbeleid zijn naar de
toekomst. We behouden steeds het zicht op de totale omvang en samenstelling van de schuld, en de evolutie
hiervan op langere termijn. Dat overzicht bezorgen we in alle transparantie aan de raadsleden en onze
inwoners.

HOE DOEN WE DAT?
1
Zoals elke goede huisvader moet ook het gemeentebestuur zijn rekening op orde hebben. De
eerste grondregel daarbij is om niet meer uit te geven dan er binnenkomt. De gemeentelijke
uitgaven moeten strikt onder controle worden gehouden. De tering naar de nering zetten, betekent een spaarzaam beleid en duidelijke keuzes. Het gemeentebestuur leverde de voorbije jaren
onder impuls van de N-VA ernstige inspanningen om de gemeentelijke financiën op de sporen
te houden. We moeten op dit pad verder gaan en indien nodig, moedige beslissingen durven
nemen.

2
Met de N-VA komt er geen belastingverhoging. We voeren geen verhogingen door van nietsturende belastingen. Niet-sturende belastingen zijn algemene heffingen die enkel en alleen het
genereren van gemeentelijke inkomsten voor ogen hebben, zonder een weloverwogen beleidsdoel. Denk bijvoorbeeld aan de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Sturende heffingen zetten we in om effectief te sturen. Dat kan bijvoorbeeld
gaan om het aan- of ontmoedigen van bepaalde praktijken of het bijsturen van een bepaald
gedrag. Die belastingen hebben in beginsel geen financieel motief en zijn wat ons betreft louter
een instrument om een bepaald beleid te voeren.

3
Aan uitgavenzijde is het belangrijk om steeds dingen in vraag te stellen. Elke dienst heeft de
opdracht om na te gaan hoe het efficiënter of doelgerichter kan. Projecten worden getoetst aan
hun noodzaak, rendement en optimale uitwerking. Investeringsprioriteiten worden vastgelegd.
Bij de opmaak van de begroting moet er aandacht zijn voor de billijke verdeling van de ondersteuning van alle vrijetijdssectoren.

4
Bij belastingen en tarieven staan de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’
voorop. Daarbij houden we ook rekening met de draagkracht van gezinnen en bedrijven. Inzake
een aantal toegangsgelden en retributies moet in de tarieven een onderscheid gemaakt worden
tussen inwoners en niet-inwoners (bv …)

…

5
De N-VA wil de fiscale stop aanhouden. Op voorwaarde dat de gemeentelijke dienstverlening
(kwalitatief en kwantitatief) niet moet worden teruggeschroefd. Het beleid dient ook uit te
monden in een volwassen budgetteringspolitiek. Dat betekent een sluitende begroting in evenwicht en een gefundeerde meerjarenplanning (volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus).

6
De federale taxshift compenseren we niet in eigen gemeente. Meer nog, we kijken of we deze
nog kunnen versterken met een eigen taxshift.

7
Wanneer doorheen het jaar bepaalde weloverwogen beleidskeuzes meerkosten met zich meebrengen bovenop het voorziene budget (zoals onvoorziene opportuniteiten bij een lopend project), zoeken we steeds naar compensaties door de verlaging van een ander budget.

8
Tijdens het jaar houden we ons aan een strikte budgetopvolging waarbij we op heel regelmatige
basis een formele controle uitvoeren en de budgetten eventueel bijsturen.

9
We voeren enkele gerichte kostenbesparende maatregelen door, zoals het gegroepeerd opnieuw
aanbesteden van onze verzekeringspolissen en het herbekijken van onze energiecontracten.
Waar het een meerwaarde biedt, tekenen we in op de raamcontracten die de Vlaamse overheid
ter beschikking stelt.

10
We stemmen investeringen af op de lokale identiteit. De N-VA wil inzetten op een doordacht
investeringsbeleid. Daar heeft de burger recht op. Hierbij moeten we rationaliteit aan ambitie
koppelen. Uiteraard zijn er zaken die elke gemeente nodig heeft, maar wat ons betreft moet niet
elke gemeente alles willen hebben of aanbieden. We focussen onze investeringen gericht en in
functie van een duidelijk toekomstbeeld.

…

11
We durven de huidige bestemming van elke gemeente-eigendom te wijzigen en daarin te investeren waar nodig. In lijn met de beleidskeuzes die we als bestuur willen maken, kunnen bepaalde eigendommen zo een passendere bestemming krijgen.

12
In het bijzonder denken we na over de toekomst van onze parochiekerken en leggen we de mogelijke toekomstscenario’s vast in een gedragen kerkenbeleidsplan. Hierbij betrekken we zowel
de kerkbesturen als de lokale gemeenschap. Bij de neven- en/of herbestemming van kerkgebouwen spelen we in op lokale, maatschappelijke behoeften en hebben we oog voor de cultureel-historische erfgoedwaarde van degebouwen.

13
We onderhouden het gemeentelijk patrimonium consequent. Een regelmatige controle en opknapbeurt zorgt ervoor dat investeringen zoveel mogelijk genot bieden aan de bevolking.

14
We coördineren geplande investeringswerken met onze externe partners, zodat ze in lijn liggen
met hun investeringsritme. Daarbij denken we in het bijzonder aan de intercommunales en
vennootschappen die instaan voor de nutsvoorzieningen. Niemand is er immers bij gebaat als
een pas heraangelegde weg opnieuw moet worden opengebroken om een nutsleiding te vernieuwen.

15
Niet alle grote investeringen kunnen zomaar direct betaald worden. Als investerende organisatie
is het dus heel normaal om een zekere openstaande schuld te hebben. Vanuitde N-VA zijn we er
wel van overtuigd dat hieraan een grens moet zijn.

16
We lenen niet om werkingstekorten op te vangen. Als er verliezen geboekt worden op de dagelijkse werking, moeten we de tering naar de nering zetten. We gaan geen putten maken om
andere te vullen.

…

17
Vanuit de N-VA doen we aan politiek om de gemeenschap te verbeteren, in het bijzonder voor
de generaties die na ons komen. Het aangaan van schulden mag geen plat doorschuifbeleid zijn
naar de toekomst. We behouden steeds het zicht op de totale omvang en samenstelling van de
schuld, en de evolutie hiervan op langere termijn. Dat overzicht bezorgen we in alle transparantie aan de raadsleden en onze inwoners.

18
We herfinancieren leningen waar dit over de resterende looptijd meer winst oplevert dan de
kost van de herziening. Hierbij laten we de concurrentie tussen de banken ten volle spelen, zonder dat we de risico’s uit het oog verliezen.

19
We vermijden meerdere parallelle subsidiestromen aan eenzelfde vereniging. Het toekennen
van één enkele subsidie bevordert de duidelijkheid en vermijdt het subsidieshoppen. Zonder te
detaillistisch te zijn, voorzien we in al onze subsidiereglementen bepalingen rond het afleggen
van verantwoording. Die kunnen onder meer gaan over de besteding van de subsidies en de
werking van de organisatie. Zo responsabiliseren we onze verenigingen. Voor wat, hoort wat.

20
We geven subsidies enkel op basis van een objectief reglement en kennen geen subsidies op
naam toe. Objectieve parameters, die niet op maat van één organisatie worden geschreven, geven de garantie dat iedereen dezelfde behandeling krijgt.

21
Subsidies zijn niet de enige mogelijkheid om verenigingen en innovatieve burgers te ondersteunen. Het toekennen ervan mag dan ook geen evidentie worden. Als bestuur moet men altijd
nadenken over wat het beste instrument is om het vooropgestelde doel te bereiken. Zo bekijken
of het toekennen van renteloze leningen aan verenigingen een alternatief kan zijn voor het subsidiëren ervan.

22
Bij de toekenning van premies voor dezelfde investering streven we naar een zo efficiënt mogelijke toekenning en een duidelijke beperking in de tijd. We geven geen premies voor zaken waar
al een provinciale, Vlaamse of federale premie voorbestaat.

Het sociaal beleid mag geen eiland zijn. Naast
het welzijnsbeleid werken we een sociaal luik
uit binnen alle andere domeinen, van het jeugd-,
cultuur- en sport- tot in het seniorenbeleid.
Sociaal betekent voor ons verantwoordelijk en
rechtvaardig. We zetten de middelen prioritair
in op zij die het echt nodig hebben en laten
niemand achter.

EEN WARME GEMEENSCHAP,
EEN PLEK VOOR ELKE BEERNEMNAAR
We maken van onze gemeente een plek
maken waar iedereen – gezinnen, senioren,
personen met een beperking – zich thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij
iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten
vervult, vormen hiervoor een belangrijke
voorwaarde.
De gemeente is in de eerste plaats regisseur
van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe
dat er een voldoende en gedifferentieerd
aanbod is. Ze bundelt de expertise van de
lokale actoren en werkt nauw met hen samen
om lacunes in het aanbod te detecteren en op
te vullen, bij voorkeur door de lokale spelers.
We ondersteunen initiatieven die goed werk
leveren en bijdragen tot de sociale cohesie,
ongeacht tot welke zuil ze behoren.
We laten niemand aan zijn lot over en voeren
een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen
rekening houden met de impact op gezinnen,
personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen.
Als gemeenschapspartij sluiten we niemand
uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen
aan het gemeenschapsleven. Op die manier
maken we van onze gemeente een warme
gemeenschap.
De gemeente werkt verder aan de uitbouw
van het Sociaal Huis. Ondersteuning van cliënten is zo transparant mogelijk en de focus
ligt op responsabilisering en zelfredzaamheid.
Een van de prioriteiten van het Sociaal Huis
blijft het verstrekken van informatie zowel via
de klassieke wegen als via de nieuwe communicatiemiddelen.

Wat gezondheidsbeleid betreft, zetten we met
N-VA in op het bundelen van expertise en
aangaan van samenwerkingsverbanden met
lokale gezondheidsactoren, op voldoende
zorgaanbod dat voor iedereen toegankelijk is,
op de ondersteuning van het Vlaamse preventiebeleid door lokale preventie- en sensibiliseringscampagnes en op het promoten van een
gezonde levensstijl.
Voorkomen is beter dan genezen. Vlaanderen
zet dan ook sterk in op preventie en sensibilisering. De campagnes missen hun effect niet,
maar door het nauwere contact van gemeenten met hun inwoners kunnen lokale besturen hier een belangrijke ondersteunende rol
spelen.
Personen met een beperking vragen niet om
een ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom
voor een inclusief beleid, waarbij aandacht
voor de specifieke noden van burgers met een
handicap een evidentie is binnen elk beleidsdomein.
We pakken armoede op een structurele
manier aan door een versterkte activering
van OCMW- cliënten en het verkleinen van
hun afstand tot de arbeidsmarkt want een job
biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede. Door een tweesporen beleid te volgen
waarbij we inzetten op preventie van armoede
en ondersteuning via materiële hulp, door te
zorgen dat mensen de hulp krijgen waar ze
recht op hebben en door specifieke aandacht
te hebben voor gezinnen in armoede.
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Sociaal beleid staat niet op zich maar moet overal tot uiting komen. De N-VA wil een sociaal luik in elk
beleidsdomein.

Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle
voorzieningen. Daarom streven we als N-VA integrale toegankelijkheid na. Dit betekent dat alle
voorzieningen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, leven, werken, communicatie en
informatie effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. We proberen personen met
een beperking zoveel mogelijk te laten participeren aan het maatschappelijke leven.
In ons cultuur- en sportaanbod voorzien we activiteiten aangepast aan personen met een beperking.

De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en geholpen
worden. Een mantelzorgtoelage beschouwen we niet als financiële hulp, maar wel als blijk van waardering
voor de mantelzorger.

Een job biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede.
We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Voor de N-VA is dit een
rechten- én plichtenverhaal.

In het armoedebeleid van de N-VA gaat specifieke aandacht voor kinderen in armoede. We geven
kinderen in armoede de kans om te kunnen participeren aan het jeugd- en verenigingsleven, maar ook om
gezond te eten.

Het Huis van het Kind onderzoekt de mogelijkheid om projecten rond huiswerkbegeleiding aan huis
bij kansengroepen op te zetten. Ze kunnen een ingang en een opstap zijn naar een brede aanpak van de
kansenproblematiek. Daartoe kijken we ook naar Beernemse studenten en leerkrachten.

HOE DOEN WE DAT?
1
Sociaal beleid staat niet op zich maar moet overal tot uiting komen. De N-VA wil een sociaal
luik in elk beleidsdomein.

2
We maken gebruik van de beschikbare expertise door de eerstelijnszorgers in de gemeente in
kaart te brengen en te betrekken bij het uitwerken van het lokale gezondheids- en sportbeleid.

3
De LOGO is het ideale platform voor samenwerking tussen huisarts, verpleegkundigen
en andere zorgverstrekkers. Via dit forum worden gezondheidsacties georganiseerd en
regiogebonden initiatieven ontwikkeld.

4
Voldoende zorgaanbod is één zaak, het moet ook toegankelijk en eenduidig zijn. Een kat
vindt haar jongen vaak niet meer in het kluwen van aanbieders, zorgoplossingen en premies.
Communicatie en informatie zijn dan ook cruciaal. De N-VA onderstreept het positieve
karakter van pluralisme en ondersteunt dan ook de instellingen die goed werken, ongeacht
de zuil waartoe ze behoren.

5
Eén centraal informatiepunt, bijvoorbeeld een zorgloket dat is ondergebracht in het Sociaal
Huis, moet ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijk hun weg vinden in het zorgaanbod.

6
De lokale overheid schakelt zich in het preventiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap in
en ondersteunt bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de mammobiel, bloeddonatie,
darmkanker screening,…

…

7
Gemeentelijk personeel dat vaak in contact komt met risicogroepen wordt preventief ingeënt
tegen de griep.

8
Om de nabestaanden deze moeilijke keuze te besparen, kan je je als orgaandonor in het
gemeentehuis laten registreren. Dit is echter nog te weinig bekend: vandaar dat steden en
gemeenten hiervoor een sensibiliseringscampagne kunnen opzetten.

9
Met Beernem (be)weegt wordt gewerkt rond gezonde voeding en een iets actievere levensstijl.
Om de actie duurzaam te maken wordt samengewerkt met zoveel mogelijk verenigingen uit de
gemeente. Alle acties en initiatieven staan verzameld op de website www.beernembeweegt.be.

10
Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van
alle voorzieningen. Daarom streven we als N-VA integrale toegankelijkheid na. Dit betekent
dat alle voorzieningen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, leven, werken,
communicatie en informatie effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen.
We proberen personen met een beperking zoveel mogelijk te laten participeren aan het
maatschappelijke leven.

11
Speelpleinen maken we ook toegankelijk voor kinderen met een beperking zodat zij optimaal
kunnen genieten van hun kindertijd.

12
In ons cultuur- en sportaanbod voorzien we activiteiten aangepast aan personen met
een beperking.

13
We erkennen de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder
discussie ook kortingstarieven kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen.

…

14
De openbare bibliotheek van Beernem beschikt over een aantal diensten waardoor ook blinden
of slechtziende personen gebruik kunnen maken van de bibliotheek, zoals luisterboeken op
DVD en boeken met grootletterschrift.

15
De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis
blijven en geholpen worden. Een mantelzorgtoelage beschouwen we niet als financiële hulp,
maar wel als blijk van waardering voor de mantelzorger. We gaan na welke ondersteuning van
mantelzorgers mogelijk is. Het kan gaan om advies, instructie en voorlichting rond vragen over
thuiszorg, psychosociale ondersteuning (individueel, werkgroep voor thuiszorgers, Doolhof ondersteuningspunt voor familieleden van dementerenden) of maandelijkse bijeenkomsten van
de Parkinsonliga.

16
Een job biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit
armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding.
Voor de N-VA is dit een rechten- én plichtenverhaal. Wie aanspraak maakt op bepaalde rechten
zoals een uitkering en begeleiding, moet immers ook beseffen dat hier plichten tegenover
staan, zoals het positief gevolg geven aan een passende jobaanbieding of het werken aan
arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. Het is op het lokale niveau dat de werkbereidheid van
werkzoekenden in de praktijk kan worden getoetst en sociale (uitkerings)fraude kan worden
opgespoord en aangepakt.

17
Hiertegenover plaatsen we het engagement van de overheid om werkzoekenden vanaf de start
van hun werkloosheid een intensieve begeleiding, toeleiding, opleiding of tijdelijke werkervaring
aan te bieden, met als finaliteit een succesvolle doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit.

18
In het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (GPMI) engageert de
leeflooncliënt zich tot bepaalde acties zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst, drugsbegeleiding,
taalcursus Nederlands om dichter tot de arbeidsmarkt te komen. We koppelen de nodige
sancties aan de niet-naleving van deze afspraken.

19
We hanteren een preventieve aanpak om schuldproblematiek te voorkomen.

…

20
Niet alle voordelen kennen we louter toe op basis van statuut, maar houden we ook rekening
met het inkomen. Deze voordelen kunnen ook getrapt toegekend worden. Dit betekent
bijvoorbeeld een hoger voordeel voor de allerlaagste inkomens en een beperkter voordeel voor
de mensen in het inkomenssegment daar net boven.

21
De administratieve weg naar sociale dienstverlening wordt zo veel mogelijk vereenvoudigd. In
de communicatie naar de klant toe wordt archaïsch of onnodig technisch taalgebruik zoveel
mogelijk vermeden. De informatieverstrekking gebeurt zoveel mogelijk op proactieve wijze.

22
We werken actief samen met het SteunpuntVakantieparticipatie.

23
Bij de pamperbank kunnen gezinnen met een beperkt inkomen tegen een lager tarief luiers
aankopen. Deze zijn afkomstig van medeburgers die hun ongebruikte luieroverschotten
doneren in één van de verzamelpunten.

24
In het armoedebeleid van de N-VA gaat specifieke aandacht voor kinderen in armoede.
We geven kinderen in armoede de kans om te kunnen participeren aan het jeugd- en
verenigingsleven, maar ook om gezond te eten en via huiswerkbegeleiding zich verder te
ontplooien.

25
De lokale overheden ondersteunen organisaties die collectieve acties opzetten met het oog op
sociale integratie. De gemeente stimuleert in overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen
de participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de gemeente. We stappen in
het systeem van de Uitpas in.

26
Het Huis van het Kind onderzoekt de mogelijkheid om projecten rond huiswerkbegeleiding
aan huis bij kansengroepen op te zetten. Ze kunnen een ingang en een opstap zijn naar een
brede aanpak van de kansenproblematiek. Daartoe kijken we ook naar Beernemse studenten en
leerkrachten.

EEN ONBEZORGDE OUDE DAG
VOOR ONZE SENIOREN
De N-VA zorgt voor een onbezorgde oude
dag in Beernem. We stimuleren vrijwilligerswerk bij senioren en door een waaier aan
ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden
te voorzien. Door vereenzaming en sociaal
isolement te voorkomen door een tweesporenbeleid van detectie en ondersteuning,
eenvoudige toegang tot alle beschikbare en
relevante informatie over het aanbod voor
ouderen te realiseren en het mogelijk maken
van zo lang mogelijk thuis te wonen in een
leeftijdsvriendelijke omgeving maar tegelijkertijd ook voldoende residentiële zorg in de
buurt aan te bieden.
De N-VA past resoluut voor het negatieve
beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. We vertrekken vanuit de mogelijkheden
van ouderen en niet van wat ze niet meer
kunnen. Ouderen willen een actieve rol
spelen in onze maatschappij. Niet voor niets
zetten senioren zich vaak in als vrijwilliger
en/of nemen ze deel aan sociale of culturele
activiteiten in onze gemeenten. De N-VA zet
dan ook in op actief ouder worden door vrijwilligerswerk te ondersteunen.
De N-VA beschouwt senioren niet als een
‘doelgroep’, ze vormen een integraal deel van
onze samenleving. Onze maatschappij vergrijst, de groep 65+ers zal in de toekomst
bijgevolg alleen maar groeien. In alle beleidsdomeinen zal de gemeente rekening moeten
houden met de noden en wensen van senioren.

Seniorenbeleid is een zogenaamd ‘transversaal
thema’: het bestrijkt zowat alle beleidsdomeinen en wordt best geïntegreerd gevoerd.
De N-VA wil rekening houden met ouderen
in alle thema’s die door een lokaal bestuur
behartigd worden, gaande van huisvesting,
gezondheid, arbeid, inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening tot
cultuur en ontspanning.
De gemeente speelt een belangrijke rol in het
tijdig detecteren en ondersteunen van ouderen die (dreigen te) vereenzamen of sociaal
geïsoleerd raken.

SPEERPUNTEN
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We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving. N-VA pleit ervoor om bij werken en aanpassingen aan
het openbaar domein rekening te houden met de noden van senioren en mindermobielen. Bij het (her)
inrichten van straten, pleinen en parken worden rekening gehouden met ouderen, bvb. in de keuze van het
straatmeubilair.
Er wordt werk gemaakt van liften in openbare gebouwen.

We voorzien in voldoende toegankelijke ontmoetingsruimtes. Dit betreft zowel formele en multifunctionele
ontmoetingsruimtes als het opwaarderen van informele ontmoetingsplaatsen. We maken werk van een
tweede dienstencentrum voor senioren in Oedelem en mobiele werking voor Oostveld en Sint-Joris. In
Beernem richten we een seniorenhuis in aan de Beukendreef waar senioren elkaar kunnen ontmoeten.

We hebben aandacht voor de problematiek van dementie en kiezen voor een “dementievriendelijke”
Beernem. Het doel van ‘Dementievriendelijk Beernem’ is dat personen met (jong)dementie, alleen of onder
begeleiding, gemakkelijker buiten komen. Ook voor mantelzorgers van personen met dementie kan dit
project een meerwaarde betekenen.

HOE DOEN WE DAT?
1
We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving. N-VA pleit ervoor om bij werken en
aanpassingen aan het openbaar domein rekening te houden met de noden van senioren en
mindermobielen. Bij het (her)inrichten van straten, pleinen en parken worden rekening
gehouden met ouderen, bvb. in de keuze van het straatmeubilair.

2
Als gemeente voorzien we een uitgebreid en aangepast cultureel en recreatief aanbod binnen
de bestaande structuren, zowel overdag als ’s avonds. Bij de organisatie van culturele en
sportactiviteiten houden we rekening met de belangrijkste drempels voor ouderen om niet te
participeren zoals de kostprijs, het tijdstip, de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

3
Er wordt werk gemaakt van liften in openbare gebouwen.

4
De N-VA zet in op actief ouder worden door vrijwilligerswerk te ondersteunen en – al dan
niet in samenwerking met de lokale actoren – te voorzien in een waaier aan ontspannings- en
ontplooiingsmogelijkheden. We moeten senioren informeren over de mogelijkheden om aan
vrijwilligerswerk te doen binnen de gemeente.

5
Via een ouderenbehoeftenonderzoek bevraagt de gemeente ouderen over welk aanbod zij
wensen en wat hen tegenhoudt om te participeren. We organiseren een wetenschappelijk
begeleide seniorenbevraging die een goed zicht geeft op wat er leeft bij senioren en waar we
rekening mee houden in ons beleid. De gemeente levert een adressenlijst aan van 75- plussers
in de gemeente. De postbodes gaan bij deze adressen met een vragenlijst die polst naar de
mate van sociaal contact, het al dan niet ervaren van eenzaamheid in hoeverre de Beernemse
75-plusser al ondersteuning kregen in het dagelijkse leven of behoefte had aan informatie
over de dienstverlening. Naast de vragenlijst noteerden de postbodes ook observaties over de
verzorgdheid.

…

6
N-VA zet in op een leeftijdsvriendelijke omgeving voor senioren. Dit gebeurt door
ondermeer zitbanken voor senioren te voorzien in de nabijheid van winkels en algemene
nutsvoorzieningen. Ook bij het herinrichten van straten, pleinen en parken wordt rekening
gehouden met senioren. Zo worden fysieke drempels, gevaarlijke situaties en knelpunten voor
senioren weggewerkt in het openbaar domein.

7
We faciliteren en ondersteunen indien nodig een transparant en toegankelijk zorgaanbod in
Beernem. Een zorgaanbod dat inwoners de kans geeft om zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen, bestaat uit: gezinshulp en thuiszorg, schoonmaakdienst, een klusjesdienst voor
kleine herstellingen, een boodschappendienst, de bedeling van (warme) maaltijden, een
uitleendienst voor bijvoorbeeld nachtstoelen, rolwagens, hometrainers en loopkaders, het ter
beschikking stellen van personenalarmsystemen (24/24 verbonden met de hulpdiensten), een
mindermobielencentrale, advies en eventueel premies voor het aanpassen van de eigen woning,
te voorzien in voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang en nachtopvang.

8
Er wordt een speciale seniorengids ontwikkeld met daarbij alle relevante informatie voor
senioren, ook zaken die niet tot de bevoegdheden van de gemeente behoren maar toch
belangrijk zijn.

9
We maken werk van een tweede dienstencentrum voor senioren in Oedelem en mobiele
werking voor Oostveld en Sint-Joris. In Beernem richten we een seniorenhuis in aan de
Beukendreef waar senioren elkaar kunnen ontmoeten.

10
We hebben aandacht voor de problematiek van dementie en kiezen voor een
“dementievriendelijke” Beernem. Het doel van ‘Dementievriendelijk Beernem’ is dat personen
met (jong)dementie, alleen of onder begeleiding, gemakkelijker buiten komen. Ook voor
mantelzorgers van personen met dementie kan dit project een meerwaarde betekenen.
De lokale handelaars werken mee aan de praktische uitwerking o.a. door voorgedrukte
boodschappenlijstjes, contactboekjes, visualisatie van betalingsmiddelen, …

…

11
We starten een proefproject waarbij studenten tijdens de blokperiode gebruik maken van de
infrastructuur van de woonzorgcentra in onze gemeente. Ze kunnen er in alle rust samen
studeren en beschikken er over gratis wifi. Tijdens de pauzes staan zorgoma’s en -opa’s klaar
voor een gezellige babbel bij een kopje koffie of goede raad. Dit biedt zowel een win- winsituatie
voor zowel de jongeren als de senioren.

…

MEER RUSTBANKEN. Meer banken in parkjes en in de buurt van winkels, zo kan men af en toe
eens rusten en een gezellig babbeltje doen.
EEN ROLSTOEL IN ELK GEBOUW. Publieke gebouwen moeten voor iedereen vlot toegankelijk zijn.
In elk gemeentelijk gebouw moet een rolstoel vrij en eenvoudig ter beschikking worden gesteld.
TELEFOONKRING VOOR SENIOREN. Een telefoonkring kan sociale contacten stimuleren,
eenzaamheid tegen gaan en het veiligheidsgevoel bij ouderen bevorderen. Vrijwilligers bellen
in een beurtrol regelmatig senioren regelmatig op, horen hoe het ermee gaat en houden een
gesprekje met de opgebelde persoon. Wanneer iemand de telefoon niet opneemt kan de
vrijwilliger een contactpersoon (kinderen, familie, buren,…) inlichten zodat ze kunnen nagaan
of er iets fout is gelopen.

INBURGERING EN INTEGRATIE

Als lokaal bestuur willen we ons steentje
bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor zij die onze
hulp echt nodig hebben. En hard voor zij die
misbruik maken van onze lokale gastvrijheid.
We dragen ons steentje bij in het garanderen
van opvang voor mensen die op de vlucht zijn
voor oorlog of geweld.
Inburgering van nieuwkomers is van essentieel belang voor een succesvolle integratie. Als
lokaal bestuur spelen we hierin een centrale
rol. Want inburgering is méér dan zich ergens
komen vestigen. Inburgering is deelnemen
aan de maatschappij, bijdragen aan het sociale
weefsel, de taal leren spreken en vertrouwd
worden met de plaatselijke gewoontes. Maar
inburgering is ook een verhaal van rechten én
plichten en veronderstelt het aanvaarden van
onze waarden en normen.
Met ons beleid geven we elke nieuwkomer de
bouwstenen om te werken aan zijn succesvolle integratie en participatie in de buurt. We
begeleiden, maar betuttelen niet.

We willen dat nieuwkomers de lokale eigenheden en cultuur omarmen en ermee vertrouwd raken. Daarbij leggen we de nadruk
op onze eigen waarden en normen. Respect
moeten we bevorderen, maar mogen we ook
afdwingen.
De kennis van de Nederlandse taal is dé sleutel tot integratie in de samenleving. Het is een
noodzakelijke voorwaarde én een middel tot
participatie en emancipatie. We zetten daarom actief in op het voeren van een taalbeleid
en op de lokale promotie van het Nederlands
Wij begrijpen dat de weg naar werk soms
moeizaam kan verlopen. Maar wie geen echte
inspanningen doet om werk te vinden, kunnen we tijdelijk de toegang tot het leefloon
weigeren. Hetzelfde geldt voor de wil tot
integratie en het aanleren van de Nederlandse
taal.

SPEERPUNTEN
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De gemeente moedigt nieuwkomers aan om een inburgeringstraject of cursus Nederlands te volgen.

Het OCMW voert een stimulerend sociaal beleid gericht op inburgering en activering. Sociale bijstand
en leefloon zullen gekoppeld worden aan duidelijke engagementen inzake taalkennis, integratie en
werkbereidheid. Bij een duidelijk gebrek aan engagement zal het OCMW niet nalaten om sanctionerend
op te treden.

Nieuwkomers die hun inburgeringstraject succesvol hebben afgelegd, zullen daar in de toekomst tijdens
een ceremonie hun officiële inburgeringscertificaat ontvangen als blijk van waardering.

We ondersteunen inwoners op een actieve manier om de taalbarrière te overbruggen. Maar we zetten
geen parallelle diensten op die een andere taal dan het Nederlands hanteren. Oefenkansen buiten de les
helpen nieuwkomers.

HOE DOEN WE DAT?
1
De gemeente moedigt nieuwkomers aan om een inburgeringstraject of cursus Nederlands te
volgen.

2
De N-VA wil de concrete inspanningen van wijkorganisaties, sociaal-cultureel werk, …
ondersteunen en versterken. We zetten daarbij sterk in op het laagdrempelig maken van
de toegang tot en deelname aan hun aanbod. We hebben oog voor duidelijke en gerichte
communicatie naar mensen die de taal aan het leren zijn.

3
Het OCMW voert een stimulerend sociaal beleid gericht op inburgering en activering. Sociale
bijstand en leefloon zullen gekoppeld worden aan duidelijke engagementen inzake taalkennis,
integratie en werkbereidheid. Bij een duidelijk gebrek aan engagement zal het OCMW niet
nalaten om sanctionerend op te treden.

4
Nieuwkomers die hun inburgeringstraject succesvol hebben afgelegd, zullen daar in de
toekomst tijdens een ceremonie hun officiële inburgeringscertificaat ontvangen als blijk van
waardering.

5
Jonge en oude nieuwkomers willen we maximaal inschrijven in het lokale verenigingsleven.
Lokale verenigingen zijn niet alleen een goede plek om Nederlands te leren, maar helpen
nieuwkomers ook om sterke sociale contacten op te bouwen.

…

6
We ondersteunen inwoners op een actieve manier om de taalbarrière te overbruggen. Maar
we zetten geen parallelle diensten op die een andere taal dan het Nederlands hanteren.
Oefenkansen buiten de les helpen nieuwkomers. Op die manier kunnen ze de taal op
een laagdrempelige en vrijblijvende manier verder inoefenen. Dat kan bijvoorbeeld via
gesprekstafels of babbelcafés.

7
Dankzij de integratie van het OCMW en de gemeente tot één sterk bestuur kunnen we iedereen
die zich actief wil inburgeren stimuleren.

STERK LOKAAL ONDERWIJS
Gemeenten hebben de opdracht om een
flankerend onderwijsbeleid te voeren, waarbij
ze een sector- en net-overschrijdende regierol
op zich nemen. Lokale besturen moeten die
opportuniteit optimaal invullen, bijvoorbeeld
door ouders meer te betrekken bij de opleiding van hun kind. Dat komt uiteindelijk de
hele lokale (school)gemeenschap ten goede.
De N-VA wil ook binnen de bevoegdheden
van de gemeente werken aan kwaliteitsvol en
bereikbaar onderwijs voor elk kind ongeacht
hun thuissituatie en rekening houdend met
de capaciteiten van elk kind. In Vlaanderen
krijgt iedereen kansen, ook in Beernem moet
iedereen mee.
Een sterk lokaal onderwijs betekent ook een
goed bereikbare school in een verkeersveilige
omgeving. N-VA wil de jeugd stimuleren om
met de fiets of te voet naar school te gaan.

Als N-VA nemen we het voortouw in een vernieuwende ‘ruime school’ visie en vertalen we
dit naar een concrete aanpak op het terrein.
In de eerste plaats zetten we actief in op het
multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur. Voor de N-VA versterkt de ‘ruime
school’ de sociale cohesie.
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Na meer 40 jaar wordt de gemeenteschool in Oedelem eindelijk volledig gerenoveerd. De N-VA zorgt voor
extra nieuwe klassen en renovatie van het gebouw. De bouwplannen zijn goedgekeurd. Nu voeren we uit.

De N-VA zet volop in voor de ‘brede school’. Schoolgebouwen moeten toegankelijk zijn na en buiten de
schooluren, ook tijdens de vakanties voor b.v. sport- en speelpleinwerking, voor het verenigingsleven,
hobby-, amateurclubs.

Het deeltijds kunstonderwijs moet op ‘redelijke afstand’ aangeboden worden aan alle kinderen. We moeten
actief op zoek gaan naar oplossingen voor de infrastructurele problemen op het vlak van kunstacademies
en kunstateliers voor kinderen.

De N-VA wil de verkeersveiligheid in de onmiddellijke en ruimere omgeving van alle scholen
optimaliseren in samenwerking met de directies, leerkrachten, leerlingen en ouders.

De N-VA ijvert voor intensere verkeersopvoeding door het ontwikkelen van een mobiel verkeerspark.

HOE DOEN WE DAT?
1
Na meer 40 jaar wordt de gemeenteschool in Oedelem eindelijk volledig gerenoveerd. De
N-VA zorgt voor extra nieuwe klassen en renovatie van het gebouw. De bouwplannen zijn
goedgekeurd. Nu voeren we uit.

2
De N-VA zet volop in voor de ‘brede school’. Schoolgebouwen moeten toegankelijk zijn na en
buiten de schooluren, ook tijdens de vakanties voor b.v. sport- en speelpleinwerking, voor het
verenigingsleven, hobby-, amateurclubs. Het gemeentebestuur neemt de regie op zich, via het
flankerend onderwijsbeleid, zodat er goede en bindende afspraken kunnen gemaakt worden in
verband met kostprijs, toegang, verzekering, verantwoordelijkheden, toezicht, onderhoud, e.d.

3
De bestaande structurele samenwerking tussen het gemeentebestuur en alle scholen rond een
brede waaier maatschappelijke en culturele acties, de verkeersveiligheid, cultuurparticipatie,
sportbeoefening, bibliotheekwerking, enz. word tversterkt.

4
Het deeltijds kunstonderwijs moet op ‘redelijke afstand’ aangeboden worden aanalle kinderen.
We moeten actief op zoek gaan naar oplossingen voor de infrastructurele problemen op het vlak
van kunstacademies en kunstateliers voor kinderen.

5
N-VA wil initiatieven zoals de Techniekacademie verder ondersteunen.

6
In scholen waar we verantwoordelijk voor zijn, zetten we het lestijdenpakket voor uren per
leraar maximaal in om zo het aantal leerlingen per klas te beperken.

…

7
We spreken ouders aan op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen regelmatig naar
de kleuterschool te sturen. Hiervoor werken we actief samen met Kind & Gezin en met
brugfiguren in de voorschoolse kinderopvang die ouders van kinderen sensibiliseren.
Kleuterparticipatie kan immers helpen om school- en taalachterstand bij jonge kinderen
tijdig op te lossen. Participatie is belangrijk voor alle leeftijdscategorieën, daarom tolereren we
geen spijbelgedrag en brengen we de nodige diensten samen zodat kort op de bal kan worden
gespeeld.

8
De N-VA wil de verkeersveiligheid in de onmiddellijke en ruimere omgeving van alle scholen
optimaliseren in samenwerking met de directies, leerkrachten, leerlingen en ouders. Als eerste
stap moet het bestuur alle blinde vlekken van zone-30 in de brede schoolomgeving wegwerken,
de zwarte punten aanpakken en de zone-30 strikt handhaven.

9
De N-VA wil de jeugd stimuleren te voet of met de fiets naar school te gaan. Daarom moet
Beernem nog meer inzetten op het promoten van veilige fietsroutes, wegwerken van hiaten
in de fietsroutes en het onderhoud van fietspaden. De N-VA ijvert voor nog intensere
verkeersopvoeding door het ontwikkelen van een mobiel verkeerspark.

10
De N-VA ijvert voor intensere verkeersopvoeding door het ontwikkelen van een mobiel
verkeerspark.

11
Het lokaal bestuur neemt voor de N-VA het voortouw in een vernieuwende ‘brede school’- visie
en werkt die uit in een verregaand ‘brede school’-beleid. Daarom willen we schoolgebouwen
openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties bijvoorbeeld voor sport- en
speelpleinwerking. Ook het verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs moeten er terecht
kunnen. We pleiten ervoor om de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal te benutten.
Uiteraard staan we erop dat er goede, praktische afspraken met de scholen en de burgers
gemaakt worden in verband met onder andere kostprijs, toegang, verzekering, reglement,
toezicht en onderhoud.

…

12
Bereikbaarheid via openbaar vervoer van alle Beernemse scholen. De dienstregeling van het
openbaar vervoer wordt maximaal afgestemd op de schooluren.

13
We maken werk van een taalbeleid Nederlands voor alle inwoners, ook op school.

14
Expliciete voordelen voor gemeentescholen geven we ook aan de vrije scholen.

15
Het gemeentebestuur kan niet alles oplossen, maar wel een regierol op zich nemen om de
verschillende actoren op het terrein bij elkaar te brengen en samen naar oplossingen te zoeken
via het flankerend onderwijsbeleid.

16
De Beernemnaar is tevreden over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in Beernem. Dit slaat
vooral op de kwaliteit van het educatief aanbod (infrastructuur, schoolomgeving, ondersteuning
bij problemen, waardering voor onderwijsvormen en onderwijsniveaus). Dit willen we
ondersteunen en zo houden.

17
Versterkte samenwerking tussen bedrijven, KMO’s, Unizo, VOKA en scholen voor het
aanbieden van stageplaatsen. Dit kan het spijbelgedrag bij jongeren ontmoedigen.

EEN GEZINSBELEID DAT JONGE GEZINNEN
ONDERSTEUNT
Kwaliteitsvolle kinderopvang is voor vele
ouders onmisbaar om werk en gezin te
kunnen combineren. We zetten dan ook in
op voldoende, toegankelijke en betaalbare
kinderopvang. Omdat niet iedereen werkt
van negen tot vijf, moet kinderopvang flexibel
zijn. Ouders moeten kunnen kiezen voor een
opvangvorm waar zij zich goed bij voelen.
Daarom zet de gemeente in op een gediversifieerd aanbod van gezinsopvang en groepsopvang (onthaalouders, mini-crèches, grote
opvanginitiatieven).
Hiervoor bekijkt ze in eerste instantie naar
de bestaande aanbieders van kinderopvang.
Daarnaast willen we de belangrijke sociale rol
van kinderopvang voor het kind benadrukken.

De N-VA wil ‘Het Huis van Kind’ verder
ondersteunen en nieuwe initiatieven ontwikkelen waar en wanneer nodig.
Een kind opvoeden is wellicht de langste opleiding die iemand volgt. Ouders worden geconfronteerd met vele vragen, onzekerheden
of bezorgdheden. Ondersteuning van ouders
bij de opvoeding van hun jonge kinderen,
maar ook pubers, is dan ook een noodzaak.
Dat doen we via het Huis van het Kind.
Onze maatschappij evolueert: het aantal
eenoudergezinnen stijgt, er zijn meer nieuw
samengestelde gezinnen in allerlei vormen en
ouders met een gelijk geslacht maar ook het
rollenpatroon binnen het traditionele gezin
verandert. De N-VA vraagt aandacht voor
deze verschillende gezinsvormen.

SPEERPUNTEN

1
2
3
4

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal
aanbod voor gezinnen en/of voor kinderen en jongeren. Een aantal van deze organisaties - waaronder
Kind en Gezin - zitten samen in één gebouw. Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en
iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Men kan er terecht voor
opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies en begeleiding.
Naast voorschoolse opvang, heeft de gemeente ook de regie over de buitenschoolse opvang. Hier kunnen
schoolgaande kinderen na de schooluren en tijdens de vakanties worden opgevangen.

We hebben oog voor aangepaste vorming aangeboden te worden aan personeel dat met kinderen met een
beperking werkt.

De gemeente dient gezinsvriendelijke optredens of voorstellingen in de programmatie van
O.C. De Kleine Beer te voorzien. Daarbij gaat extra aandacht naar de allerkleinsten.

HOE DOEN WE DAT?
1
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een
lokaal aanbod voor gezinnen en/of voor kinderen en jongeren. Een aantal van deze organisaties
- waaronder Kind en Gezin - zitten samen in één gebouw. Het Huis van het Kind is er voor alle
gezinnen en iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Men kan
er terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies en
begeleiding. Dit over kraamzorg, kinderopvang, opvoedingsvragen en veel meer. Ook worden
er geregeld vormingsavonden en andere activiteiten ingericht. Door de kennis en ervaring van
verschillende organisaties te bundelen in een Huis van het Kind kan een kwaliteitsvol aanbod
op maat worden uitgewerkt. Zo kunnen ouders op een laagdrempelige manier ergens terecht
met al hun kleine en grote vragen over de opvoeding van hun kinderen.

2
Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang, organiseren we een
lokaal loket kinderopvang waar ouders terecht kunnen om een overzicht te krijgen van alle
beschikbare plaatsen in de gemeenten. Dit loket kan ondergebracht worden in het Huis van het
Kind maar ook digitaal.

3
Naast voorschoolse opvang, heeft de gemeente ook de regie over de buitenschoolse opvang.
Hier kunnen schoolgaande kinderen na de schooluren en tijdens de vakanties worden
opgevangen. Dat initiatief kan zich in de gebouwen van de school bevinden.

4
We organiseren samen een flexibele kinderopvang buiten de openingstijden van het
basisaanbod en occasionele opvang wanneer een ouder bijvoorbeeld plots werk vindt, een
sollicitatiegesprek heeft of er zich een acute crisissituatie voordoet.

…

5
Voor gescheiden ouders waar het kind niet gedomicilieerd is, voorzien we in een register voor
co-ouderschap waardoor kinderen die regelmatig verblijven in de gemeente, toch kunnen
genieten van het kortingstarief voor inwoners. Gemeenten die dit momenteel al hebben,
maken dit systeem meer bekend.

6
We voorzien luiertafels in alle openbare gebouwen, bij voorkeur in een neutrale ruimte
en niet enkel op de damestoiletten.

7
De gemeente voorziet in een aanbod van gemeenschappelijke vormingen voor
kinderopvang initiatieven.

8
We hebben oog voor aangepaste vorming aangeboden te worden aan personeel dat met
kinderen met een beperking werkt.

9
N-VA pleit voor het openstellen van de Spel-o-theek.

10
De gemeente dient gezinsvriendelijke optredens of voorstellingen in de programmatie van
O.C. De Kleine Beer te voorzien. Daarbij gaat extra aandacht naar de allerkleinsten.

11
Omdat het aantal onthaalouders daalt, zet de gemeente actief in op hun ondersteuning.
Die ondersteuning kan een financiële, logistieke of inhoudelijke vorm aannemen. Daarnaast
organiseert en/of stimuleert de gemeente flexibele en occasionele kinderopvang.

12
We onderzoeken hoe we kunnen voorzien in gepaste ondersteuning vanpleeggezinnen,
hetzij financieel, logistiek of inhoudelijk.

DIERENLEED VERMIJDEN EN MISBRUIK
KORDAAT AANPAKKEN
In onze maatschappij groeit de bezorgdheid
over onze omgang met dieren, en terecht.
Een moderne samenleving met sterke morele waarden draagt een humane behandeling
van alle levende wezens hoog in het vaandel.
Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die
alle burgers samen moeten dragen.
De N-VA wil dierenleed vermijden en misbruik kordaat aanpakken door het aspect
dierenwelzijn te integreren in het gemeentelijk milieubeleid.

SPEERPUNTEN

1
2

We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn.

We coördineren het lokale beleid rond dierenwelzijn door die bevoegdheid expliciet op te nemen in het
schepencollege. Met N-VA komt er een schepen voor dierenwelzijn.

HOE DOEN WE DAT?
1
We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn.
Denk bijvoorbeeld aan een reglement m.b.t. het eindejaarsvuurwerk, overleg met
de landbouwsector, of informatiecampagnes op scholen.

2
We onderzoeken waar er in de gemeente nog plaats is voor een losloopweide voor honden.

3
We voeren een permanente sterilisatieactie in, in overleg met de sector van dierenartsen en
vrijwilligers voor zwerf- en huiskatten. Op die manier kunnen we de zwerfkattenpopulatie
enigszins indijken.

4
We coördineren het lokale beleid rond dierenwelzijn door die bevoegdheid expliciet
op te nemen in het schepencollege.

N-VA gaat resoluut voor een doorgedreven
opwaardering van het openbaar domein en
zet in op een propere en nette gemeente.
We gaan de strijd aan met zwerfvuil. Want dat
betekent een leefbare gemeente. Verouderde
weginfrastructuur vernieuwen we en we maken
het straatbeeld aantrekkelijker met meer groen
en bloemen. Verkeersveiligheid blijft voor ons
een absoluut speerpunt. Daar geven we nooit
op toe.

WONEN IN EEN KWALITATIEVE, GROENE OMGEVING
Een groene ruimte is er voor iedereen en door
iedereen. De gemeente, wijk en straat vormen
de ideale schaal om een duurzaam groenbeleid op te stellen en uit te voeren. Voor ons
moet de gemeente de katalysator van een
groen beleid zijn.
Een groenplan voor de gehele gemeente moet
opgemaakt worden. We maken voldoende
middelen vrij om jaarlijks een aantal projecten uit te voeren.
Iedereen is mee verantwoordelijk om de
straten en openbare ruimtes netjes achter te
laten. Beernem heeft daarvoor ook steun van
onderuit nodig. Een duurzame, dynamische
en diverse open groene ruimte, of die nu
openbaar is of gemeenschappelijk, kan enkel
met hulp van de inwoners bereikt worden.
Buurtcomités die initiatieven ontplooien om

tot een groenere buurt te komen, worden
ondersteund, waarbij de gemeente de logistiek
voor haar rekening neemt.
We blijven investeren in het landelijke karakter van de deelgemeenten. Naar analogie
met het groenplan voor de kern moet er werk
gemaakt worden van het opstellen van een
groenstructuurplan voor het buitengebied.
N-VA pleit voor een visie en een planmatige
aanpak bij het creëren van voldoende groene
en kwaliteitsvolle speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen, gezinnen en senioren.
“De vervuiler betaalt”, blijft het uitgangspunt
voor de N-VA. Dit slaat niet alleen op de hoeveelheid opgehaald huishoudelijk vuil, maar
ook op het veroorzaken van overlast zoals het
dumpen van zwerfvuil.

SPEERPUNTEN

1
2
3
4
5
6
7

De N-VA wil voldoende natuurlijk groen in iedere buurt. Met het gemeentelijk groenbeleid zorgen we
voor een groene dooradering van onze woonbuurten. We versterken natuurverweving en verbinden de
versnipperde groengebieden. Zowel op project- als op gemeenteniveau voorzien we groene verbindingen,
‘landschapsvingers’ waarin trage verbindingen en doorsteken voor voetgangers en fietsers geïntegreerd
kunnen worden.
De N-VA wil van het plein voor het gemeentehuis een visitekaartje en ontmoetingsruimte maken.
Bloemen en bomen moeten het plein meer kleur en sfeer geven.

Meer, aantrekkelijke en verzorgde bloemenperken- en bakken zorgen voor een fleurige en aantrekkelijk
Beernem. In bijzonder in het dorpskernen, woonwijken en invalswegen. We onderzoeken ook de
mogelijkheid om de Beernemse bruggen op te waarderen met bloemenbakken.

We diepen de visie uit het groenbeheerplan verder uit. Dat groenplan moet consequent worden
uitgevoerd. We maken voldoende middelen vrij om jaarlijks een aantal projecten uit te voeren.

Grote werken zoals het scheren van hagen langs fietspaden of onkruidvrij houden van grote oppervlaktes
besteden we uit. Onze medewerkers van de groendienst kunnen hierdoor focussen op de dorpskernen,
woonwijken en gemeentelijke parken.

De N-VA wil in avontuurlijke, groene speelterreinen en speelbossen ontwikkelen. In elke deelgemeente
moet er toegankelijk speelbos zijn. Bij reeds bestaande verkavelingen wordt bekeken of er op voldoende
locaties toegankelijke speelpleintjes en –bossen zijn.

Alle woonactoren, met de sociale huisvestingsmaatschappijen als spil, werken mee aan de uitvoering van de
2020 doelstellingen. Door de verschillende projecten die op stapel staan, zullen er de komende jaren heel
wat sociale woningen gecreëerd worden. We werken eerst de lopende projecten af, starten voorlopig geen
nieuwe projecten maar zetten in op renovatie.

HOE DOEN WE DAT?
1
De N-VA wil voldoende natuurlijk groen in iedere buurt. Met het gemeentelijk groenbeleid
zorgen we voor een groene dooradering van onze woonbuurten. We versterken
natuurverweving en verbinden de versnipperde groengebieden. Zowel op project- als op
gemeenteniveau voorzien we groene verbinden, ‘landschapsvingers’ waarin trage verbindingen
en doorsteken voor voetgangers en fietsers geïntegreerd kunnen worden. Een aantrekkelijke
groene ruimte nodigt ook uit tot buitenspelen en sociaal contact.

2
De N-VA pleit voor een smaakvolle, gezellige en vooral eenvormige inrichting van de openbare
ruimte in een herkenbare ‘huisstijl’. We stellen een beeldkwaliteitsplan voor Beernem op,
waarin komaf wordt gemaakt met de kakofonie van verschillende paaltjes, straatmeubilair,
betegeling en belijning. Het beeldkwaliteitsplan integreert de keuzes van het groenplan en het
speelweefselplan.

3
De N-VA wil van het plein voor het gemeentehuis een visitekaartje en ontmoetingsruimte
maken. Bloemen en bomen moeten het plein meer kleur en sfeer geven.

4
Meer, aantrekkelijke en verzorgde bloemenperken- en bakken zorgen voor een fleurige
en aantrekkelijk Beernem. In bijzonder in het dorpskernen, woonwijken en invalswegen.
We onderzoeken ook de mogelijkheid om de Beernemse bruggen op te waarderen met
bloemenbakken.

5
Bewoners kunnen een bloembak in de wijk adopteren. De gemeente betaalt de bloemen
en de bak en de bewoners engageren zich voor het onderhoud.

…

6
Ook de inrichting van een aantal plaatsen (bv. voorpleinen van kerken, parkeerterreinen,
ronde punten) moet herdacht worden. Mits een aantal kleine ingrepen (groenelementen,
waterpartijen, zitbanken, aangepaste verlichting, verwijdering van overbodige obstakels)
kunnen zij veel gezelliger worden.

7
We diepen de visie uit het groenbeheerplan verder uit. Dat groenplan moet consequent worden
uitgevoerd. We maken voldoende middelen vrij om jaarlijks een aantal projecten uit te voeren.

8
Grote werken zoals het scheren van hagen langs fietspaden of onkruidvrij houden van grote
oppervlaktes besteden we uit. Onze medewerkers van de groendienst kunnen hierdoor focussen
op de dorpskernen, woonwijken en gemeentelijke parken.

9
We gebruiken geen pesticiden in de openbare ruimte.

10
Bermen en plantsoenen worden aangeplant en ingezaaid met streekeigen planten en kruiden.

11
Een aangepast maaibeheer en een doordachte, onderhoudsarme inrichting van wegkanten,
plantsoenen, oevers, kerkhoven,… werkt kostenbesparend zodat meer middelen vrijkomen
voor de natuur. Omdat er minder bestrijding nodig is en er minder vaak moet worden gemaaid,
komt het ook de biodiversiteit ten goede. Zo krijgen meer planten en dieren een kans.

12
De N-VA wil in avontuurlijke, groene speelterreinen en speelbossen ontwikkelen. In elke
deelgemeente moet er toegankelijk speelbos zijn. Bij reeds bestaande verkavelingen wordt
bekeken of er op voldoende locaties toegankelijke speelpleintjes en –bossen zijn. Ook bij nieuwe
verkavelingen moet er altijd aandacht zijn voor speelpleintjes en speelgroen.

…

13
Bij inbreidingsprojecten moet de bouwheer voldoende middelen voorzien voor een groene
ruimte, speelbos, plein,… Om dit waar te maken, moeten de verkavelingsvoorwaarden snel
aangepast worden.

14
Een bomenbeheersplan zorgt voor de juiste keuze van het soort boom, een goede voorbereiding
van de groeiplaats, de opvolging van snoeiwerk en een betere bescherming tegen beschadiging.
Een planmatige aanpak en expertise zijn nodig om onze bomen goed te beheren nadat ze geplant zijn.

15
We vermijden verharding van de bodem door infrastructuur. Waar verharding nodig is,
moeten infiltratiemogelijkheden worden voorzien. Voorbeelden van zulke infiltratie
mogelijkheden zijn: waterdoorlatende bestrating van parkings, groene trambanen, groene
bermen of (half)onverharde voetpaden langs de wegen, groene binnenruimtes en rotondes.
Die infrastructuur is uiteindelijk vaak goedkoper in aanleg, zorgt voor herstel van het
grondwater, veroorzaakt minder wateroverlast en creëert bovendien meer biodiversiteit.

16
Beernem is bekroond tot de ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2017’.
We zetten het bijenvriendelijk groenbeheer en de goede communicatie verder.

17
Netheid is echter ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Een buurtgerichte aanpak moet
resulteren in een betere coördinatie tussen de verschillende betrokken diensten en een sterkere
betrokkenheid van de bewoners. Zwerfvuil en hondenpoep voorkomen en verwijderen is in de
eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bevolking en de bezoekers.

18
Milieuklachten waaronder de problematiek van het zwerfvuil moeten bij het centraal
laagdrempelig meldpunt terecht komen. Buiten registratie, moet er werk gemaakt worden van een
snelle interventiesysteem. Die kan opruimen, maar moet ook kunnen vaststellen en sanctioneren.

…

19
Het opstellen van een duidelijke, verstaanbare milieuwetgeving, gekoppeld aan een correct en
fair politiereglement en de GAS-wetgeving, maakt dat ook het handhavingsbeleid zichtbaar is.

20
Sociale huisvesting
• Alle woonactoren, met de Sociale huisvestingsmaatschappijen als spil, werken mee aan de
uitvoering van de 2020 doelstellingen. Door de verschillende projecten die op stapel staan,
zullen er de komende jaren heel wat sociale woningen gecreëerd worden. We werken eerst de
lopende projecten af, starten voorlopig geen nieuwe projecten maar zetten in op renovatie.
• Zowel bij renovaties als bij nieuwbouw, houdt de huisvestingsmaatschappij rekening met de
normeringen inzake energievriendelijkheid, daarbij is investeren in dakisolatie bij renovaties
de prioriteit.
• Bij sociale huisvestingsprojecten houden we rekening met de draagkracht van de
gemeenschap en de omgeving.
• We zetten in op Wonen in eigen streek en benutten maximaal de mogelijkheden die de
Vlaamse regelgeving ons toelaat.

21
We zorgen voor openbare toiletten in elke deelgemeente.

22
We staan open voor nieuwe bosaanplant en groenschermen. Daarnaast ontwikkelen we ook
bijkomende bospercelen op het grondgebied van de gemeente. Door de nabijheid van de E40
is onze gemeente gevoelig voor geluidsoverlast. We starten een studie om geluidschermen te
verkrijgen.

…

AFVALHOEKEN. Het ophalen van vuilniszakken is een hele karwei. Hard labeur voor de
vuilnismannen en ook kostelijk voor de gemeente. In verkavelingen is het bovendien vaak
omzichtig manoeuvreren met de vuilniskar. Daarom is het aan te bevelen om bij nieuwe
verkavelingen punten te voorzien waar de vuilniszakken per straat of wijk verzameld kunnen
worden – eventueel in een afvalcontainer- en in één keer opgehaald. Het kan interessant zijn
aan de rand van de wijk ook extra parkeerplaatsen te voorzien.
BEERNEMSE BRUGGEN IN DE BLOEMEN. Alle bruggen van Beernem als bebloemde
verbindingswegen.
EEN AANTREKKELIJK GEMEENTEPLEIN. Het verouderde, stenen plein staat in sterk contrast met
het mooie gemeentehuis van Beernem. Een heraanleg met groen, bloemen en verzorgde aanen afrijlaan maakt van dit plein een toplocatie. Trouwen en officiële plechtigheden gebeuren in
stijl terwijl de dorpskern wordt opgewaardeerd. De verloren parkeerruimte kan gecompenseerd
worden door nieuwe parkeerplaatsen in de Marichalstraat en een uitbreiding van de parking
aan het OC.
BLOEMEN IN DE STRAAT. Heel wat verkeerseilanden zijn in slechte staat, slordig en weinig
aantrekkelijk. Door het vervangen van steenslag en beton door bloemen en groen wordt het
straatbeeld een pak aantrekkelijker.

VLOT EN VEILIG VERKEER VOOR IEDEREEN
Onze topprioriteit op het vlak van mobiliteit
is verkeersveiligheid. We moeten investeren
in een veilige infrastructuur: meer en betere
fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en
een weginrichting die aangepast is aan het
verkeer – door een toekenning van de juiste
wegcategorie.
Het fileprobleem kunnen we alleen oplossen door op verschillende vervoermiddelen
tegelijk in te zetten. De N-VA wil alle vervoermiddelen een juiste plaats geven in het
verkeer. We bouwen verder aan netwerken
voor zowel de fiets, de auto als het openbaar
vervoer waarbij we geval per geval naar de
beste oplossing zoeken. Op gemeentelijk vlak
moeten we keuzes maken, rekening houdend
met de lokale verkeerssituatie en de specifieke
mobiliteitsnoden.
N-VA Beernem wil een veiliger schoolomgeving voor alle scholen, waarbij voor elke
school een plan van aanpak wordt opgesteld.
De grootste uitdaging vormt hierbij de gemeenteschool in Oedelem. De oplossing hier
kan alleen binnen een globale mobiliteitsaanpak gevonden worden.
De N-VA wil een toepassing van het “minder hinder” principe, waarbij bij grote infrastructuurwerken maximaal wordt ingezet op
hinderbeperking bij zowel omwonenden als
handelaars. In het verleden werden aanbestedingen vrijwel steeds gegund op basis van
laagste prijs. Maar gunnen op de laagste prijs
leidt niet tot de hoogste maatschappelijke
toegevoegde waarde. N-VA wil andere criteria
een belangrijke rol laten spelen in het aanbestedingstraject. Communicatie met de omwonenden, veiligheid, planning, duurzaamheid
en beperken van verkeershinder moeten
meegenomen worden in de beoordeling van
offertes voor openbare werken.

De N-VA wil dat er werk wordt gemaakt van
een betere informatievoorziening voor alle
vervoerswijzen en voor alle verplaatsingsmotieven, in het bijzonder voor bewegwijzering
voor voetgangers en fietsers.
De bestaande weginfrastructuur ontlasten is
één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is
een eerlijke spreiding van de bewegingen. In
Beernem zijn recentelijk heel wat overwegen
gesloten en zullen mogelijks in de toekomst
sommige wegen niet meer voor verkeer
toegankelijk worden. Dit concentreert alle
verkeer op enkele assen. Leuk voor wie niet
op die assen woont, minder leuk voor wie er
wel woont, zowel voor de doorstroming als
voor de veiligheid.
De N-VA is voorstander van basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit: een blind
aanbodbeleid wordt ingeruild voor een slim
en efficiënt vraag-gestuurd model. Basisbereikbaarheid vertrekt van een gelaagd vervoermodel.

…

Lokaal focussen we niet op dure en onhaalbare projecten zoals grote omleidingswegen,
maar opteren we wel voor verstandige investeringen, die binnen een redelijke termijn een
effectieve verbetering van de verkeerssituatie
en mobiliteit opleveren.
Het parkeerbeleid moet deel uitmaken van
mobiliteitsmanagement en stuurt met name
bezoekers van de gemeentecentra naar de
juiste plek.
Doorgaand verkeer moet vlot kunnen doorstromen en, waar mogelijk, gescheiden
worden van het plaatselijk verkeer. Belangrijk
aandachtspunt is hierbij het zwaar verkeer,
met name door de dorpskern van Oedelem.

Men moet hierbij wel een onderscheid maken
tussen bestemmingsverkeer en transitverkeer. Veel mensen onderschatten dat eerste
(plaatselijke leveringen, plaatselijke industrie,
landbouw,…).
Tot slot moeten gemeenten onderling meer
samenwerken en grensoverschrijdende afspraken maken. Gemeenten uit één vervoersregio moeten samenwerken om de mobiliteit
in de regio voor iedereen te garanderen.
Mobiliteitsplannen, fietspaden, (vracht)routes
en vervoer op maat moeten over de gemeentegrenzen heen bekeken worden.

