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Voorwoord
Een luisterend oor én communicatie, twee belangrijke speerpunten voor INSPRAAK.nu
INSPRAAK is voor ons geen ijdel woord, maar een sterk signaal dat door heel wat Oostrozebekenaren
wordt gedragen.
De goesting naar een alternatief en de vraag naar verandering in Oostrozebeke is alomtegenwoordig.
Daarom gaan wij voor de verruimingslijst INSPRAAK.nu; N-VA- en onafhankelijke kandidaten vinden hun
plaats op deze partij-overstijgende lijst. De lijsttrekker (en eveneens kandidaat-burgemeester) voor

INSPRAAK.nu is Marleen Lefebre.
INSPRAAK.nu is méér dan alleen een lijst met 19 kandidaten...
Om een goed verkiezingsprogramma te kunnen bieden, werkten wij samen met een team van
experten die de toekomstvisie en het traject van INSPRAAK.nu onderschrijven.
Onze aanpak vertaalde zich in een aantal initiatieven en acties:
-

in onze maandelijkse vergaderingen gingen we in gesprek met de eigen kandidaten en
experten over welbepaalde topics;
in juni organiseerden we twee INSPRAAK-cafés om ons programma af te toetsen bij het brede
publiek;

Hiervan vindt u het resultaat in dit document. Dit is voor ons de basis om gesprekken aan te gaan met
alle betrokken actoren en een concreet projectplan op te stellen na de verkiezingen van 14 oktober.
Ook uw suggesties en opmerkingen zijn welkom. Een afspraak is mogelijk of stuur een mail naar
inspraak@inspraak.nu.
-

-

in juni lanceerden we - gelijktijdig met de INSPRAAK-cafés - de digitale bevraging ‘Iedereen
burgemeester’. Hierin wordt de mening gevraagd over verschillende onderwerpen. Deze
bevraging is een succes en blijft online via deze link. [of scan de QR-code helemaal onderaan
in];
half september gingen we van start met de huis-aan-huisbezoeken, een bron van informatie en
actiepunten.

De resultaten van deze laatste twee acties worden eveneens meegenomen in ons projectplan,
verwerkt in concrete actiepunten… na de verkiezingen van 14 oktober.

INSPRAAK.nu, niet alleen onze naam, maar ook onze belofte!
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1

ASIEL, MIGRATIE, INBURGERING en INTEGRATIE

1.1

Visie

Lokale besturen spelen een belangrijke rol om nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten
deelnemen aan onze samenleving. Nederlands spreken/leren is hierbij heel belangrijk. De
nieuwkomers moeten voelen dat ze er erbij horen. De gemeente kan ervoor zorgen dat de deelname
aan het maatschappelijk leven hen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Gemeenten schrijven de
nieuwkomers in en zijn het doorgeefluik voor allerhande aanvragen tussen de nieuwkomer en de
dienst vreemdelingenzaken. De gemeenten zijn verantwoordelijk om de migratie in hun gemeente in
goede banen leiden.
Ook de gemeenten spelen een rol in de asielprocedure: verstrekken van opvang, inschrijven van
nieuwkomers in de registers, uitreiken van verblijfsvergunningen, doorgeefluik voor allerhande
aanvragen. Ze spelen ook een belangrijke rol inzake ordehandhaving en het vermijden van eventuele
overlast. Met een goed beleid kan de gemeente ervoor zorgen dat het samenleven in de gemeente
goed verloopt.
De gemeente moet eventuele domiciliefraude tegengaan: inschrijvingen van nieuwkomers kunnen
slechts (en regularisatie-aanvragen mogen enkel) worden doorgegeven als de aanvrager aan alle
criteria voldoet en de woonplaatscontrole effectief was.
Integratie betekent dat mensen die hier hun toekomst willen uitbouwen, zich inschakelen in en actief
deelnemen aan onze gemeenschap.
Het leren van onze taal is een eerste noodzakelijke stap; kennis van het Nederlands is belangrijk om
volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
1.2

Aanpak

De bevoegdheid voor, asiel, migratie, inburgering en integratie wordt toegewezen aan een schepen.
Organiseren van taallessen Nederlands waar inburgeraars hun Nederlands op een laagdrempelige
manier kunnen aanleren en oefenen. Dit kan georganiseerd worden in overleg met de gemeenten die
deel uitmaken van de MIDOW-zone.
Ten aanzien van de nieuwkomers kan het OCMW leefloon en sociale bijstand - waar mogelijk koppelen aan integratie, taalkennis en werkbereidheid.
De gemeente helpt ook ‘alle’ nieuwkomers in Oostrozebeke op weg naar participatie en integratie
via een welkomstbrochure waarin alle verenigingen worden opgenomen. In deze brochure worden
ook alle voor hen relevante maatschappelijke informatie opgenomen, zoals bv. dokters, tandartsen,
apotheken, scholen, opvang voor kinderen, de gemeentelijke afvalregeling…
Voor de anderstalige nieuwkomers zou het goed zijn om laagdrempelige activiteiten te organiseren
zodat ze van daaruit kunnen integreren in onze plaatselijke verenigingen, clubs…
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2

DIERENWELZIJN

2.1

Visie

Als gemeente hebben we een belangrijke rol te spelen op het vlak van dierenwelzijn.
2.2

Aanpak

De bevoegdheid voor dierenwelzijn wordt toegewezen aan een schepen.
Het is belangrijk om te sensibiliseren rond hondenpoep, achtergelaten en verloren dieren,
beschermde dieren, verwaarlozing van dieren en ID-chips, reglement m.b.t. het eindejaarsvuurwerk…
We voorzien een centraal meldpunt hiervoor.
Naast de algemene preventie en sensibilisering, zetten we in op de sterilisatie van zwerfkatten in
overleg met dierenartsen en vrijwilligers.
We werken eveneens een beleid uit inzake publieke hondenweiden; dit kan eventueel op meerdere
plaatsen in onze gemeente: een ruime, goed afgebakende hondenweide, waar onze dieren vrij
mogen rondlopen. Eveneens denken we aan de aanwezige baasjes voor wie we de nodige zitbanken
voorzien. Dit punt werd in de gemeenteraad door INSPRAAK.nu voorgesteld en goedgekeurd.

3

SENIOREN

3.1

Visie

INSPRAAK.nu onderschrijft het Memorandum dat door de ‘seniorenraad’ werd opgesteld.
Een onbezorgde oude dag bij senioren is vaak ook een strijd tegen vereenzaming en gebrek aan
sociaal contact. Een goed netwerk (buren, postbodes, dokters, vrijwilligers…) uitbouwen is hierbij van
groot belang. Deze mensen zijn vaak de eersten die deze signalen opvangen. Communicatie is hierbij
van groot belang.
3.2

Aanpak

De bevoegdheid voor het seniorenbeleid wordt toegewezen aan een schepen.
De toegang tot bepaalde ‘openbare’ gebouwen is niet optimaal: De Post, kerkgebouw… Ook de
toegankelijkheid van bepaalde winkels kan beter. Handelaars kunnen hier een gezamenlijk actiepunt
van maken; opstapjes zijn niet vlot te begaan doordat er geen hellend vlak is of doordat de
hellinggraad niet afdoende is, waardoor mensen moeten worden geholpen.
Het openbaar busvervoer moet beter: onderhandelingen met De Lijn zijn een must. Misschien is het
laagdrempelig toegankelijk maken van een ‘rittenmeldpunt’ wel een goed alternatief, naast het
mooie vrijwilligersinitiatief van onze Mindermobielen Centrale. De wegen en voetpaden goed
onderhouden en toegankelijker maken.
Een uitgebreider Infoblad en een Seniorengids zijn, naast de digitale media, een must voor onze
senioren. Zo blijft deze doelgroep op de hoogte van de sociale- en culturele activiteiten in onze
gemeente. Kaartjes voor activiteiten moeten laagdrempelig gereserveerd kunnen worden, bv.
telefonisch en niet alleen via een digitale weg of door persoonlijk contact.
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Senioren kunnen mee het beleid bepalen door zich aan te sluiten bij de Seniorenraad. We plannen
eveneens een proactieve werving van jong-senioren. De Seniorenraad kan verder rekenen op de
actieve ondersteuning van de gemeente bij hun goed-draaiende activiteiten.
Blijvend investeren in communicatie door met mensen te praten. Zo verminder je het isolement
waarin bepaalde groepen terecht komen. Hier denken we dat het idee om een ‘niet politioneel’
buurtinformatienetwerk verder uit te bouwen zinvol kan zijn. Ook het idee van een centrale
ontmoetingsplaats, zoals de gemeente Oostkamp die al jaren heeft, zijn we genegen.
Bewegen is gezond. Senioren vinden nog niet genoeg hun weg naar bv. de sporthal om in groep aan
sport te doen. Vervoer is hier vaak een breekpunt. Door dit initiatief kan de bezettingsgraad van onze
sportinfrastructuur – tijdens de week - worden verhoogd. Een bijkomend voorstel is bv. de
laagdrempelige activiteiten onder de noemer ‘urban sports’, waarbij oefeningen gekoppeld worden
aan toestellen die zich in openbaar groen bevinden.
Levenslang thuis wonen moet het uitgangspunt zijn. Alle dienstverlening en zorg moeten hierop
maximaal worden afgestemd. Een gemeentelijke mantelzorgpremie, ‘waarderingspremie’, wordt
verder toegekend en geherwaardeerd.

4

MOBILITEIT

4.1

Visie

Basisbereikbaarheid is absoluut noodzakelijk in een landelijke gemeente als Oostrozebeke en kan
desnoods vertrekken van een vraag-gestuurd model. Een vlotte bereikbaarheid is belangrijk voor de
gemeentekern, maar in de schoolomgevingen… moet de auto plaats maken voor de zwakke
weggebruiker en moet de snelheid worden verminderd.
Ook het ruimtelijke beleid moet hierop afgestemd zijn. Immers, handel, diensten en scholen, moeten
vlot en veilig bereikbaar zijn voor zowel de autobestuurder, fietser en voetganger.
4.2

Aanpak

De bevoegdheid voor mobiliteit wordt toegewezen aan een schepen.
Een goed uitgebouwd openbaar vervoer voor onze jeugd en senioren is noodzakelijk. Als landelijke
gemeente moeten we een ver gevorderde samenwerking zoeken met onze landelijk buurgemeenten.
Samen zijn we sterk om gesprekken aan te gaan met bv. De Lijn voor betere en frequentere
busverbindingen naar Tielt, Kortrijk, Izegem en Waregem op vooraf afgesproken tijdstippen.
Wanneer openbaar vervoer geen haalbare kaart is, kan er bv. worden nagegaan of er kan
samengewerkt worden met ‘private’ partners.
De lijn evolueert in de richting van minder op- en afstapplaatsen. Dit kan besproken worden, zolang
dit op een veilige manier kan.
Een goed openbaar vervoer hoeft niet altijd openbaar te zijn en kan bijvoorbeeld ook uit de privésector komen.
Combi-mobiliteit, rittenmeldpunt… geen modewoorden, maar biedt potentieel, om openbaar
vervoer meer te faciliteren.
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Een gemeentelijke vervoercheque voor aangepast vervoer voor mensen met beperking en senioren
is een extraatje om mensen op de been te brengen.
Vlaanderen zet zwaar in op fietsenpaden. Als gemeente moeten we maximaal gebruik van maken
van de 80 % investeringssubsidie die Vlaanderen voorziet.
De (nieuwe) fietspaden sluiten aan op de stille wegen en groenzones die ook toegankelijk moeten
zijn voor wandelaars, fietsers en andere recreanten. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met
gescheiden paden. Er worden laadpunten voor elektrische fietsen voorzien.
Aanleg van bijkomende fietspaden: Gentstraat, Wielsbekestraat, Stationsstraat, Nieuwstraat… Meer
fietspaden genereert een nood aan fietsstallingen, bushaltes in de buurt van opstapplaatsen van De
Lijn. Deze moeten ook goed verlicht zijn.
Verkeersveiligheid is prioritair. Het kruispunt aan de kerk wordt opnieuw een vierarmenkruispunt
met intelligente lichten.
Aan scholen en gevaarlijke oversteekplaatsen voorzien we verlengde zebrapaden.
In overleg met scholen zullen vrijwilligers als gemachtigd opzichter worden geïnstalleerd.
Maximumsnelheden worden herbekeken in functie van het gekozen verkeersstelsel 30, 50 en 70
km/uur. Soms lijkt de logica nu wel zoek. Een consequent handhavingsbeleid is hier van groot belang.
Streven naar maximale toegankelijkheid van voetpaden en wegen voor mensen met een beperking.
Gedifferentieerd parkeerbeleid: een combinatie van lang en kort parkeren in de handelskern van de
gemeente; lang parkeren op wandelafstand van de winkels, kort parkeren vlakbij de winkels zelf.
Deze plaatsen worden desnoods gemarkeerd. Een wildgroei van ‘plakkaten’ zien we liever niet. Bij
kort parkeren is het noodzakelijk dat de afspraken hieromtrent heel strikt worden nageleefd. De
zones rond de scholen vallen onder de noemer ‘kort parkeren’.
Streven naar een parkeerplaats bij de eigen woning of een parkeerplaats aanbieden op wandelafstand van de eigen woning. Zo worden openbare ruimtes niet door omwonenden ingenomen en is
die ruimte vrij voor mensen die in onze gemeente komen winkelen.
En voor wie durft te dromen: de watertaxi/waterbus op het Kanaal Roeselare-Leie die werknemers
van de industriezones in Wielsbeke, Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem en Roeselare een grote
brok dagelijks fileleed kan besparen.
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5

JEUGD

5.1

Visie

De jeugd moet in Oostrozebeke aan zijn trekken komen: jeugdhuis, jeugdbewegingen…
5.2

Aanpak

De bevoegdheid voor jeugd wordt toegewezen aan een schepen.
Alle jeugdverenigingen worden op gelijke voet behandeld.
De gemeente heeft een controlerende functie naar het goed onderhoud van de lokalen die ter
beschikking gesteld worden aan de jeugdverenigingen. Daar tegenover staat dat de gemeente
gehouden is aan het snel oplossen van gebreken aan gebouwen en installaties.
De speelpleinwerking moet toegang krijgen tot de Jeugdraad.
Tijdens de blok wordt door de gemeente een ‘stille – bewaakte’ ruimte voorzien voor blokkende
studenten. De bib is hiervoor niet echt ideaal.
Het Jeugdhuis wordt in een beurtrol opengehouden door verschillende jeugdverenigingen. Hiermee
kunnen ze hun kas spijzen. Een beurtrol wordt opgesteld. Deze regeling maakt deel uit van het
subsidiebeleid.
De schoolgaande jeugd is vragende partij voor een goed-uitgebouwd ‘vervoersbeleid’.

6

ONDERWIJS

6.1

Visie

In Oostrozebeke hebben we geen gemeentelijk onderwijs.
6.2

Aanpak

De bevoegdheid voor onderwijs wordt toegewezen aan de schepen voor jeugd.
We pleiten ervoor om de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal te benutten. Het zou goed zijn
om de schoolgebouwen open te stellen, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties, bv. voor
sporten, speelpleinwerking. Ook het verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs en andere
verenigingen zouden er terecht moeten kunnen.
Uiteraard is het belangrijk dat er goede, praktische afspraken met de scholen en de burgers gemaakt
worden op vlak van kostprijs, toegang, verzekering, reglement, toezicht en onderhoud. De gemeente
kan daarbij een coördinatierol opnemen. Door de nabijheid van de school hoeven ouders niet langer
rond te rijden om hun kinderen van de ene activiteit naar de andere te brengen. Hun kinderen
kunnen ook zelfstandig en veilig naar een activiteit trekken.
Lokale verenigingen die zich al dan niet op schoolkinderen richten, hebben dan weer geschikte
infrastructuur in de buurt. Door de combinatie van meerdere functies op één school moeten ouders
na de schooluren hun kinderen bijvoorbeeld niet naar de academie brengen. De academie komt
immers langs op school.
-9-
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Gratis busvervoer van en naar de bib, het zwembad… zou een goede zaak zijn om de maximumfactuur voor de ouders niet onder druk te zetten. De vrijgekomen middelen kunnen dan worden
aangewend voor culturele- of andere uitstappen.

7

SOCIAAL BELEID

7.1

Visie

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 - bv. kinderopvang, vergrijzing van de
bevolking vs woonzorgcentrum - 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.
We sluiten niemand uit en kiezen resoluut 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.
7.2

Aanpak

De bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken worden ondergebracht bij eenzelfde
schepen.
EEN GEZINSBELEID DAT JONGE GEZINNEN ONDERSTEUNT
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 gemeente. Dit loket kan een fysisch en/of digitaal loket zijn.
We stimuleren jonge gezinnen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, dit door voldoende
gezinsvriendelijke activiteiten te organiseren.
We zorgen voor luiertafels in alle openbare gebouwen.
Aandacht hebben voor de veranderende gezinsrealiteit met een stijgend aantal nieuw samengestelde
gezinnen, eenoudergezinnen, ouders met een gelijk geslacht…
Voor gescheiden ouders waar het kind niet gedomicilieerd is, wordt een register voor co-ouderschap
voorzien, waardoor kinderen die regelmatig verblijven in de gemeente, toch kunnen genieten van het
kortingstarief voor inwoners, kinderopvang…

- 10 -

Oostrozebeke • www.inspraak.nu

We voorzien ook de nodige informatie over ‘opvoedingsondersteuning’ voor ouders en pakketten
‘pedagogisch verantwoord speelgoed’ dat via de bib aan de (onthaal-)ouders ter beschikking wordt
gesteld.
EEN GOEDE GEZONDHEIDSZORG
De bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken worden niet alleen ondergebracht bij één en
dezelfde schepen, maar ook in de administratieve diensten mag het lokale gezondheidsbeleid niet
verspreid zitten over de gehele gemeentelijke administratie. Deze wordt toegewezen aan één
ambtenaar.
Gezonde voeding promoten door allerlei instanties is een zaak van elke dag. Gezonde voeding hoort
ook thuis in het WZC, De Wiemkes, Pluto, initiatieven van sport- en jeugdverenigingen…
De sportdienst zorgt voor voldoende bewegingsinitiatieven, bv. ‘start to run, bike… ‘ en andere
activiteiten. Maar ook de gemeentelijke speelpleintjes en de Groene Long kunnen uitgerust worden
met fitnesstoestellen (urban-sports). Het moet de Oostrozebekenaar motiveren om een actievere
levensstijl aan te nemen.
EEN INCLUSIEF BELEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
Aandacht voor de specifieke noden van inwoners met een beperking binnen elk beleidsdomein is een
must.
De integrale toegankelijkheid van alle voorzieningen (gebouwen, diensten, publieke ruimte) is een
basisrecht.
Een grotere ondersteuning van mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor mensen met een
beperking of zorgbehoevende ouderen.
ARMOEDE STRUCTUREEL AANPAKKEN
Een job biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede. We zetten dan ook sterk in op de
activering van OCMW-cliënten en het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt.
Een tweesporen beleid volgen waarbij wordt ingezet op preventie van armoede en ondersteuning
via materiële hulp waar ze recht op hebben.
Een grote aandacht voor gezinnen in armoede, waarbij de gemeente en het OCMW een proactief
beleid voeren om verborgen armoede te detecteren. De huisbezoeken zijn hiertoe een prima middel!
Proactief informatie verstrekken is een must!
De administratieve weg naar sociale dienstverlening wordt zo veel mogelijk vereenvoudigd. In de
communicatie wordt bv. onnodig technisch taalgebruik vermeden.
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8

WOONBELEID

8.1

Visie

Elke Vlaming droomt van een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven het hoofd, op maat en in een
aangename leefomgeving. Ieder van ons heeft recht op menswaardig wonen. Daarom moeten we
aan iedereen een betaalbare woning – die ook kwalitatief in orde is en in een behoorlijke
woonomgeving ligt – kunnen garanderen. De vraag naar woningen stijgt sneller dan het aanbod, wat
tot gevolg heeft dat wonen duurder wordt. Vooral de vraag naar starterswoningen, woningen voor
eenpersoonshuishoudens en specifieke woningen voor ouderen zit in stijgende lijn.
Op heel wat plaatsen is er nog onvoldoende woningdifferentiatie om aan die verschillende
woonwensen tegemoet te komen. Het lokale woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en
private) woningaanbod in de gemeente voldoende divers is, met een bijzondere aandacht voor de
meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. Betaalbaar wonen moet echter ook voor ‘nietdoelgroepen’ mogelijk blijven, al was het maar om te voorkomen dat het sociale huisvestingsstelsel
uit zijn voegen barst.
Zorg en steun moeten terechtkomen bij de mensen die er het meeste nood aan hebben. Iedereen
moet een gelijke toegang kunnen krijgen tot een menswaardig bestaan. Een efficiënt en transparant
sociaal woonbeleid spreekt burgers aan op hun individuele verantwoordelijkheid. Misbruiken en
domiciliefraude kunnen niet door de beugel; de zwaksten in de samenleving zijn hiervan de grootste
slachtoffers. Een geloofwaardig en rechtvaardig woonbeleid speurt misbruiken op en bestraft ze.
Een kwaliteitsvolle en gezonde woning zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Een niet
onbelangrijk deel van het woonpatrimonium kampt vandaag echter met ernstige problemen zoals
vocht en schimmels, gebrekkige isolatie of geeft een verhoogd risico op CO-vergiftiging. Soms
worden woningen zelfs ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Leegstand, verwaarlozing en
verkrotting tasten de leefbaarheid en de veiligheid van een buurt grondig aan.
De vergrijzing van de bevolking neemt alsmaar grotere proporties aan. Die realiteit heeft tot gevolg
dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een veilige en comfortabele woonomgeving waar ze hun
oude dag kunnen doorbrengen.
Een duurzame woonomgeving vertrekt vanuit een dynamische visie op mens en ruimte, op de eigen
woning en haar omgeving. Op woningniveau kiezen we, waar mogelijk, voor de ondersteuning van
aanpasbaar en flexibel bouwen. Dat basiskenmerk maakt dat een woning zich kan aanpassen aan
haar bewoners en niet omgekeerd.
In de directe omgeving zetten we in op het wegnemen van drempels, een aangepaste openbare
ruimte en een nabije dienstverlening. Comfort, toegankelijkheid en veiligheid maken levenslang
wonen mogelijk. Zo vermijden we dat mensen met een kleine zorgbehoefte nodeloos in een instelling
terechtkomen.
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8.2

Aanpak

De bevoegdheid voor woonbeleid wordt toegewezen aan een schepen.
EEN BETAALBAAR EN DIVERS WOONAANBOD
We brengen de private huurmarkt in beeld zodat we kunnen bijsturen waar nodig. We stellen een
actieplan op om aangepaste woonvormen te stimuleren en in de gemeente een voldoende ruim
aanbod van verschillende woningtypes te verkrijgen.
Voor alleenstaanden, ouderen, eenoudergezinnen, starters,… zorgen we dat het aanbod aan
aangepaste en bescheiden woningen of eenslaapkamerappartementen groot genoeg is en op goed
bereikbare locaties ligt, op wandelafstand van het dienstenaanbod in de gemeente.
In centraal gelegen woonprojecten kan de gemeente de verplichting opleggen om een minimum
aantal appartementen op een aangepaste manier te bouwen, zodat ze toegankelijk zijn voor
ouderen.
We promoten de beschikbare soorten sociale leningen bij kandidaat-huurders en –bouwers.
We zorgen voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen en eenoudergezinnen.
We zorgen voor een aanbod van betaalbare, aangepaste woningen voor senioren en mensen met
een beperking, met de juiste zorg binnen handbereik.
Met kleinschalige inbreidingsprojecten creëren we op een efficiënte en zuinige manier bijkomende
woonruimte. De bestaande dorpskernen worden bedachtzaam verdicht.
Ons gemeentelijk woonzorgcentrum is kwaliteitsvol en zelfbedruipend. We ondersteunen mensen
die het nodig hebben.
We verlenen slechts tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden bijkomende tegemoetkomingen. Die
middelen moeten leiden tot een blijvende verbetering van de gezinssituatie, zodat gezinnen leren om
weer op eigen benen te staan.
EEN SOCIAAL WOONBELEID
We zorgen voor sociale huisvesting, met de nodige voorwaarden.
We moedigen private huurders aan om hun panden te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor.
Door de gegarandeerde betaling en (eventuele) herstellingen door het verhuurkantoor, kan de
eigenaar zijn pand zonder zorgen verhuren. Bovendien krijgt de huurwoning ook nog een sociale
functie. We evalueren het bestaande aanbod van beschikbare sociale woningen in de gemeente en
stellen samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen een renovatieplanning op, zodat de sociale
woningen ook op lange termijn van goede kwaliteit blijven.
We organiseren alternatieven om het sociaal woonpatrimonium toegankelijk te maken.
Sociale huisvesting moet met voorrang worden toegewezen aan de meest behoeftigen.
Zoals bepaald in de regelgeving Sociale Huur, voorzien we hier in tijdelijke huurcontracten en een
inkomenstoets. We geven voorrang aan sociale huurders die al een binding met de gemeente
hebben: wie er woont of werkt of van wie de kinderen in de gemeente schoollopen. We opteren voor
een lokaal toewijzingsreglement.
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We zorgen voor een vroege detectie van betaalproblemen bij huurders om uithuiszetting van
huurders en het derven van huurinkomsten voor verhuurders te vermijden. We wisselen informatie
uit met sociale diensten en andere instanties om problemen tijdig te detecteren.
Zo kunnen we bijvoorbeeld een lokaal meldpunt oprichten, waar zowel huurders als verhuurders
mogelijke problemen kunnen signaleren.
ACTIEF WERKEN AAN EEN KWALITEITSVOL WOONAANBOD EN OPTREDEN TEGEN MISBRUIK
We houden rekening met de sociale draagkracht van de gemeente. We zorgen voor het door
Vlaanderen bepaalde aantal sociale woningen. Met renovatieplanning maken we dat de bestaande
sociale woningen kwalitatief hoogstaand blijven.
We stimuleren hergebruik en herbestemming van gebouwen.
We hebben voldoende aandacht voor aangepaste infrastructuur. Toegankelijk publiek groen,
buurtvoorzieningen, openbaar vervoer, voet- en fietsverbindingen moeten al vanop de tekentafel
geïntegreerd worden in de ontwikkeling van woongebieden.
DE WONINGKWALITEIT HANDHAVEN EN MISBRUIK BESTRIJDEN
Op bepaalde plaatsen halen we krotten van de markt door ze zelf op te kopen en te renoveren. De
verfraaiing van de woningen gebeurt in samenwerking met technische scholen of met de VDAB,
zodat ze ook deel uitmaken van een leertraject.
Als gemeente investeren we in de openbare ruimte: een pleintje, een speelhoek… die goed
onderhouden worden. Netheid spoort aan tot netheid en respect voor het materiaal.
We volgen leegstaande en verwaarloosde woningen van nabij op en zetten de eigenaars aan om die
woningen opnieuw op de markt te brengen. Wie hardleers is, betaalt een heffing, die gebruikt wordt
om een positief beleid te voeren voor het renoveren van woningen.
We voeren een strikte domiciliecontrole in.
STREVEN NAAR EEN DUURZAME WOONOMGEVING
Bij grotere bouwprojecten in het centrum vragen we –minimaal bij de gelijkvloerse wooneenhedeneen toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.
Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij zetten we in op aangepaste en toegankelijke sociale
woningen, opdat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen, ook in een sociale woning.
We ontwikkelen een buurtgerichte ouderenzorg. Personen met een beperking moeten binnen een
flexibel zorgkader thuis kunnen wonen.
bij de inrichting van de openbare ruimte voeren we een toegankelijkheidstoets in, zodat ouderen,
mensen met een beperkte mobiliteit en gezinnen met kinderen zich vlot kunnen verplaatsen.
Hiervoor werken we samen met bewoners, senioren, mensen met een beperking…
We geven advies over subsidies voor levenslang zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde
omgeving; aangepast sanitair, het verbreden van deuren, installeren van een traplift…
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KLANTVRIENDELIJKE DIENSTVERLENING
We geven informatie over brandveiligheid en bieden woonadvies, voorzien begeleiding op maat en
sensibiliseren de Oostrozebekenaren over wonen.
We hanteren één loket of woonwinkel waar iedereen terecht kan voor informatie. We maken van
het woonloket het aanspreekpunt bij uitstek voor eigenaars, huurders en verhuurders. (particulieren
en zelfstandigen)
Het Lokaal Opvanginitiatief schakelen we in voor dringende lokale sociale noden zoals crisisopvang.
We creëren een collectieve autonome dagopvang voor senioren en zorgbehoevenden, waarbij we
werken met één wachtlijst die beheerd wordt door een seniorenconsulent. Over de locatie hiervan
spreken we ons nog niet uit.

9

ECONOMIE en WERK

9.1

Visie

Wij dragen het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We ondersteunen iedereen die
onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen. Onze visie draait
rond ‘kernversterking’ en een ‘ondernemingsvriendelijke gemeente’. Bij de kernversterking staat
leefbaarheid centraal. Dit houdt rechtstreeks verband met de aantrekkelijkheid van de kern voor
zowel de eigen inwoners, alsook de bezoekers van buiten onze gemeente. En een aantrekkelijke
dorpskern maakt hier deel van uit. Het lokaal ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart,
zorgt voor de tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn. We willen maximale kansen bieden aan
ondernemers en bedrijven.
Tewerkstelling is voor ons een bron van welvaart en welzijn voor de gemeente. Op lokaal vlak
brengen we het onderwijs en de bedrijfswereld met elkaar in contact. Zo maken we onze
Oostrozebeekse jongeren bewust van latere job-mogelijkheden in de eigen gemeente en/of streek.
Tot slot brengen we ook ondernemingen en potentiële werknemers samen. Op lokaal vlak zien we
sociale economie als een hefboom voor de activering van specifieke doelgroepen. In de eerste plaats
denken we aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en personen met een
arbeidshandicap. Voor ons mag de sociale economie geen oneerlijke concurrentie voeren met de
reguliere economie en de tewerkstelling in het normaal economisch circuit niet verdringen.
9.2

Aanpak

De bevoegdheid voor economie en werk wordt toegewezen aan een schepen. Vanuit de
ondernemerskant wordt een contactpersoon aangeduid die de formele en informele overlegmomenten mee vorm geeft.
Deze persoon kan bv. ook het peterschap voor starters voor zijn rekening nemen.
De gemeente erkent de middenveldorganisaties en belangenverenigingen als gesprekspartners.
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Tijdens die informele gesprekken komen tal van onderwerpen aan bod. Info in beide richtingen van
CBS (college van burgemeester en schepenen) naar de ondernemers en omgekeerd, bv. het CBS kan
info verschaffen over veranderingen in regelgevingen, over eventuele klachten van buurtbewoners,
over beschikbare werkkrachten... De ondernemers geven info over hun toekomstplannen, hun
logistieke problemen, verzuchtingen van buurtbewoners, noden aan arbeidskrachten…
Een centraal aanspreekpunt voor de administratieve noden. Documenten en formulieren worden
maximaal digitaal ter beschikking gesteld. De gemeentelijke website kan ingezet worden voor: het
aanbod lege handelspanden, links naar de websites van onze lokale ondernemers die personeel
zoeken of Oostrozebeekse jongeren die op zoek zijn naar werk…
Een actieve ondersteuning vanuit de gemeente voor lokale streekproducten, de organisatie van
avondmarkten/(job)beurzen, pop-ups als seizoenwinkels of voor startende ondernemingen…
Ruimtelijke ordening moet ervoor zorgen dat nieuwe initiatieven ingekernd worden. Zo kan je als
CBS bv. de plaats van winkels in je gemeente sturen. Bepaalde type handelszaken/bedrijven zouden
dan bv. niet meer vergund kunnen worden in de ruime kern, maar bv. dan weer wel in het centrum
van de gemeente. Onze visie over een doordacht parkeerbeleid vindt u in hoofdstuk 4 ‘mobiliteit’.
Het gebruik van de leegstaande winkels makkelijker maken voor zelfstandige zaken die niet toegankelijk zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden. De gemeente treedt hier op als intermediair door de
eigenaars en geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen en bepaalde gunstmaatregelen (lees:
tijdelijk afschaffen van leegstandsbelasting) naar voor te schuiven.
Onze gemeente heeft nood aan een uitgekiend horecaplan. Welk nut heeft het om onze kern
aantrekkelijk te maken, als er nergens plaats is om ervan te genieten.
Vrijetijdstoerisme - ‘Mandelwandel’ - verder vorm geven. Langsheen De Mandel een fiets- en
wandelnetwerk uitbouwen die het trage wegennetwerk Oostrozebeke met bv. Wakken (Baliekouter)
verbindt. Ook met de andere randgemeenten kan er verbindend worden gewerkt om bv. lokale
streekproducten, horeca… in de kijker te zetten.
Actief gepensioneerden kunnen zich inzetten voor het groenonderhoud en de netheid van hun
straat. Dit kan kaderen in een bredere wijkwerking dat ondersteund wordt door de gemeente. De
gemeente kan bv. als tegenprestatie sponsoring voorzien voor wijkfeesten in de vorm van
OOSTRObons.
Bij openbare werken proberen we de hinder tot een minimum te beperken. Er wordt ingezet op
een grondige voorbereiding van de werken in overleg met inwoners, de lokale middenstand en
bedrijven. De gemeente informeert over vergoedingen of andere steunmaatregelen en kan werk
maken van bepaalde eenmalige vrijstellingen.
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10

RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU

10.1

Visie

Vlaanderen is een lappendeken op het vlak van ruimtelijke ordening. Bebouwing en verharding van
de oppervlakte blijven toenemen, ook op plaatsen die ver van voorzieningen liggen of die enkel met
de wagen bereikbaar zijn. De behoefte aan woningen en voorzieningen nemen toe, onder meer
door de gezinsverdunning (vermindering van het aantal personen per gezin) en de
bevolkingstoename. Als we rekening willen houden met die maatschappelijke tendensen, is het
noodzakelijk om het beleid inzake ruimtelijke ordening de goede richting uit te sturen. Er is nood aan
een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open
ruimte vrijwaart. Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus
belangrijk om voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. Door een halt
toe te roepen aan de verharding en meer plaats te voorzien voor groen en water in onze steden en
dorpen, moeten we in de toekomst beter gewapend zijn tegen de gevolgen van extreme
weersomstandigheden.
De uitstoot van CO2 verminderen, (zwerf)afval vermijden en op het energieverbruik besparen zijn
goedkoper en efficiënter dan de lapmiddeltjes achteraf om het probleem op te lossen. Vanuit het
principe ‘de vervuiler betaalt’ stimuleren we om duurzaam om te springen met water en met
andere grondstoffen. Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds
duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Duurzaamheid genereert een meerwaarde en
werkt kwaliteitsverhogend. Het is steeds vaker een spil in economische ontwikkelingen en creëert
kansen voor de huidige en toekomstige generaties. Hierbij geeft de gemeente zelf ook het goede
voorbeeld.
10.2

Aanpak

De bevoegdheid voor ruimtelijke ordening, milieu en landbouw wordt toegewezen aan een schepen.
Vanuit de ondernemerskant wordt een contactpersoon aangeduid die de formele en informele
overlegmomenten mee vorm geeft. Deze persoon kan ook het peterschap voor starters voor zijn
rekening nemen.
De gemeente erkent de middenveldorganisaties en belangenverenigingen als gesprekspartners.
RUIMTELIJKE ORDENING

Behoud van het landelijke karakter van onze gemeente met een zeer gerichte inplanting van nieuwe
woonwijken en industrie. Behoud van alle open ruimtes en stimuleren/ondersteunen van de
landbouwgebieden.
Alternatieven zoeken voor mobiliteit, verkeer en leefmilieu bij nieuwe verkavelingen, bv. momenteel
is er een overbelasting in de Palingstraat, Stationsstraat en op Ettingen.
Geen wildgroei appartementen en bouwprojecten, maar stimuleren van kleinschalige projecten die
passen in het dorpskarakter en waarbij rekening wordt gehouden met mobiliteit, natuur en
leefmilieu.
De Kerkstraat als cosy horecastraat?
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De gemeentelijke begraafplaatsen (centrum en Ginste) integreren als ‘begraafpark’; een rustplek in
een groengebied dat start vanaf centrum (Tieltsteenweg) langs de Mandelvallei tot aan de groenzone
achter de Zilvertorens.
De dorpskern en woonwijken onderling verbinden met de heropening van trage wegen en aanleg van
fietspaden. Scholen beter bereikbaar maken voor leerlingen door aanleg van afgebakende
fietspaden en voetwegen.
Aanpak van het fijn stof in onze gemeente:
nauwgezet opvolgen en controle van uitstoot fijn stof
groenaanplanting, aanplanten bomen en struiken rond ‘de gouden appel’ en in de omgeving
van de SPANO-UNILIN.
Een energieloket oprichten waar je terecht kunt voor alle vragen i.v.m. energiepremies, renovaties,
energieleningen…
De burgers sensibiliseren over afval- en zwerfvuil, wat schadelijk is voor mens en dier: bv.
verspreiden van flyers op het containerpark, deelname aan zwerfvuilacties door scholen,
getuigenissen van landbouwers, omwonenden… tijdens infoavonden over de problematiek
‘zwerfvuil’…
Premies voor de aanplanting/onderhoud van knotwilgen, hoogstammige loof- en fruitbomen,
drinkpoelen in de weide…
Zorgen voor biodiversiteit met bloemenweides, bijenhotels, behoud van de zwaluwenpopulatie…
Samenwerking met landbouwers voor
erosiebestrijding, strooien in de winter…

het

onderhoud

van

de

grachten,

maaibeheer,

Gemeentelijk lichtplan: progressieve omschakeling naar LED-verlichting
Een energieplan opstellen voor de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark: zonnepanelen,
dienstwagens op elektriciteit of aardgas…
Opwaarderen en respecteren van adviesraden waarbij de adviezen niet louter informatief, maar wel
ernstig worden genomen. Een goede communicatie met de burger en inspraak is belangrijk bij de
lancering van nieuwe projecten.
LEEFMILIEU
Natuurcorridor als verbinding trage wegen om de veilig fiets en wandelen te promoten. Deze wegen
moeten goed onderhouden worden, zodat mensen goesting krijgen om voor de kleinere
boodschappen te fietsen i.p.v. de auto te nemen.
Verschillende oplaadpunten voor fietsen voorzien.
Voldoende groen in en rond de dorpskernen zorgt voor verkoeling, zuivere lucht, opname van fijn
stof en is aangenaam om er te vertoeven. Dit groen moet dan wel goed onderhouden worden.
Groenschermen rond alle grote gebouwen (winter-zomerhard) en voldoende breed.
Bospercelen (bomenplan en saldo bijhouden) en het geboortebos verder uitbreiden.
Vermijden van kerstboomverbranding, hoewel dit een stukje folklore is.
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Hemelwateropvang om waterreserves aan te leggen.
Zwerfvuil/sluikstorten aanpakken en positief belonen voor wie ‘voor de deur’ opruimt.
Groepsaankopen van groene energie verder stimuleren.
De kleiputten in Oostrozebeke: erop toezien dat de eigenaar de gemaakte afspraken rond de
realisatie van een groenzone naleeft. Tussendoor regelmatig checken naar de oorsprong van de
gestorte stoffen.
Luchtkwaliteit en lawaai
Controle op de naleving van afspraken tussen de bedrijven en het gemeentebestuur. Op het vlak van
luchtkwaliteit scoort onze gemeente héél slecht. De diepere oorzaken moeten hiervoor gezocht
worden. Uiteraard is het behoud van tewerkstelling een belangrijk gegeven.
Waterkwaliteit
Controle op het illegaal lozen van afvalwater in de Mandel. Ook moet er een efficiënte controle
komen op de waterkwaliteit in onze gemeente.
Straatverlichting
Van 23 u. tot 4 u. Na modernisering van de openbare verlichting worden er ledlampen geïnstalleerd.
Misschien kan er intussen gekeken worden welke précaire lichtpunten er zijn om deze toch te laten
branden: bv. boerenbuiten, plekken met veel verkeer…
Trage wegen
Inventarisatie en promotie van de route; alternatieve weggetjes waarbij ook een systematische
signalisatie wordt voorzien voor fietser, voetgangers en andere recreanten.
Zwerfvuil
Sensibilisering is noodzakelijk en initiatieven zoals bv. de blikvanger kunnen worden uitgetest. Op
plaatsen waar het zwerfvuil veelvuldig aanwezig is, is het misschien aangewezen om te werken met
mobiele camera’s die registreren. Het plaatsen van voldoende vuilnisbakken kan een oplossing zijn.
Groenaanleg/Groenzones
Groenere gemeente is een leefbaardere gemeente, maar het geheel moet wel betaalbaar zijn.
Daarom is het belangrijk de juiste keuzes te maken bij de aanleg van het openbaar groen. Ook het
onderhoud vraagt de nodige aandacht. Hiervoor kan er gewerkt worden met bv. een wijkcomité,
waarbij via burgerparticipaties de nodige properheidsinitiatieven worden genomen.
Herbruikbare luiers
De gemeente voorziet een subsidie voor een startpakket ‘herbruikbare luiers’.
Winterpieken
Niet alle straten worden gestrooid wanneer het vriest of sneeuwt. Daarom ons voorstel om aan de
niet-gestrooide straatjes en gevaarlijke punten, zakken strooizout te voorzien op vooraf afgesproken
plaatsen. Deze kunnen dan worden uitgestrooid door de bv. de lokale boeren.
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11

VEILIGHEID

11.1

Visie

Veiligheid is geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en bestuur. Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd
tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander.
Wij geloven in een doordachte nultolerantie; binnen de huidige budgettaire mogelijkheden wordt er
al veel gevraagd van de politie en haar medewerkers. Dé uitdaging ligt in de komende jaren in het
creëren van een cultuur van bestuurlijke handhaving.
Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. Sinds 1 januari 2015 werden de gemeentelijk
en gewestelijk georganiseerde brandweerdiensten definitief omgevormd tot een nieuwe structuur:
de hulpverleningszone. Die reorganisatie heeft onder meer een efficiëntere werking als doel.
11.2

Aanpak

Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven en doelgerichte initiatieven zal de gemeente blijven
ondersteunen. Infovergaderingen door veiligheidsexperts om inwoners te informeren over bv.
inbraakpreventie.
Openbare gebouwen, pleinen, fietsstallingen en groenzones voorzien van camera’s. Periodieke
controles met een ANPR camera voor nummerplaatherkenning.
Onmiddellijke en sanctionerende aanpak voor de criminaliteit - vernieling en druggebruik - in en rond
het OC Mandelroos en andere openbare plaatsen. Een persoon aanstellen die in gesprek kan gaan
met hangjongeren.
Vandalisme ontmoedigen door een goed onderhouden infrastructuur: gebouwen, groenzones,
wegen, dijken...
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12

CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD

12.1

Visie

Van een gemeente een gemeenschap maken. Het belang van het sociale weefsel kan niet onderschat
worden. Een gemeente, wijk of buurt die aan elkaar hangt zet dingen in beweging, heeft buren die
mekaar aanspreken bij problemen (bv. lawaaioverlast, overhangende bomen …) i.p.v. meteen naar
de vrederechter of de politie te stappen, zorgt voor sociale controle en vergroot het
veiligheidsgevoel, zorgt voor gelukkigere en gezondere bewoners.
Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen aan de versterking van deze sociale cohesie;
denk maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de jeugdwerking en het culturele en
sportieve aanbod in de gemeente. Allemaal ideale en noodzakelijke bouwblokken om mensen bij
elkaar te brengen.
12.2

Aanpak

De bevoegdheid voor cultuur, sport en vrije tijd wordt toegewezen aan een schepen.
SAMENHANGENDE GEMEENSCHAP
Ondersteuning wijk- , buurt- en straatfeesten op vlak van infrastructuur, logistiek, subsidiëring,
advies, website…
Door het gemeenschapsleven leren we jongeren competenties aan, zoals discipline, ondernemerschap, organisatietalent…
We gaan actief op zoek gaan naar vrijwilligers.
Een wijkplan zorgt voor een betere communicatie met de buurt.
Her- of opwaardering van de wekelijkse markt - occasionele boerenmarkt/markt met
streekproducten en de lokale handelaars.
Aanbod van speelpleinwerking, sportkampen bovenop het bestaande verenigingsaanbod.
DE GEMEENTE ALS PARTNER
Adviesraden, volwaardige erkenning van hun netwerkfunctie.
Gemeente als netwerkondersteuner.
Vrijetijdsloket, informatie over burgerinitiatieven.
Administratieve vereenvoudiging: aanvraag- en inschrijfprocedures, digitalisering
Koppeling subsidies aan kwaliteit, bv. bijscholing van begeleiders en begeleidsters
Stimuleren van de maatschappelijke rol van verenigingen. Kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod met oog
voor veranderende vraag van de burgers.
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GEDEELDE IDENTITEIT EN ACTIEVE PARTICIPATIE
Kwetsbare groepen actief begeleiden naar het reguliere netwerk van organisaties; de
maatschappelijke rol van de lokale verenigingen en culturele partners als ontmoetingsplek
onderstrepen.
Beschikbaar en bereikbaar aanbod voor iedereen. Zorgen dat participatie betaalbaar is.
Begrepen en gekend aanbod: uitstekend middel om het Nederlands te oefenen.
RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR VOOR VRIJE TIJD
Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte infrastructuur voor breed multifunctioneel gebruik, eventueel
door bestaande infrastructuur tijdelijk een nieuwe bestemming te geven, bv. studeren in de kerk.
Tijdelijk en gedeeld gebruik van ruimten stimuleren.
Gemeentelijke uitleendienst: het aanbod up-to-date houden en democratische prijzen hanteren.
Intergemeentelijke samenwerking voor infrastructuur die niet beschikbaar is in de eigen gemeente.
Veiligheid zonder overregulering of betutteling.
Een publieke ruimte die aanzet tot (meer) beweging: integratie van bv. fitnesstoestellen, speeltuigen,
rustbanken … in bestaande publieke ruimtes.
EEN KWALITATIEF SPORTBELEID VOOR IEDEREEN
Sport voor allen: een aangenaam sportklimaat creëren voor sporters en vrijwilligers met de
gemeente in een regierol (stimuleren, activeren en begeleiden).
Coherente visie en beleidsplan over het lokale sportgebeuren, afgestemd op de reële noden.
Iedereen mee, ook op vlak van sport.
Veiligheid en gezondheid met vrijwaring van eenieders integriteit.
Sportpromotiestrategie (buitenspeeldag, Winterloop…)
Toegankelijkheid en sociaal aanvaardbare tarieven, geen eliteclubs op gemeentelijke infrastructuur.
Aanmoedigen sport op het werk.
BREED GEDRAGEN, KWALITEITSVOL EN PROFESSIONEEL SPORTAANBOD
Kennis en expertise van de sportclubs valoriseren door hen bij het beleid en de uitvoering te
betrekken.
Geoliede samenwerking tussen de lokale sportclubs met regierol voor de sportdienst; toezien op een
breed aanbod zonder blinde vlekken.
Middelmatige infrastructuur volstaat niet om op een kwalitatieve manier aan sport te doen.
Infrastructureel moet top zijn. Intergemeentelijke samenwerken zeker, bv. zwembad...
Investeren in gemeentelijk sportinfrastructuurbeleid.
Multifunctioneel gebruik van de bestaande infrastructuur, vb. de sporthal gebruiken voor
optredens, rommelmarkt…
Aandacht voor nieuwe sportvormen.
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EEN GEMEENSCHAPSVORMEND CULTUURBELEID
Voorstellingen op maat
Evolutie bibliotheek naar ontmoetingsplaats, kennis- en informatiecentrum
Schoolvoorstellingen
Gecoördineerde promotie en communicatie, bv. via website
Dicht-bij-huis-promotie
COMPLEMENTARITEIT
Een gemeente kan en hoeft niet alles zelf aan te bieden. In de gemeente loopt er heel wat cultureel
talent rond. De gemeente hoeft dus zeker niet alles zelf te doen. Het is net de kunst om een
omgeving te creëren waarin de lokale kunstenaars en culturele verenigingen hun talenten zelf het
best kunnen laten zien.
De gemeente voorziet: basisinfrastructuur, professionele, logistieke, financiële en administratieve
ondersteuning
Intergemeentelijk overleg: coördinerende rol in culturele beleidsplanning
Optimale benutting culturele infrastructuur
TRADITIONEEL EN CREATIEF
Aandacht voor het klassieke georganiseerde culturele verenigingsleven en voor nieuwe vormen van
cultuur- en gemeenschapsinitiatieven
Infrastructuurproblematiek creatief herbekijken, bv. concert in kerk
Belang van Vlaamse amateurkunsten en volkstradities
ONMIDDELLIJK TE REALISEREN VOOR ONZE GEMEENTE
De gemeente in een regierol: de gemeente ondersteunt activiteiten van verenigingen, staat ze nooit
in de weg, en organiseert enkel eigen initiatieven waar er gaten zijn, zowel in het aanbod als in de
kalender.
Gemeente als katalysator. Gemeente is geen sportclub/jeugd- of cultuurvereniging, maar moet wel
maximaal oplossingen op realistische vragen faciliteren.
Spel binnen de grenzen: 1 team per buurt (cfr. Wielsbeke): zeker een optie voor Oostrozebeke,
nodige infrastructuur aanwezig (vb. grasveld bib en parking Mandelroos). Bevordert de buurtwerking.
Vereiste: de mensen sensibiliseren voor de organisatie en er zijn ‘trekkers’ per buurt nodig die dit dan
verder uitwerken binnen hun buurt.
Mandelrock op het gemeenteplein of plein voor de bibliotheek - lokaal talent, bv. Jasmien Aernout
met 1 of 2 headliners als uitbreiding op de huidige formule van de Boekenpelouze.
Boerenmarkt/markt met streekproducten, waarbij voorrang wordt gegeven aan de Oostrozebeekse
zelfstandigen. Hierbij mogen we ook de lokale winkeliers niet uit het oog verliezen. Veel mensen
trekken nu wekelijks naar Tielt.
Feestcheques voor organisaties in buurten/wijken (cfr. vroegere Gaver- en Kalbergfeesten:
alternatieve vorm van subsidiëring. Geen organisatie = geen subsidie.
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Gepersonaliseerd welkom van nieuwe inwoners (vanuit buurt- of wijkwerking) en een persoonlijk
bezoekje vanuit de gemeente door de burgemeester, schepenen of een ambtenaar.

13

BESTUURLIJKE ORGANISATIE, LOKAAL VERHAAL

13.1

Visie

Een gemeentebestuur moet verantwoordelijke besturen en 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.
We voeren een strikt beleid. De regelgeving wordt strikt gevolgd.
De gemeenteraad is 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.
We zijn ervan overtuigd dat burgers ook ambassadeurs kunnen zijn van een project. We moeten
onze inwoners dus ook verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of zelfstandig tot
een goed einde te brengen binnen het voorziene kader.
13.2

Aanpak

Welke zaken willen we gewijzigd zien?
Dynamische boordtabellen publiceren op website.
De beslissingen van de gemeenteraad dichter bij de burger brengen door het uitbreiden van
verslagen en deze op de website te plaatsen. Het installeren van een micro’s en geluidsinstallatie in
de raadszaal voor meer verstaanbaarheid naar het publiek en de pers toe. Verschenen persberichten
worden ook bij de verslagen toegevoegd.
Startsituatie in het begin van een nieuwe legislatuur: duidelijkheid en inzicht over de voorbije
bestuursperiode, en dit op alle informatieniveau ’s.
Transparantie in openbare aanbestedingen.
Snellere budgetherzieningen invoeren en uit herzieningen leren.
Verantwoordelijkheid geven aan burgers: opruimacties door vrijwilligers (materiële ondersteuning
door de gemeente) en veiligheid en sociale controle (buurtinformatie netwerk).
De relatie tussen de politiek en de administratieve diensten: personeelsbeleid is gebaseerd op
persoonlijk contact, open momenten, joviale werksfeer met actieve communicatie tussen de
verschillende diensten.
Digitaal loket maximaal uitbouwen, zodat de administratieve diensten quasi altijd bereikbaar zijn.
Jeugd- en andere verenigingen financieel stimuleren voor sociale taken.
Een bestuur dat niet achteraf inlicht, maar wel vooraf raadpleegt, informeert, inspraak geeft.
Correcte en eerlijke communicatie: positief nieuws wordt gemakkelijk verteld, minder gunstige
informatie moet net zo tijdig gemeld worden.
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14

BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMEEN

14.1

Visie

We gaan voor een daadkrachtig bestuur, dat ambitieuze doelstellingen nastreeft en die op de meest
efficiënte, zuinige en vlotte manier realiseert. We zijn ervan overtuigd dat dit enkel kan door te
werken met een slanke organisatie, die gebruikmaakt van eenvoudige en korte procedures en waar
snel en doeltreffend wordt ingespeeld op de opportuniteiten die zich aandienen.
Om burgers op de meest efficiënte manier verder te helpen, moet men werken met kennis van
zaken. Op langere termijn moet een organisatie bovendien zorgen dat de kennis en kunde die bij
haar medewerkers en in haar diensten werd opgebouwd, op een degelijke manier wordt
overgedragen en bewaard. Zo niet, organiseert ze haar eigen afbrokkeling. Een performant
kennismanagement is dus absoluut noodzakelijk. Zeker in kleinere gemeenten, waar soms met
éénmansdiensten wordt gewerkt en er dus geen back-up voorhanden is, heeft het bestuur de
absolute plicht om systemen te voorzien die de continuïteit van de diensten en bij uitbreiding het
bestuur waarborgen.
De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. In de eerste plaats moet het er
dan ook voor die burger zijn. Een klantgerichte dienstverlening is essentieel, niet alleen voor de
inwoners, maar ook voor partners waarmee de gemeente samenwerkt. In de werking van het
gemeentelijk apparaat moet klantvriendelijkheid centraal staan. Het snel inspelen op vragen,
bezorgdheden en bemerkingen en het vlot afhandelen van administratieve procedures en dossiers
moet onze eerste zorg zijn.
14.2

Aanpak

Opdat burgers gemakkelijk hun weg zouden vinden, maken we werk van één toegangspunt. Via één
fysiek en digitaal kanaal krijgt men op een eenvoudige manier zicht op en toegang tot alle
dienstverlening die wordt aangeboden.
We bemannen de diensten die instaan voor het eerste onthaal met medewerkers die over
verschillende domeinen een zekere basiskennis hebben. Mocht het nodig blijken, dan kunnen zij het
dossier of de vraag daarna intern naar de meer gespecialiseerde diensten doorsturen. Op die manier
weet de burger perfect waar hij terecht kan om in een eerste fase verder geholpen te worden.
Om burgers niet nodeloos te laten wachten, optimaliseren we de loketwerking. Daarbij zorgen we
voor een goede doorstroming. De tijdsdruk in de hedendaagse maatschappij is immers van die aard
dat onze burgers elke vorm van tijdsverlies het liefst minimaliseren.
We informeren onze burgers duidelijk over de stand van zaken van hun vraag of dossier en
communiceren heldere termijnen waarbinnen men een volgende stap kan verwachten. Niets wekt
immers meer ergernis op dan wanneer men over dergelijke zaken in het ongewisse wordt gelaten.
We organiseren op regelmatige basis bevragingen. Dat kan zowel actief, door middel van een
enquête, als passief – bijvoorbeeld door een permanente suggestiebox. Een klantgerichte
dienstverlening houdt rekening met wat de burger ervan verlangt.
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Een vlotte service impliceert uiteraard niet dat alles snel moet worden afgehandeld. De burger heeft
recht op een degelijke behandeling van zijn vragen en dossiers. We dragen een kwalitatieve
dienstverlening hoog in het vaandel. In de werking van het gemeentelijk apparaat moet
klantvriendelijkheid centraal staan. Het snel inspelen op vragen, bezorgdheden en bemerkingen en
het vlot afhandelen van administratieve procedures en dossiers zal onze eerste zorg zijn.
Het gemeentebestuur staat garant voor openheid en toegankelijkheid. En dat voor alle burgers, van
werknemer tot zelfstandige, van jong tot oud, van wie al van kindsbeen af in de gemeente woont tot
nieuwkomer. 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.
Heel wat burgers ervaren het vaak als stigmatiserend als ze zich naar een specifiek gebouw of loket
moeten begeven dat duidelijk voor een bepaalde (sociale) dienstverlening bestemd is (bv. het
OCMW). Daarom zetten we in op het ‘één-voordeur’-principe, waarbij iedereen via dezelfde ingang
binnengaat en pas nadien gespecialiseerd wordt verder geholpen.
Burgers verwachten tegenwoordig 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.
We staan voor een transparante overheid. Een proactieve communicatie is essentieel. Inwoners en
andere belanghebbenden hebben het recht om te weten wat met de publieke middelen gebeurt.
De communicatie moet niet enkel duidelijk en verstaanbaar zijn, maar ook eenvormig, betrouwbaar
en eenvoudig raadpleegbaar.
Als eerste aanspreekpunt voor onze inwoners en ondernemers is de administratie het visitekaartje
van het lokale bestuur. Door dagelijks in het straatbeeld aanwezig te zijn, vormen onze
personeelsleden het uithangbord van de gemeente. Onze medewerkers moeten de waarden,
normen en kwaliteit van de gemeente gezamenlijk uitdragen.
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15

KERNTHEMA’S PER ONDERWERP

Deze stellingen hebben we gebruikt om tijdens de INSPRAAK-cafés van juni 2018 de
rondetafelgesprekken in te leiden.
1

Asiel, migratie en integratie

Nederlands is een basisvoorwaarde
Meer cursussen Nederlands 2e taal en taalkampen in de gemeente
Het doel van integratie is samenwonen
2

Dierenwelzijn

Centraal meldpunt voor het melden van verloren dieren
Hondenweide(n) aanleggen in de gemeente
Sterilisatiecampagne voor zwerfkatten
3

Senioren

Een ontmoetingsplaats voor senioren
Huisbezoeken ter preventie van vereenzaming
Een ouderenadviesraad
4

Mobiliteit

We plaatsen slimme lichten terug op het kruispunt Markt
Kinderen kunnen veilig met de fiets naar school
Betere verlichting aan de bushaltes
70 km/u op de Ingelmunstersteenweg
5

Jeugd

Alle jeugdbewegingen moeten gelijk behandeld worden
Tijdens de blok een stille ruimte openstellen om te studeren (de kerk? klaslokalen? Tjuf?)
Oostrozebeke heeft een eigen (uitgebaat) jeugdhuis
6

Onderwijs

Schoolinfrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen/gemeenschap
Cursussen Nederlands 2e taal en taalkampen in de gemeente
De gemeente staat in voor de vervoerskosten van de zwemlessen
7

Sociaal beleid

Luiertafels in openbare gebouwen
Promoten van gezonde voeding en lokale voeding (korte keten)
Onze voetpaden en alle openbare gebouwen worden toegankelijk en rolstoelvriendelijk
Combinatie speelplein en fitnesstoestellen in parkgebied (Groene Long)
Gezonde lokale voeding in woonzorgcentrum, Wiemkes, Pluto, initiatieven van sport- en jeugddienst
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8

Woonbeleid

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning
Levenslang wonen: de gemeente creëert de omstandigheden om zo lang mogelijk in eigen woning te
kunnen wonen
Kangoeroe-wonen stimuleren
9

Economie

De gemeente gaat op regelmatige basis in gesprek met winkeliers, ondernemers…
Oostrozebeke heeft nood aan een horecaplan
De gemeente ondersteunt actief lokale streekproducten
Herwaardering van de Kerkstraat, op zijn minst stimulering van pop-ups tijdens de werken in het
centrum
10

Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Zonnepanelen op openbare gebouwen
Gemeentelijk kerkhoven integreren als begraafpark
Energieloket openstellen
Zorgen voor biodiversiteit met bloemenweide, bijenhotel, zwaluwpopulatie
Aan niet-gestrooide kleine straatjes en gevaarlijke punten zakken strooizout zetten: als de gemeente
niet zelf strooit, dan moeten lokale mensen tenminste niet te ver lopen
Groene gemeente is een leefbare gemeente
Onderhoud van groen (mag gecontroleerd worden)
11

Veiligheid

Camera’s op precaire publieke plaatsen
In gesprek gaan met hangjongeren
We kiezen voor een minimale verlichting, ook ‘s nachts
12

Cultuur, sport en vrije tijd

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Iedereen heeft recht op vrijetijdsbesteding
Cultuur naar mensen brengen, is een uitdaging voor onze gemeente
De bibliotheek evolueert naar een ontmoetingsplaats
De gemeente in een regierol: de gemeente ondersteunt activiteiten van verenigingen, staat ze nooit
in de weg, en organiseert enkel eigen initiatieven waar er gaten zijn, zowel in het aanbod als in de
kalender.
De gemeente ondersteunt de toegankelijkheid van cultuur, sport en vrije tijd, en promoot het
gebruik van de European Disability Card.
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13&14 Bestuurlijke organisatie, lokaal verhaal en algemeen
De loketwerking wordt geoptimaliseerd
1-voordeurprincipe OCMW en gemeente.
De gemeente toont zich een goede werkgever
Een meldingskaart in ieder gemeentelijk blad
Infomomenten worden inspraakmomenten (bij grote werken)
Open communicatie rond aanbestedingen
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