Programma sp.a Keerbergen
Gemeenteraadsverkiezingen
14 oktober 2018
Iedereen mee
De maatschappij evolueert. Meer en meer mensen hebben het goed, maar wie om gelijk
welke reden minder kansen kreeg of tijdelijk aan de kant staat, mag niet vergeten worden.
sp.a kiest resoluut voor een versterking van het sociale weefsel in Keerbergen waardoor
niemand uit de boot valt. Iedereen mee in de richting van de maatschappij van morgen.
Daarvoor is een sociaal, duurzaam en ambitieus gemeentebeleid nodig.
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Sociaal
Lokaal sp.a beleid staat per definitie voor sociaal beleid. De term sociaal is zeker geen
verkeerd begrip. Ook in Keerbergen zijn er heel wat uitdagingen. Veel mensen hebben het
goed in onze gemeente. Maar wie hulp nodig heeft, moet die ook vlot kunnen vinden.
Doet de gemeente genoeg? Wat wil sp.a hieraan veranderen?

Zorg voor betaalbaar wonen
sp.a laat niemand aan zijn/haar lot over. We moeten rekening houden met ieders
draagkracht, om iedereen te geven waar hij/zij recht op heeft: een comfortabele, goede,
energiezuinige en betaalbare woning. Er zijn grote verschillen op vlak van inkomen,
gezinssamenstelling en leeftijd. Er is nood aan betaalbare huisvesting voor verschillende
groepen van de bevolking. Er zijn woningen nodig voor elk gezinstype. Dit betekent onder
andere meer sociale huisvestingsmogelijkheden. Er is zijn te weinig betaalbare
huurwoningen in Keerbergen. Hetzelfde geldt voor koopwoningen. Zowel sociale
huisvestingsmaatschappij SWAL als sociaal verhuurkantoor Spit verhuren sociale
woningen in Keerbergen, maar het aanbod is nog te klein.
Wat sp.a wil
- De gemeente stelt een woonplan op en gaat hierin na of het aanbod aan woontypes en
(sociale) voorzieningen aansluit bij het profiel van de noden van de diverse generaties in
de gemeente
- Dat Keerbergen het Bindend Sociaal Objectief haalt zoals vastgesteld door de Vlaamse
overheid, dat wil zeggen dat het een minimum aan (beschikbare) sociale woningen
heeft
- Burgers sensibiliseren mbt de beperkte bebouwbare ruimte en de economische en
ecologische voordelen van kleinschaliger wonen. Sensibilisatie als vorm van stimulatie,
niet als een verplichting om op te leggen aan de burger.
- Dat men op zoek gaat naar een sociale mix waar mogelijk: Keerbergen heeft een
diverse bevolking. Het sociale weefsel wordt alleen maar versterkt door verschillende
groepen met mekaar in contact te brengen. Het creëren van uniforme wijken draagt hier
niet toe bij.
Concrete actiepunten
- Een lokaal aanspreekpunt (woonwinkel) voor informatie en advies rond premies,
wonen, woningaanpassingen, energie enz (dubbele winst: de burger vindt eenvoudiger
informatie én de zo verzamelde input van vragen versterkt nadien de verdere
beleidsontwikkeling).
- Ook privé eigenaars die een woning wensen te verhuren moeten door een lokaal
sociaal verhuurkantoor geholpen kunnen worden. Zo kunnen ook verhuurders van privé
woningen bijdragen tot een sociale mix.
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- Duurzaam wonen moet gestimuleerd worden zowel wat betreft het ecologische
(zonnepanelen, warmtepompen) als wat aangepast wonen betreft (ouderen en
personen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig laten wonen kan via een
subsidiesysteem of informatiesessies worden aangemoedigd).

Ruimte creëren voor ontmoetingen
Actief samenleven vraagt plaatsen waar mensen kunnen samenkomen. Ook binnen de
inrichting van de publieke ruimte moet voldoende ruimte voor ontmoeting voorzien
worden. Dit ondersteunt het sociaal leven en maakt ons sociaal weefsel sterker.
Wat sp.a wil
- Wanneer de herinrichting van het dorpscentrum op de agenda staat, moet niet alleen
naar kostprijs, toegankelijkheid en esthetiek gekeken worden, maar ook naar het doel:
een plaats creëren waar inwoners elkaar ontmoeten.
- Naast fysieke ruimte waar je kan samenkomen, moeten er ook redenen zijn om samen
te komen en om dit te doen niet louter binnen de al bekende eigen sociale kringen.
sp.a wil actief ontmoetingen tussen mensen organiseren. Bv. openbare speelruimtes en
de interacties daarrond stimuleren het bewegen bij kinderen en het sociaal contact
onder de volwassenen.
Concrete actiepunten
- Meer inzetten op elementen voor ontmoeting in de openbare ruimte (banken,
speeltuigen,…) waar ook netheid in de gaten wordt gehouden (voldoende en
voldoende vaak gereinigde vuilbakken).
- Verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en de gebouwen
- We hebben een schat aan verenigingen aangesloten bij verschillende raden: stimuleer
hen via organisatorische steun of via de subsidiereglementen om een gemengd, niet
traditioneel doelpubliek aan te spreken.
- Ook bottom-up initiatieven die diverse doelgroepen willen verbinden zonder evenwel
uit een vereniging te komen verdienen steun, hetzelfde geldt voor wijk- en buurtfeesten
- Let bij alle activiteiten op de betaalbaarheid en voer waar nodig sociale tarieven in.
- Maak van GC Den Bussel een toegankelijk en laagdrempelig ontmoetingscentrum
(confer infra).
- Het dorpscentrum moet zeker anders worden ingedeeld. Er moeten autoluwe en
mogelijk (deels, vb bepaalde uren) autovrije zones komen. Let op: een volledig autovrij
centrum laat veel mensen die minder mobiel zijn in de kou staan. We moeten bij de
heraanleg zeker ook rekening houden met de bewoners van het centrum. Vb. minder
doorgaand verkeer (Haachtsebaan) o.a. door het verplaatsen van de bushalte naar
achteraan de Kerk (Oudstrijderslaan) en een grondige heraanleg met aandacht voor
toegankelijkheid, groen en plaatsen voor ontmoeting.
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Lokaal ondernemerschap
We stimuleren een diverse lokale handel en horeca. Een dynamisch dorpscentrum kan
niet zonder een divers aanbod van handelszaken, hier is nog heel wat werk aan de winkel.
Wat sp.a wil
- Lokale ondernemers de kansen geven om hun markt en bekendheid te vergroten, dit in
overleg met de LEK en HAVEK.
- Inzetten op een bereikbare en aangename winkelomgeving = oa het dorpscentrum
heraanleggen.
Concrete actiepunten
- Opwaarderen van de gemeentelijke geschenkbonnen.
- Ondernemers krijgen bij de opstart een duwtje in de rug in de vorm van subsidies of
vrijstellingen.

Een gemeente op maat van jong en oud
Een gemeente moet plaats bieden aan iedereen, jong en oud en deze beide leefwerelden zoveel
mogelijk met mekaar verzoenen en samenbrengen.

Wat sp.a wil
- Een creatief en gedurfd jeugdbeleid met bijzonder aandacht voor ontspanning en
inspraak.
- Voldoende capaciteit inzake kinderopvang
- We besteden extra aandacht aan kinderen en jongeren die moeilijker aansluiting vinden
met de samenleving
- Voor senioren zijn zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid een basisvoorwaarde voor
een menselijk bestaan, elke oudere verdient op zijn of haar manier een comfortabele en
stimulerende oude dag
Concrete actiepunten
- Het activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren moet divers zijn en betaalbaar voor
iedereen. Voer waar nodig sociale tarieven in (UiTPAS).
- Een positief fuifbeleid is niet repressief en ook niet het louter gedogen of het overlaten
aan enkele grote spelers met evenementen, kleinschaligere initiatieven moeten mogelijk
gemaakt worden en waar mogelijk ondersteund bv. in GC Den Bussel.
- Jeugdverenigingen die samenwerken met andere verenigingen (vb.
seniorenverenigingen, Natuurpunt,…) worden daarvoor beloond met extra punten in het
lokale subsidiereglement.
- In elk beleidsdomein dat een impact heeft op het welzijn en op de maatschappelijke
participatie is er aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen en zoeken we telkens
naar duurzame, inclusieve en leeftijdsvriendelijke oplossingen.
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- Een aanbod voor grootouders en hun kleinkinderen
- Thuiszorgdiensten moeten breed zijn en het aanbod bekend, ook bij mensen die niet in
-

verenigingen actief zijn
We moeten net als bij armoede sneller mogelijke kwetsbare ouderen detecteren
We worden een dementievriendelijke gemeente
Er moeten meer seniorenwoningen komen, het Voorbroek moet dus uitgebreid worden.
Zo pakken we het probleem van de wachtlijst aan.
In het Voorbroek moet een duidelijk “stratenplan” opgehangen worden zodat
hulpdiensten sneller de juiste woning kunnen vinden in geval van dringende
interventies.

Verzet tegen eenzaamheid en zorgen voor elkaar
Net als bij armoede en kwetsbaarheid bij ouderen is bij eenzaamheid een snelle en
betrouwbare detectie belangrijk. Iedereen is ook begaan met zijn of haar gezondheid. We
zetten actief in op een gezonde bewegende gemeente.
Wat sp.a wil
- Structureel sociaal contact organiseren voor een vlottere detectie
- Zorgdiensten moeten voldoende toegankelijk zijn en hun aanbod bekend.
Concrete actiepunten
- Alle 60, 70, 80-jarigen een persoonlijk cadeautje (Keerbergenbon) brengen en op deze
manier een zicht krijgen op de leefsituatie.
- Een sensibiliseringscampagne en een toegankelijk meldpunt binnen de gemeente waar
vrijwilligers, buren,… vereenzaming kunnen signaleren.
- Sensibiliseringscampagnes inzake de verschillende aspecten van de gezondheidszorg
met toegankelijke informatie via de gezondheidsraad en andere initiatieven

Armoede bestrijden
Ja, ook in Keerbergen. Achterstelling en ongelijke kansen worden jammer genoeg van
generatie op generatie overgedragen. Mensen in armoede moeten niet geculpabiliseerd
worden. Het bestrijden van armoede betekent kansen geven van de kant van de
gemeente uit, maar ook kansen grijpen door zij die in de armoede zitten of erin dreigen te
geraken.
Wat sp.a wil
- Een snelle erkenning van het armoedeprobleem bij een gezin of alleenstaande.
- Een sociale foto maken van Keerbergen om ook verdoken armoede op te sporen.
- Zorgen dat iedereen die op bepaalde rechten of voorzieningen aanspraak kan maken,
deze rechten ook kan claimen.
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- Op basis van armoede-indicatoren gerichte acties opzetten en dit alles gekaderd
binnen een gemeentelijk armoedeplan.
Concrete actiepunten
- een sensibliseringscampagne met een toegankelijk lokaal meldpunt (contactpersoon)
waar o.a. Kind en Gezin, scholen, (sport)clubs en verenigingen terecht kunnen wanneer
zij signalen oppikken van mensen die financieel in de problemen komen
- sociale tarieven als deel van een aanklampend beleid waarbij een aanpak op maat van
het gezin of individu wordt uitgestippeld: bijvoorbeeld een kortingspas voor kinderen
van ouders met een laag inkomen via dewelke ze kunnen deelnemen aan sportieve en
culturele activiteiten aan een voordeeltarief = Keerbergen inschrijven als gemeente
binnen UiTPAS.

Een breed cultureel aanbod
Gaan voor een divers cultureel aanbod waarbij niemand botst op financiële, praktische of
sociale obstakels.
Wat sp.a wil
- GC Den Bussel nog beter benutten, opfrissen, leeshoek, koﬃehoek, ruimte voor kleine
initiatieven
- Een mix van populaire cultuur en andere zogenaamde “hogere” cultuur
- Om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen aan cultuur willen wij extra
inspanningen doen om iedereen (ongeacht het inkomen) te bereiken (UiTPAS).
- De aanwezigheid van een bibliotheek in de eigen gemeente is en blijft belangrijk. We
moeten daarom niet de grootste bibliotheek hebben, maar wel moet de drempel om de
bibliotheek binnen te stappen zo laag mogelijk zijn. Meer sensibilisering ism Iedereen
Leest of Boek.be
Concrete actiepunten
- De bibliotheek wordt een publieke multimedia hotspot
- Op verschillende plaatsen in de gemeente worden boekenruilkastjes of boekentillen
geplaatst waarlangs boeken een tweede leven krijgen en de sociale ontmoeting aan
deze kastjes gestimuleerd wordt.
- De bestaande culturele initiatieven blijven ondersteunen
- De invoering van “cultuurcheques” of sociale tarieven en dit zou best gebeuren door
Keerbergen in te schrijven op de UiTPAS.
- Optimaal gebruik van alle gemeentelijke zalen dus het terug openstellen ook van bv de
Rooden Leeuw voor verenigingen. Evalueren van de huurprijzen van GC Den Bussel.
- De ingebruikname van GC Den Bussel stelde veel verenigingen en initiatieven voor
hogere kosten inzake huur voor hun traditionele activiteiten. Subsidiereglementen
verhelpen dit slechts gedeeltelijk. Ook wij weten dat niets echt “gratis” is maar een
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tegemoetkoming naar de verenigingen is iets wat wij zeker bepleiten, een aantal
dagdelen gratis aanbieden kan hier deel van uitmaken.

Sport op wandel- en fietsafstand
Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond, het helpt mensen ook om mentaal fit te
blijven.
Wat sp.a wil
- Sportclubs zijn belangrijk om veel mensen ook jongeren aan het sporten te krijgen,
maar ook andere initiatieven (bv van een buurt of niet-sportvereniging) willen wij
ondersteunen. Ook de niet-georganiseerde sporter moet meer de gelegenheid krijgen
om aan sport te doen
- Vanuit de gemeente kan laagdrempelig bewegen - denk aan wandelen, fietsen alleen of
in kleine of grotere groepen - gestimuleerd worden bijvoorbeeld via de
gezondheidsraad.
Concrete actiepunten
- jeugdverenigingen die samenwerken met andere verenigingen (vb.
seniorenverenigingen, Natuurpunt,…) worden daarvoor beloond met extra punten in het
lokale subsidiereglement.
- Goed onderhouden fiets- en wandelpaden zijn vaak al een eerste, belangrijke stap.
- Meer mensen de deur uit krijgen door aanbieden van bijvoorbeeld wandelingen of korte
fietstochtjes. Gezondheidsproblemen voorkomen is altijd beter dan ze nadien te
moeten genezen.
- De gemeente moet met medewerking van de lokale sportverenigingen meer initiaties
aanbieden van diverse sporten waar zowel jong als oud, valide als G-sporter kan
kennismaken met een grote variëteit. Zo kunnen we de drempel naar de sportclub
verlagen en meer mensen in beweging krijgen en houden.
- Ook hier: “sportcheques” of sociale tarieven (zie UiTPas)

Elk talent aan werk helpen
Werk is een belangrijke hefboom om mee te tellen in onze samenleving, maar niet
iedereen krijgt hiertoe evenveel kansen. Het hebben van werk zorgt voor een betere
integratie in de gemeenschap en meer kansen op ontplooiing.
Wat sp.a wil
- Een lokaal werkgelegenheidsplan in samenwerking met alle betrokken lokale partners
en in overleg met de VDAB. Dit eﬀent het pad voor die mensen die het moeilijker
hebben.
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Concrete actiepunten
- De gemeente wordt hierin een partner van de VDAB en zorgt samen met
buurgemeenten voor gepaste trajectbegeleiding.

Discriminatie en racisme
Discriminatie en racisme ondergraven het solidair samenleven. sp.a verzet zich tegen elke
vorm van discriminatie en racisme.
Wat sp.a wil
- Inzake beeldvorming en dus zeker in alle gemeentelijke publicaties en campagnes
aandacht besteden aan een diverse beeldvorming. Vb. brochures over ouderschap
bevatten niet louter het traditionele gezin, maar ook eenoudergezinnen en
holebikoppels met kinderen.
Concrete actiepunten
- We creëren momenten waarin de verschillende groepen mekaar ontmoeten en
ervaringen uitwisselen (vb mensen met een migratieachtergrond, personen met een
handicap, holebi’s,…).
- Praktijktesten hebben hun nut al bewezen om discriminatie op te sporen. Wij zijn tegen
elke vorm van discriminatie op basis van gelijk welke grond (handicap, leeftijd,
geslacht, geaardheid, ras,…).

Progressief veiligheidsbeleid
Wanneer binnen een samenleving de veiligheid niet gegarandeerd wordt, heerst het recht
van de sterkste. Het is belangrijk dat we niet alleen harde criminaliteit aanpakken, maar
ook de zogenaamde kleine criminaliteit en overlast.
Wat sp.a wil
- Een breed veiligheidsbeleid volgens drie sporen: voorkomen, herstellen en
sanctioneren. Vb. druggebruik is een verslavingsprobleem in de gezondheidssfeer
eerder dan in de criminele sfeer. Van meet af aan repressief optreden geniet niet onze
voorkeur. Sensibiliseren en begeleiden past hier beter als eerste plan van aanpak. We
moeten dus niet tegen de druggebruiker als persoon optreden wel tegen de eventuele
overlast die gecreëerd wordt.
- Inwoners met vragen over beveiliging van hun woning moeten hier beter bij
ondersteund worden.
Concrete actiepunten
- Knelpuntwandelingen ism BIN.
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- Op plaatsen met gekende overlast (vbn zwerfvuil, lawaaihinder, vandalisme,…) kunnen
camera’s helpen bij identificatie van de daders en dus bij het verhogen van de
veiligheid. De verhoogde inzet van politiepatrouilles is ook een middel dat hiertoe kan
worden ingezet.

Duurzaam
Zorg dragen voor mekaar en voor de toekomst begint lokaal. Lokaal beleid moet
duurzaam beleid zijn en dat gaat niet alleen over meer groen, maar ook over het maken
van beleidskeuzes met een blik gericht op de lange termijn en over het bouwen aan een
solide lokale gemeenschap die deze beleidskeuzes kan dragen.

Keerbergen groene gemeente
Het gemeentebestuur is de voorhoede en neemt iedereen mee op sleeptouw om
Keerbergen als groene gemeente te bewaren en de natuur verder te beschermen.
Wat sp.a wil
- Het groen in onze landelijke gemeente niet zien als een evidentie maar het naar waarde
schatten en streven naar een publieke ruimte met meerdere functies.
- Ook de netheid van de openbare ruimte is een kwestie van duurzaamheid (plus draagt
bij tot ontmoeting).
Concrete actiepunten
- Keuzes voor biodiverse groenelementen stimuleren.
- De aankoop van natuurgebieden blijven ondersteunen.
- Sluikstorten en vandalisme worden krachtdadig aangepakt en afvalhinder bij
evenementen wordt voorkomen. Sensibilisering en in een volgend stadium repressie
zorgen voor een nette, groene gemeente waar iedereen van de natuur kan genieten.
- Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg voor propere vuilbakken op voldoende
plaatsen.

Toekomstgericht energiebeleid
Dat betekent inzetten op hernieuwbare, maar ook op betaalbare energie. sp.a ziet
energiezuinig wonen als een basisrecht.
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Wat sp.a wil
- We richten ons op elke inwoner en extra op specifieke doelgroepen om informatie ivm
zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, energiezuinige renovaties te verspreiden.
- De gemeente geeft het goede voorbeeld inzake energiezuinige gebouwen en dringt
energieverspilling terug.
Concrete actiepunten
- Samenaankoop organiseren.
- Energietesten en een audit energiecoach wordt vanuit de gemeente aangeboden en
ondersteund. Dit kadert binnen de sensibilisering mbt rationeel energiegebruik
- Duurzaam bouwen en verbouwen en spaarzaam omspringen met energie is een
noodzaak. Niet iedereen staat financieel even sterk. Subsidies dragen bij tot een
gemeente die streeft naar klimaatneutraliteit.

Klimaatneutrale gemeente
Duurzaam omgaan met energie, bestrijden van water- en luchtvervuiling… allemaal
elementen waar ook lokaal op ingezet kan worden en die noodzakelijk zijn in het licht van
de mondiale klimaatcrisis. Alleen door hier nu aandacht voor te hebben kunnen we ook in
de toekomt genieten van onze buurt en gemeente.
Wat sp.a wil
- Een breed participatietraject om onze gemeente klimaatneutraal te maken, inclusief
nulmeting en te behalen doelstellingen.
Concrete actiepunten
- Samenaankoop roetfilters voor schouwen.
- Op de gebouwen van de gemeente wordt geïnvesteerd in duurzame energie en
gestreefd naar verbeteringen op vlak van klimaatneutraliteit, denk daarbij oa aan
zonnepanelen.
- Een totaal actieplan klimaatneutraliteit bevat maatregelen die reeds in deze legislatuur
worden uitgevoerd.

Duurzaam mobiliteitsbeleid
STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en dan de
personenwagen, want iedereen is op een bepaald moment de zwakke weggebruiker.
Wegenwerken zijn soms onvermijdelijk. Voldoende en correct communiceren is daarbij
noodzakelijk. Veel fietspaden en voetpaden zijn in slechte staat, op veel plaatsen
ontbreken ze ook. Er is nog veel werk om alle weggebruikers de plaats te geven waar ze
recht op hebben. Maak van verkeersveiligheid een prioriteit.
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Wat sp.a wil
- Aangename voetgangersvriendelijke omgevingen en een fietsbeleid die naam waardig.
- De mobiliteit van minder mobiele en kansarme inwoners verhogen.
- Een mobiliteitsplan met aandacht voor de infrastructuur én voor sensibilisering. Het is
bv. belangrijk dat het wagengebruik voor korte afstanden waar mogelijk wordt
ontmoedigd, bovendien verhoogt de aanwezigheid van minder auto’s bijvoorbeeld ook
rechtstreeks de veiligheid van de schoolomgeving. De infrastructuur moet wel van die
aard zijn dat kinderen veilig tot aan de schoolpoort kunnen wandelen of fietsen.
- Een geschikte plaats voor elke weggebruiker: auto, moto, fietser, voetganger en zeker
ook voor zij die (tijdelijk) minder mobiel zijn.
Concrete actiepunten
- Waar mogelijk zone 30, fietsstraat, voetgangerszone, fietsvriendelijke straten ed.
- Voldoende inspraak moet worden voorzien bij wegenwerken. Het bestuderen van reeds
elders bestaande verkeerssituaties maakt een trial and error werkwijze overbodig.
- De parkeerplaatsen voor mensen met een handicap goed kiezen en degelijk aanleggen.
- Invoer van vervoerscheques voor mensen met een beperkte mobiliteit .
- Na bouwwerken een sneller herstel van voet- en fietspaden. Ook dat is werken aan
veiligheid.

Dierenwelzijn
Een samenleving zonder respect voor dieren is een koude samenleving.
Wat sp.a wil
- Sensibiliseren, informeren en waar nodig sanctioneren maakt van dierenwelzijn een
aandachtspunt binnen onze gemeente.
Concrete actiepunten
- Dierenvriend-label voor de lokale horeca (vb waterbakjes).
- Verwaarlozing van dieren kan gemeld word worden via de gemeente.
- Een honden losloopzone die aantrekkelijk wordt ingericht en netjes wordt gehouden.
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Ambitieus
Gedragen beleid
Een beleid dat sociaal en duurzaam is, moet een gedragen beleid zijn. Een breed
draagvlak creëren dat de legislatuur overstijgt. sp.a zoekt actief naar manieren om de
burger te betrekken bij besluitvorming en evaluatie.
Wat sp.a wil
- Investeren in burgerbevragingen bij de start van gemeentelijke projecten
- Meer inspraakmomenten én opvolgmomenten zodat de burgers steeds de nodige
informatie ontvangen zowel mbt geplande werken, als op stapel staande evenementen
enz. Hou hierbij rekening met het feit dat lang niet iedereen op Facebook leest of online
mee is.
- Een klantgerichte werking van de gemeentediensten en dit op basis van de noden van
de burger.
Concrete actiepunten
- Inspraak voor buurten en alle belanghebbenden bij grote projecten of evenementen.
- Opstellen van een participatietraject. We gaan voor een lokaal bestuur dat nabij is voor
iedereen.

Gezonde gemeentefinanciën
Noodzakelijke investeringen mogen nooit worden uitgesteld, men kan wel door eﬃciënter
te werken mogelijk op kosten besparen. Beleidsmakers bepalen de prioriteiten voor de
komende legislatuur rekening houdend met de aanwezige noden en de financiële situatie
van de gemeente.
Wat sp.a wil
- Investeringen moeten worden beoordeeld op het al dan niet noodzakelijk zijn ervan.
Noch de belastingen verlagen, noch de belastingen verhogen is een op zichzelf
staande doelstelling.
Concrete actiepunten
- De begroting moet transparant zijn en hierover moet door de coalitie en de
gemeenteraadsleden duidelijk gecommuniceerd worden, maar de beleidslijnen worden
uitgezet door de verkozenen. Participeren via adviesraden wordt sterk aangemoedigd.
Binnen deze raden kunnen prioriteiten of accentverschuivingen worden aangegeven of
voorgesteld.
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