
Bestuursakkoord Sint-Katelijne-Waver 2019 – 2024 

N-VA en CD&V 

 

Dit bestuursakkoord vormt de basis waarop N-VA en CD&V de komende 6 jaar Sint-Katelijne-Waver 

zullen besturen. Het is de leidraad die de richting van het beleid aangeeft, zonder exhaustief te willen 

zijn. 

 

N-VA en CD&V zetten zich in voor een warme, respectvolle en veilige gemeenschap, voor een 

landelijke en groene gemeente, voor een modern Sint-Katelijne-Waver, vol van leven en gericht op 

de toekomst, verantwoordelijk en efficiënt bestuurd. 

 

We bouwen onze bestuursvisie uit op basis van vijf pijlers: 

I. Een warme, Vlaamse gemeenschap 

II. Veilig en mobiel 

III. Vol van leven 

IV. Toekomstgericht 

V. Verantwoordelijk bestuurd 

 

Met vijf ankerwoorden doorheen het ganse beleid: 

1. Sociaal 

2. Kindvriendelijk 

3. Duurzaam 

4. Participatief 

5. Klantvriendelijk 

 

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van 

onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse 

gemeenschap, zodat ze hier hun thuis kunnen bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van 

rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een 

Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats 

in de samenleving (weer) kan opnemen en zodat iedereen kan deelnemen aan het 

gemeenschapsleven. De bouw van het woonzorgcentrum wordt gefinaliseerd en we bouwen deze 

plaats uit tot een zorgsite, met onder andere een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant. 

We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We 

ondersteunen mensen met een beperking door te werken aan integrale toegankelijkheid, zowel bij 

werken als bij dienstverlening. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. Voor hen zullen we onder 

meer extra hondenlosloopzones creëren alsook een uitbreiding van het ruiterpad nastreven. 

 

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Enerzijds gaan we daarbij verder de strijd aan met 

criminaliteit op alle vlakken, anderzijds verhogen we de verkeersveiligheid.  

We investeren nog meer in technologische ondersteuning van onze politie, zoals ANPR-camera’s 

(camera’s met automatische nummerplaatherkenning), flitscamera’s, overlastcamera’s (zowel 

mobiele als vaste) en dashcams. Ook de ‘kleinere’ overtredingen, zoals zwerfvuil, pakken we aan. We 

werken samen met de burger, door onder meer de BIN’s (Buurt Informatie Netwerk) verder uit te 

bouwen. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis 

voelen in onze gemeente. 

We investeren verder in onze weginfrastructuur, door de heraanleg van straten en pleinen, door te 

werken aan veilige en comfortabele fietspaden, enzovoort. Er staan heel wat straten op de planning 

voor heraanleg en gescheiden riolering, zoals Molenstraat, Berlaarbaan, Beukendreef en 

Schorsemolenstraat. We zetten nog meer in op vlot én veilig verkeer. Verkeersonveilige obstakels 

worden zo veel mogelijk vervangen door veilige alternatieven.  “Een plaats voor iedereen en 

iedereen op zijn plaats” is het credo. Dit wordt bij alle infrastructuurwerken mee bekeken. We 



evalueren ook routes, snelheidzones, verkeers-, veiligheids- en levenskwaliteitsmaatregelen, … en 

sturen bij of passen aan waar nodig. Ook bij infrastructuur van andere partners volgen we dit op. Zo 

blijven we ijveren voor flankerende maatregelen aan de R6 door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

 

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden, dit willen we verderzetten, dit willen we 

nog uitbouwen. We organiseren zelf als gemeente en ondersteunen verenigingen, clubs, scholen, 

comités, lokale ondernemers en al wie organiseert. De verenigingen (jeugd, sport, cultuur, …) worden 

nog meer dan nu ondersteund, en dit zowel financieel, logistiek als immaterieel. Ook onze 

erfgoedparels en toeristische troeven verdienen, nog meer dan vandaag, onze steun. Zij vormen het 

uithangbord van onze gemeente. De promotie van onze gemeente krijgt meer aandacht. Dit zal het 

“leven” in onze gemeente en specifiek ook de lokale economie ten goede komen. We blijven onze 

lokale economie ondersteunen en gaan hiervoor nog meer gericht te werk. Typisch voor onze 

gemeente is de land- en tuinbouw- en de paardensector. Zij krijgen de nodige aandacht. 

We werken verder aan de infrastructuur die nodig is voor een gemeente “vol van leven”. De 

gemeentelijke fuif- en evenementenzaal is een prioriteit. We bouwen ons sport- en speelweefsel nog 

verder uit, met kleine(re) terreinen en een groot sport- en speelparadijs aan Bruultjeshoek. Ook onze 

“groene longen” verdienen aandacht: we gaan voor meer speel-, wandel-, en natuurbossen, o.m. 

door de uitbreiding van het Waverwoud. Naast deze infrastructuur staan ook de vernieuwing van de 

dorpskernen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en het Centrum hoog op de agenda. We houden daarbij 

uiteraard rekening met toegankelijkheid voor iedereen, vlot en veilig verkeer, voetgangers en 

fietsers, parkeermogelijkheden voor onze middenstand, ons erfgoed en groen. 

Voor inwoners van een gemeente “vol van leven” hoort een goede werk-gezinsbalans. Essentieel 

onderdeel daarbij is kwalitatief onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze gemeente scoort al 

jarenlang zeer hoog op beide vlakken. We richten onze aandacht nu ook op meer en beter flankerend 

onderwijsbeleid. De kinderopvang wordt verder uitgebouwd, met creatieve oplossingen en 

samenwerking met privé-partners waar nodig of mogelijk. 

 

We leren van het verleden, werken in het heden, met de blik gericht op de toekomst. We bouwen 

ons beleid op alle vlakken uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de 

ankerwoorden. De kinderen zijn de toekomst. Bovendien, een beleid dat kindvriendelijk een is, is een 

mensvriendelijk en toekomstgericht beleid. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij 

alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. Onze gemeente is een landelijke en 

groene gemeente, en dat willen we zo houden. We zorgen daarbij voor een evenwichtig ruimtelijk 

beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, groen, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, 

lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. 

We investeren ook toekomstgericht. Enerzijds wil dit zeggen dat onze investeringen gericht zijn op de 

lange termijn, anderzijds wil dit zeggen dat we investeren in moderne en toekomstgerichte zaken. 

We investeren dus in moderne technologie, zonder de mensen uit het oog te verliezen voor wie de 

technologische evolutie (te) snel gaat. 

 

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen hierbij steeds het algemeen belang 

voorop. We houden rekening met de mening en suggesties van onze inwoners. De kernraden worden 

opnieuw georganiseerd en wanneer nodig houden we bewonersvergaderingen. Specifiek aan onze 

kinderen bieden we nog meer inspraak. We bouwen verder op het behaalde label van 

Kindvriendelijke gemeente en breiden onze communicatie naar jongeren gericht uit met een 

jeugdwerkraad voor de jeugdbewegingen, een jeugdraad voor de ‘niet-georganiseerde’ jeugd vanaf 

12 jaar en een kindergemeenteraad voor 8- tot 12-jarigen, met daarnaast een hippe nieuwe kinder-

huisstijl met eigen mascotte. 

De centen van de gemeente worden beheerd als een goed huisvader. We streven elk jaar een budget 

in evenwicht na. We willen dus beter doen dan wettelijk is opgelegd. Daarnaast maken we een 

grondige doorlichting van al onze belastingen. Op basis van deze analyse kunnen we bepaalde 



belastingen afschaffen of hervormen. Op zijn minst willen we de bedrijfsbelasting voor starters en 

mensen in bijberoep versoepelen met vrijstellingen. 

Onze gemeentelijke diensten werken efficiënt, waarbij we oog hebben voor werkdruk en 

werkomstandigheden. We tonen luisterbereidheid, ook ten aanzien van de gemeentelijke diensten. 

We zoeken naar efficiëntiewinsten en opportuniteiten tot samenwerking, ook met andere 

gemeenten. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers en 

met onze partners. “Klantvriendelijk” is ons ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. Zij kunnen 

rekenen op onze dienstverlening, die er is voor iedereen. 

 

I. Een warme, Vlaamse gemeenschap 

 

1. N-VA en CD&V zetten in op een efficiënt en resultaatgericht, maar warm sociaal beleid. 

“Sociaal” is een van onze ankerwoorden doorheen het beleid. 

 

2. Prioritair in dit sociaal beleid is het verhogen van de doorstroom, de zelfredzaamheid en de 

activering. We werken hierbij in een verhaal van rechten en plichten. 

We behouden de koers van sociale tewerkstelling: een job is de beste manier om uit de 

armoede te blijven, eigenwaarde te creëren, de taal te leren en een sociaal netwerk op te 

bouwen. 

 

3. We lanceren een SOMO-fonds (Fonds Sociale Mobiliteit), een vorm van aanvullende steun 

bovenop het leefloon voor mensen die arbeidsbereid zijn of die zelf jarenlang hebben 

bijgedragen aan onze gemeenschap maar door tegenslag in een precaire situatie zijn beland. 

We investeren in de verdere uitbouw van onze voedselbedeling. We werken samen met 

verenigingen in onze gemeente waar armen het woord nemen en we ondersteunen ze. 

 

4. Armoede voorkomen blijft prioritair. Daarom werken we heel gericht samen rond de 

armoedeproblematiek met scholen, kinderopvang en jeugdverenigingen. We proberen 

armoedesignalen te onderscheppen en mensen te begeleiden voor het te laat is.  

We trekken ons kinderarmoedeproject door. 

 

5. We leggen in ons sociaal beleid de nodige discretie aan de dag. 

 

6. N-VA en CD&V willen vereenzaming tegen gaan. 

We lanceren een project “Meld isolement”: een samenwerkingsverband van lokale actoren 

in onze gemeente die ieder vanuit hun eigen opdracht snel reageren op meldingen van 

sociaal isolement. 

We nemen initiatieven om de sociale contacten te bevorderen, door bijvoorbeeld senioren in 

contact te brengen met kinderen en door het aanbieden van een sociaal restaurant. 

Onze maatschappelijk werkers besteden aandacht aan (sporen van) vereenzaming, onder 

meer tijdens huisbezoeken. 

 

7. In ons beleid besteden we voldoende aandacht aan ouderenzorg. 

We houden de prijs van het woonzorgcentrum betaalbaar. 

We stimuleren het overleg met alle zorgpartners. Minstens twee keer per jaar komen we 

samen met deze partners. 

 

8. Ons woonzorgcentrum Bosbeekhof wordt uitgebouwd tot een zorgsite, met onder meer een 

lokaal dienstencentrum waar senioren vormingen kunnen volgen, lezingen kunnen 

bijwonen, zelf activiteiten kunnen organiseren of gezellig samen iets kunnen drinken. 



We organiseren er minstens driemaal per week een dorpsrestaurant waar senioren en 

mensen in een kansarme situatie aan een betaalbare prijs samen een maaltijd kunnen 

nuttigen. Dit bevordert tevens de sociale contacten en gaat zo vereenzaming tegen. 

We bekijken of er ook dieren kunnen toegelaten worden in het woonzorgcentrum, 

permanent of tijdens bepaalde activiteiten. Ook dit  past in het bevorderen van de sociale 

contacten en het tegengaan van vereenzaming. Bovendien blijkt dat wanneer oudere 

mensen worden verplicht afstand te nemen van hun huisdier, dit vaak een (te) grote 

emotionele klap is. We zoeken dus steeds een menselijke oplossing om gezelschapsdieren 

toe te staan in assistentiewoningen of woonzorgcentra zonder dat ze overlast geven of 

schade berokkenen. 

 

9. We maken afspraken binnen het nieuwe Zorgbedrijf Rivierenland om de zorg op maat van 

onze ouderen te organiseren en dit met aandacht voor zorg aan huis. Het 

dienstverleningsaanbod moet dan ook ruim genoeg zijn: thuiszorg, thuisverpleging, 

mantelzorg, maaltijden aan huis, dagopvang en diverse vormen van vernieuwende en 

ondersteunende technologie zoals het werken met beweegsensoren in service-flats en 

rusthuiskamers. We zorgen voor een sterke ondersteuning van de thuiszorg. 

 

10. We ondersteunen onze mantelzorgers. De mantelzorgpremie blijft behouden. We voorzien 

ook praktische ondersteuning: psychologische begeleiding, infosessies en vorming in 

samenwerking met of via subsidies aan de erkende mantelzorgverenigingen, een steunpunt 

in de vorm van praatcafés waar ze hun verhaal kwijt kunnen en lotgenotencontact kan 

plaatsvinden. 

Onze CADO (dagopvang) zorgt er bovendien voor dat mantelzorgers hun zorgbehoevende 

één of enkele dagen per week in goede en deskundige handen kunnen achterlaten zodat ze 

tijd kunnen nemen voor zichzelf. 

 

11. N-VA en CD&V zullen initiatieven nemen om de mobiliteit van de senioren en de 

mindermobielen te verbeteren. 

We blijven de mindermobielencentrale van Zorgbedrijf Rivierenland ondersteunen. Daarbij 

onderzoeken en bespreken we de eventuele aankoop van een elektrisch busje, toegankelijk 

voor mindervaliden. 

We pleiten voor betere busverbindingen tussen de verschillende kernen binnen onze 

gemeente en met de nabijgelegen ziekenhuizen. 

We plaatsen meer rustbanken doorheen de gemeente en vooral in de centra. 

 

12. Binnen onze gemeente rollen we een programma uit rond integrale toegankelijkheid of 

‘toegankelijkheid voor iedereen’, gericht op mensen met een beperking, oudere mensen, 

mensen met een tijdelijke beperking, (groot)ouders met een kinderwagen, … We richten 

hiervoor een werkgroep op met geëngageerde inwoners. We willen mensen met een 

beperking zo veel mogelijk dezelfde kansen bieden om deel te nemen aan het dagelijkse 

leven. 

Bij het toekennen van bouwvergunningen voor handelszaken en appartementsgebouwen 

zullen we steeds een toegankelijkheidstoets houden. 

 

13. Ook integratie is een verhaal van rechten en plichten.  

We vragen niet aan nieuwkomers om hun verleden af te werpen. We vragen hen wel om 

onze gemeenschappelijke toekomst te delen en om actief mee vorm te geven aan deze 

samenleving. 

De voertaal in Sint-Katelijne-Waver is en blijft het Nederlands. We steunen dan ook 

initiatieven die oefenkansen creëren om Nederlands te leren, zoals samen inburgeren, 

conversatietafels of Nederlandse taallessen. 



Wie een inburgeringsattest behaalt kan rekenen op onze waardering. We zetten het 

feestelijk uitreiken van de inburgeringsattesten dan ook verder. 

Een geloofwaardig terugkeerbeleid staat of valt met het uitwijzen van mensen zonder wettig 

verblijf. Onze diensten en politie blijven waakzaam rond deze problematiek. 

 

14. Neutraliteit is, zeker voor een overheid, zeer belangrijk. We nemen daarom neutraliteit voor 

de loket- en eerstelijnsfuncties op in het arbeidsreglement of de deontologische code van 

het personeel. 

 

15. Dierenwelzijn ligt ons nauw aan het hart. Dit verdient de nodige aandacht en we behouden 

dan ook deze bevoegdheid in het schepencollege. 

Binnen het politiekorps zal de inspecteur die reeds bezig is met dierenwelzijn zich verder 

bijscholen in deze materie en dit verder blijven opvolgen. 

We zijn tegen elke vorm van onverdoofd slachten. Het slachten van dieren in huis is en blijft 

ook verboden. Bij elke slachting is het beperken van het lijden van het dier prioritair. 

We behouden het algemeen verbod op vuurwerk. Voor de twee jaarlijkse uitzonderingen 

geven we enkel nog toelating voor geluidsarm vuurwerk. 

In ons politiereglement nemen we een verbod op kermispony’s en roofvogelshows op. 

De gemeente zorgt voor meer afgebakende en veilige losloopzones voor honden, verspreid 

over de gemeente. 

We streven naar een uitbreiding van het succesvolle ruiterpad en naar bijkomende 

bijenkasten en insectenhotels. 

De gemeente gaat in overleg met dierenverenigingen om te bekijken of er activiteiten en 

evenementen kunnen georganiseerd worden met en voor dieren, en of er een 

voedselbedeling voor dieren op touw gezet kan worden. 

Eigenaars die hun dieren verwaarlozen en eigenaars van dieren die een abnormale hinder 

veroorzaken ('door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs'), pakken we aan via GAS-

boetes. 

Mensen die bekommerd zijn om het welzijn van onze dieren, bijvoorbeeld door het 

adopteren van dieren, worden in de bloemetjes gezet. 

 

16. Als bestuur willen we ook ons steentje bijdragen aan de problematiek in het Zuiden. We 

blijven projecten steunen waarin inwoners van onze gemeente actief zijn. In samenspraak 

met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) ondersteunen we ook 

projecten in het kader van Noodhulp. Om te garanderen dat de middelen goed terecht 

komen, toetsen we de degelijkheid van de projecten.  

 

 

II. Veilig en mobiel 

 

17. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. We werken samen met onze burgers en partners. 

We zorgen ervoor dat er over de ganse gemeente BIN’s (Buurt Informatie Netwerk) actief 

zijn. Voor de handelaars breiden we de aparte BIN-Z (voor ondernemers en zelfstandigen) uit 

tot de gehele gemeente. 

Het systeem van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) gebruiken we om 

efficiënt en effectief op te treden tegen verkeersovertredingen en overlast. We denken 

hierbij in het bijzonder aan foutparkeerders op risicovolle plaatsen (zoals aan de 

schoolpoorten) en aan sluikstorters en sluikstokers.  

We vergroten de pakkans enerzijds door het aantal verbalisanten op te trekken en anderzijds 

door meer overlastcamera’s in te zetten. 

Het systeem van werkstraffen blijft behouden. 



Indien nodig passen we ons politiereglement aan om snel tegen nieuwe vormen van overlast 

te kunnen optreden. 

 

18. We zetten verder in op technologische ondersteuning van onze politie. 

We bouwen ons netwerk van slimme camera’s in en rond onze gemeente verder uit. Deze 

camera’s gebruiken we zowel voor criminaliteits- en overlastbestrijding, voor 

verkeersveiligheid en dringende medische hulp, als voor politieonderzoek. We streven naar 

een adequate uitwisseling en een efficiënt gebruik van deze gegevens. We maken zo veel 

mogelijk gebruik van verschillende informatiestromen. 

We investeren in dashcams voor de voertuigen van het politiekorps en in bodycams voor 

onze politiemensen. Op die manier verhogen we de pakkans én beschermen we onze 

politiemensen. Naar de burger toe is dit het garantiebewijs van de klantvriendelijkheid en de 

integriteit van het korps. 

We pleiten voor het gebruik van drones om voortvluchtigen op te sporen, verdachte situaties 

te monitoren, een beter zicht te krijgen op verkeersstromen en voor het opvolgen van grote 

evenementen zoals jaarmarkten, openluchtfuiven, enzovoort… 

Police-on-web maakt meldingen van overlast, klachten, criminaliteit of andere 

onregelmatigheden op een digitale manier toegankelijker. 

 

19. Onze politiemensen, in het bijzonder de wijkpolitie, zijn vlot aanspreekbaar voor onze 

inwoners. Ze bemiddelen als het kan, maar treden kordaat op als het moet. Ze houden zich 

vooral bezig met hun kerntaken, als arm der wet. 

Door het herzien van de werkafspraken, kerntaken, … zorgen we ervoor dat de wijkpolitie 

meer in hun wijk kan zijn. 

We voorzien de nodige communicatie en promotie om de wijkpolitie beter bekend te maken 

bij de bevolking. 

Onze politiemensen worden geselecteerd op basis van talent, capaciteit en motivatie, 

ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid of persoonlijke levensbeschouwing. 

 

20. Onze politie werkt samen met onze sociale dienst, het parket, hulpverleners, enzovoort om 

adequaat gegevens uit te wisselen en sneller mogelijke misdrijven op te sporen. We 

respecteren hierbij uiteraard de privacyregels. 

We werken samen met het “family justice center” van de stad Mechelen (een centrale plek 

waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terecht kunnen voor hulp) om de strijd tegen alle 

vormen van intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en partnergeweld op te voeren.  

 

21. N-VA en CD&V streven naar een evenwichtige mobiliteit, naar vlot én veilig verkeer. “Een 

plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is daarbij het credo. 

 

22. We verwijderen verkeersonveilige obstakels en vervangen deze door veilige alternatieven. 

Hierbij zetten we zo veel als mogelijk in op trajectcontrole. Voor de Lombaardstraat wordt 

prioritair bekeken welke alternatieve en veiligere oplossingen mogelijk zijn en in de loop van 

2019 uitgevoerd kunnen worden ter vervanging van de huidige obstakels. 

 

23. We weren het vrachtverkeer zo veel mogelijk uit onze dorpskernen, schoolomgevingen en 

woonstraten, maar bieden alternatieve en bruikbare routes aan. Bovendien maken we werk 

van de verbetering van de verkeersveiligheid in de veiling- en kmo-zones. 

 

24. Bij alle (infrastructuur)werken is vlot én veilig verkeer een aandachtspunt. We houden bij de 

aanleg van nieuwe wegen ook rekening met het rijcomfort en rolgeluid. We investeren in 

mooie en vlakke wegbedekking van fietspaden. Ook bij herstellingen staan rijcomfort en 



fietsveiligheid voorop. Aannemers die dit niet respecteren bij oplevering moeten hun 

huiswerk opnieuw maken. 

Aannemers worden ook verplicht om hun werven zo efficiënt mogelijk te organiseren met 

bijzondere aandacht voor mobiliteit en de toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers. Er is 

ook aandacht voor minder hinder maatregelen bij wegenwerken. 

 

25. We geven, samen met Pidpa / Hidrorio en Aquafin, verder uitvoering aan de verschillende 

grote rioleringsprojecten. 

Op die manier zuiveren we het gemeentelijk afvalwater en komt het afvalwater niet langer 

ongereinigd in onze waterlopen terecht. We voorzien tevens in de aanleg van nieuwe wegen 

en kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden. 

Volgende straten staan op de planning: Molenstraat, Leemstraat, Berlaarbaan, Bosstraat, 

Wolvenstraat, Waverstraat, Zonstraat, Bredeheide, Wilsonstraat, Kempenarestraat, 

Vossevelden, Beukendreef, Netestraat, Fermerijstraat, Bergstraat, Oude Bergstraat, 

Heivelden, Heiken, Rozenlaan, Dorp, Dijk, Lintseheide, Schorsemolenstraat, … 

 

26. We ontwikkelen een integraal waterplan voor Sint-Katelijne-Waver dat huidige en 

toekomstige initiatieven en het onderhoud van de grachten in kaart brengt en een duidelijke 

lijn uittekent voor het integrale waterbeheer. We zorgen voor een goede controle op het 

beheer van waterlopen door derden, zoals de provincie. In het afgeven van 

omgevingsvergunningen kijken we streng toe op waterbuffering en infiltratie. Bij het 

aansnijden van nieuwe verkavelingen voorzien we in voldoende open grachten en wadi’s. 

 

27. We besteden aandacht aan een vlotte doorstroom van al het verkeer. Dit is een 

aandachtspunt bij (infrastructuur)werken. Maar we evalueren ook bestaande toestanden 

routes, fietsstraten, snelheidszones, verkeers-, veiligheids- en levenskwaliteitsmaatregelen, 

… en sturen bij, passen aan waar nodig, of vervangen door verkeersveilig alternatief (o.a. in 

Lombaard- en Slameuterstraat), zodat elke verandering een verbetering is. 

We beveiligen oversteekplaatsen door betere verlichting, eventuele voorrangslichten, 

smileys en duidelijke signalisatie. 

Waar mogelijk snoeien we in het aantal verkeersborden. 

Ook bij infrastructuur van andere partners volgen we dit alles op. Zo blijven we ijveren voor 

flankerende maatregelen aan de R6 door en op kosten van het Agentschap Wegen en 

Verkeer. 

We onderzoeken de mogelijkheid voor een carpoolparking aan het kruispunt R6-

Liersesteenweg en zoeken naar partners om dit te realiseren. 

 

28. In het bijzonder de schoolomgevingen en schoolroutes krijgen aandacht op het vlak van 

verkeersveiligheid. We scheiden zo veel mogelijk het auto- en het fiets- en wandelverkeer. 

We optimaliseren de schoolroutekaart met toegankelijke en veilige fietsroutes naar de 

scholen. Dit doen we samen met de omliggende gemeentes. We digitaliseren deze kaart 

zodat ook ouders vanop de computer, tablet of smartphone samen met hun kinderen de 

veiligste route kunnen uitstippelen. 

 

29. Bij werken hebben we aandacht voor zowel de werken zelf als voor hun gevolgen en impact 

op de omgeving. 

We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van zwakkere weggebruikers zoals 

senioren, (schoolgaande) kinderen, mensen met een beperking of kinderwagen, wandelaars 

en fietsers. 

Bij al het “grijs” hebben we ook oog voor voldoende groen met inheemse bomen, bloemen 

en struiken. 



Bovendien voorzien we ook ruimte voor onze ondernemers en lokale handelaars, zowel 

buiten op de terrassen als op het vlak van parkeerplaatsen. 

We zorgen voor duidelijke bewegwijzering naar de parkeergelegenheden. 

 

30. N-VA en CD&V zetten verder in op een fietsbeleid met een doordacht pakket 

fietsmaatregelen.  

We maken een fietsmobiliteitsplan. Hierbij voorzien we extra fietsenstallingen op 

drukbezochte plaatsen, zoals aan bushaltes, in woonkernen, aan winkels en horeca-zaken en 

aan de kerkhoven. We realiseren nieuwe alternatieve fietsverbindingen, naast een netwerk 

van fietsstraten waarbij de bestaande worden geëvalueerd en nieuwe worden aangelegd. 

Samen met de provincie scannen we, via de “fietsbarometer”, de fietspaden in onze 

gemeente. We onderzoeken de uitbreiding van fietshuurpunten, de uitbouw van een 

fietsbibliotheek waar fietsen voor alle leeftijdsgroepen kunnen worden uitgeleend en het 

aanbieden van fietsmateriaal langs fietspaden in zogenaamde fietsherstelzuilen. De 

gemeente houdt rekening met de adviezen van de Fietsersbond en Fietsberaad Vlaanderen. 

 

31. Het masterplan voor de opwaardering van de stationsomgeving wordt nader uitgewerkt en 

ten uitvoer gebracht. 

We voeren verdere onderhandelingen met Infrabel over de fietsveiligheid van de 

stationsomgeving. Het fietsverkeer op de fietsostrade dient gescheiden te worden van de 

parking en de overstekende pendelaars. 

We dringen ook verder aan op een veilige fietsverbinding over of onder de stationsberg om 

de fietsveiligheid en de mobiliteit in het algemeen te bevorderen. 

 

32. We streven naar een betere verbinding van de verschillende kernen binnen onze gemeente 

door aan te sturen op een kwalitatief, verruimd aanbod van De Lijn, met ook betere 

verbindingen naar de ziekenhuizen in de omgeving. 

 

 

III. Vol van leven 

 

33. Sint-Katelijne-Waver bruist, zit vol leven. We blijven de succesvolle evenementen 

organiseren. Op het Feest van Vlaanderen zetten we het “11-juli-gebeuren” meer in de verf. 

Feestcomités kunnen op onze steun blijven rekenen, zowel financieel als logistiek. De 

jaarmarkten, kermissen en andere evenementen worden, in samenspraak met de diverse 

organisatoren, verder uitgebouwd tot ware volksfeesten. We streven naar een 

herwaardering van de kermis en (kinder)jaarmarkt in Pasbrug-Nieuwendijk en de kermis in 

Elzestraat met randactiviteiten. 

 

34. We blijven onze verenigingen, scholen en buurtinitatieven ondersteunen bij de organisatie 

van hun activiteiten door onder meer (impuls)subsidies en het uitlenen van feestmateriaal. 

Bij het plannen en ondersteunen van evenementen maken we steeds goede afspraken met 

de omwonenden en de middenstand om de leefbaarheid te garanderen door maatregelen 

rond einduur, geluidsniveau en de handhaving van eventuele overlast. De gemeente zorgt 

voor een goede spreiding van activiteiten en evenementen over de verschillende kernen. We 

werken samen met de lokale handel en horeca en de verenigingen. 

 

35. We bouwen een fuif- en evenementenzaal die multifunctioneel kan ingezet worden. 

Naast fuiven en evenementen kunnen de gemeente zelf en onze inwoners en verenigingen 

hier concerten, dans- en toneelvoorstellingen, beurzen, … organiseren. We passen voor een 

gemeentelijk cultuurcentrum of gemeenschapscentrum met eigen programmatie: de zaal is 

gericht op de eigen inwoners, verenigingen en het gemeentebestuur. 



We onderzoeken of ook de bib, het jeugdhuis en/of het conservatorium op deze site hun 

nieuw onderkomen kunnen vinden. 

Bij de plannen voor deze site worden zeker de jeugd- en cultuurraad nauw betrokken. 

 

36. De Bruultjeshoek-site wordt verder omgetoverd tot een waar sport- en speelparadijs. We 

voeren de geplande uitbreiding van de sporthal verder uit. Op het binnengebied plannen we 

een voetbalveld, strand- en grasvolleybalvelden, een groot BMX-parcours, een Finse piste, 

tal van fitnesstoestellen en een grote speelruimte achter de nieuwbouw van scouts en 

gidsen. 

 

37. Verspreid over de hele gemeente plaatsen we nog meer speel- en sportprikkels, zoals 

sportkooien (zoals reeds in Leyland) of speeltoestellen. Specifieke toestellen voor kinderen 

met een beperking worden hierbij niet vergeten. 

De mountainbikeroute wordt gefinaliseerd. 

We streven naar een speelbos in elke kern. We werken daarbij nauw samen met de 

jeugdraad, de jeugdbewegingen en de buurt rond het speelbos. 

 

38. Onze talrijke verenigingen kunnen blijven rekenen op onze steun. 

De gemeente blijft haar coördinerende rol spelen. 

Op het financiële vlak steken we nog een tandje bij. We evalueren het subsidiereglement 

voor infrastructuur van jeugdbewegingen en zorgen, met terugwerkende kracht, voor een 

nog grotere tussenkomst van de gemeente. Ook het subsidiereglement voor 

sportinfrastructuur wordt geëvalueerd en bijgestuurd, zodat de aanvraag één maal per 

legislatuur kan ingediend worden. Daarnaast maken we een nieuw subsidiereglement voor 

de aanleg van kunstgrasvelden, met ook hier als uitgangspunt een gedeelde 

verantwoordelijkheid: een deel subsidie, een deel renteloze lening en een deel eigen 

middelen. De huidige subsidies voor renovatie van sportinfrastructuur worden verder 

opgetrokken. 

 

39. De “sport voor allen”-visie, met bijzondere aandacht voor laagdrempeligheid, blijft 

behouden. 

We promoten G-sport (voor mensen met een beperking) en S-sport (voor senioren), 

bijvoorbeeld door het verbeteren en uitbreiden van de petanquefaciliteiten. 

Het succesvolle concept van sporttak in de kijker behouden we. We pogen hier steeds een 

“start to”-initiatie aan te koppelen. 

 

40. We behouden en moderniseren onze twee zwembaden. 

 

41. Onze gemeente heeft heel wat troeven op vlak van cultuur en erfgoed. We maken hiervan 

een oplijsting en bekijken de mogelijkheden tot optimalisatie. Ook hier speelt de gemeente 

haar coördinerende rol. 

We promoten actief ons toeristisch erfgoed, in samenspraak met de actoren uit de 

toeristische sector en de betrokken lokale handelaars en horeca. 

 

42. Ook bij cultuur geldt laagdrempeligheid, zodat iedereen eraan kan deelnemen. We 

ontsluiten het culturele aanbod van de gemeente en haar partners online. Informeren en 

reserveren kan van achter de computer. Tegelijkertijd behouden we de klassieke balie. We 

schakelen de Mindermobielencentrale van ons Zorgbedrijf Rivierenland in om bij 

gemeentelijke culturele activiteiten mensen die slechter te been zijn ter plaatse te brengen. 

Kunstenaars van onze gemeente krijgen de ruimte om te exposeren. We werken nauw 

samen met kunstencentra, zoals De Kweekelinghe, Atelier Borgerstein en Kunstenatelier ‘t 

Fort. De gemeente biedt een forum voor individuele kunstenaars en nieuw talent. De 



Kunstroute wordt verder uitgewerkt. We besteden ook de nodige aandacht aan 

podiumkunsten zoals toneel, theater en dans. 

We pleiten voor een actieve ondersteuning van onze Vlaamse cultuur (muziek, letterkunde, 

theater, …) in samenwerking met de culturele verenigingen en de middenstand. 

Ook onze cultuurverenigingen kunnen blijven rekenen op subsidiëring. 

We gaan in overleg met de kerkfabrieken om kerken meer open te stellen voor culturele 

initiatieven. We brengen de kerkfabrieken in contact met culturele verenigingen om 

eventuele samenwerking te bevorderen. 

 

43. De bib is een volwaardige actor in ons cultuurbeleid en manifesteert zich meer als een open 

Vlaams huis dat plaats biedt voor literatuur, lezingen en ontmoetingen. We gaan voor een 

vlot bereikbare bibliotheek die haar sociale en educatieve rol ten volle waarmaakt. Een 

bibliotheek met een ruim aanbod, ook digitaal, van boeken, en die fungeert als 

ontmoetings- en belevingsruimte waar men kan lezen, leren, tentoonstellingen kan 

bewonderen, lezingen kan bijwonen, … We denken daarbij ook aan onze inwoners met een 

beperkte mobiliteit. 

We promoten STEM-activiteiten (Science, Technology, Engineering, Mathematics – 

Wetenschap, Technologie, Bouwkunde, Wiskunde) door praktijkgerichte workshops voor 

kinderen en jongeren. 

 

44. Onze toeristische parels zijn soms nog te veel verborgen. We plaatsen hen meer en beter in 

de kijker en bouwen mee aan hun marketing, en zo dus ook aan de promotie van de 

gemeente.  

De gemeente draagt ook haar steentje bij in het onderhoud van deze waardevolle sites. 

We werken samen met de toeristische diensten van de omliggende gemeenten en steden. Bij 

de uitbouw van ons toeristisch aanbod betrekken we onze lokale middenstanders, zodat ook 

zij hiervan de vruchten kunnen plukken. 

 

45. Sint-Katelijne-Waver is een culinaire en bruisende gemeente, mede dankzij onze 

horecazaken. We promoten hen in ons toeristisch aanbod. De horecasector wordt actief 

betrokken in het toeristische beleid. 

 

46. Ook het fiets- en wandelnetwerk wordt verder, en ook digitaal, uitgebouwd en gepromoot, 

steeds met aandacht voor de toeristische bezienswaardigheden en onze lokale economie. 

 

47. We zorgen voor aansluiting bij de regionale erfgoedwerking en we ondersteunen 

erfgoedinitiatieven zoals het Klasje van Toen, het Gemeentelijk Documentatiecentrum en de 

Bunkerroute. 

 

48. We restaureren het beschermde Waverse dorpsgezicht (kerk, pastorie en raadhuis). We 

zoeken naar een oplossing en toekomstige bestemming voor de historische Schranshoeve. 

 

49. Gezien het succes van het recent aangelegde kampeerwagenterrein aan het gemeentehuis 

gaan we voor de aanleg van een tweede terrein, bij voorkeur in de buurt van één van onze 

toeristische parels. 

 

50. We ondersteunen ’t Grom (het Groentemuseum) in de uitbouw tot een hedendaags 

groenteneducatiecentrum waar het publiek kan kennismaken met alle facetten van de 

groenteteelt en gezonde voeding. We werken samen met ’t Grom aan een langetermijnvisie. 

 

51. Samen met de nieuwe uitbater wordt het Sint-Michielskasteel en het park uitgebouwd tot 

het bruisende hart van Elzestraat. We zoeken, met respect voor de huidige bewoonster, een 



toekomstbestemming voor de conciërgewoning. Ook het huidige jeugdhuis wordt, indien de 

werking niet of elders wordt verder gezet, betrokken in het verhaal van de concessie van het 

kasteel. 

 

52. We blijven verder inzetten op de promotie van de lokale handelaars via de bestaande vzw 

Winkelpromotie (Skwinkel-vzw). De gemeente blijft deze vzw verder ondersteunen met een 

jaarlijks werkingsbudget. 

Samen met onze ondernemers en zelfstandigen geven we verder uitvoering aan het 

Skwinkel-plan met een aantal gerichte acties. We zetten de Skwinkel-bon nog meer in de 

kijker, alsook alle deelnemende ondernemingen. Ook vrije beroepen trachten we nauwer bij 

de acties te betrekken. 

We ondersteunen de opstart van een digitaal platform voor online verkoop voor handelaars. 

We geven een glossy Skwinkel-magazine uit en we voorzien nuttige opleidingen voor 

handelaars. 

 

53. We activeren een lokaal ondernemersnetwerk. 

De jaarlijkse netwerkavond blijft behouden. 

 

54. We passen de bedrijfsbelasting aan zodat de vrijstelling voor startende ondernemingen en 

ondernemers in bijberoep wordt uitgebreid. 

 

55. We maken een draaiboek op voor (startende) ondernemers met een overzicht van de 

vereiste vergunningen en toelatingen. Deze, en nog andere nuttige informatie voor 

ondernemers, wordt aangereikt door een efficiënt gemeentelijk ondernemersloket. 

 

56. Bedrijventerreinen zijn uithangborden van ondernemingszin en stimuleren duurzame 

werkgelegenheid. We streven dan ook naar een goede samenwerking en wisselwerking 

tussen de gemeente en de bedrijven in de bestaande industrie- en kmo-zones. 

We gaan voor een duurzaam en groen bedrijventerreinmanagement, in samenwerking met 

de bedrijven en de eigenaars van de terreinen, met aandacht voor onderhoud, verfraaiing en 

duidelijke bewegwijzering. We sturen daarbij ook aan op de plaatsing van duidelijke 

wegaanduidingen naar de veiling-site op de E19. 

 

57. We gaan voor een goede samenwerking en wisselwerking tussen de gemeente en bedrijven 

zoals Belorta en Greenyard in het bestaande industriële agrocomplex. We willen dat dit 

agrocomplex zich optimaal en duurzaam kan ontwikkelen, onder meer met het oog op een 

duurzame werkgelegenheid. 

 

58. We gaan voor een divers land- en tuinbouwlandschap waarin de verschillende niches van de 

land- en tuinbouwsector actief kunnen zijn en ruimte vinden om te ondernemen. We 

overtuigen de land- en tuinbouwbedrijven om hun bedrijven optimaal in te passen in het 

landschap en hun omgeving, onder meer door ingroening met streekeigen bomen en 

planten. We streven naar een bestemmingswijziging van zonevreemde landbouw. 

We geloven in het belang van de “korte keten” en maken gebruik van verschillende 

initiatieven om de band tussen de land- en tuinbouwsector en de lokale consument te 

versterken door de promotie van thuisverkoop en hoeveverkoop, het kopen van lokaal 

geproduceerde groenten en fruit, en het promoten van onze land-en tuinbouwproducten, 

ook ten aanzien van nieuwe inwoners. We behouden de Boerenmarkt. 

We voeren een land- en tuinbouwtoets in waarbij in het vergunningenbeleid en bij de 

ontwikkelingen van beleidsinitiatieven in kaart wordt gebracht wat de te verwachten impact 

is op ons land- en tuinbouwareaal.  



We optimaliseren de werking van de land- en tuinbouwraad. Hij werkt nauw samen met de 

gemeentelijke administratie, het college van burgemeester en schepenen, en de adviesraad. 

 

59. We ondersteunen de lokale paardensector, die hand in hand kan gaan met de land- en 

tuinbouwsector. We doen dit onder meer door in het vergunningenbeleid een haalbaar 

kader te hanteren voor de bouw van paardenstallingen en alle toebehoren (buitenpistes, 

mestvaalt, …) en door de paardenhouders actief te betrekken bij het beleid. 

We gaan voor de verdere ontwikkeling van het succesvolle gemeentelijke ruiterpad. 

We overtuigen de paardenhouderij om hun paardenstallingen optimaal in te passen in het 

landschap en een duurzaam weidebeheer toe te passen. 

 

60. We zetten onze dorpskernvernieuwingen door, zodat de dorpskernen van Onze-Lieve-

Vrouw-Waver en het Centrum deze legislatuur grondig hernieuwd zijn. De 

participatietrajecten leiden tot een plan van aanpak, waarbij nog inspraak- en 

overlegmomenten worden geboden alvorens initiatieven worden genomen.  

Bij de herinrichting van de dorpskernen houden we rekening met zwakkere weggebruikers, 

zoals senioren, (schoolgaande) kinderen, mensen met een beperking, rolstoelgebruikers en 

mensen met een kinderwagen. We voorzien hiervoor terrassen zonder doorgang, een 

voldoende breed voetpad en zo veel mogelijk vlakke bestrating. 

We hebben reële aandacht voor het stimuleren van winkelen in eigen gemeente, door onder 

meer het behoud van voldoende parkeerplaatsen en voldoende parkeeraanbod voor 

kortparkeren. We bekijken eveneens de mogelijkheden van extra randparkings nabij onze 

kernen. 

We hebben respect voor het aanwezige erfgoed en werken een subsidiereglement voor 

gevelrenovaties uit. 

 

61. Onze begraafplaatsen worden goed en respectvol onderhouden en verder uitgebouwd tot 

groene, stille oases van rust en afscheid. 

We hebben hierbij ook specifieke aandacht voor begraafplaatsen voor “sterrenkindjes” 

(overleden kindjes) en “vlinderkindjes” (doodgeboren kindjes). 

 

62. De gemeente neemt een coördinerende rol op in het onderwijslandschap. 

We ondersteunen alle scholen door ze te betrekken bij gemeentelijke projecten zoals de 

aanpak van kinderarmoede. Via een netwerk van vrijwilligers bieden we huiswerkbegeleiding 

en initiaties voor jonge start up-ondernemingen aan. 

We promoten gezinsvriendelijke initiatieven in de scholen, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding 

in de basisscholen om zo kinderen met leerproblemen of uit gezinnen die het wat moeilijker 

hebben een extra duwtje in de rug te geven. 

 

63. We ondersteunen en promoten antipestprogramma’s in de scholen, zoals het KiVa-

antipestprogramma. 

 

64. Het onderwijs heeft de nodige aandacht voor het Nederlands, als onze gemeenschappelijke, 

verbindende taal. Projecten rond thuis- en herkomsttalen ondersteunen we niet. Dat 

betekent niet dat onze leerlingen geen kennis kunnen maken met andere culturen, noch dat 

ze geen andere talen kunnen leren, integendeel. We stimuleren het aanleren van onder 

meer Frans en Engels, ook op jonge leeftijd. 

 

65. We zien erop toe dat het Nederlands de omgangstaal blijft in alle kinderdagverblijven, zowel 

met de kinderen als met de ouders. Op die manier stimuleren we de kinderen én de ouders 

Nederlands te oefenen. Aanvullend organiseren we voorleesmomenten en bezoeken aan de 

bib. 



 

66. De kinderopvang in Sint-Katelijne-Waver is voldoende en kwalitatief. Dit willen we zo 

houden. 

Onze gemeente streeft naar meer occasionele én inclusieve kinderopvang. Ook kinderen met 

een beperking moeten volop kunnen gebruik maken van deze diensten. 

We bekijken of en hoe we bedrijven kunnen aanmoedigen om kinderopvang te organiseren. 

De kinderopvang dient flexibel en betaalbaar te zijn. We houden rekening met gezinnen met 

lagere inkomens, eenoudergezinnen, werkende ouders – zowel tweeverdieners als 

alleenstaanden – en werkzoekenden die in een arbeidstraject stappen. We zoeken creatieve 

oplossingen, maar blijven misbruiken beboeten. 

 

67. We streven naar het combineren van naschoolse opvang en aanbod van sport en cultuur, in 

samenwerking met verenigingen, sportclubs, kunstonderwijs, … 

 

IV. Toekomstgericht 

 

68. N-VA en CD&V voeren een toekomstgericht beleid, met een langetermijnvisie. Daarom zijn 

“kindvriendelijk” en “duurzaam” twee van onze ankerwoorden doorheen het ganse beleid. 

 

69. Sint-Katelijne-Waver is en blijft een landelijke en groene woon- en leefgemeente. Dat 

bewaken we en moet hand in hand gaan met nieuwe woonontwikkeling. 

 

70. We zetten in op de ontwikkeling van onze kernen. Rond de dorpskern van Sint-Katelijne-

Waver willen we nieuwe woonontwikkelingen toelaten, uiteraard met aandacht voor 

mobiliteit en lokale recreatie. Voor het uitwerken van deze visie werken we samen met het 

team van de Vlaamse Bouwmeester, onder meer om bouwdichtheid en bouwhoogte te 

bepalen. 

De bestaande woonuitbreidingsgebieden in de kernen Onze-Lieve-Vrouw-Waver en 

Elzestraat worden zo veel mogelijk herbestemd naar gebieden waar open ruimte en groen 

primeert. Ook voor woonuitbreidingsgebieden tussen de kernen trekken we deze beweging 

door. 

 

71. We ontwikkelen een concept van betaalbaar wonen in eigen streek om starters, 

alleenstaanden en jonge gezinnen aan te moedigen een woning te vinden. Door te werken 

met erfpachtconstructies wordt de grondwaarde van woningen en appartementen niet 

doorgerekend zodat de aankoopprijs wordt gedrukt. Dit kan met gronden van de gemeente, 

maar we willen ook ontwikkelaars bij dit concept betrekken en hieromtrent afspraken 

maken met sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal huurkantoor. Ook via een 

goed grond- en pandenbeleid zorgen we voor betaalbare woningen. 

We kijken ook samen met ontwikkelaars naar nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen 

en co-housing. 

Bij elke nieuwe ontwikkeling gaat er aandacht naar voldoende kwalitatieve en betaalbare 

woningen voor de middenklasse-gezinnen. Het aanbod op de private markt moet versterkt 

worden om middeninkomens aan te trekken en aan onze gemeente te binden. Bij het 

aansnijden van nieuwe woongebieden willen we daar specifiek aandacht voor hebben door 

voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle eengezinswoningen en appartementen te voorzien. 

 

72. We zijn ons bewust van het groot aantal zonevreemde woningen in onze gemeente. We 

zorgen voor een ruimtelijk beleid waarbij deze zonevreemde woningen optimaal worden 

ingebed in het buitengebied van onze gemeente, met voldoende 

ontwikkelingsmogelijkheden maar tegelijkertijd met respect voor de resterende open 

ruimte. 



 

73. We werken een oplossing uit voor het woonontwikkelingsproject Maenhoevevelden. We 

houden rekening met de visie van de Vlaamse overheid, de engagementen uit het verleden, 

de behoeften op de lokale woningmarkt, de leefbaarheid en de wensen en belangen van de 

omliggende buurt. 

 

74. We streven naar een gestage en duurzame groei van sociale woningen in onze gemeente. 

We maken een groeiplan op om het sociale objectief aan woningen, zoals opgelegd door de 

Vlaamse overheid, te behalen. We zorgen daarbij voor een sociale woonmix in de kernen, 

om concentratie te voorkomen. 

De huur van een sociale woning is tijdelijk. We bekijken steeds  of de opstap naar een 

reguliere woning gemaakt kan worden. Dit bevordert de zelfredzaamheid van die mensen en 

zorgt voor een efficiënte doorstroom zodat we plaats maken voor mensen die op dat 

moment echt een sociale woning nodig hebben. 

We passen het toewijzingsreglement voor sociale woningen aan zodat mensen die reeds een 

band hebben met onze gemeente voorrang krijgen. Ook de kennis, of het leren van het 

Nederlands, wordt meegenomen bij het toewijzen van sociale woningen. 

 

75. Zorgbedrijf Rivierenland biedt een gamma aan thuisdiensten dat mensen in staat stelt zo 

lang mogelijk kwalitatief thuis te blijven wonen. We maken afspraken met het Zorgbedrijf 

om die dienstverlening te optimaliseren. 

Er moet een voldoende groot aanbod aan assistentiewoningen zijn. We laten hier volop de 

privémarkt spelen en zullen voor wijken waar het aanbod ondermaats blijft of voor wijken 

waar de prijzen te hoog blijven, extra aanbod creëren vanuit Zorgbedrijf Rivierenland. Binnen 

deze projecten bedden we een lokaal dienstencentrum in. 

 

76. De woonkwaliteit is belangrijk voor het welzijn en de veiligheid van onze inwoners. We 

bewaken deze woonkwaliteit via de verdere uitbouw van de gemeentelijke woonwinkel die 

vraag en aanbod op de woningmarkt op mekaar afstemt, door bemiddeling en controle. 

Indien nodig koppelen we het voorleggen van een conformiteitsattest aan het uitkeren van 

huurwaarborgen bij huurwoningen voor sociaal kwetsbare gezinnen. 

 

77. We zetten in op de verdere ontwikkeling en versterking van meerdere “groene longen” in de 

gemeente.  

Het Waverwoud wordt verder uitgebouwd, zowel kwalitatief als kwantitatief. We willen dit 

niet alleen verder uitbreiden, maar ook toegankelijk, recreatief en educatief houden. 

Indien mogelijk doet de gemeente een aantal strategische aankopen van bestaande bossen 

om het publieke karakter van deze bossen te verzekeren, en om duurzame groene 

verbindingen tussen groen- en bosgebieden tot stand te brengen. 

Bij uitbreiding van bossen in landbouwgebied streven we naar compensatie. 

We werken voor het bosbeleid zo veel mogelijk samen met de beheerders op het terrein, 

zoals Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en de Bosgroep Antwerpen Zuid en met de 

buurgemeenten. Bij de afspraken die we met de beheerders maken primeren de noden van 

de recreatieve gebruikers zoals wandelverenigingen, mountainbikers en ruiters.  

We gaan voor een herwaardering van het park van Borgerstein, zodat dit nog meer ten 

dienste kan staan van onze inwoners. 

 

78. De gemeente geeft het goede voorbeeld en investeert in energiezuinigheid en 

duurzaamheid.  

De straatverlichting wordt verder omgezet naar led-verlichting. 

We bekijken de plaatsing van “city trees” (een slimme installatie van planten, 

regenwateropvang, rustbanken en zonnepanelen, met hetzelfde effect op onze luchtkwaliteit 



als 275 bomen samen) en “smart flowers” (zonnepanelen in de vorm van een bloem, die 

meedraaien met de zon). 

We onderzoeken de oprichting van een (inter)gemeentelijke energiecoöperatie waaraan 

inwoners kunnen participeren voor de productie van duurzame energie op het grondgebied 

van de gemeente. 

 

79. We drijven de strijd tegen sluikstorten en sluikstoken op. Enerzijds zetten we nog meer in op 

sensibilisering door samen te werken met verenigingen, scholen en beheerders van 

bedrijventerreinen. Anderzijds verhogen we de pakkans door verder te investeren in 

overlastcamera’s. 

We behouden de opruimacties in samenwerking met de verenigingen en buurtcomités.  

Via een app die we laten ontwikkelen kunnen onze inwoners snel sluikstort en uitpuilende 

vuilbakjes melden. Dit kanaal kan ook gebruikt worden voor andere meldingen, zoals 

overstroomde rioolputjes, putten in de weg, en dergelijke. 

Organisatoren van evenementen zorgen dat het openbaar domein na festiviteiten er 

opnieuw proper bij ligt. Dit blijft een voorwaarde in de vergunning. Voor evenementen met 

een gemeentelijke uitstraling blijven we zorgen voor ondersteuning door nadien een 

veegwagen langs te sturen. 

We maken de vuilbakken zo veel mogelijk “slimmer”, door ze uit te rusten met sensoren. 

Het vuilbakkenplan (het plan waar de vuilbakken staan en met welke frequentie ze worden 

geledigd) wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 

We behouden het systeem van werkstraffen voor overtreders. 

 

80. We behouden onze huisvuilzakken en schakelen niet over op diftar. 

 

81. Voor ons groenbeheer werken we zo veel mogelijk samen met dienstverleners die inzetten 

op sociale tewerkstelling. We nemen dit op als criterium in onze aanbestedingen. 

Ook duurzaamheid wordt steeds meer een beoordelingscriterium in onze aanbestedingen. 

 

V. Verantwoordelijk bestuurd 

 

82. We blijven veel aandacht hechten aan de stem van onze inwoners, aan informatie en 

participatie. Eén van onze ankerwoorden doorheen het gehele beleid is “participatief”. 

 

83. De kernraden blijven onze halfjaarlijkse vaste afspraak met een kern, waarbij we enerzijds 

de mensen informeren over belangrijke dossiers en anderzijds ook een reële dialoog met 

hen aangaan.  

Daarnaast organiseren we de nodige bewonersvergaderingen rond specifieke thema’s en 

dossiers. 

Ook onze verenigingen kunnen rekenen op een dialoog tussen hen en het gemeentebestuur. 

De adviesraden worden opgewaardeerd tot adviesraden 2.0. 

Onze mandatarissen zijn vlot bereikbaar en leggen reële luisterbereidheid aan de dag. 

 

84. Onze gemeente behaalde recent het label “Kindvriendelijke Gemeente”. We gaan verder op 

dit elan. We vergroten de inspraak van kinderen en jongeren nog meer, zowel bij concrete 

dossiers als structureel. 

We vormen de huidige jeugdraad om tot jeugdwerkraad, waar jeugdbewegingen elkaar 

ontmoeten, ideeën uitwisselen en discussiëren. Daarnaast richten we een jeugdraad op voor 

de “niet-georganiseerde” jeugd vanaf 12 jaar. Verder maken we werk van een 

kindergemeenteraad voor 8- tot 12-jarigen. Om op maat van de kinderen en jongeren te 

communiceren creëren we een hippe kinder-huisstijl, met een eigen mascotte als 

herkenningspunt. 



 

85. Onze burger staat centraal. “Klantvriendelijk” is een van onze ankerwoorden. 

De dienstverlening naar onze burgers wordt nog verder geoptimaliseerd, met onder meer 

een nog uitgebreider digitaal loket, zonder het persoonlijk contact uit het oog te verliezen. 

We zetten verder in op die digitale dienstverlening via een overzichtelijke en 

gebruiksvriendelijke gemeentelijke webstek. We onderzoeken het opzetten van een systeem 

van beveiligde kastjes waarin mensen persoonlijke documenten kunnen ophalen, ook buiten 

de reguliere openingsuren van het gemeentehuis. 

We zetten in op een grote bereikbaarheid van onze gemeentelijke diensten, ook voor 

inwoners zonder computer of met een beperking. 

 

86. We houden ons aan de door Vlaanderen opgelegde voorwaarde van een budget in 

evenwicht op het einde van de bestuursperiode. Maar we willen beter doen en streven elk 

jaar naar een positieve autofinancieringsmarge. We gaan voor een gezond budget met een 

ambitieus investeringsprogramma, dat zich vertaalt in het meerjarenplan. 

De structurele recurrente uitgaven moeten steeds lager zijn dan de recurrente inkomsten. 

We blijven investeren en doen dat doelmatig, in veiligheid, netheid en infrastructuur. 

Opnemen van leningen of andere financieringsvormen doen we enkel als we daarvoor 

voldoende financiële draagkracht hebben. We gaan niet lenen voor exploitatie-uitgaven, 

aflossingen van leningen en rentebetaling. 

 

87. N-VA en CD&V willen hun beleid uitvoeren zonder de belastingen te verhogen. 

Indien er ruimte komt voor een nieuwe belastingverlaging zullen we dit niet nalaten. Maar 

we houden ook de schuldgraad in de gaten, die we verder willen afbouwen. 

We maken een grondige doorlichting van al onze belastingen. Op basis van deze analyse 

kunnen we bepaalde belastingen afschaffen of hervormen. De arrondissementeel ingevoerde 

“afvaltaks” wordt terug ter tafel gebracht op arrondissementeel niveau om te evalueren en 

bij te sturen. 

Op de webstek van de gemeente kunnen inwoners en bedrijven voorstellen doen die 

bijdragen tot een gezond financieel beleid. 

 

88. We bekijken ons patrimonium om te zien wat overbodig is en verkocht dient te worden. 

Deze opbrengsten gebruiken we om investeringen te bekostigen en om een fonds aan te 

leggen voor de stijgende pensioenlasten, niet om exploitatiekosten te betalen. Het is 

evenmin de bedoeling om een ondoordachte uitverkoop te houden van ons gemeentelijk 

patrimonium. 

 

89. We creëren een gunstig ondernemersklimaat door onze bedrijventerreinen optimaal te 

onderhouden, door winkelruimte te voorzien en door onze bedrijfsbelasting te herzien. 

 

90. We streven naar een efficiënte en slanke overheid door in te zetten op digitalisering en 

automatisering. We willen ook meer gebruik maken van externe krachten om 

piekmomenten op te vangen. We stellen ons de vraag of we als gemeente nog alles zelf 

moeten doen. We zien ook heil in samenwerking met andere gemeenten. 

 

91. We bekijken of er een intergemeentelijk initiatief kan worden genomen om een “subsidie-

ambtenaar” aan te stellen. Het is dan ook de bedoeling dat deze medewerker zichzelf terug 

verdient. 

Subsidiëring aan derden koppelen we zo veel mogelijk aan duidelijke en meetbare 

doelstellingen. 

Het aanvragen, toekennen, uitbetalen en opvolgen van subsidies wordt gedigitaliseerd en 

vereenvoudigd. 



 

92. Een moderne en transparante overheid, zoals het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-

Waver, heeft aandacht voor het welbevinden op de werkvloer, voor coachend leiderschap, 

voor levenslang leren en voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

 


