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In deze uitgave vindt u het programma terug van CD&V/Onafhankelijken voor de komende legislatuur. U 
zal merken dat wij de lat hoog leggen. Tijdens de voorbije legislatuur zijn wij er met de ganse ploeg in 
geslaagd de schuldgraad van de gemeente stelselmatig terug te schroeven. Wij willen dezelfde weg blijven 
volgen.  

Het programma van CD&V/Onafhankelijken gaat voor een sociaal warme, ondernemingsvriendelijke, 
ambitieuze, milieubewuste, mobiel bewuste, communicatieve, maar ook financieel gezonde gemeente, 
waar iedereen zich veilig voelt en niemand wordt uitgesloten. Een gemeente waar het goed is om te 
wonen, te werken, te sporten,  te ontspannen, te ondernemen, aan cultuur te doen, onderwijs te volgen en 
gelukkig oud te worden. Waar de ruimte voor wonen, land- en tuinbouw, industrie en ontspanning in 
evenwicht is. Waar voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en privé verkeer op een aangepaste 
infrastructuur kunnen rekenen.   

Wij blijven ambitieus en gaan grote infrastructuurwerken zoals een nieuw woonzorgcentrum, grote  
wegen- en rioleringswerken niet uit de weg. Alleen zal er nu ook weer over gewaakt worden dat de 
gemeentefinanciën niet uit de hand lopen.  Zo blijven ‘zorgzaamheid, veiligheid, duurzaamheid  en 
betaalbaarheid ’ de sleutelwoorden van CD&V en Onafhankelijken. Dit alles met de inspraak van de 
inwoners. 

Wij zijn van mening dat een programma niet kan worden opgesteld op basis van louter enquêtes die vlak 
voor de verkiezingen worden gehouden. Ons programma is het resultaat van een jarenlang luisteren naar 
en werken met de burger tijdens infovergaderingen, buurtborrels, gesprekken op straat, … Het biedt een 
visie op een gezond langetermijnbeleid. Wij kunnen u ook niet de hemel op aarde beloven, maar willen met 
beide voeten op de grond blijven. Niettemin zal u merken dat ons programma punten bevat uit alle 
beleidsdomeinen, waarvan er enkele getuigen van een grote ambitie voor de volgende jaren. 

De voorbije legislatuur werd goede resultaten bereikt op basis van het principe van werken met de tering 
naar de nering. Wij stappen daarom naar u met de vraag het goede rapport van de vorige jaren te 
bevestigen door onze kandidaten de steun te geven in het stemhokje op 14 oktober. 

Eddy Vercammen Martine De Graef 
CD&V Onafhankelijke 
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{Een financieel evenwicht inbegrepen} 

Wanneer onze bestuursploeg deze legislatuur de schuldenlast met 57% liet dalen (van 26,5 miljoen euro in 
2007 naar 15 miljoen euro eind 2012), willen wij ook volgende legislatuur een financieel evenwichtig beleid 
voeren. 

De personeels-, werkings- en investeringskosten zullen aangewend worden in functie van de schuldenlast. 
Het is de betrachting de schuldenlast onder controle te houden zonder een belastingverhoging te moeten 
doorvoeren. 

We gaan alleen nieuwe en financieel haalbare projecten opstarten met ondersteuning van de hogere 
overheden. 

{Gemeentelijke dienstverlening inbegrepen} 
De belofte die onze bestuurders tijdens deze legislatuur maakten om als CD&V/Onafhankelijken-ploeg voor 
100% ter beschikking te staan van de bevolking, hebben we zeker waargemaakt. In ons goed rapport kon 
iedereen lezen, dat onze verkozenen voor 98 % aanwezig waren op de gemeenteraden. Hetzelfde 
engagement vragen wij aan onze nieuwe ploeg. 

Via overleg- en infovergaderingen willen wij onze burgers een duidelijke stem geven in het uitstippelen van 
een beleid in HUN gemeente. Een goede communicatie tussen inwoners en bestuurders is dan ook van 
fundamenteel belang. 

Moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, websites, e-loketten en dergelijke willen wij 
verder optimaliseren. Deze nieuwe informatievormen zullen een belangrijke plaats krijgen in ons beleid 
zonder echter de klassieke communicatie (maandelijks een verzorgd “UW GEMEENTE”) te verminderen. 

De werking van het gemeenteapparaat zal geëvalueerd worden om daar waar mogelijk de doorlooptijden 
van documenten te verkorten. 

De gemeentelijke diensten en het OCMW moeten streven naar een intensievere samenwerking, vooral op 
het gebied van administratie, financiën en communicatie.  

We zullen verder werken aan de pensioenkloof tussen contractuelen en statutairen via de tweede 
pensioenpijler. 

 

  

Eddy Vercammen (lijsttrekker) en Rik Cruyplants (16de plaats): 
De gemeentelijke dienstverlening wordt heel positief beoordeeld, er moet onderzocht 
worden hoe sommige documenten nog sneller afgeleverd kunnen worden. 
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Een sociaal beleid zorgt voor een warme gemeente waar iedereen mee is en er geen uitgesloten groepen 
zijn. Als bestuur moeten we meewerken aan de zorg voor hen die dit nodig hebben. Iedereen moet mee 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven van elke dag. Lokale verenigingen en vrijwilligers spelen 
hierin een belangrijke rol. Als sociale partij willen we hierin partners bijeenbrengen, ermee overleggen, ze 
ondersteunen en hen zelf initiatieven laten nemen. 

{Senioren inbegrepen} 
Met een inclusief beleid willen wij ervoor zorgen, dat senioren nergens van worden uitgesloten. Wij willen 
dat elke senior kan participeren aan de samenleving door te investeren in verenigingen en door ouderen de 
mogelijkheid te bieden gehoord te worden. Onder meer de seniorenraad is daarvoor een dankbaar middel. 

Wij willen nog meer aandacht besteden aan de mogelijkheid om levenslang zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Daarnaast willen we ook onderzoeken of het mogelijk is om meer seniorenflats te bouwen in de 
verschillende woonkernen. Zo zou bijvoorbeeld de oude gemeenteschool in het Centrum, thans gebruikt 
door de politie, omgevormd kunnen worden tot seniorenflats. 

Uiteraard blijven we de mantelzorgers ondersteunen. We gaan een nieuw woonzorgcentrum bouwen 
waarin we ook ruimte willen voorzien voor dagopvang en kortverblijf. 

We zijn voor een dynamisch ouderenbeleid en erkennen de meerwaarde van de ouderen. Via de 
samenlevingsconsulent wensen we tal van zaken te organiseren waaronder de seniorenreis en de dag van 
de senior. We denken ook aan een seniorenbeurs, een dag van de woonzorgcentra en een seniorengids. 
We hebben aandacht voor de financiële ondersteuning en wensen het reglement op de gemeentelijke 
toelage voor ouderen te herbekijken. Het Zilverboek en andere initiatieven zullen als werkdocument 
gebruikt worden om het seniorenbeleid verder uit te werken. 

 
{Een woonzorgbeleid inbegrepen} 

Zorgwonen moet gestimuleerd worden. Dit betekent ruimte en mogelijkheden voor assistentiewoningen, 
aanleunflats, aangepast wonen en kleinere woningen. We blijven het sociaal verhuurkantoor ondersteunen 
en via de woonwinkel geven we informatie over levenslang wonen. Noodwoningen of doorschuifwoningen 
blijven beschikbaar ingeval van ernstige problemen (brand, ramp, …). 

Rezi Devriendt (23ste plaats) en Agnes Notelé (25ste plaats): 
Naast meer aandacht voor het levenslang zelfstandig thuis wonen, moet ook de mogelijkheid 
onderzocht worden om seniorenflats te bouwen in de verschillende woonkernen. 
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{Onze jongste inwoners inbegrepen} 
Officiële cijfers hebben aangetoond, dat onze gemeente zeer goed scoort op het gebied van kinderopvang. 
Buitenschoolse opvang vormt voor vele gezinnen een noodzakelijke aanvulling op de combinatie gezin-
arbeid. 

Naast het gemeentelijke toezicht op de beschikbaarheid van kwalitatieve lokale opvang, willen we via het 
lokaal Overleg Kinderopvang een overleg organiseren tussen enerzijds de betrokken actoren inzake 
kinderopvang en anderzijds de aangrenzende welzijns- en andere domeinen. Wanneer privaat initiatief 
ontbreekt, willen we het voortouw nemen om opvangnetwerken tot stand te brengen.  

Verder willen we de mogelijkheid onderzoeken om flexibele kinderopvang te organiseren. Kinderopvang en 
arbeidstijden evolueren en moeten te allen tijde aan nieuwe  noden aangepast kunnen worden. 

Voor ons is ook de opvoedingsondersteuning van belang. We wensen verder te blijven samenwerken met 
de opvoedingswinkel te Mechelen, het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), de scholen en de 
provinciale overheid. 

{Personen met een handicap inbegrepen} 
Voor personen met een handicap wensen we een centraal aanspreekpunt in het OCMW. Het gemeentelijk 
meldpunt voor alle problemen blijft behouden. 

We gaan de inventaris van gevaarlijke oversteken en hindernissen actualiseren om ze bij prioriteit te 
verhelpen. Daarnaast hebben we blijvend aandacht voor toegankelijkheid. 

We wensen onze ver doorgedreven samenwerking met het Centrum voor Toegankelijkheid van de 
provincie verder te zetten.  

We zetten sportclubs aan tot geïntegreerd sporten en stimuleren de gehandicaptensportwerking. 

We voorzien aangepaste activiteiten, ingericht door onze sportdienst. De samenwerking met de 
groendienst van Borgerstein blijft behouden. 

{Vreemdelingen inbegrepen} 
We willen een programma opstarten om mensen van een andere origine die definitief of tijdelijk in onze 
gemeente wonen, beter te helpen integreren. 

{Een gezonde gemeente inbegrepen} 
Een gezonde gemeente met gezonde inwoners heeft een aantal troeven in de hand. Uiteraard kan de 
gemeente niet zelf de inwoners gezond maken of houden. We kunnen wel bijdragen tot een goed 
preventief gezondheidsbeleid en de inwoners sensibiliseren. Campagnes rond borst- en 
baarmoederhalskanker, valpreventie (blijf op eigen benen staan of BOEBS), ‘meer pret zonder sigaret’, 
‘Fruit op School’ zijn daar enkele voorbeelden van. Een gezonde gemeente, niet alleen financieel! 

{OCMW: misbruik van onze sociale voorzieningen 
niet inbegrepen!} 

• Lokaal sociaal beleidsplan 
Het OCMW heeft een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijnsbeleid. Het OCMW 
is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan. Daarin staan de 
maatregelen die voor meerdere doelgroepen van toepassing zijn: ouderen, zieken, personen met een 
handicap, armen, werkzoekenden, kinderen en sociaal zwakkeren. Dit kan maar tot stand komen door 
participatie van de bevolking met de sociale partners en welzijnsorganisaties. 

• Woonzorgcentrum 
De dagprijs voor bewoners in het woonzorgcentrum moet een eerlijke, verantwoorde, maar vooral 
haalbare prijs zijn voor een gemiddeld inkomen of pensioen. 
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• Armoede 
Het opmaken van een armoedebarometer is noodzakelijk. Op die manier kunnen het OCMW en de 
gemeente samen met armoedeverenigingen de evoluties op het grondgebied van de gemeente volgen. 
Er moet gebruik gemaakt worden van budgetstandaarden die toegepast worden op alle groepen. 
Schuldpreventie en bemiddeling blijven onze aandacht krijgen. 

• Thuiszorg 
Het handhaven van de zelfstandigheid van ouderen en personen met een handicap in hun vertrouwde 
omgeving is belangrijk. Het recent oprichten van een boodschappendienst en klusjesdienst is positief, 
maar moet blijvend opgevolgd worden indien er nieuwe noden ontstaan. De zelfredzaamheid moeten 
we blijven bevorderen. Gezinshulp, poetsdienst, mantelzorgpremie en warme maaltijden aan huis 
helpen daarbij. Er moet gebruik gemaakt worden van de subsidies van de provincie en de Vlaamse 
overheid voor levenslang en aangepast thuis wonen. 
We willen initiatieven die eenzame mensen uit hun isolement halen, ondersteunen. Een dorps- of 
sociaal restaurant is hiervoor een van de mogelijkheden. 

 

 
 
Als bestuur willen we ook ons steentje bijdragen voor de problematiek in het Zuiden. Met het beperkte 
budget blijven we 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, werken we een plan uit waarbij we de 
degelijkheid van een project zullen toetsen. De millenniumdoelstellingen vormen een leidraad om 
aanvragen te evalueren. Zo willen we ons steentje bijdragen om ze te behalen. 

  

Paul Van Rompaey (7de plaats) en Ilse Spittaels (18de plaats): 
De zelfredzaamheid van ouderen moeten we blijven bevorderen met behulp van gezinshulp,  
de poetsdienst, mantelzorgpremie en warme maaltijden aan huis. 
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{Ruimte om te wonen, te ondernemen  

en te ontspannen inbegrepen} 
Op een beperkte oppervlakte moeten we kunnen wonen, werken en ondernemen, ons ontspannen en 
verplaatsen. Schaarse ruimte noopt tot een creatief en doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid.  De omgeving 
heeft ook een belangrijke impact op het welzijn van de mensen. Een ruimtelijke ordening waar 
rechtszekerheid heerst en waar er een evenwicht gevonden kan worden door afspraken tussen de vele 
ruimtegebruikers en ruimtebehoefte, zal ons streefdoel zijn. 

Deze evenwichtsoefening moeten we de volgende legislatuur maken. Door verschillende 
planningsprocessen van het hoger niveau (doortrekking R6, ontwikkeling Veiling-zuid, regionaal ziekenhuis) 
dienen we ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te herzien. Tijdens dit proces kunnen  nieuwe 
opportuniteiten onderzocht worden (herinrichting dorpskernen, stationsomgeving ,…) en kunnen 
oplossingen gezocht worden voor verloren gegane evenwichten (open ruimte, recreatie, groen). Dit proces 
zal in nauw overleg gebeuren met de bevolking door actieve participatie. 

We streven naar maximale rechtszekerheid voor eigenaars van gebouwen en gronden. Na de 
rechtszekerheid die werd gegeven aan bijna 1.000 zonevreemde woningen, maken we nu werk van de 
zonevreemde activiteiten en zonevreemde recreatie. 

Wij hechten veel belang aan een goede, evenwichtige samenstelling van de Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening (GECORO).  

We streven naar een autonoom vergunningenbeleid. Dit vormt tevens de basis voor een autonoom 
handhavingsbeleid, gestoeld op vooral preventieve maatregelen. 

{Land- en tuinbouw inbegrepen} 
Er is grondig onderzoek gebeurd naar de land- en tuinbouwactiviteiten in onze gemeente. Hieruit is 
gebleken dat mega-glastuinbouwzones in onze gemeente niet mogelijk zijn. Dit wil echter niet zeggen, dat 
deze sector aan zijn lot moet worden overgelaten. We willen een oplossing zoeken om de verdere 
versnippering van het agrarisch gebied tegen te gaan, zodat de land- en tuinbouwers hun gronden 
optimaler kunnen gebruiken. De bestaande bedrijven moeten kunnen uitbreiden om alzo tot een betere 
bedrijfsvoering te komen en hun bestaanszekerheid te behouden. 

{Wonen inbegrepen} 
 

 
 

Annita Van der Auwera (10de plaats) en Guido Op de Beeck (15de plaats): 
Het dossier Hogevelden van de Duffelse volkswoningen moeten we nauwlettend van nabij 
blijven opvolgen. 
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Iedereen heeft recht op een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, 
tegen een betaalbare prijs. Wij willen de regisseursrol van het lokaal woonbeleid stevig in handen nemen. 
Dit jaar nog werd het eerste woonplan goedgekeurd. Het vormt de basis voor het woonbeleid. Dit 
woonplan bevat verschillende uitdagingen welke we zullen aanpakken zoals 
• wonen voor allen (woningen aangepast aan de bevolkingsprognose); 
• kwaliteitsvolle woningen (veilig en gezond wonen, aangepast wonen); 
• betaalbare woningen(goede mix tussen gewone, bescheiden en sociale woningen);  
• wonen in een aangename, groene omgeving waar voldoende ondersteunende diensten zijn. 
Concreet denken we aan subsidies ter ondersteuning van levenslang en aanpasbaar thuis wonen. 

De woonwinkel werd opgericht en is een echt succes! Je kan er terecht met al je vragen over wonen in de 
ruimste zin van het woord. We zullen dit verder uitbouwen en ondersteunen. 

Wij willen initiatieven nemen om het “bindend sociaal objectief” te halen. Dit wil zeggen dat we werk 
blijven maken  van bijkomende sociale of betaalbare woningen zoals in het binnengebied IJzerenveld en 
hoek Dreefvelden-Mechelsesteenweg (zowel huurwoningen als koopwoningen). Dit zal gebeuren in 
samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. 

We ondersteunen nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen, zorgwonen en assistentiewoningen. 

Sociale woningbouw en de sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen onze bijzondere aandacht. Zo zullen 
wij het dossier Hogevelden nauwlettend blijven volgen.  

Wij willen, na grondig onderzoek, het project Maenhoevevelden uitvoeren met grote zorg voor het 
evenwicht tussen wonen, groen, water, mobiliteit en omgeving. Hierbij denken we ook zeker aan de school 
Dijkstein. Terugkoppeling met de omwonenden maakt hiervan een essentieel onderdeel uit. 

 
{Milieu en duurzame ontwikkeling inbegrepen} 

We willen ernaar streven om milieu en duurzaamheid te integreren in alle gemeentelijke diensten. Een 
bestuur moet haar voorbeeldfunctie inzake milieu en duurzame ontwikkeling doordacht en op 
verantwoorde manier opnemen. We willen onze burgers en doelgroepen zoals scholen, verenigingen en 
bedrijven nog verder aanzetten tot duurzaam gedrag en levensstijl. Dit zal enerzijds gebeuren door de 
burgers maximaal te informeren en sensibiliseren, anderzijds door het voorzien van financiële stimulansen 
of beloningen. 

Eén van de belangrijkste punten is de aanpak van ALLE vormen van hinder. Hierbij praten we over 
sluikstorten, sluikstoken, hondenpoep, wildplassen, bevuilen van het openbaar domein. Om dit aan te 
pakken willen we gebruik maken van het gemeentelijke administratief sanctierecht (GAS) enerzijds, 
anderzijds willen we de burger en doelgroepen zelf aanzetten tot actie en hen hiervoor een financiële 
injectie geven (bijvoorbeeld via de zwerfvuilactie). 

Martine De Graef (2de plaats) en Marcel Cuylaerts (24ste plaats): 
Door het dossier Maenhoevevelden zelf in handen te nemen, creëren we de mogelijkheid om 
maximaal in te zetten op kwaliteit en leefbaarheid van deze buurt. 
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We streven ernaar om de hoeveelheid restafval te verminderen;  hierbij zullen we gebruik blijven maken 
van de grijze huisvuilzak. 

Het containerpark wordt heringericht, zodat de bezoeker efficiënter zijn afval kwijt raakt en het bezoek 
vlotter verloopt. Groenafval blijft gratis! We vragen om de aanvoerbeperking van 1 m³ te versoepelen. 

De water- en luchtkwaliteit moeten nauwlettend opgevolgd worden met behulp van wetenschappelijk 
onderzoek. 

Wij willen zeker de talrijke vrijwilligers niet vergeten die zich inzetten voor ons milieu. Hierbij denken we 
aan de compostmeesters (infosessies aan scholen), buurtbewoners en stuurgroep van het bos Verloren 
Hoek (onderhoud bos + aanleg speelbos), Hondsbossen (onderhoud bos), Spoorwegzaten (onderhoud 
beplanting), leden milieuraad (haagplantactie, kippenactie),… .  Zij zullen op onze steun kunnen blijven 
rekenen. 

Met de invoering van het boscompensatiereglement werd een halt toegeroepen aan het verdwijnen van 
groen in onze gemeente. We wensen dit beleid verder te zetten. 

Door de opmaak van beheersplannen willen we een visie ontwikkelen voor het beheer  van onze groene 
ruimten (o.a. het St.-Michielspark, de spoorwegzaten, de Vrouwvlietvallei, het bos Verloren Hoek en de 
Hondsbossen). Deze opmaak gebeurt in samenwerking met vrijwilligers en burgers. 

We ondersteunen het milieubeleidsplan en werken actief mee om de beoogde doelstellingen te halen. 

We willen initiatieven blijven nemen om via samenaankoop milieuvriendelijke acties te ondersteunen. Op 
deze manier kunnen we de burgers de laagste prijs-kwaliteit garanderen. 

Baangrachten moeten in orde zijn. Het ruimen ervan zal verbeterd worden door een nauwere 
samenwerking met HidroRio. 

 

  

Bert De Keyser (4de plaats) en Lizzy Pollaert (13de plaats): 
Het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals aardgas moet verder gepromoot worden, 
ook voor privévervoer. 
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{Verkeersveiligheid inbegrepen} 
Na 32 jaar is de doortrekking van de R6 tot de Putsesteenweg een feit. De milderende maatregelen moeten 
worden uitgevoerd zoals voorzien. De nieuw geplande sites zoals Maanhoevevelden, Veiling- Zuid,  Sint-
Maartenziekenhuis… hebben een grote invloed op de mobiliteit en moeten daarom mee opgenomen  
worden in een vernieuwd mobiliteitsplan. In alle kernen willen we het zwaar verkeer weren op uitzondering 
van het plaatselijk verkeer. 

Er moet een charter worden opgemaakt, dat de principes van onder meer het vademecum voor fietspaden 
respecteert en duidelijk rekening houdt met het minder-hinderprincipe en met maatregelen die 
geluidsoverlast tegengaan. 

Wij willen daarbij werk maken van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privéwagen). 
Via een sensibilisatiecampagne willen we iedereen erbij betrekken. 

Stappen 
De voetpaden dienen degelijk te zijn  en aangepast voor rolstoelgebruikers of gehandicapten. Vrij liggende 
fietspaden en trage wegen worden ingeschakeld voor voetgangers. Hinder bij werken aan de 
nutsvoorzieningen of wegen moeten reglementair bewegwijzerd worden en binnen de kortste tijd in een 
degelijke staat hersteld worden. 

Trappen (fietsen) 
Er wordt werk gemaakt van de verdere uitbouw van alternatieve fietspaden (Hoogstraat - Dijk, Veiling- 
Zuid, fiets-o-strade, …) om een fietspadennetwerk te creëren. Dit moet een geheel van veilige fietspaden 
voor schoolroutes als voor recreatieve fietsers vormen.  Bij wegen zonder fietspaden  en met zwaar vervoer 
worden fietspaden gepland (o.m. Kempenarestraat, Slameuterstraat, … ). Gevaarlijke kruispunten van 
fietspaden met wegen met veel en/of zwaar verkeer worden op een specifieke manier beveiligd 
(Stationsstraat - Pleinstraat, Wilsonstraat - Muilshoek, …).  

 
Openbaar vervoer 
Het Station moet de draaischijf worden van het Openbaar vervoer (zie schets en tekst in kader). Een 
degelijke verbinding tussen Walem, Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver dient te worden 
onderzocht.  Verder is een busverbinding door de industriezones Veiling-Zuid, Heisbroekweg en Frugro naar 
Duffel  gewenst. Wij blijven een busverbinding tussen Onze-Lieve-Vrouw-Waver en het Imelda ziekenhuis 
eisen. De nieuwe dienstregeling moet na zes maanden het voorwerp uitmaken van een bevraging van de 
bevolking en worden geëvalueerd. Wij willen  deze bevraging voor uitvoering met  De Lijn bespreken. In de 
nabijheid van bushokjes van de Lijn moeten fietsstallingen worden voorzien. 

Jan Van Asch (5de plaats), Ward Liekens (11de plaats) en Hilde Van de Werf (26ste plaats): 
Er moet een fietspadennetwerk gecreëerd worden dat een geheel van veilige schoolroutes 
vormt  voor onze jeugd. 
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perron 1 

perron 2en 3 

perron 4 

Toegang tot perron 2en 3 

Met de Lijn willen we verdere afspraken maken, zodat onze schoolgaande jongeren, werkende 
dorpsgenoten en 60-plussers aan verminderde tarieven blijvend gebruik kunnen maken van de Lijnbus. 
Waar het openbaar vervoer niet kan voldoen, wordt promotie gemaakt voor de Provinciale Rolkar voor 
gehandicapten. Een andere vorm van individueel vervoer is de Minder Mobiele Centrale die wij verder 
wensen te ondersteunen. 

Privéwagen 
We willen het doorgaand verkeer in de kernen ontmoedigen ten voordele van het bestemmingsverkeer. 
We moeten streven naar een eenduidige bewegwijzering en signalisatie over het ganse grondgebied. De 
dubbele aanduiding van 50 km/u door de borden van bebouwde kom en zone 50 moet vermeden worden. 
De zone 30 moet goed herkenbaar aangeduid worden en zo ingericht, dat  deze snelheid moeilijk kan 
overschreden worden. Zij moet echter dienen om de leefbaarheid van woonkernen en de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker o.a. in de schoolomgeving te bevorderen. Andere wegen dienen ingericht te worden 
voor doorstroomverkeer waar de snelheid beperkt wordt tot 70 km per uur.  

Masterplan voor de stationsomgeving: een geïntegreerde 
visie op de toekomst 
Wij zien in de Stationsomgeving de ideale plaats waar al de hiervoor genoemde verkeersstromen 
samenkomen.  Een degelijk gecommuniceerd masterplan in samenwerking met NMBS, De Lijn, trein-tram-
bus-gebruiker, de provincie en onze gemeente dringt zich daarbij op. 

Als basis voor dit masterplan kan ons volgend voorstel gebruikt worden: 
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De stationsomgeving moet een kruispunt worden waar voetgangers (gemeentelijke bevoegdheid), 
fietsers (zowel gemeentelijke als provinciale bevoegdheid, fiets-o-strade), openbaar vervoer (NMBS en 
De Lijn) en autoverkeer (privé) elkaar vinden. Bovenstaande schets is een voorstel om een oplossing te 
bieden aan de gevaarlijke situaties in de omgeving van de Stationsberg.  

Ons voorstel omvat een verbreding van de Stationsberg. Dit zou mogelijk zijn door de hellingen van de 
berg steiler te maken met damplanken of een muur. Hierdoor creëert men de mogelijkheid om het 
wegprofiel te verbreden en een degelijk voet- en fietspad aan beide kanten te realiseren. De 
Clemenceaustraat wordt onder de Stationsberg doorgetrokken en geeft verbinding met een nieuw aan 
te leggen grote parking ten westen van de spoorweg. Hier kan een degelijke bushalte worden 
voorzien. Onder de sporen wordt een brede tunnel aangelegd die toegang verschaft tot de middelste 
perrons, ook voor gehandicapten.  De huidige toegang tot de perrons via de trappen kan dan worden 
afgeschaft. De fiets-o-strade kan over deze tunnel lopen of erop aansluiten. Met de afbraak van de 
toegangstrappen naar de perrons achter het station kan de fiets-o-strade zonder gevaar rechtstreeks 
aansluiten op de Spoorweglei.  

{R6: flankerende maatregelen inbegrepen} 
Met de toekomstige openstelling van de R6 wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in de 
verkeersinfrastructuur van Sint-Katelijne-Waver. Grote verkeersstromen zullen aangetrokken worden naar 
de R6. Vanaf de Mechelsesteenweg zijn slechts 2 rijstroken beschikbaar. Wij wensen dat volgende 
flankerende maatregelen worden genomen:  
• De rijwegverharding is van het type SMA, een geluiddempend wegdek (voorzien in het bestek). 
• De snelheid wordt beperkt tot 70 km. per uur. 
• Geluidsmetingen bepalen waar geluidsschermen komen. 
• De Berlaarbaan wordt overgedragen aan de Vlaamse overheid, die de inrichting tot zich neemt. 

Specifieke aandacht dient gegeven aan de inrichting van de doortocht van Hagelstein (school, parochie, 
politiekantoor…). 

{Wegvernieuwingen inbegrepen} 
Gekoppeld aan de geplande rioleringswerken willen wij het wegdek aanpassen in functie van de aanwezige 
bebouwing. Hieronder vindt u de door HidroRio reeds in de planning opgenomen werken voor riolering met 
het vermoedelijk startjaar: 
• Lange Zandstraat – Kalkoenstraat – Heidestraat, uitvoering 2013 
• Groenstraat – Zorgvliet, uitvoering 2013 
• Voorste gedeelte Stationstraat tot Fortsesteenweg, uitvoering 2014 
• Beukendreef – Netestraat – Fermerijstraat, uitvoering 2014 
• Schrans – Kruisweglei – Dijk, uitvoering 2015 
• Wilsonstraat, uitvoering 2015 
• Leemstraat – Ijzersteinlei – Kegelslei – Hoogstraat, uitvoering 2015 
• Molenstraat vooraan – Molenlei – Dorp, uitvoering 2016 
• Molenstraat – Waversesteenweg (Putte), uitvoering 2016 
• Zonstraat – Heidijk – Bredeheide – Kempenarestraat, uitvoering 2017 
• Heivelden – Heiken – Rozenlaan, uitvoering 2017 
• Bosstraat – Berlaarbaan, uitvoering 2018.  
 

In functie van de haalbaarheid - zowel financieel als technisch – zal HidroRio trachten deze timing aan te 
houden. Wij zullen bij de aanleg van de riolering steeds de wegeninfrastructuur aanpassen aan de 
noodwendigheid ter plaatse, steeds in samenspraak met de bewoners. 
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Andere werken worden door de gemeente gepland: 
• Aanpassing van het kruispunt Leliestraat – Berlaarbaan – Wolvenstraat. 
• Aanpassingen kruispunt Bosstraat – Berlaarbaan (i.f.v. fietsers  en voetgangers). 
• Herinrichting Hoogstraat en Waverstraat. 
• Herinrichting kruispunt Mechelsesteenweg – Zandstraat. 
• Herinrichting kruispunt Bergstraat – Slameuterstraat. 

{Dorpskernen inbegrepen} 
Wij willen een studie laten uitvoeren voor de herinrichting van de dorpskernen Waver, Elzestraat  en het 
Centrum met inbegrip van een evaluatie en aanpassing van het parkeerbeleid in deze kernen. In het 
Centrum zou de verkeersdoorstroming rond de Markt sterk kunnen vereenvoudigd worden door toepassing 
van het rondepuntprincipe (voorrang voor wie rond de Markt rijdt). 

{Veiling-Zuid inbegrepen} 
De toegang van het industriegebied Veiling-Zuid zal uitsluitend gebeuren vanaf een rond punt ter hoogte 
van Mussepi, met een tunnel voor het huidige vrij liggende fietspad. Een vrij liggend fietspad zal de 
Mechelsesteenweg door Veiling-Zuid loodsen tot het bestaande fietspad Centrum - Elzestraat -
Nieuwendijk. Hier zal ook een visie worden ontwikkeld over de Heisbroekweg (doortrekking fietspad 
Fortsesteenweg - Drevendaal, kruispunt Drevendaal - Heisbroekweg…). Het fietspad langs Strijbroek wordt 
verplaatst naar de overzijde, kant Frugro. 

 

{Cultuur inbegrepen} 
Cultuur brengt mensen samen, ontspant en doet ontdekken. Cultuur zorgt voor een bruisende gemeente 
met een gevarieerd aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten waarbinnen vrijwilligers zich 
engageren en elkaar ontmoeten en versterken. 

De verenigingen met hun talrijke vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. De gemeente moet hierin 
een actieve en duidelijke, maar vooral aanvullende rol vervullen. 

De ondersteuning van het verenigingsleven op financieel, materieel, logistiek en publicitair vlak wordt zo 
goed mogelijk uitgebouwd. Zo kan de invoer op de gemeentelijke webstek vereenvoudigd worden en 
kunnen verenigingen nog beter gestimuleerd worden om aankondigingen te doen in onze gemeente. De 
cultuurraad en cultuurdienst kunnen hen hierin begeleiden. Het gemeentebestuur organiseert, al dan niet 
in samenwerking met de cultuurraad, zelf welbepaalde en kwaliteitsvolle culturele activiteiten die omwille 
van de grootte of het aanvullend karakter niet door andere initiatiefnemers worden georganiseerd. We 
willen het bestaande aanbod verder verfijnen en nieuwe initiatieven aanmoedigen. Het gemeentelijk 

Annie Van Dessel (14de plaats) en Willy Van Looy (27ste plaats, lijstduwer): 
Bij de heraanleg van de Stationsstraat moeten definitieve maatregelen genomen worden 
om de verkeersveiligheid te verbeteren  
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cultuurbeleid wordt mee door de verenigingen en individuele geïnteresseerden uitgewerkt. Via inspraak en 
overleg moet een bruisend en gevarieerd sociocultureel aanbod op maat van alle Katelijnenaars en 
Waveraars beoogd worden. Dit kan door een brede bevraging onder de verenigingen te houden en open 
cultuurraden te organiseren. Het verenigingsaanbod moet meer naar nieuwe inwoners gepromoot worden, 
bijvoorbeeld door hen een folder met info over het aanbod van verenigingen, cultuurraad en cultuurdienst 
aan te bieden.  Via een vrijetijdsbeurs kunnen verenigingen zich ook beter bij het brede publiek kenbaar 
maken 

Individuele kunstenaars verdienen erkenning en aanmoediging. Zo kan de gemeente hen in de kijker zetten 
door tentoonstellingen in het Sint-Michielskasteel en het gemeentehuis of door hen een podium te geven 
in het gemeenschapscentrum. 

Het restauratiedossier voor het Sint-Michielskasteel werd ingediend en wacht nu op de subsidies van de 
Vlaamse overheid. Het gebruik van het Sint-Michielskasteel en het raadhuis door het verenigingsleven 
wordt verder aangemoedigd. Deze infrastructuur wordt samen met de cryptezaal van het 
Ursulineninstituut uitgebouwd om te voldoen aan de vereisten van het cultuurdecreet. Indien er voldoende 
financiële ruimte vrijkomt, zal een centrale podiuminfrastructuur gerealiseerd worden, zodat het huidige 
tekort aan culturele infrastructuur in het Centrum opgelost wordt. In Pasbrug-Nieuwendijk zal de geplande 
polyvalente turnzaal van Dijkstein ook voor verenigingen ter beschikking gesteld worden. 

Net zoals voor sport- en jeugdverenigingen moeten cultuurverenigingen met een eigen infrastructuur op 
gemeentelijke ‘lokalensubsidies’ kunnen rekenen. 

Het werken met vrijwilligers wordt voortgezet en verder aangemoedigd en ondersteund. Zo kan een 
jaarlijkse Dag van de Vrijwilliger georganiseerd worden. Wij willen jongeren ook meer aanzetten tot 
deelname aan socioculturele activiteiten. Individuele kunstenaars verdienen erkenning en aanmoediging.  

De nauwe samenwerking tussen de cultuurdienst en de bibliotheek wordt voortgezet. Verenigingen kunnen 
met al hun vragen over het organiseren van activiteiten op de cultuurdienst terecht. Wij besteden ook 
meer aandacht aan de Nederlandse taal en de Vlaamse volkscultuur. Het Gemeentelijk 
Documentatiecentrum Marcel Dillen en het schoolmuseum worden verder ontsloten. 

{Bibliotheek inbegrepen} 
Naast het gemeenschapscentrum is de bibliotheek een belangrijke pijler in het gemeentelijk culturele 
aanbod. De hoofdbibliotheek moet verder versterkt worden en de filialen blijven een belangrijke rol als 
informatie- en ontmoetingsplaats in de woonkernen spelen. Voor de filialen is een extra rol voor de scholen 
weggelegd. De bibliotheek zorgt ervoor dat haar collectie steeds actueel en kwalitatief hoogstaand is. Zij zal 
dit doen in samenspraak met de leners, die steeds via een digitaal formulier hun aankoopsuggesties aan de 
bibliotheek kunnen laten weten. 

De bibliotheek dient zich te profileren als informatiecentrum waar de inwoners van onze gemeente met 
hun vragen terecht kunnen. De bib moet hierbij op de nieuwste ICT-ontwikkelingen inspelen. 

De bibliotheek intensifieert de samenwerking met het Gemeentelijke Documentatiecentrum, waarbij ze 
haar leners laat kennis maken met de verschillende facetten van het documentatiecentrum en het centrum 
de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier in contact te komen met een groot deel van de 
bevolking van onze gemeente. 

De bibliotheek moet een aangename en gezellige plek zijn waar men lees- en/of informatiecultuur kan 
opdoen en waar leesplezier aanwezig is. 

Het gebruik van het leescafé en de leestuin moet verder gestimuleerd worden. De boekbedeling aan huis 
voor mindermobielen moet verder uitgebreid worden. 

De bibliotheek organiseert voor alle leeftijden diverse uitbreidingsactiviteiten, met als doel de lees- en/of 
informatiecultuur te bevorderen, bijvoorbeeld de Gedichtendag, pianomanie, kinder- en jeugdjury, 
auteurslezingen, leesnamiddagen voor kinderen,... . Hiervoor werkt de bibliotheek nauw samen met de 
cultuurdienst, maar ook met andere externe organisaties als: het conservatorium, de scholen, Stichting 
Lezen, Vorming Plus, VTB Kultuur, Davidsfonds,… 
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{Erfgoed inbegrepen} 
Ons historisch erfgoed bepaalt in belangrijke mate het gezicht en de eigenheid van onze gemeente. Het 
geeft aan Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver een eigen gemeentelijke identiteit. Daarom 
besteden wij de nodige aandacht aan het behoud van ons rijk patrimonium en landschapselementen. 

Een dynamische erfgoedraad adviseert de gemeente over alle erfgoedaspecten. 

De Beeldbank Sint-Katelijne-Waver, raadpleegbaar op het internet, wordt verder aangevuld. 

De inwoners worden verder bewust gemaakt van de diversiteit en de waarde van het gemeentelijke 
erfgoed en van de noodzaak van het behoud. 

De nadruk moet zowel op het materiële als het immateriële erfgoed liggen. 

{Toerisme inbegrepen} 
Het koesteren van het historisch erfgoed, een 
positieve uitstraling, de promotie van de 
gemeente, de ondersteuning van de middenstand 
zorgen er mee voor, dat inwoners trots kunnen zijn 
op onze gemeente. Toerisme speelt hierin een 
belangrijke rol, want het schept zowel kansen voor 
toeristen als voor eigen inwoners. Het 
economische belang van toerisme wordt hierbij al 
te vaak onderschat. 

De voorbije bestuursperiode bouwde de gemeente 
een volwaardige toeristische dienst uit: “Toerisme 
Sint-Katelijne-Waver”. Deze dienst laat zowel 
toeristen als eigen inwoners kennis maken en 
genieten van ons boeiend groente- en 
erfgoedverhaal. 

De balie die in het groentemuseum ’t Grom 
gevestigd is, mocht heel wat toeristen en 
recreanten uit eigen gemeente ontvangen en 
informeren over de talrijke interessante 
bezienswaardigheden in onze gemeente. De 
dagarrangementen voor groepen worden verder 
uitgewerkt. Hier kunnen groepen kennis maken 
met de bezienswaardigheden en ’s middags in een 
plaatselijk restaurant van de culinaire geneugten 
genieten. Het succes van de geschenkbons moet 

bestendigd worden. Het is een belangrijke stimulans voor onze plaatselijke middenstand. Het 
fietsknooppuntennetwerk en het wandelnetwerk worden verder gepromoot. Nieuwe fietsverbindingen 
moeten gerealiseerd worden. Een regelmatig overleg tussen de belangrijkste toeristische partners moet 
een verbeterd aanbod en dienstverlening voor de toeristen verder garanderen.  De belangrijkste 
toeristische bezienswaardigheden zoals Roosendael, het Ursulineninstituut en ’t Grom moeten door de 
gemeente ondersteund en op een eigentijdse manier gepromoot worden. Ook de Mechelse Veilingen en 
het Proefstation voor de Groenteteelt zijn belangrijke toeristische troeven. Om het openluchttoerisme te 
stimuleren kan er bijvoorbeeld een openbare barbecueplaats ingericht worden. Op het vlak toerisme moet 
er een nauwere samenwerking met de buurgemeenten op touw gezet worden. 

Eric Janssens (3de plaats):  
Het toerisme in onze gemeente heeft de 
voorbije jaren een stijgend succes gekend,  
wij willen dit verder blijven stimuleren. 
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{Jeugd inbegrepen} 

  
Onze jeugd is de toekomst! We willen hen dan ook graag de nodige kansen bieden om samen hun 
projecten uit te werken. 

Voor vele verenigingen zorgen de papierslagen voor de broodnodige financiële ondersteuning. We zullen al 
het mogelijke blijven  doen om deze papierslagen in de handen van de verenigingen te houden. 

In navolging van het subsidiereglement voor sportinfrastructuur willen we het patrimonium voor onze 
jeugdbewegingen verder uitbouwen. Zo maken we via een RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplan) zonevreemde 
recreatie o.a. werk om bijkomende plaats om te spelen te vinden. 

De speelpleinwerking tijdens de vakantie volgen we verder op, en waar nodig en mogelijk zullen we het 
aanbod verder optimaliseren. 

In Sint-Katelijne-Waver moet er plaats blijven om te feesten! We ondersteunen kleinschalige fuiven met 
fuifcheques en de grote openluchtfuiven volgen we samen met de organisatoren op de voet op, zodat het 
een feest blijft voor iedereen. 

{Sport inbegrepen} 
In de vorige legislatuur werd alle gemeentelijke sportinfrastructuur ondergebracht in het Autonome 
Gemeentebedrijf (AGB). Nu gaan we verder kijken waar we tegemoet kunnen komen aan de noden van de 
sporters.  

Sven Vercammen (6de plaats) en Dave Van Loock (22ste plaats): 
Via het autonoom gemeentebedrijf kunnen we de 
sportinfrastructuur van onze gemeente beter beheren. 

Dominique De Keyser (19de plaats) en Jade Stroobants (21ste plaats): 
Via een ruimtelijke uitvoeringsplan zonevreemde recreatie kunnen we 
bijkomende plaats creëren voor de jeugdbewegingen om te spelen.  
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Onze 3 gemeentelijke zwembaden staan klaar voor onze schoolkinderen. Ze leren er de eerste baantjes 
trekken of ze gaan er later terug om recreatief te gaan zwemmen. Doordat deze zwembaden dicht bij de 
gebruikers gelegen zijn, willen we ze de volgende jaren zeker behouden, zodat elk kind de kans krijgt om de 
nodige zwemervaring in de gemeente op te doen. 

Voor de basisscholen die niet dicht bij een gemeentelijk zwembad gelegen zijn, zoeken we een manier om 
tussen te komen in het busvervoer. 

De gekende Kadodderloop en andere initiatieven blijven we verder ondersteunen. 

De subsidiereglementen voor de sportclubs gaan we terug evalueren in samenspraak met de sportraad. 

Enkele sportclubs grepen de vorige jaren hun kans om gebruik te maken van de investeringssubsidies voor 
infrastructuur.  Deze mogelijkheid blijven we behouden. 



{Ondernemers inbegrepen} 
Om voor ondernemers de kansen op ontplooiing en welslagen te bevorderen wordt op de gemeentelijke 
website een aparte ruimte voorzien voor de lokale economie. 

We wensen een optimale relatie met toekomstige en bestaande ondernemers uit verschillende sectoren uit 
te bouwen door de organisatie van een onafhankelijke adviesraad “lokale economie”. 

We wensen ook een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren dat de gemeentelijke economie ten goede 
komt. 

Door middel van een goede communicatie willen wij ten dienste staan van alle ondernemers: zelfstandigen, 
beoefenaars van vrije beroepen, middenstand, land- en tuinbouw en andere bedrijven.  

 
Al deze ondernemers zullen terecht kunnen bij één contactpunt met allerhande vragen zoals het 
hernieuwen van een milieuvergunning, informatie over wegenwerken enz. Indien deze vragen betrekking 
hebben op verschillende gemeentelijke diensten, dan zal de ambtenaar ‘lokale economie’ deze intern 
coördineren. Om geen tijd te verliezen en efficiënt te werken zal ook op afspraak een overleg kunnen 
aangevraagd worden. De ambtenaar ‘lokale economie’ moet gemakkelijk te bereiken zijn via directe 
telefoonlijn en e-mail. 

Marc Van de Weyngaerdt (9de plaats) en Sven Verelst (20ste plaats):  
geen verplichte megaserres, maar oplossingen op maat voor onze land- en tuinbouwers 
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Aan “starters” wordt bijzondere aandacht besteed om hen wegwijs te maken in de administratie die een 
nieuwe onderneming met zich meebrengt.  De bestaande tuinders moeten kunnen uitbreiden en tuinders 
moeten een nieuw bedrijf kunnen oprichten, want Sint-Katelijne-Waver wil een landelijke, maar ook een 
tuindergemeente blijven. 

De schadecommissie zal maximale ondersteuning krijgen voor een optimale werking. 

De gemeente zal ook promotie maken voor bedrijven die hun activiteiten verbreden door deel te nemen 
aan het streektoerisme en voor gastenkamers door middel van bewegwijzering. 

De gemeente zal ook blijven investeren in de bestaande toeristische infrastructuur (zoals de wintertuin in 
het instituut van de Ursulinen), wat ook ten goede komt aan de plaatselijke handelaars. 

Nu de KMO-zone Dreefvelden een feit is, zullen we het openstellen van het containerpark, onder 
voorwaarden, voor de KMO’s nastreven. 

Creatieve economie is een wisselwerking tussen de traditionele sectoren van de economie, zoals landbouw, 
industrie, dienstverlening en het onderwijs. De gemeente kan door deze relatief nieuwe vorm van 
economie te ondersteunen, een aantrekkingspool worden voor deze sector en creatievelingen. 

Door voor handelaars, bedrijven, land- en tuinbouw ruimte te creëren om te ondernemen en door een 
goede samenwerking met alle ondernemers, bestendigen wij de lokale economie en zorgen wij voor 
werkgelegenheid in eigen gemeente of een “job om de hoek”. 

Een job en een inkomen hebben, zorgt er immers voor, dat de leefkwaliteit van de burgers en de gemeente 
verhoogt. 

Veiligheidsbeleid 
De wijkagent willen we nog meer inschakelen als contact- en vertrouwenspersoon van de buurt. 

Bij overlastproblemen (straatvandalisme – zwerfvuil – geluid - …) moet hij het centrale aanspreekpunt 
worden. 

Dankzij meer doelgerichte controles moeten alle autobestuurders aangezet worden om meer 
verantwoordelijkheidszin te krijgen. 

Er moeten bijkomende flitspalen geplaatst worden op onveilige punten. Informatie over flitsacties van de 
politie is terug te vinden op de website van de zone Bodukap. Ook informatie die door de smileys wordt 
geregistreerd, moet openbaar gemaakt worden. 

Het beboeten van overlastproblemen (hondenpoep – wildplassen – vuurtje stook – geluidshinder - ……) via 
GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) dient uitgebreid te worden. Zo moeten ook de gemeentelijke 
diensten dergelijke boetes kunnen uitschrijven. 

Zowel drugs- als inbraakproblematiek moet via het veiligheidsactieplan dagdagelijks bestreden kunnen 
worden. Hierover moet meer met de burgers gecommuniceerd worden. 

Het gebruik van camera’s moet op de agenda van de politieraad gebracht worden. Eventueel kan hiervoor 
naar een samenwerking met de buurgemeenten gezocht worden.  
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deis 
Sint-Katelijne-Waver is met meer dan 6.000 leerlingen en studenten een van de belangrijkste 
onderwijsgemeenten van de regio. Kinderen en jongeren kunnen, als ze dat willen, een volledige 
schoolloopbaan in onze gemeente volgen, zowel in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. 
Daarnaast zijn er nog het deeltijds kunstonderwijs en het avondonderwijs. We willen alle 
onderwijsinitiatieven gelijkwaardig behandelen en regelmatig overleg tussen deze onderwijsvormen 
stimuleren. De voordelen, toegekend aan leerlingen van eigen gemeentescholen, blijven tevens maximaal 
gelden voor leerlingen van scholen van andere netten. 

De gemeentelijke schoolgebouwen worden op een efficiënte en duurzame wijze onderhouden, beheerd en 
gebruikt. Ze staan buiten de schooluren ter beschikking van het verenigingsleven. In de volgende 
bestuursperiode willen we de onderwijsinfrastructuur verder moderniseren en inspelen op de recentste 
evoluties in het onderwijsaanbod.  

Zo wordt de nieuwe kleuterschool van Octopus gebouwd, de huidige school gerenoveerd en worden in 
Dijkstein een nieuwe turnzaal en eetzaal gerealiseerd.  

In de 3 gemeentescholen wordt verder in digitale schoolborden geïnvesteerd.  We besteden bijzondere 
aandacht aan een veilige schoolomgeving en zorgen voor alternatieve fietsverbindingen. Gezonde voeding 
wordt gepromoot o.a. via de fruitactie op school.  

Het deeltijds kunstonderwijs voor muziek, woord en dans wordt verder uitgebouwd. 

 

Marijke Jacobs (8ste plaats),  Arlette Simons (12de plaats) en Veerle Schietecatte (17de plaats): 
Als bezorgde moeders willen wij bijzondere aandacht besteden aan een veilige schoolomgeving. 
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Op deze mensen kunt u rekenen: 
 

    

 

Eddy 
Vercammen 

Martine 
De Graef 

Eric 
Janssens 

Bert 
 De Keyser 

Jan 
Van Asch 

Sven 
Vercammen 

      

Paul 
Van Rompaey 

Marijke 
Jacobs 

Marc Van de 
Weyngaerdt 

Annita Van der 
Auwera 

Eduard 
Liekens 

Arlette 
Simons 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lizzy 
Pollaert 

Annie 
Van Dessel 

Guido 
Op de Beeck 

Rik 
Cruyplants 

Veerle 
Schietecatte 

Ilse 
Spittaels 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dominique 
De Keyser 

Sven 
Verelst 

Jade 
Stroobants 

Dave 
Van Loock 

Rezi 
Devriendt 

Marcel 
Cuylaerts 

   

 

Agnes 
Notelé 

Hilde 
Van de Werf 

Willy 
Van Looy {Iedereen inbegrepen} 

 


