
 

1 
 

1 

 

  

2012-
2018 

V.U.:  An.DeMoor@n-va.be 

14  oktober  2012 

De kracht van verandering 
Verkiezingsprogramma N-VA Lokeren 



 

                                        afdeling Lokeren.       Verkiezingsprogramma 2012-2018.       www.n-va.be/lokeren  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren


 

                                        afdeling Lokeren.       Verkiezingsprogramma 2012-2018.       www.n-va.be/lokeren  

 

3 

 

INHOUD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inleiding                                                                                 4 

Voorwoord                                                                                                 4 

Krachtlijnen van de N-VA visie                                                                     4 

Speerpunten                                                                                              5 

 

1. Impulsen voor wonen en werken                                      6 

1.1. Lokale economie                                                                               6 

1.2. Woonbeleid                                                                                    15                               

1.3. Vrije tijd: sport - cultuur - toerisme – erfgoed                                   22 

1.4. Landbouw en plattelandsbeleid                                                         31 

2. Ruimte om te bewegen                                                     35                                                    

2.1. Leefmilieu en energie                                                                      35 

2.2. Mobiliteit                                                                                        42 

2.3. Ruimtelijk beleid                                                                             42 

 

3. Kiezen voor je buurt                                                          48 

3.1. Sociaal weefsel - buurtwerking – verenigingen                                   48        

3.2. Gezinsbeleid                                                                                   50 

3.3. Jeugd                                                                                             53 

3.4. Onderwijs                                                                                       56 

3.5. Ontwikkelingssamenwerking                                                             66 

4. Goede zorgen, heldere afspraken                                     68 

4.1. Sociale zaken – OCMW                                                                     68                                    

4.2. Senioren                                                                                         74 

4.3. Inburgering en migratie                                                                   81 
4.4. Veiligheid                                                                                        87 

5. Slotwoord Bart De Wever                                                  92                                    

http://www.n-va.be/lokeren


 

                                        afdeling Lokeren.       Verkiezingsprogramma 2012-2018.       www.n-va.be/lokeren  

 

4 

                                                                                                                                         Inleiding 

 

 

Voorwoord 
 

Beste lezer 

 

Voor het schrijven van dit verkiezingsprogramma zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. 

Bestuursleden van N-VA Lokeren volgden een tiental studiedagen georganiseerd door  

N-VA nationaal; organiseerden in Daknam, Heiende, Doorslaar en Eksaarde wijkbezoeken 

voor niet-leden evenals 6 thematische werkgroepvergaderingen voor N-VA leden.  

Het resultaat vindt u in deze samenvatting.  

 

In de grijze kadertjes vindt u onze visie over het desbetreffende thema. Daaronder vindt 

u onze programmapunten. De voornaamste daarvan kaderden we in. U kunt dus zeer 

snel door deze tekst heen fietsen en alleen de kadertjes lezen. U vindt er de essentie van 

waar wij, het bestuur van N-VA Lokeren, als beleidspartij voor staan. Daarbij is onze 

leuze ‘Beter doen met minder’: een  realistisch en voorzichtig financieel beleid is namelijk 

essentieel voor ons.  

 

Veel dank aan alle Lokeraars die ons adviseerden en inspireerden.  

Wij blijven intussen openstaan voor al uw op- of aanmerkingen.  

Alvast veel leesgenot! 

 

Het bestuur van N-VA Lokeren 

 

De 5 krachtlijnen van de N-VA-visie op lokaal beleid 
 

Voor de N-VA zijn onze steden en gemeenten belangrijke ankerplekken om onze 

samenleving, letterlijk en figuurlijk, toekomstgericht verder vorm te geven.  

De N-VA wil verandering, ook op het lokale bestuursniveau, met de volgende krachtlijnen:   

 

1. Samenleven is een verhaal van rechten én plichten 

Het stadsbestuur moet de beste omstandigheden creëren om het lokale gemeenschapsleven 

te laten bloeien en groeien. Inwoners en verenigingen moeten voldoende kansen krijgen om 

zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen. De lokale overheid moet dit, zonder opdringen, 

ondersteunen. Samenleven is een verhaal van rechten én plichten. Van vrijheid en 

verantwoordelijkheid. 

 

2. Besturen is stimuleren, niet betuttelen 

Wie zich lokaal wil engageren, moet daartoe de nodige ruimte krijgen. Het lokale bestuur 

moet dus de nutteloze papierwinkel afbouwen en dit engagement ook gemakkelijker maken: 

voor verenigingen, voor kleine zelfstandigen en voor iedereen die zich actief wil inzetten 

voor de buurt.  

 

3. Besturen is luisteren, beslissen en uitvoeren 

Politici moeten alle inwoners betrekken bij hun beleid. Inspraak is een noodzaak. Maar 

politici moeten ook verantwoordelijkheid nemen om daarna duidelijke beslissingen te 

http://www.n-va.be/lokeren
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nemen. En, zo mogelijk, moeten de inwoners ook betrokken worden bij de uitvoering van 

deze beslissingen. Zodat ‘samenleven’ heel concreet betekenis krijgt. 

 

4. Besturen is efficiënt en spaarzaam werken 

Een stadsbestuur is er voor alle inwoners, zonder onderscheid, zonder voorkeuren. 

Efficiëntie staat daarbij centraal. Wat ook betekent dat de tering naar de nering wordt gezet 

en dat wordt gewerkt met slanke en moderne administraties. Zeker vandaag moet de lokale 

overheid zich goed concentreren op haar kerntaken.  

 

5. Samenleven is thuis zijn in een groter geheel 

Onze stad vormt geen geïsoleerd plekje op de wereldbol. Integendeel, de wereld verandert 

en ook onze buurt verandert. Een hechte lokale gemeenschap steunt op wederzijds begrip 

en vooral ook op een goede communicatie. Taal verbindt ons allemaal. Kennis van het 

Nederlands laat ons toe om, letterlijk én figuurlijk, eenzelfde taal te spreken. Laat ons er 

dan ook werk van maken.  

 

Lokeren - durven veranderen met visie op 
lange termijn binnen financieel gezond beleid 

 
1. Integratie, onveiligheid en fraude kordaat aanpakken  

 door een sterker lokaal inburgeringsbeleid 
 door het aanpakken van alle vormen van overlast 
 door meer gericht blauw op straat  

 door het uitvoeren van een duurzaam mobiliteitsplan met aandacht voor de 
zwakke weggebruiker 

 door het bestrijden van sociale fraude en misbruiken 
 

2.   Lokeren is er voor jong én oud  
 vanuit een breed draagvlak binnen onderwijs krachtdadig antwoorden op 

maatschappelijke uitdagingen 
 door kinderopvang en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren aangepast aan 

een groeiende stad 
 door een dienstencentrum voor senioren en een correct sociaal woonbeleid, met 

aandacht voor de deelgemeenten 
 door een rolstoel- en gezinstoets bij alle initiatieven 

 
3.   Lokeren heeft een economisch beleidsplan 

 door een stads- en KMO-manager die duurzame stadsontwikkeling  stimuleert en 

de lokale ondernemer ondersteunt 
 door een aantrekkelijk en proactief beleid t.o.v. potentiële middenstanders van 

buiten het stadscentrum   
 door innovatieve oplossingen voor de stijgende leegstand    

 
4.   Lokeren echt naturel – ook in de deelgemeenten  

 door meer aandacht voor cultuur, erfgoed, natuur en andere - toeristische - 

troeven 
 met respect voor en bescherming van het ‘echt naturelle’ van onze stad  

 
5.  Sport voor Allen: een nieuw beleid  

 door het inventariseren, communiceren en promoten van sportmogelijkheden, 
ook in de deelgemeenten - met meer aandacht voor de recreatieve sporter en de 
niet-professionele competitiesporter 
 

 

SPEERPUNTEN  

http://www.n-va.be/lokeren
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1.  Impulsen voor wonen en werken 
 

 

1. Lokale economie 

 
Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van een 

gemeente of stad. Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn 

belangrijke actoren binnen de gemeenschap. Buurtwinkels en een levendige horeca 

verstevigen de dorps- of stadskernen en zijn zo een dam tegen leegstand en 

verloedering. Met de inrichting van een uniek ondernemersloket, administratieve 

vereenvoudiging, privaat-publieke samenwerking, fiscale vereenvoudiging en het 

afschaffen van lokale pestbelastingen kunnen we werk maken van een 

ondernemingsvriendelijk klimaat.  

 

Lokale projecten in de sociale economie vormen belangrijke kansen op werk voor de 

meest kwetsbare groep van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Extra 

gesubsidieerde jobs bij de lokale overheid leiden echter vaak tot een verdringing van de 

privé-markt en zijn dus geen goede keuze. Projecten van sociale economie beperken 

zich best tot de kerntaken van de lokale overheid (zoals bijvoorbeeld groendienst of 

veiligheid) en moeten voor werkzoekenden een opstap zijn naar een reguliere job. 

 

N-VA Lokeren kiest voor 6 pijlers op het vlak van locale economie: 
1. een ondernemingsvriendelijke stad 
2. fiscale vereenvoudiging 
3. winkelbeleid 
4. horeca  
5. bedrijventerreinen 
6. arbeidsmarkt en sociale economie 

 

 

PROGRAMMAPUNTEN 
1. Een ondernemingsvriendelijke stad 

De rol van het stadsbestuur t.o.v. lokale ondernemers is viervoudig: 

- rol als regisseur (informeren, luisteren, afstemmen met de middenstandsraad) 

- rol als initiatiefnemer (privaat-publieke samenwerking) 

- rol als actor (stadsmanager) 

- sturende rol (inzake ruimtelijke planning, vergunningen,…) 

 

 Het verkozen stadsbestuur maakt een economisch beleidsplan voor de volgende 

zes jaar in overleg en samenwerking met de ondernemer. 

 N-VA Lokeren pleit voor de oprichting van een stedelijke dienst voor lokale 

economie in onze stad met een ondernemersloket en met personeel dat ‘meedenkt’ 

met ondernemingen en zorgt voor een goede informatiedoorstroming: één duidelijk 

aanspreekpunt voor ondernemers waar je op een persoonlijke en efficiënte manier 

geholpen wordt. Idealiter is dit een ondernemershuis (cfr. infra). 

 De informatiedoorstroming zou ook digitaal moeten gebeuren:  

N-VA Lokeren stelt voor om alle stedelijke formulieren/attesten systematisch digitaal 

beschikbaar te stellen en al deze formulieren/attesten ook online (via de website) te 

http://www.n-va.be/lokeren
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laten indienen.  

N-VA Lokeren pleit voor een optimale communicatie vanuit de stad met de lokale be-

drijfswereld. Bijvoorbeeld wegenwerken via de stadswebsite tijdig aankondigen en 

toelichten kan veel ergernis voorkomen.  

 

 Voor starters moet er extra ondersteuning komen: 

 N-VA pleit voor een ondernemershuis waar starters drie vormen van 

dienstenpakketten kunnen krijgen:  

1) infrastructuur en diensten: verhuur van professioneel ingerichte  

kantoorruimtes en vergaderzalen in combinatie met een dienstenpakket zoals 

onthaal, secretariaatsfunctie, gebruik ICT en kantoorapparatuur… . Dit kan 

bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw waar startende ondernemers 

bedrijfsruimte kunnen huren. Voor dit initiatief kan een Privaat-Publieke 

Samenwerking (PPS) worden geïnitieerd. 

2) bedrijfsondersteuning (informatie op maat en organisatie van opleidingen om  

starters te ondersteunen) en  

3) netwerking (lobby corners waar ondernemers contacten kunnen leggen met  

collega ondernemers en organisatie van verschillende netwerkevenementen). 

 N-VA Lokeren vraagt dat stad in haar rol van regisseur samen met de 

verhuursector naar creatieve oplossingen zoekt om starters een duwtje in 

de rug te geven, bijvoorbeeld door de huurprijs gespreid in de tijd te 

verhogen van een lagere naar een marktconforme huurprijs. 

 

 N-VA ziet een belangrijke rol weggelegd voor het lokale bestuur als regisseur  

van het winkelcentrum in onze stad. Dit maken we concreet door een stads manager 

aan te duiden in de stedelijke dienst voor lokale economie.  

Deze centrummanager kan via 

actieve prospectie van potentiële 

private partners in bepaalde niches 

(zoals bv. winkelketens of van 

flagship stores) actief werk maken 

van de herwaardering van het 

winkelcentrum.  

Deze opdracht is eventueel te 

combineren met die van KMO-

manager.  

 N-VA Lokeren stelt voor om jonge 

starters en KMO’s te 

ondersteunen door in de stad één 

KMO-ambtenaar als 

contactpersoon aan te duiden die 

hen als een uniek aanspreekpunt doorheen het hele administratieve traject loodst.  

 N-VA Lokeren vraagt dat deze KMO-ambtenaar in nauw contact staan met de lokale 

bedrijfswereld, bv. door haar/hem via bedrijfsstages concrete ervaring te laten 

opdoen op de werkvloer. 

  

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren
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 Bereikbaarheid is prioritair voor ondernemers. 

Goede coördinatie van alle wegenwerken in tijd, ruimte, planning en communicatie bij 

noodzakelijke openbare werken  is noodzakelijk, zowel voorafgaand aan als bij de 

aanvang van de werken is er een goede informatiestroom als tijdens de werken. 

Mogelijke oplossingen zijn 1) de organisatie van tussentijdse vergaderingen voor het 

geven van een stand van zaken; 2) de aanstelling van een bereikbaarheidsadviseur 

voor/door de ondernemers die de werkvergaderingen ook volgt en 3) bij wie de 

wijzigingen aan de werken worden gemeld zodat zij ze op een digitaal platform kan 

plaatsen.  

 

Er moet ook openbaar vervoer voorzien worden voor de werknemers  van en naar de 

industrieterreinen. Dit kan door een shuttle in te leggen van de stad naar het 

industrieterrein en van het station naar het industrieterrein, of door een externe 

busfirma aan te spreken met stadsubsidies of door het vervoer van en naar de 

industrieterreinen van Lokeren en Zele aan elkaar te koppelen. 

 

 Veiligheid vereist een integrale en geïntegreerde aanpak, met meer blauw op 

straat vooral tijdens de solden- en eindejaarsperiode, voldoende aandacht aan 

preventie en de ontwikkeling van een eigen vervolgingsbeleid. Daarnaast hebben 

Buurtinformatienetwerken voor ondernemers al hun nut bewezen. Er zouden er dus 

meer moeten komen. Er is ook de GAS, de Stedelijke Administratieve Sanctie, voor 

vergrijpen die niet meteen via het strafrecht aan te pakken zijn: wildplassen, 

overlast, sluikstorten enz. Maar de GAS moeten wel ruimer toegepast worden dan 

voor deze klassieke gevallen: de stad kan via gemeentelijke verordeningen bepalen 

welke vormen van criminaliteit gesanctioneerd worden.  Voor zwaardere criminaliteit 

blijft de eis voor strafrechtelijke vervolging. 

 

 N-VA Lokeren pleit voor een versterkte samenwerking tussen de bedrijven, KMO’s en 

onderwijsinstellingen in onze stad. Concreet kan dit bv. via het aanbieden van 

stageplaatsen door bedrijven of via de organisatie van bedrijfsbezoeken voor 

scholieren of studenten.  

 N-VA Lokeren kiest voor een vruchtbare Privaat-Publieke Samenwerking (PPS), zoals 

bv. voor de bouw en uitbating van een dienstencentrum. 

 

 

2. Fiscale vereenvoudiging 

 Er zijn vaak meer dan 100 verschillende  lokale belastingen (drijfkracht, 

reclameborden, wegwijzers,...). N-VA Lokeren pleit voor een fiscale vereenvoudiging 

van de lokale belastingen op bedrijven en middenstandszaken tot één enkele 

belasting. Dit bevordert de transparantie en vermindert de administratieve 

rompslomp.  

 N-VA Lokeren pleit ervoor om de economische activiteit van bedrijven niet op zich te 

belasten (dus geen belasting op drijfkracht, los- en laadtoestellen,…), maar om vanuit 

het principe van ‘de vervuiler betaalt’ de mogelijke grondslag voor een stedelijke 

belasting op bedrijven te beperken tot gevallen waar ontrading is aangewezen (bv. 

reclameborden, lichtreclames,…). 

 

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren
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3. Winkelbeleid: er moet een gezonde mix  

zijn tussen kernversterking en baanwinkels 

De komst van nachtwinkels, telefoonwinkels en 

snel wisselende horecazaken vormt vaak de 

voorbode van een verloederende winkelbuurt in 

de stads- of dorpskern.  

Daarnaast moet er streng toegezien worden op 

de openingsuren: iedereen gelijk voor de wet! 

 

De N-VA pleit voor een geïntegreerde aanpak 

voor kernversterking. Hier kunnen specifieke subsidies een onderdeel van uitmaken 

(zoals renovatiepremies, wonen boven winkels, enz.), samen met een doordacht 

mobiliteitsbeleid en een beleid voor meer sociale cohesie. Want een buurt die achteruit 

gaat, verliest niet alleen zijn winkels maar vaak ook een deel van zijn bevolking 

(middenklasse, gezinnen,…) die van cruciaal belang zijn voor een gezonde sociale mix 

en een solide gemeenschapsvorming in de diverse wijken van onze stad. 

 

Steeds meer steden hebben naast de traditionele winkelstraten ook enkele drukke wegen 

waarlangs grote winkelketens zich vestigen, de zogenaamde baanwinkels. Deze 

baanwinkels vinden door hun specifiek aanbod en de nood aan ruimte en voldoende 

parkeerplaatsen moeilijker ruimte in het centrum. Typisch voor deze baanwinkels is het 

feit dat je er komt met een specifiek doel en snel weer vertrekt (‘’run shoppers’) 

Daartegenover staan dan de winkelstraten waar je komt om rustig te flaneren, als dagje 

uit, zonder specifiek doel voor ogen (‘fun shoppers’).  

 

Deze tweedeling heeft echter ook zijn gevolgen. Naast de baanwinkels met een 

aanvullend assortiment op de winkels in de binnenstad/dorpskern, vestigen er zich 

steeds meer winkels met een concurrerend aanbod. Door de ruime parkeermogelijkheden 

en het ruime aanbod van dergelijke ketens komen zij rechtstreeks in concurrentie met de 

binnenstad/dorpskern. Dit kan voor leegstand en verloedering zorgen in de 

binnenstad/dorpskern. Een evolutie die moeilijk omkeerbaar is zonder aangepast beleid.  

 

De N-VA is ervan overtuigd dat een gezonde mix tussen winkelstraten en baanwinkels 

mogelijk is indien er voldoende aandacht is om het assortiment op elkaar af te stemmen. 

Rechtstreekse concurrentie van de baanwinkels met de binnenstad/dorpskern moet 

hierbij vermeden worden.  

 

 Vooral buurtwinkels krijgen extra ontplooiingskansen van de N-VA, wat ook van  

belang is om de zelfstandigheid van oudere en minder mobiele inwoners te verzekeren. 

Hierbij kan de stad doorgaand verkeer zo veel mogelijk bannen en een doordacht 

parkeerbeleid voeren. Het openbaar vervoer, fietsers en voetgangersverkeer wordt 

gestimuleerd en de veiligheid van de zwakke weggebruiker wordt optimaal beschermd. 

Door de schaalvergroting in de detailhandel en de scheiding tussen wonen en werken 

werden vele buurtwinkels weggeconcurreerd. De resterende buurtwinkels verdienen het 

om behouden te blijven of geherwaardeerd te worden. Deze vorm van economische 

activiteit verhoogt immers de zelfstandigheid van minder mobiele burgers en versterkt 

het sociale contact binnen de leefgemeenschap. 

 

http://www.n-va.be/lokeren
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Met een vestigingssubsidie kan in deelgemeentes een 

minimaal aanbod van dagelijkse goederen 

aangeboden worden. De subsidie kan worden verleend 

aan buurtwinkels die zich vestigen in een woonkern 

waar het aan een minimumaanbod van dagelijkse 

producten ontbreekt. Buurtwinkels die in aanmerking 

komen zijn bakkerijen, slagerijen of superettes. De 

vestigingssubsidie kan aangewend worden voor 

noodzakelijke investeringen om een zaak te kunnen 

opstarten. De nieuwe buurtwinkel mag niet 

concurrentieverstorend zijn, winkels met een netto-verkoopoppervlakte groter dan 150 

m2 komen niet in aanmerking en ook ketenfilialen worden uitgesloten. Zelfstandige 

concessiehouders of franchisenemers komen wel in aanmerking. 

 

 De N-VA pleit voor de versterking van de stadskern. De uitstraling van de kern is im-

mers hét uithangbord van onze stad, en vormt zo de basis voor een bloeiende lokale 

economie, toerisme en horeca. 

 De N-VA pleit voor een versterkt toezicht op nachtwinkels, telefoonwinkels, enz. 

in de stadskern. Dit kan o.m. door mogelijke sociale en fiscale fraude actief te 

laten controleren en door de openingsuren voor deze winkels te beperken van 

bijvoorbeeld 18.00uur tot 2.00uur. Alle middenstanders hebben gelijke rechten en 

plichten en moeten over dezelfde kam geschoren worden.  

 Om leegstand en verloedering van de stadskern tegen te gaan, kunnen subsidies 

of renovatiepremies voor lokale handelspanden overwogen worden naast de 

toepassing van een in de tijd progressieve leegstandstaks. 

 Starters geven we een steuntje in de rug door bijvoorbeeld (een deel van) hun 

inschrijvingsgeld te betalen.  

 Om de aantrekkelijkheid en sociale controle in het centrum te verhogen, moedigen 

we het wonen boven winkels aan. Dit kan door het toekennen van 

verbouwingspremies en/of het opleggen van stedenbouwkundige normen (bv. bij 

een verbouwing een aparte toegang naar de bovenverdiepingen verplicht maken).  

 De N-VA pleit voor een doordacht parkeerbeleid. Dat betekent zowel voldoende 

parkeergelegenheid in de stadskern zodat nabijgelegen winkels voldoende 

aantrekkelijk blijven voor de klanten als randparkings buiten de stadskern.  

Er moet bovendien in de vier windstreken van de stad duidelijke bewegwijzering 

naar de parkings zijn.  

 

4. Horecaplan 

Het belang van een bloeiende horeca voor de leefbaarheid van een stad of stad kan 

moeilijk worden overschat. Denk maar aan het belang van de horeca voor de lokale 

economie en (laaggeschoolde) tewerkstelling, de bijdrage van de horeca aan de 

toeristische aantrekkingskracht, de bijdrage van de horeca aan het sociale weefsel 

doordat mensen elkaar ontmoeten, en ‘last but not least’ aan de extra inkomsten vanuit 

de horeca voor de stadskas. 

 

Horeca staat echter vaak niet louter op zichzelf, maar is vaak een afgeleide functie. 

Kantoren trekken broodjeszaken aan; aantrekkelijke fietsroutes, tavernes en mooie 

pleinen trekken terrassen aan; verloederde wijken lokken nacht- en telefoonwinkels, … . 

Een specifiek ‘horecaplan’ voor Lokeren heeft dan ook slechts zin als het stevig is ingebed 

in een globaal beleidskader en in het ruimtelijk beleid in het bijzonder.  

http://www.n-va.be/lokeren
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De N-VA streeft naar een horecavriendelijk klimaat en vindt dat federale en Vlaamse 

overheid de horecasector moet steunen met een lager BTW-tarief en meer mogelijkheden 

voor flexibele tewerkstelling.  

Op lokaal vlak worden de beslissingen zoveel mogelijk genomen in samenspraak met de 

horeca-ondernemers zelf. Het lokale bestuur tracht hierbij effectief en duurzaam horeca-

ondernemerschap te bevorderen. 

 

Een bloeiende horeca staat voor een bloeiende stad  én: toerisme = economie = 

werkgelegenheid 

 Samenwerken met private horeca-ondernemers heeft de voorkeur boven zelf 

horeca-uitbating te organiseren. 

 De overlevingskansen van een horeca-onderneming zijn groter als er een duidelijk 

zicht is op de doelgroep en een goede afstemming met de andere lokale plannen 

qua winkelinplanting, toerisme, mobiliteit, enz. Voor grotere steden komt dit neer 

op een horecaplan.  N-VA Lokeren pleit daarom voor de opmaak van een 

horeca-beleidsplan met concrete doelstellingen voor de ontwikkeling van de 

horeca in onze stad. De voorbereiding en uitvoering van dit plan verloopt in 

nauwe samenspraak met de lokale horeca. 

 Een uniek horeca-aanspreekpunt binnen het lokale ondernemingsloket 

ondersteunt de horeca-ondernemer en minimaliseert de administratieve lasten.  

 De N-VA pleit voor het afschaffen van pestbelastingen voor de horeca.  

 De horeca wordt actief betrokken bij acties en promoties vanwege de lokale 

overheid. 

 Uitbaters en personeel van lokale horecazaken kunnen klaargestoomd worden om 

de toeristen de troeven van Lokeren uit te dragen (vorming ism. Horecavorming 

Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen). Ze worden wegwijs gemaakt in de 

toeristische troeven van de stad en de evenementen die er plaatsvinden. Op deze 

manier vervullen zij in zekere zin de rol van stadsgids. Een horecazaak die de 

cursussen volgt, krijgt ook een herkenbaar logo. 

 De stadsmanager moet ook proactief op zoek gaan naar een hoteluitbater voor een 
nieuw hotel in Lokeren (cf. Bospark?!) 

 

5. Optimale benutting bedrijventerreinen 

De N-VA pleit ervoor om nieuwe bedrijventerreinen op een zo efficiënt mogelijke manier 

in te plannen, wat ook mogelijkheden biedt voor een meer rationeel energie- en 

waterverbruik. Ook de ontsluiting en bereikbaarheid via de weg- en waterwegen en met 

het openbaar vervoer vormt een belangrijk aandachtspunt. 

 De N-VA pleit voor de opmaak van een ijzeren voorraad/databank met een 

volledig overzicht van alle beschikbare bedrijventerreinen in onze stad. Het lokale 

bestuur heeft immers doorgaans het meest accurate zicht op het resterende 

potentieel van de lokale bedrijventerreinen. Deze ijzeren voorraad/databank kan 

dus best ‘van onderuit’, dus vanuit het lokale niveau worden opgebouwd, indien 

opportuun in regionale samenwerking met een aantal omringende steden. 

 De N-VA pleit ervoor om de bedrijventerreinen optimaal te ontsluiten en de 

overlast tot een minimum te beperken. De inplanting of uitbreiding van 

bedrijventerreinen gebeurt dan ook bij voorkeur in de directe omgeving van 

waterwegen en autosnelwegen. Dit zijn immers de belangrijkste aders van de 

economische activiteit in Vlaanderen. Ook aandacht voor de zwakke 
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weggebruikers en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen via het openbaar 

vervoer zijn hierbij van prioritair belang. 

 De N-VA pleit voor een centrale parking voor 

vrachtwagens in of buiten de stad (of in samenwerking 

tussen naburige steden), met de nodige sanitaire 

voorzieningen voor de chauffeurs. Dit is zowel nuttig voor 

zelfstandige truckers uit onze stad als voor buitenlandse 

truckers en kan helpen om overlast te vermijden.  

 

 Door het stimuleren van een gezamenlijk gebruik en hergebruik van energie en 

water door diverse bedrijven op een bedrijventerrein komen we tot een 

maximale synergie en een rationeel water- en energiegebruik. 

 

 De N-VA pleit voor een optimale invulling en benutting van de bestaande 

bedrijventerreinen: een gemeenschappelijke parking, panden aansluitend bouwen 

of werken met meerdere bouwlagen kan de benutting van een bestaand 

bedrijventerrein sterk verhogen.  

 De N-VA pleit voor een correcte invulling van de bestaande bedrijventerreinen. 

Een zonevreemde invulling van bedrijventerreinen is dan ook uitgesloten voor  

N-VA Lokeren.  

 Nieuwe bedrijventerreinen 

De N-VA pleit voor een optimale inplanting en actieve invulling van nieuwe 

bedrijventerreinen, waarbij efficiënt ruimtegebruik als belangrijkste doelstelling 

vooropstaat. 

De N-VA pleit voor systematisch overleg met alle betrokkenen vóór er gestart 

wordt met de plannen voor het aanboren van een nieuw bedrijventerrein. Een 

grondige kosten-batenanalyse moet de meerwaarde van grote projecten duidelijk 

aantonen vooraleer we van start gaan met de concrete uitvoering ervan.  

 

6. Arbeidsmarktbeleid en sociale economie 

Werk is voor de N-VA een cruciale 

factor voor een sterke sociale 

cohesie en economische welvaart in 

onze stad. Er zijn te weinig mensen 

aan het werk in Vlaanderen. Om de 

toekomst van onze welvaart veilig te 

stellen, moeten we prioritair werk 

maken van een versterkte jobcreatie 

en activering van werkzoekenden. 

 

Het lokale bestuursniveau kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uit tal van buitenlandse 

voorbeelden (Nederland, VK, Scandinavische landen) blijkt immers dat landen waar de 

lokale overheden een actieve rol spelen in het arbeidsmarktbeleid er vaak in slagen een 

hoge arbeidsdeelname en jobcreatie te realiseren.  

Het stadsbestuur kan volgens de N-VA een belangrijke brug vormen tussen de diverse 

lokale diensten voor de begeleiding en tewerkstelling van werklozen (VDAB, OCMW, RVA, 

uitzendkantoren,…) en de lokale bedrijven die op zoek zijn naar gemotiveerd en 

gekwalificeerd personeel. 
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Het is immers op het lokale niveau dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar al dan 

niet vinden. Het is in bepaalde wijken van een stad dat een deel van de (jonge) 

bevolking dreigt te verzanden in een langdurige en structurele langdurige 

uitkeringsafhankelijkheid (RVA-werkloosheidsuitkering of OCMW-leefloon).  

Het is op het lokale niveau dat de werkbereidheid van werkzoekenden in de praktijk kan 

worden getoetst en sociale (uitkerings)fraude kan worden opgespoord en aangepakt.  

Het zijn de lokale middenstand en lokale ondernemers die in hun dagelijkse 

bedrijfspraktijk moeilijkheden ondervinden om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel 

te vinden om hun openstaande vacatures in te vullen.  

 

N-VA Lokeren vraagt in dit verband bijzondere aandacht voor specifieke sectoren met 

veel openstaande vacatures (knelpuntberoepen), zoals de horeca, social profit of 

dienstencheque-ondernemingen (poetshulp). Dit zijn bij uitstek sectoren die op lokaal 

niveau nieuwe kansen kunnen bieden aan (jonge) werkzoekenden zonder veel 

werkervaring of formele kwalificatie. Er zijn intussen wel al meer dan voldoende 

uitzendkantoren in Lokeren. 

 

Via een versterking van het activerend arbeidsmarktbeleid helpt de N-VA werkzoekenden 

uit onze stad hun weg te vinden naar het bemiddelings- en opleidingsaanbod en de 

openstaande vacatures binnen en buiten onze stad.  

 De N-VA pleit in dit verband voor een nieuw evenwicht tussen rechten en plichten 

voor werkzoekenden. Tegenover het recht om een uitkering te ontvangen staat 

voor de N-VA de plicht van de betrokken werkzoekenden om een positief gevolg 

te geven aan een passend jobaanbod of een aanbod om een opleiding te volgen. 

 Tegenover de plicht voor werkzoekenden om een positief gevolg te geven aan 

een passend jobaanbod plaatsen we ook het engagement van de overheid om 

werkzoekenden vanaf de start van hun werkloosheid een intensieve begeleiding, 

toeleiding, opleiding of tijdelijke werkervaring te bieden, met als finaliteit een 

succesvolle doorstroom naar het reguliere economische circuit. 

De N-VA staat dus niet voor sociale afbraak of wil werkzoekenden niet hun 

uitkering ‘afpakken’. Integendeel, we laten werkzoekenden niet aan hun lot over, 

maar bieden hen via een intensief activerend beleid nieuwe kansen op de lokale 

arbeidsmarkt. 

 Via lokale tewerkstellingsprojecten bieden we in het bijzonder de meest 

kwetsbare werkzoekenden (laaggeschoolden en langdurig werklozen) een nieuwe 

kans om via een tijdelijke (gesubsidieerde) werkervaring de nodige kwalificaties 

te verwerven (zowel technische kwalificaties als arbeidsritme, sociale 

vaardigheden, …) zodat ze na afloop aan de slag kunnen in de reguliere 

economie. Deze initiatieven van gesubsidieerde tewerkstelling op lokaal niveau 

mogen volgens de N-VA echter geen parallel circuit vormen, noch kunnen ze een 

structurele oplossing bieden voor de hoge werkloosheid bij deze kwetsbare 

groepen.  

 

In deze actieve benadering past volgens de N-VA ook een lokaal actieplan om 

de sociale (uitkerings)fraude aan te pakken via een toetsing van de 

werkbereidheid (door VDAB, RVA en OCMW’s) en een controle van domicilie en 

gezinstoestand door de lokale politie en een speciale fraudecel. 

De N-VA pleit voor een actief vormingsbeleid in onze stad. Het lokale bestuur kan 

lacunes in het vormingsaanbod opsporen, nieuwe vormingsinitiatieven 

aanmoedigen (bij VDAB, SYNTRA,CVO, …) of zelf vormingsinitiatieven nemen. 

http://www.n-va.be/lokeren
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 De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) die op lokaal niveau 

worden ingericht door de federale RVA staan vandaag in voor een vorm van 

publieke arbeidsbemiddeling en behoren sinds eind de jaren ’80 tot de exclusieve 

bevoegdheid van de Gewestelijke bemiddelingsdiensten (VDAB, Forem, Actiris). 

Om dubbelwerk te vermijden, stelt de N-VA dan ook voor om de PWA’s in hun 

huidige vorm af te schaffen en de betrokken lokale PWA-beambten over te 

hevelen naar de lokale werkwinkels, waar ze onder regie komen van de lokale 

VDAB.  

 De N-VA pleit voor een versterkt activeringsbeleid voor leefloongerechtigden in 

onze stad. De OCMW-begeleiders die in het kader van artikel 60 van de OCMW-

wetgeving leefloongerechtigden actief begeleiden naar een passende job in lokale 

tewerkstellingsprojecten (zoals groendiensten, poets- of thuishulp, 

klusjesdiensten, …) kunnen volgens de N-VA best worden overgeheveld naar de 

lokale werkwinkels onder regie van de lokale VDAB. Zo vermijden we dubbelwerk 

en zorgen we voor een optimale coördinatie op de lokale arbeidsmarkt.  

 De N-VA vraagt dat de stad samen met VDAB en OCMW prioritair werk maakt 

van betere tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde en langdurig 

werkzoekenden in onze stad. Met de nodige begeleiding helpen we deze 

werkzoekenden hun weg te vinden naar openstaande vacatures in de reguliere 

economie (dienstencheque-ondernemingen, thuishulp, horeca, …) 

 De N-VA stelt voor dat de VDAB in het kader van de lokale werkwinkel de regie 

voert voor wat de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van werkzoekenden 

betreft (i.s.m. lokale vzw’s en OCMW) en dat het lokale bestuur de regie voert 

over de diverse initiatieven inzake sociale economie (o.m. kringwinkels, lokale 

diensteneconomie, dienstencheque-ondernemingen van OCMW’s, groendiensten, 

initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, …)  

 De inhoudelijke opdrachten van deze lokale sociale economie-projecten moeten 

volgens de N-VA strikt beperkt blijven tot de taken van de lokale overheid (bv. 

groendienst, veiligheid, …), en dus niet de rechtstreekse concurrentie aangaan 

met ondernemers uit de private sector (bv. verkoop van allerlei 

consumptiegoederen, …). De N-VA pleit dus voor een zorgvuldige afweging van 

welke initiatieven al dan niet opportuun zijn in het kader van deze gesubsidieerde 

sociale economie. 

 

2. Woonbeleid  
Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen zijn de hoofdaccenten van een lokaal woonbeleid.  

Het stadsbestuur voert hier een belangrijke regie.  

Als antwoord op de specifieke woonbehoeften van jonge gezinnen, eenpersoonsgezinnen 

en senioren wil de N-VA meer verscheidenheid in het woningbestand.  

De N-VA wil nog meer inzetten op koopwoningen en de sociale verhuurkantoren 

versterken om de druk op de sociale huisvestingsmaatschappijen te verlichten.  

Bewoners moeten echter wel respect hebben voor hun buren en hun buurt: asociaal 

gedrag en overlast pakken we snel en kordaat aan.  

Op het vlak van woonkwaliteit zijn toegankelijkheid, duurzaamheid en energie-

efficiëntie sleutelbegrippen. 
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PROGRAMMAPUNTEN 
 

WOONBELEID 

 De Vlaamse Wooncode kent het stadbestuur een regisseursrol toe in het lokaal 

woonbeleid. Het lokaal bestuur stimuleert en coördineert de sociale huisvesting, 

bewaakt de woonkwaliteit en zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de 

burger. 

 Een gedetailleerde woonbehoeftestudie die rekening houdt met de financiële 

mogelijkheden en woonbehoeften van de verschillende doelgroepen vormt de basis 

voor het lokale woonbeleid. Dat beleid maakt duidelijke keuzes en bepaalt welke type 

woning waar in Lokeren kan bijkomen, welke woonnoden prioritair zijn en welke 

wijken of buurten het meest aan vernieuwing toe zijn. Die gemaakte keuzes zetten 

we meteen om in concrete en realistische doelstellingen die we vertalen naar concrete 

maatregelen en acties. De N-VA legt de focus op de uitvoering van de plannen, 

eerder dan op het plannen op zich. 

 Via een groot woononderzoek gaan we – samen met alle betrokken woonactoren - 

na hoe de inwoners het wonen in de stad ervaren. De grote knelpunten worden 

vervolgens snel aangepakt. Het aandeel inwoners dat tevreden is met de eigen 

woonsituatie en geen overlast ervaart, moet hierdoor significant stijgen. Met 

samenwerkingsafspraken leggen we vast welke bijdrage de verschillende 

woonactoren gaan leveren om de doelstellingen te realiseren. 

 Het stadsbestuur voert een stedelijk woonbeleid dat wordt uitgewerkt in samenspraak 

met de verschillende woonactoren en betrokken organisaties. Doelstellingen en acties 

op korte en middellange termijn krijgen vertaling in concrete projecten. De betrokken 

actoren krijgen een actieve rol in de uitvoering. Beleidsmaatregelen worden tijdig en 

objectief geëvalueerd. 

  

Er moet meer verscheidenheid in het woningbestand komen als antwoord op de 

specifieke woonbehoeften van starters, éénpersoonsgezinnen en senioren. We 

zoeken en promoten innovatieve woontypologieën (starters-, kangoeroe-, 

lancelotwoningen,…) en manieren om levenslang wonen betaalbaar, 

kwaliteitsvol en voor ouderen fysiek passend mogelijk te maken. 

 

 Binnen het stadsbestuur is de huisvestingsambtenaar /-dienst verantwoordelijk 

voor de coördinatie van het stedelijk beleid. Deze opdracht gaat verder dan louter 

informatieve dienstverlening. 

 

BETAALBAAR WONEN, OOK IN EIGEN STREEK/STAD 

 Het woonaanbod stemmen we zoveel mogelijk af op de vraag. Om tegemoet te 

komen aan de reële woonwensen en –behoeften van (toekomstige) bewoners maken 

we werk van meer verscheidenheid in het woonaanbod. We zetten in op 

grondgebonden woningen en kwaliteitsvolle appartementen voor een- en 

tweeverdieners, (actieve en hulpbehoevende) senioren, studenten, enz. Het aanbod 

eengezinswoningen houden we op peil: het omvormen van eengezinswoningen naar 

studio’s / flats trachten we zoveel mogelijk te vermijden. 

 De N-VA zet blijvend in op het verwerven van eigen woningen als verzekering voor de 

toekomst. Een eigen woning bezitten vergroot ook het verantwoordelijkheidsgevoel 

voor de eigen directe woonomgeving. 

http://www.n-va.be/lokeren
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 Via kleinschalige inbreidingsprojecten zorgen we op een efficiënte en zuinige manier 

voor bijkomende woonruimte 

 Een lokaal toewijzingsreglement geeft kandidaat-huurders die een band hebben 

met de stad (wonen, werken of kinderen die schoollopen in de stad) voorrang bij de 

toewijzing van een sociale woning. Zo houden we maximaal rekening met de lokale 

situatie en geven we hen die het financieel of sociaal-economisch moeilijker hebben, 

de kans om in eigen stad te blijven wonen. 

 We passen ‘Wonen in eigen streek’ uit het grond- en pandendecreet consequent toe. 

Mensen die een voldoende band hebben met de stad, kunnen zo een woning of 

bouwgrond in de regio kopen. 

 De inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarde bij sociale huisvesting wordt 

consequent toegepast en nageleefd. Inburgering is immers een belangrijkste opstap 

naar succesvolle integratie. Voldoende kennis van het Nederlands blijft een 

noodzakelijke voorwaarde om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 Betaalbaar wonen is een recht voor iedereen. Een gericht doelgroepenbeleid (bv. ten 

aanzien van ouderen, mensen met een handicap, …) komt tegemoet aan een 

specifieke woonbehoefte en wordt ook steeds goed gemotiveerd. 

 

DIENSTVERLENING 

 Kandidaat-inwoners, huurders, mensen met bouwplannen, ... kunnen op het  

stadhuis terecht met hun vragen rond wonen in de stad. De stedelijke dienstverlening is 

klantgericht, laagdrempelig en vertrekt vanuit het éénloketprincipe. 

 Op de stedelijke webstek kunnen inwoners terecht op het digitaal loket. 

 De woonwinkel helpt de bewoner om zijn of haar woonsituatie in kaart te brengen  

en informeert en adviseert over de verschillende mogelijkheden om de concrete situatie 

van de bewoner te verbeteren. Dit kan gaan van woonbegeleiding, huurbemiddeling, tot 

de zoektocht naar een nieuwe woning. Indien nodig verwijst de woonwinkel door naar de 

bevoegde instanties of organisaties. Ook woonkwaliteit, energiebesparing en duurzaam 

wonen komen aan bod. De woonwinkel is dus niet alleen een centraal infopunt maar 

helpt burgers ook op weg.  

Voor de N-VA kan de woonwinkel best bestaan uit een lokale samenwerking van 

verschillende organisaties en stedelijke diensten. Om in de nodige expertise te kunnen 

voorzien, is het soms beter te opteren voor een interstedelijk samenwerkingsverband. De 

oprichting van nieuwe initiatieven mag echter geen excuus zijn voor een onnodige 

uitbreiding van de stedelijke administratie. 

 Naast specifieke vragen biedt de bevoegde dienst ook de nodige informatie over  

premiestelsels en stedelijke reglementen, woonkwaliteitsnormen, enz. 

 Het woonloket streeft naar een optimale wisselwerking met de betrokken actoren – 

zowel stedelijke diensten (RO, Bevolking, OCMW...) als niet-stedelijke (SHM’s, SVK, 

immobiliën, …). 

 Om toekomstige kopers te behoeden voor onaangename verrassingen informeert het  

stadbestuur hen over belangrijke aspecten aangaande het pand of de bouwgrond die zij 

wensen te kopen. Zeker over mogelijke overstromingsrisico’s en eventuele 

erfgoedwaarde worden voor de aankoop de nodige inlichtingen verstrekt. 

 

 

WONINGKWALITEIT & LEEGSTAND 

 De verschillende premiestelsels van zowel de lokale overheden, het Vlaams Gewest 

e.a. worden op elkaar afgestemd. Oversubsidiëring wordt vermeden en overbodige of 

dubbele subsidies afgeschaft. Stedelijke premiestelsels inzake woonkwaliteit komen 
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tegemoet aan lokale woonnoden en zijn maximaal afgestemd op bestaande premie- 

en subsidiestelsels. Een tweede subsidie geven voor iets wat al ondersteuning krijgt 

(bv. van de Vlaamse overheid of de provincie) is geen goed bestuur. De N-VA kiest 

voor een verstandig en doordacht ondersteuningsbeleid en kant zich tegen elke vorm 

van oversubsidiëring. 

 Het lokaal woonbeleid respecteert de woonwensen van ouderen die langer in hun 

vertrouwde omgeving willen blijven wonen en heeft aandacht voor woonvormen die 

levenslang en toegankelijk wonen mogelijk maakt. 

Voorbeelden zijn 

kangoeroewonen, duplexwoningen, individueel wonen in 

groep en de zogenaamde ‘meegroeihuizen’ (woningen die 

met een minimum aan kosten kunnen worden aangepast).  

 Sensibilisering en ondersteuning is niet enkel gericht naar 

oudere (ver)bouwers maar ook naar jongeren zodat zij hier 

reeds in een vroege fase op kunnen anticiperen. 

  

Toegankelijkheid blijft voor de N-VA een belangrijk 

aandachtspunt. Kwaliteitsvol wonen is een recht voor 

iedereen. Ook hier pleit de N-VA voor een 

toegankelijkheidstoets of rolstoeltoets bij elk gebouw van de stad.  

 Het stadsbestuur zet alle instrumenten in waarover zij beschikt om de woonkwaliteit 

in de stad te bewaken en te verbeteren: 

 De burgemeester kan panden ongeschikt, onbewoonbaar en overbewoond 

verklaren. Hoewel dit een zeer effectieve maatregel is, gebeurt dit vandaag nog 

veel te weinig. Om snel tegemoet te komen aan de huisvestingsplicht, wordt best 

een woonreserve aangelegd voor dringende noden. Dossiers worden nauwgezet 

opgevolgd. Uiteindelijk kan ook wooninspectie worden ingeschakeld voor 

strafrechtelijke vervolging. 

 Conformiteitsattesten worden pas uitgereikt na een deskundige controle ter 

plaatse door de bevoegde ambtenaar of dienst. 

 Indien de lokale context het vraagt, wordt een stedelijk reglement uitgewerkt. 

Voorbeelden zijn: specifieke reglementen inzake brandveiligheid; 

stedenbouwkundige beperkingen (bv. geen extra opdeling in kleinere kamers). 

Om deze af te dwingen, zijn zowel correctionele als politiestraffen mogelijk. 

  

De leegstand van gebouwen wordt 

aangepakt. 

Leegstand wordt in kaart gebracht. Een 

permanente inventaris geeft een overzicht 

van de leegstaande gebouwen en woningen 

in de stad. Eigenaars worden jaarlijks op 

hun verantwoordelijkheid gewezen.  

De toepassing van een stedelijke 

leegstandsheffing brengt leegstaande 

panden opnieuw op de woningmarkt. 

     Ondernemers die een pand dat al een jaar leegstaat, opnieuw invullen en       

     moderniseren, kunnen een premie tot bijvoorbeeld 5.000 euro ontvangen.  
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    Tijdelijke bewoning moet hier gestimuleerd worden om o.a. kraken en onveiligheid    

     te voorkomen. SHM’s kunnen leegstaande panden opkopen en renoveren  

     met als doel een herbestemming voor sociale woningen te realiseren. 

 

Tijdelijke leegstand van gebouwen wordt bestreden: 

tijdelijke bewoning moet gestimuleerd worden om o.a. kraken 

en onveiligheid te voorkomen.  

Het Camelot- of Lancelot-systeem – waarbij mensen 

tijdelijk in leegstaande gebouwen wonen tegen zeer lage prijs 

en zo een oogje in het zeil houden - kan een goede oplossing 

zijn. Door mensen tijdelijk de toestemming te geven om in de 

leegstaande woning te wonen, kan de eigenaar op beide oren slapen want zijn 

pand wordt bewoond en is daardoor minder aantrekkelijk voor vandalen. En de 

huurder kan zich voor een prikje in een vaak uitzonderlijk gebouw even thuis 

voelen. Dit is een vorm van leegstandbeheer, ook wel 'antikraak' genoemd, op 

basis van tijdelijke huurcontracten. Het houdt in: aanbieden van een tijdelijke 

woonruimte tegen lage kosten, goedkope kantoorruimte voor startende bedrijven 

of een atelier of werkruimte voor ambacht of hobby. Bijvoorbeeld wonen of 

werken in een voormalige school, klooster, kantoorkolos of fabriekshal. Camelot is 

een Europese onderneming die instaat voor een integraal leegstandsbeheer. 

Camelot gaat in overleg met de eigenaars van leegstaande woningen en 

gebouwen bekijken hoe deze optimaal worden beheerd. Hierbij wordt zowel het 

onderhoudsaspect als het verhuuraspect in overweging genomen.  

 

 De reconversie van leegstaande kantoren, bedrijven, scholen, ... naar woonruimte 

wordt onderzocht. Het stadsbestuur legt de nodige contacten en neemt de gepaste 

maatregelen om een geslaagde omschakeling mogelijk te maken. 

 Woonregels worden gehandhaafd en wantoestanden aangepakt. Illegale (over) 

bewoning gaan we tegen. Dit handhavingsbeleid is een essentiële voorwaarde om 

met plezier te kunnen wonen in alle buurten van de stad. 

 We stimuleren wonen boven winkels. Bewoners geven de dikwijls verlaten 

winkelstraten ook ’s avonds en ’s nachts opnieuw wat leven. Naast een inventarisatie 

voorzien we hiervoor de nodige maar efficiënte ondersteuning. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het wonen boven winkels te stimuleren of te 

promoten. Wetteren geeft een premie voor het toegankelijk maken van de 

bovenverdieping. Sint-Niklaas voorziet een premie voor verschillende werken die het 

wonen boven winkels stimuleert. De stad Leuven ondersteunt het uitvoeren van een 

haalbaarheidsstudie naar wonen boven een winkel.  

 

WOONOMGEVING 

 Door te investeren in de woonomgeving en kernversterking maken we werk van fiere 

dorpskernen, aangename wijken en gezellige buurten. Investeringen in het openbaar 

domein, de juiste voorzieningen en een (verkeers)veilige en kindvriendelijke 

woonomgeving zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte en veilige, leefbare 

dorpskernen waar inwoners trots op zijn. 

 Het heeft geen enkele zin te investeren in wijk X terwijl in wijk Y de laatste 

buurtwinkel sluit en de laatste betrokken bewoner de deur achter zich sluit. Ingrepen 

in het openbaar domein moeten daarom ook steeds afgestemd worden op het aspect 

wonen. 
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 Een propere, goed onderhouden openbare ruimte zorgt dat mensen zich thuis voelen 

in hun buurt. Dat betekent goed onderhouden parken en pleintjes, geen afval op 

straat, snel herstellen van defecte zitbanken, aantrekkelijke speeltuigen, werken 

worden opgeruimd. Het schoon houden van de stad is niet alleen een taak van de 

stad. Inwoners, bedrijven en bezoekers hebben hier ook een verantwoordelijkheid. 

Tegen vervuilers en vernielers treden we strenger op. 

 Op basis van wijkoverleg tussen bewoners en stedelijke diensten wordt een wijkplan 

ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. Het wijkoverleg is een plaats 

en moment waar burgers met elkaar en met de stad in contact komen. Bewoners en 

stadsbestuur delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het wijkplan omvat 

wederzijdse engagementen tussen overheid en bewoners. 

 De openbare ruimte is van iedereen. Speelpleintjes, parken e.a. mogen geen bron 

van ergernis zijn. De openbare ruimte is toegankelijk voor jong en oud, meisjes en 

jongens. 

 Wijkoverlast, vandalisme en straatterreur wordt actief bestreden. Verschillende 

instrumenten kunnen worden ingezet: van opvoedingsondersteuning, welzijnswerk 

tot straatverbod. Politie pakt amokmakers die de boel verzieken kordaat aan.  

 Wijkbewoners vinden vaak de drempel te hoog om naar de stedelijke diensten te 

gaan. Daarom speelt naast deze rigide structuren het buurtwerk een belangrijke rol. 

Buurtwerk laat zich niet inplannen in een structuur en kent een eigen dynamiek, 

waardoor het eenvoudiger is om kort op de bal te spelen. De buurtwerkers kennen de 

wijk en weten wat de problemen zijn die er leven. Ze hebben de mogelijkheid om 

huurders te stimuleren en te emanciperen. Zij vormen de brug tussen bewoners en 

de verschillende overheden.  

 Ook de wijkpolitie vormt een belangrijke actor. Zij zijn heel aanwezig en hebben 

een goede kennis van het reilen en zeilen binnen de wijk.  

 Verder zijn er nog tal van verenigingen op sociaal vlak (buurt- en nabijheidsdiensten, 

sociale diensten,…) die een rol spelen in het versterken van het sociaal weefsel. 

 

SOCIALE HUISVESTING 

Probleemwijken door foute keuzes 

De Stad Lokeren heeft als lokaal bestuur de autonomie, de vrijheid en de 

verantwoordelijkheid om zelf beleidskeuzes te maken om een eigen woonbeleid op maat 

te ontwikkelen en een oplossing te bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt. 

Tot op vandaag oogst het door de Stad Lokeren gevoerde woonbeleid heel wat kritiek.  

Het woonproject  “De Groene Vlasdam” kampt met tal van ernstige problemen, o. a. 

inzake de huisvesting  en langdurige leegstand, milieukwaliteit van de bodem, 

ontsluiting,  niet kindvriendelijk, enz. Frappant  was dat ongeveer de helft van de 

woningeigenaars  niet eens wist dat zij een aan een sociale woning gelijkgestelde woning 

hadden gekocht - wat een  verbod inhoudt om daar een handelszaak te starten.  

In 1984 werd de sociale woonwijk “DALLAS” gerealiseerd met een 1ste ingebruikname in 

1986 na 2 jaar leegstand. Er was onduidelijkheid over de eigendomstitel van sommige 

percelen, bouwvergunningen lieten op zich wachten en de woningen waren onbereikbaar 

omdat de wegenis niet aangelegd was. Het project kreeg van zijn bouwheer zelfs de 

naam ‘Het verdriet van Lokeren’.  De wijk kreeg het stigma “Probleemwijk” wat samen 

met onzekerheid en gesloten communicatie  de mensen die daar wonen terecht kwaad 

maakte. Men kan de problemen binnen de wijk niet ontkennen, maar ook de sociale 

huisvestingsmaatschappij heeft hier een verantwoordelijkheid.  
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Ook de lucratieve, vaak wisselende instroom van bewoners uit gemeenten met 

jarenlange wachtlijsten voor een sociale woning, heeft een negatieve impact op de 

woonkwaliteit en de lokale economie.  

 

• Een lokaal woonbeleid dat oog heeft voor de lokale woonbehoeften en –

omstandigheden maakt betaalbaar wonen mogelijk, ook in eigen streek. Voor heel wat 

gezinnen is het niet langer betaalbaar om in de eigen stad te blijven wonen vanwege te 

hoge vastgoedprijzen. Ook in dit opzicht moet gestreefd worden naar een sociale mix en 

sociaal evenwicht. 

• In de strijd tegen de stadsvlucht gaat bijzondere aandacht naar gezinnen, ouderen en 

studenten. Meer verscheidenheid in de woningvoorraad biedt hen de nodige 

mogelijkheden die aansluiten bij hun specifieke behoeften en geeft hen de kans om een 

levenslange woongelegenheid in de stad uit te bouwen. Zo behouden we onze inwoners 

voor de stad. 

 De N-VA wil meer inzetten op koopwoningen en kavels. Investeren in een eigen  

woning blijft de verstandigste verzekering voor de toekomst. Het bezitten van een eigen 

woning is immers de belangrijkste drempel tegen armoede. 

 Sociale verhuurkantoren 

(SVK) zijn een efficiënte manier om op 

een snelle en  

goedkope manier in goede, betaalbare 

woningen te voorzien. Het stadbestuur 

maakt werk van de oprichting van of 

samenwerking met een SVK. Eigenaars 

worden aangemoedigd om aan een SVK 

te verhuren.  

 Huursubsidies zouden moeten 

worden uitgekeerd aan mensen die op 

de private  

huurmarkt of koopmarkt actief zijn om 

hen uit sociale woningen te houden. Daartoe willen we versterkt inzetten op de 

ontwikkeling en ondersteuning van sociale verhuurkantoren en ook particuliere 

kopers een hart onder de riem steken. 

 Creatieve oplossingen dragen bij tot een meer gedifferentieerd woningaanbod. Zo  

zetten we niet alleen in op afgewerkte woningen, maar ook op nog af te werken 

woningen waarbij het stadsbestuur de nodige ondersteuning van een architect kan 

voorzien (kluswoningen Rotterdam). 

 Een verankerde huurdersparticipatie zorgt niet alleen voor meer tevreden  

huurders maar leidt ook tot een aangenamere leefomgeving. Huurders kunnen 

meeweten, meepraten, mee adviseren over hun leefomgeving en worden ook betrokken 

bij het uitvoeren van dat beleid. 

 Het stadsbestuur stimuleert het sociaal woonaanbod in de stad. Aandacht gaat naar: 

 bindend sociaal objectief (G&P): de stad realiseert het vooropgesteld 

sociaal woonaanbod 

 normen en sociale lasten (G&P): het stadsbestuur kijkt erop toe dat binnen elke 

verkaveling of bouwproject het vooropgesteld sociaal woonaanbod wordt 

gerealiseerd. In een stedelijk  reglement sociaal wonen verduidelijkt het 

stadsbestuur de opgelegde sociale lasten in nieuwe projecten. Bij de invulling van 

de stedelijke sociale last verhuurt de stad een deel van haar woningaanbod aan 

SVK’s. 
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 recht van voorkoop: de stad oefent haar recht van voorkoop uit en verwerft zo de 

woningen en terreinen die zij nodig acht voor het voeren van een sociaal 

woonbeleid. De N-VA wenst de nadruk te leggen op de aankoop van sociale 

koopwoningen en kavels. 

 Veeleer dan een uitbreiding van het sociaal huuraanbod zetten we in op de 

renovatie van het bestaand patrimonium. Dit doen we met het oog op een 

verhoging van de leefkwaliteit en meer energiebesparingen. Energie-zuinige 

investeringen en renovatie dringen immers de huurlasten terug. In dit kader 

streven we ook naar zoveel mogelijke aparte bemetering van gas, elektriciteit 

en water. 

 OCMW’s hebben naast doorgangswoningen en crisiswoningen meestal ook een 

woningpatrimonium dat ze tegen lage prijs verhuren. Daarbij hebben OCMW’s 

binnen de sociale huisvesting huurders die financieel gesteund worden door 

het OCMW, bieden ze informatie en ondersteuning aan de huurders en spelen 

ze een belangrijke rol bij problemen (huurachterstal, problemen met 

betrekking tot energie). Het OCMW stelt zich verantwoordelijk op ten aanzien 

van private verhuurders die verhuren aan OCMW-cliënteel en ziet toe op een 

goede verstandhouding met de buurt. 

 Het principe van huisbewaarders wordt, zeker in grote woonblokken, 

opnieuw ingevoerd. Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 

betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale 

huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie bepaalt in artikel 4 

welke taken kunnen worden opgenomen: ‘een huisbewaarder kan 

ondersteunende taken opnemen van logistieke, technische en sociale aard. De 

betreffende taken moeten bijdragen tot de verbetering van het samenleven 

van de bewoners en de sociale cohesie binnen de woonbuurt.’ 

  

Een sociale woning krijgt men steeds toegewezen onder voorwaarden. 

Hetzelfde geldt voor de toekenning van een sociale lening. 

Bij inschrijving op een wachtlijst mag men geen eigendom (in binnen- of 

buitenland) bezitten, moet men Nederlands willen leren, moet men 

bijvoorbeeld minimum 6 jaar in Lokeren wonen, ... .  

Wanneer men een sociale woning inneemt, worden deze voorwaarden strikt 

gecontroleerd op naleving en evolutie … .  

De SHM’s zorgen in samenwerking met de Huizen van het Nederlands voor 

aangepaste taalcursussen die gericht zijn op het dagelijks leven. Ook 

domiciliefraude wordt niet getolereerd. Enkel door het strikt naleven van de 

voorwaarden kunnen we spreken van een rechtvaardige toewijzing. 

 

3.  Sport – cultuur – toerisme – erfgoed 

 
Investeren in het lokale sportbeleid is investeren in het sociale weefsel. Levenslang 

sporten bevordert de gezondheid, maar leidt ook tot sociale verankering.  

Het lokale bestuur is het beste geplaatst om de plaatselijke culturele dynamiek (in 

de meest brede zin) op te pikken, te stimuleren en te ondersteunen. De lokale 

bibliotheek vervult daarbij een cruciale eerstelijnsopdracht op vlak van brede 

informatie, educatie en communicatie.  

De N-VA pleit bovendien voor een actief engagement van de lokale overheid op het 
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vlak van toerisme en recreatie. Tegelijk moet het duurzaam behoud van het lokale 

erfgoed - inclusief beheer en restauratie - de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid 

van de eigen leefomgeving waarborgen. 

 
3.1. Sport  

 
In een samenleving is sport erg belangrijk als sociaal bindweefsel.   

De sportsector heeft daarnaast potentieel op het vlak van professionalisering en 

tewerkstelling want deze sector is meer en meer een bron van economische activiteit.  

 

PROGRAMMAPUNTEN 

1. N-VA Lokeren staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-

beleid  

Het Vlaamse sportbeleid wil via een hechte samenwerking 

met de stadbesturen zoveel mogelijk mensen in 

Vlaanderen stimuleren, activeren en begeleiden tot een 

kwaliteitsvolle, duurzame sportbeoefening in hun directe 

omgeving. Hierbij is het belangrijk dat ook de stad 

Lokeren een regierol opneemt.  

De N-VA wil dat het stadsbestuur een coherente visie op 

het lokale sportgebeuren ontwikkelt en dit vorm geeft in 

het sportbeleid. Dat dient optimaal afgestemd te zijn en 

dynamisch en innovatief in te spelen op de lokale situatie. 

 

De N-VA wil dat de stad via deze coherente visie alle inwoners aanzet tot levenslang 

sporten, met aandacht voor zowel de geëngageerde sporters, als de niet-sporters en 

sportkansarmen en dit binnen alle leeftijdsgroepen. Dit moet bijdragen tot het 

behalen van een ambitieuze fitheidsnorm voor de bevolking.  

 

2. N-VA Lokeren gaat voor een aangenaam sportklimaat waarbinnen sport zijn 

sociale en gezondheid bevorderende rol kan spelen. Hiervoor is het noodzakelijk om 

de omgevingsfactoren te optimaliseren waarbij een veilige en gezonde 

sportbeoefening steeds het uitgangspunt moet zijn, net als het vrijwaren van de 

integriteit van de sport op elk niveau. Elke bewoner voelt zich op die manier 

aangesproken en betrokken bij het lokale sportgebeuren.  

 

3. Een doordachte sportpromotiestrategie is een sterk middel om de Sport voor 

Allen-boodschap op een effectieve en efficiënte manier over te brengen. De N-VA wil 

dat Lokeren op een innovatieve en creatieve manier gerichte sportpromotie voert, 

zodat iedere bewoner op de hoogte is van het belang en de mogelijkheden van 

sport. Deze promotie-initiatieven worden best in overleg met de sportraad op touw 

gezet, zodat ook de partners in het veld hierbij betrokken worden. Zo creëert men 

een draagvlak binnen de stad.  

Zogenaamde zachte sporten zoals bv. Tai-chi mogen hierbij niet vergeten worden. 

 

Daaraan gekoppeld moet de stad een hartslagtest aanbieden via een 

sensibiliseringscampagne. Dit gebeurt idealiter in samenwerking met alle mogelijke 

actoren zoals fitnesscentra, artsen en kinesisten. 
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Sportsensibilisering kan plaatsvinden tijdens een sportbeurs waar alle verschillende 

sporttakken worden voorgesteld. Deze kan bijvoorbeeld georganiseerd worden n.a.v. 

de Stratenloop. 

Naar aanleiding hiervan kunnen jongeren 

actief aangemoedigd worden om een 

sportmonitoropleiding te volgen zodat er 

daadwerkelijk iets gedaan wordt aan aan 

het tekort aan plaatsen tijdens de 

sportkampen tijdens de vakantieperiodes.  

Voor deze sportkampen zouden kinderen 
van de stad voorrang moeten krijgen. 
 

 

 
Meer sportevenementen zijn bovendien 

noodzakelijk, ook in de deelgemeenten.  

Wij denken bijvoorbeeld aan een 

driestedenmarathon een een sport- en 

cultuurdag (‘SPEK-dag’). 

 

4. Investeren in een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid  

N-VA Lokeren streeft naar een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid. Om dit te 

realiseren, is het noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de lokale 

sportactoren binnen de stad. De sportdienst neemt de regierol op om via de 

sportraad - ook in de deelgemeenten - een netwerk van lokale sportactoren te 

creëren vanuit een goed uitgewerkte visie en doelstellingen. Kernideeën als innovatie, 

ondernemerschap en professionalisme nemen hierbij een prominente plaats in.  

Deze samenwerking moet er voor zorgen dat de blinde vlekken in het aanbod 

worden weggewerkt en dat er een aanbod op maat wordt gecreëerd, waarin 

iedereen kan terugvinden wat bij hem past, zowel in een georganiseerde als 

licht-georganiseerde context.  

Om sportverenigingen te stimuleren om maximaal in te zetten op kwaliteit, is de    

N-VA voorstander van een doordacht subsidiereglement waarvan de hoogte van 

het subsidiebedrag afhankelijk is van vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria (aantal 

gediplomeerde trainers, infrastructuur, diversiteit, …). 

De N-VA legt de klemtoon op sportverenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle 

jeugdopleiding en professionele omkadering.  

Het tegengaan van versnippering en het stimuleren van samenwerking tussen of 

samengaan van clubs zijn eveneens aandachtspunten. 
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5. Optimale omgevingsfactoren en een aangenaam sportklimaat  

N-VA Lokeren wil dat de Lokeraars over een geactualiseerde 

en overzichtelijke inventaris beschikken van het lokale 

sportaanbod. Als men daarbij zicht heeft op de vraag en 

behoefte naar sport van de eigen inwoners, kan men inspelen 

op de blinde vlekken.  

 

Het is dan ook belangrijk dat de bevoegde stadsdienst een 

communicatiebeleid uitwerkt met gebruik van moderne media 

om de inwoners actief te informeren.  

 

Toegankelijkheid van de stedelijke sportfaciliteiten en sociaal aanvaardbare tarieven 

voor zelf georganiseerde activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in een Sport 

voor Allen beleid. 

De N-VA wil dat stad een doordacht doelgroepenbeleid ontwikkelen. Dit is 

belangrijk om drempels tot sportparticipatie te detecteren en weg te werken. Correcte 

informatiecampagnes en gerichte activiteiten naar doelgroepen zijn een middel om 

twijfelaars over de streep trekken en hen uit hun isolement halen. Via gerichte 

promotiecampagnes of eigen activiteiten kan men ook de niet-sporters of 

sportkansarmen bereiken. 

 

Het belang van goede en aangepaste 

infrastructuur kan niet genoeg onderstreept 

worden. De stad dient een doordacht en planmatig 

sportinfrastructuurbeleid te voeren, zodat een stad 

zich als een beweegvriendelijke leefomgeving 

profileert. Zonder de juiste infrastructuur kan men 

niet op een kwalitatieve manier aan sport doen. N-

VA Lokeren is er dan ook van overtuigd dat men 

dient te investeren in een stedelijk 

sportinfrastructuurbeleid  waarbij men aandacht heeft voor het ondersteunen van of 

het zelf ontwikkelen en onderhouden van de nodige sportfaciliteiten in de eigen stad, 

zodat elke inwoner in de directe omgeving gebruik kan maken van zowel in- als 

outdoorinfrastructuur.  

De stad moet werk maken van een maximale toegankelijkheid van de aanwezige 

infrastructuur door te investeren in renovatie en door te bemiddelen bij het openstellen 

van privé-infrastructuur (scholen, clubs,…) voor het grote publiek. 

 

Naast de klassieke georganiseerde sportvormen die in sporthallen, zwembaden of op 

grasvelden worden beoefend, kent de licht-georganiseerde sport de laatste jaren een 

sterke groei. Om hieraan tegemoet te komen wijst N-VA Lokeren op haar 

verkiezingsprogramma van 2006 waarin zij ijverde voor een verlichte Finse piste en het 

sport-/beweegvriendelijk inrichten van parken en pleintjes, ook in de deelgemeenten.  
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3.2. Cultuur doorbreekt een muur 
De N-VA visie is gestoeld op 3 principes:  

 Gemeenschapsvorming: cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot 

hun verbondenheid, participatie, sociale competentie en ontwikkeling.  

 Complementariteit: het lokaal cultuurbeleid moet ook oog hebben voor wat 

in de ruimere regio gebeurt en daar mee overleggen. Zo is het zinloos dat 2 

naburige steden dezelfde artiest boeken in hun cultureel centrum.  

 Participatie: de mensen niet alleen naar cultuur brengen, maar ook cultuur 

naar de mensen brengen.  

 

Er is in Lokeren grote nood aan meer infrastructuur voor cultuur, zowel voor 

professionele als voor amateurkunstenaars.  

 

Voor de N-VA is kunst in de openbare ruimte een belangrijk onderdeel van een lokaal 

laagdrempelig kunstenbeleid. Het belang ervan voor de beeldvorming en uitstraling van 

stad of stad mag niet onderschat worden. Daarom moet kwaliteit steeds voorop staan en 

cliëntelisme en mediocriteit vermeden worden. 

 

Tot slot is voor de N-VA culturele beleidsplanning een oefening in reflectie, inspraak, 

gedragenheid en afstemming. De stad Lokeren heeft daarbij de taak om te coördineren 

en waar opportuun ook lokale en zelfs bovenlokale samenwerking te stimuleren.  

 

PROGRAMMAPUNTEN 

 

 

2. N-VA vindt het de taak van de stad om te zorgen voor een nog betere centrale en 

gecoördineerde promotie en communicatie van alle lokale aanbod, o.a. via digitale 

Wat betreft de lokale culturele dynamiek vraagt de N-VA aandacht voor zowel het 

klassieke georganiseerde culturele verenigingsleven, als voor nieuwe vormen van 

gemeenschapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten die eerder 

buiten het formele kader tot stand komen. Wij willen hierbij het gemeenschapsvormende 

effect sterk benadrukken. Dit kan breed ingevuld worden: van kaart-, schaak- en 

quizclubs tot literaire leesavonden.  

1. Infrastructuurproblematiek 
Er is in Lokeren een grote vraag naar meer culturele infrastructuur voor 
podiumactiviteiten, vergaderingen, vormingsinitiatieven, tentoonstellingen, enz.  
 
N-VA Lokeren is voorstander van een creatieve benadering van de 

infrastructuurproblematiek: herbestemming van bestaande gebouwen, clusteren van 
publieke dienstverlening, infrastructurele samenwerking met (kunst)onderwijs, e.d.  
 
De vraag naar meer cultuurinfrastructuur wil N-VA koppelen aan  
 de invoering van een belasting voor leegstaande panden en het opleggen van 

de ter beschikkingstelling voor tentoonstellingen van winkelpanden die meer 
dan 2 jaar leeg staan 

 de mogelijkheid voor lokale kunstenaars om eens per jaar tijdens een ‘week 
van de cultuur’ hun kunstwerken tentoon te stellen in de etalages van Lokerse 
middenstanders 

 een herbestemming voor sommige parochiekerken a.h.v. een 
langetermijnVISIE. 
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infoborden aan de 

toegangswegen van de stad 

zodat er sneller op de 

actualiteit kan ingespeeld 

worden.  

 

3. De N-VA benadrukt het 

belang van de Vlaamse 

amateurkunsten (fanfares, 

harmonieën, lokale pop- en 

rockgroepen, koren, dansgroepen, amateurtoneel, allerhande 

creatieve ateliers, e.d) en vraagt dat de stad Lokeren hiervoor een specifiek 

ondersteunend en stimulerend beleid ontwikkelt . De samenwerking met het lokale 

deeltijdse kunstonderwijs is daarbij een bijzonder aandachtspunt, evenals de ‘week 

van de amateurkunsten’ (WAK) als jaarlijks hoogtepunt en uithangbord voor de lokale 

creativiteit (cf. Sint-Niklaas). 

 

4. Bijzondere activiteiten in wijken zoals straatfestivals, muziekfestivals, 

toneelweekenden en schildermiddagen moeten gestimuleerd worden. Daar kunnen 

mensen elkaar ontmoeten en inspireren. Stimuleren kan ook door het aanbieden van 

betaalbare ruimten voor activiteiten als dans, muziek, schilderen en het geven van 

betaalbare cursussen voor jongeren en ouderen. 

 

5. Naast het ondersteunen van de reguliere werking, moeten er ook impulsen gegeven 

worden voor experimenten en vernieuwing en voor drempelverlagende 

initiatieven voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, allochtonen, lage 

inkomens…). Subsidie voor jongeren en ouderen met lage inkomsten om gebruik te 

maken van het aanbod. In dat verband kan de lancering van de ‘jeugdpas’ wellicht 

drempelverlagend werken. 

 

6. De bibliotheek evolueert voor de N-VA naar een volwaardig lokaal kennis- en 

informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang wordt aangeboden tot online 

informatie. De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd en zorgt voor een 

optimale toegankelijkheid en deskundige ondersteuning. Bibliotheekpersoneel wordt 

zoveel als mogelijk ontlast van puur administratieve taken, onder meer via 

zelfuitleen. De bibliotheek wordt dus ook een actieve partner met betrekking tot 

leesbevordering, (cultuur)informatieverspreiding en cultuurparticipatie, onder meer 

voor scholen, lokale cultuurorganisaties en  

volwassenenonderwijs. 

 

7. City marketing  

Vele steden beschouwen hun cultuurbeleid 

ook als een onderdeel van  city marketing. 

Op dit vlak kan er nog veel gebeuren in 

Lokeren, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. 
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Er moeten meer spraakmakende evenementen 

Lokeren ‘op de culturele kaart zetten’. 

N-VA Lokeren erkent uiteraard het belang van 

evenementen zoals de Lokerse feesten met de 

Fonnefeesten en de Polifonics om onze stad 

bovenlokaal en zelfs internationaal op de kaart te 

plaatsen. Maar tegelijk benadrukken we ook de 

noodzaak van een stevig lokaal draagvlak voor 

dergelijke initiatieven en het gevaar van een ‘top 

down’-aanpak.          

N-VA Lokeren pleit er daarom voor dat er ook naar de roots van de Lokerse feesten 

wordt gekeken en dat daarbij de Lokeraars en de Lokerse troeven nog meer worden 

betrokken. Wij stellen daarom voor dat er i.s.m. de dienst Toerisme en de lokale 

middenstanders een totaalpakket wordt ontworpen voor een meerdaags verblijf voor 

diverse doelgroepen.  

 

Omgekeerd vereist culturele ambitie dan weer voldoende middelen en een inhoudelijk 

sterke invulling om het beoogde effect te bekomen binnen het enorm uitgebreide en 

concurrentiële nationale en internationale aanbod. Voor de N-VA ligt de focus daarbij 

op originaliteit en eigenheid. Niet elke stad of stad moet immers per se een eigen 

straattheater-, comedy- of beeldende kunstenfestival hebben. 

 

8. N-VA wenst in de stad Lokeren de Nederlandstalige opschriften en benamingen 
van handelszaken en horecabedrijven aan te moedigen via de toekenning van een 
jaarlijkse prijs door het gemeentebestuur, in samenwerking met culturele 
verenigingen en middenstandsorganisaties. 
 

 

3.3. Toerisme 

 
Toerisme wordt steevast gelinkt aan vrije tijd maar heeft uiteraard ook een groot 

economisch belang.  

N-VA wil Lokeren wil dat de stad ernaar streeft om met een kwalitatief hoogstaand 

toeristisch aanbod zowel in Vlaanderen als in het buitenland haar troeven te 

verzilveren. De stad kan daarvoor toeristische nicheproducten voor dichter-bij-

huisvakanties optimaliseren en eventueel ontwikkelen. De toeristische dienst van de 

stad heeft de belangrijke taak om haar aanbod - waar mogelijk in samenwerking met 

de provincie - te promoten op de binnenlandse markt.  

Dat kan onder meer via een nieuwe brochure en een nieuw wervend filmpje om Lokeren 

te promoten inclusief stadsplan, cafés, restaurants, enz. 

 

N-VA Lokeren wil dat de stad prioritair gaat voor de consolidatie, 

het onderhoud en een eventuele verbreding van het bestaande 

toeristisch product zoals fietsroutes, wandelroutes, watertoerisme 

met aandacht voor de knooppunten van fiets-, wandel- en 

waterwegen, ruiterroutes, … . De stad zet daarbij in op het 

lokaal ondernemerschap en de professionalisering van de lokale 

publieke en private sector.  
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N-VA Lokeren is voor een goede samenwerking tussen cultuur, media, onderwijs, 

toerisme en monumentenzorg. De zorg en het behoud van ons onroerend erfgoed 

voor de komende generaties is een maatschappelijke plicht en een investering in de 

toeristische aantrekkingskracht van onze regio. 

 

Zij maakt werk van een toeristische visie op korte en op middellange termijn (2020), 

rekening houdend met de potentie van de stad (inhoudelijk-financieel) en anderzijds met 

de vragen en noden van de moderne toerist-recreant. Belangrijke thema’s hierbij zijn: 

innovatie, creativiteit,  originaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid, aanbod voor jeugd 

en jongeren, aanbod voor gezinnen met kinderen en senioren, tweede verblijvers, … . 

 

De stad moet de eigen toeristisch-recreatieve troeven sterker uitspelen bij de eigen 

burgers en burgers uit de regio. We denken hierbij aan: de rijke eet- en tafelcultuur, het 

fietsknooppuntennetwerk, de erfgoedsites, de sportfaciliteiten maar ook aan 

 de Durme en Moervaart als vaarroutes die enorme toeristische mogelijkheden 

bieden die nu onbenut zijn. Waarom kan er geen echte plezierhaven in Lokeren?  

 de natuurreservaten die beheerd worden door twee grote natuurverenigingen, nl. 

de vzw Durme (met o.a. Het Molsbroek) en Natuurpunt (met o.a. de Daknamse 

Meersen).  

 

De stad moet in functie van het toeristisch potentieel inzetten op een efficiënt en gastvrij 

onthaal voor toeristen en recreanten. De stad initieert daarvoor partnerschappen en 

bouwt deze uit tussen publieke en private actoren (horeca, toeristische attracties, 

logiesuitbaters, …). 

 

Ook het cultuurtoerisme verdient meer aandacht. De stad Lokeren heeft een reeks 

gebouwen, straten, figuren enz. waaraan een boeiend verhaal vastzit. Deze plaatsen 

kunnen met elkaar worden verbonden via cultuurhistorische wandel- of fietsroute – 

eventueel via intergemeentelijke samenwerking. 

N-VA Lokeren vindt het belangrijk dat de stad zorgt voor goede informatieverstrekking 

voor potentiële toeristische ondernemers inzake ruimtelijke ordening, … (bijvoorbeeld 

uitbaters van kleinschalig logies en stedelijke gastenkamers). Dat moet in de eerste 

plaats digitaal gebeuren door een attractieve interactieve toeristische website. 

 

Daarnaast is het volgens de N-VA een meerwaarde dat Lokeren – naast de Lokerse 

feesten - een geëigend en aantrekkelijk evenementenprogramma aanbiedt voor de 

toeristen en recreanten, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. 

 

Tenslotte is het essentieel dat de stad Lokeren voor het toeristisch beleid afstemt, 

overlegt en samenwerkt met andere stadbesturen en partners i.f.v. optimale 

efficiëntiewinsten m.b.t. de investeringen. 

 

3.4. Erfgoed 
 

N-VA Lokeren vindt het prioritair belangrijk dat de stad een beleidsvisie of een 

beleidsplan uitwerkt over het lokaal onroerend erfgoedbeleid. Daarnaast moet ze een 

actief beleid ontwikkelen met betrekking tot de ontsluiting en publiekswerking van het 

onroerend erfgoed. Dat kan bijvoorbeeld door een grotere deelname aan de Open 

Monumentendag.  
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PROGRAMMAPUNTEN 

 
1. Leegstand bestrijden 

N-VA Lokeren streeft ernaar dat de stad ook een actief beleid voert voor leegstaande 

monumenten. Heel wat panden met een beschermd statuut zijn verwaarloosd en 

leegstaand, bijvoorbeeld in de Schoolstraat en de Luikstraat. 

Mogelijkheden voor de stad: 

 gebruik maken van eigen politionele bevoegdheid en een PV van verwaarlozing 

opstellen; 

 een taks op leegstand heffen; 

 hogere taks op leegstand heffen indien het over een beschermd monument gaat; 

 in ernstige gevallen, onteigening voor algemeen nut. 

 
2. Lokeren een onroerenderfgoedstad ! 

Momenteel neemt de Vlaamse overheid een centrale rol op bij het inventariseren, 

onderzoeken, beschermen, beheren, handhaven en ontsluiten van het onroerend erfgoed 

terwijl de steden een eerder volgende rol opnemen. Het nieuwe 

onroerenderfgoeddecreet, waarschijnlijk operationeel vanaf 2013, vormt een uitgelezen 

kans om binnen het beleidsveld onroerend erfgoed het subsidiariteitsbeginsel ruimer in te 

vullen, een aantal taken zelf in te vullen en een erfgoedreflex op het niveau van de stad 

te creëren.  

Het ontwikkelen van een erfgoedreflex op stedelijk niveau - dicht bij de burger - zal 

bovendien het draagvlak voor het onroerenderfgoedbeleid verbreden.  

Het nieuwe onroerenderfgoeddecreet zal uitgesproken ruimte creëren voor het voeren 

van een lokaal erfgoedbeleid maar verschillende taken kunnen door de stad zelf worden 

opgenomen.  

Een door de Vlaamse Overheid erkende onroerenderfgoedstad zal een verregaande 

bevoegdheid krijgen voor wat betreft het beheer van beschermd en geïnventariseerd 

erfgoed. Een erkende onroerenderfgoedstad zal bijvoorbeeld adviezen en toelatingen 

betreffende al dan niet beschermd onroerend erfgoed kunnen verlenen. 

De mogelijkheid om eigen beheerstaken m.b.t. het onroerend erfgoed van de stad op te 

nemen, is ingeschreven in het nieuwe decreet. N-VA Lokeren is er voorstander van dat 

de stad Lokeren een erkenning als onroerend erfgoedstad nastreeft.  

De erkenning gebeurt vrijwillig, op initiatief van de stad op basis van duidelijke 

criteria die opgemaakt zijn en bewaakt worden door de Vlaamse overheid. Deze 

http://www.n-va.be/lokeren


 

                                        afdeling Lokeren.       Verkiezingsprogramma 2012-2018.       www.n-va.be/lokeren  

 

30 

criteria dienen als leidraad om de mogelijkheid van steden om deze beheerstaken 

op te nemen af te toetsen. Ze houden de aanwezigheid van een duidelijke 

beleidsvisie in samen met het beschikken over voldoende gekwalificeerd 

personeel.  

Bij erkenning als onroerenderfgoedstad, kan de stad het grootste deel van het 

vergunningenbeleid in eigen handen nemen. 

 

De stad moet daarbij enerzijds respectvol omgaan met haar architecturaal erfgoed en 

anderzijds – liefst na advies van de Vlaamse Bouwheer – ook erop toezien dat er een 

architecturale waarde aan nieuwbouw wordt gegeven. 

 

3. Gekwalificeerd personeel 

N-VA Lokeren vindt het belangrijk dat stad Lokeren beschikt over één of meer 

gekwalificeerde personeelsleden om het lokaal erfgoedbeleid mee vorm te geven en de 

beslissingen over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. al dan niet lokaal 

onroerend erfgoed van het schepencollege voor te bereiden. Dit moet prioritair gebeuren 

binnen het huidige contingent van beschikbare personeelsleden. Het is niet de bedoeling 

om het bestuurlijk personeelsapparaat te gaan verzwaren. Zo zijn er voorbeelden waarbij 

een  ambtenaar RO zich in de materie van onroerend erfgoed inwerkt.  

 

4. Financiële stimuli 

De N-VA gaat voor doordachte financiële stimuli voor lokaal waardevol niet beschermd 

erfgoed.  

Voor onderhouds- of restauratiewerken van lokaal waardevol niet beschermd erfgoed 

(selectie uit de inventaris) kunnen onderhouds- of restauratiepremiesystemen uitgewerkt 

worden. 

 

5. Lokale tradities, gebruiken en volkssporten zijn de moeite waard om in stand te  

worden gehouden. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat tradities 

steeds in evolutie zijn en niet mogen verstarren. In samenspraak met de lokale 

erfgoedverenigingen kunnen deze tradities en gebruiken in kaart worden gebracht en kan 

nagegaan worden hoe ze kunnen worden verder gezet. Het Lokerse stadsmuseum 

coördineert daarvoor alle initiatieven. 

 

6. Niet alle historische gebouwen kunnen worden beschermd en/of aangekocht door de  

overheid. De stad Lokeren heeft de opdracht niet-beschermde maar waardevolle 

gebouwen te helpen bewaren, restaureren en er een eigentijdse bestemming aan te 

geven. Via deskundig advies en een premiestelsel kunnen eigenaars en bewoners 

geholpen worden. 

 

7. De stad Lokeren ontwikkelt een beleid ter bevordering van het historisch besef van  

haar burgers. Dit kan door de ondersteuning van heemkundige verenigingen, het 

aanmoedigen van historische publicaties en onderzoek, de organisatie van herdenkingen 

en tentoonstellingen, enz. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met het 

bereiken van kinderen en jongeren. 
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3.5.  Landbouw en plattelandsbeleid 

 
Hoewel de krachtlijnen van het landbouw- en plattelandsbeleid uitgestippeld worden op 

Europees en Vlaams niveau is een belangrijke taak weggelegd voor de lokale besturen. 

Gezien de grote verschillen tussen de plattelandssteden onderling is voor de N-VA een 

beleid op maat cruciaal en moet dit het resultaat zijn van een goede dialoog tussen de 

plattelandsgebruikers en het lokale bestuur. 

 

Een goed plattelandsbeleid heeft in de eerste plaats oog voor de leefbaarheid van de 

landbouw en een aangename woonomgeving. Deze leefbaarheid wordt in de hand 

gewerkt door een verbetering van de landinrichting, een verbreding van de klassieke 

plattelandsactiviteiten en door meer kansen te geven aan natuurontwikkeling en 

toerisme. 
 

PROGRAMMAPUNTEN 
 

1. Nieuwe kansen: de open ruimte als publieke ruimte 

Om de aantrekkelijkheid van plattelandssteden te behouden, is het belangrijk om te 

investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Een aantrekkelijk dorpscentrum met 

aanwezigheid van de basisfaciliteiten zoals winkels en dorpsschooltjes, een op maat 

uitgebouwd mobiliteitsnetwerk, een kwaliteitsvolle weginfrastructuur, … zijn noodzakelijk 

om het dorpsgevoel en de leefbaarheid te behouden/ herstellen/versterken. 

Een goed plattelandsbeleid speelt daarnaast ook in op nieuwe opportuniteiten. Naast 

landbouwactiviteit en woongelegenheid is er ook plaats voor natuurontwikkeling en 

recreatiebeoefening. Het platteland heeft bovendien een belangrijke taak als natuurlijke 

buffer voor hemelwater. Daarnaast is het platteland rijk aan te beschermen erfgoed en 

landschappen. Door een duurzame herbestemming van dit erfgoed wordt verval ervan 

vermeden en kan men tegelijkertijd een meerwaarde (horeca, toerisme, welzijn, cultuur) 

realiseren. Ook de vraag naar alternatieve energiebronnen kan voor een gedeelte 

ingevuld worden met restproducten van de landbouw. 

 

Het komt er in de praktijk dus op neer om het plattelandsbeleid goed af te stemmen op 

de verschillende verwachtingen die de burger eraan koppelt, zonder echter de 

economische rentabiliteit, de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving uit het 

oog te verliezen. De economische rentabiliteit is bijvoorbeeld ernstig bedreigd door de 

kleine perceelsoppervlakte (cf. de maïsoogst in 2012). Continu overleg tussen de 

verschillende actoren zoals de polderbesturen, ABS, plaatselijke Boerenbond, enz. blijft 

noodzakelijk. 

 

De volgende maatregelen zijn bovendien noodzakelijk:  

 Een halt toeroepen aan de ‘verwoestijning’ van onze open ruimte. Bij het verlenen 

van kapvergunningen voor bv. straatbomen (plantrecht) wordt in de meeste 

gevallen wel heraanplant opgelegd, maar de controle hierop ontbreekt totaal. 

Het resultaat is dat ook deze laatste groenelementen in het open ruimtegebied en 

binnen openbaar domein met een snel tempo uit ons landschap verdwijnen. Deze 

controle moet terug een prioritaire taakstelling van de groenambtenaar worden. 

 Sneller en strenger optreden bij overtredingen, zeker in natuurgebieden 
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 Geen lozingen meer van afvalwater in natuurgebieden zoals in de Daknamse 

Meersen 

 Beter beheer van percelen stad Lokeren bij voetbalvelden: zorgzaam beheer met 

behoud van de natuurwaarde, dit betekent ook geen opvoeren van mest. 

 Aanpakken van het probleem van zwerfvuil in en rond de Daknamstraat. 

 Meer financiële steun voor het natuurontwikkelingsplan van Natuurpunt. 

 Herstellen van het beschadigd wegdek op wandel- en fietspaden, bijvoorbeeld op 

de voormalige tramroute tussen Lokeren en Moerbeke. 

 Uitvoeren van een herprofilering van de Daknamstraat zodat de auto's daar trager 

moeten rijden. 

 

2. Opwaarderen van het wonen op het platteland 

 De opmaak van dorpsinrichtingsplannen in samenspraak met de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM). Hierdoor werkt de stad een langetermijnvisie uit met het 

oog op het herstel of behoud van de leefbaarheid van het dorp. Deze aanpak oogst 

maximaal succes als ook de burger een zekere inbreng heeft in deze visie. 

  

N-VA Lokeren pleit voor het behoud, de herintroductie en het stimuleren van 
buurtwinkels in het buitengebied.  

 N-VA Lokeren pleit ook voor de opwaardering/het behoud van de aanwezige 

dorpsfaciliteiten met betrekking tot het bankwezen, de horeca, het onderwijs, sport, 

welzijn (rusthuis, huisdokter) en cultuur met het oog op het herstel van het 

dorpsgevoel. 

 Inrichten van volkstuintjes als vorm van ontspanning en als sociale 

ontmoetingsplaats. 

 Inzetten op de vlotte bereikbaarheid door een goede inrichting en goed beheer van 

de landelijke wegen. Anderzijds dienen maatregelen genomen te worden tegen het 

sluipverkeer op wegen waar fietsers, wandelaars en tractoren een plaats hebben. 

Ook de mobiliteit van de oudere bevolking op het platteland moet maximaal 

gegarandeerd blijven. In functie van de grote vraag naar mobiliteit kan gekozen 

worden voor de meest kostenefficiënte vorm van mobiliteit (belbussen, taxi, minder 

mobiele centrale, …). 

 

3. Uitbouw / verbreding van het platteland 

 Uitbouw van het netwerk van zachte recreatie (wandelaars, fietsers). Deze 

initiatieven kunnen opgezet worden in samenwerking met de landbouwsector en 

bieden mogelijkheden voor nieuwe horecagelegenheid. 

 Inrichting en onderhouden van stiltegebieden waar men kan genieten van stilte en 

rust. 

 De trage wegen kunnen mee in stand gehouden worden door vrijwillige 

tragewegenpeters en -meters. Iedere vrijwilliger krijgt een regio toebedeeld 

waarbinnen hij de inrichting van de trage wegen controleert. Opmerkingen worden 

doorgegeven aan de stedelijke diensten, die het herstel en onderhoud meenemen in 

hun werkschema’s.  

 Beheersovereenkomsten tussen lokale overheden, terreinbeheerders en 

landbouwers, zoals er bestaan met bijvoorbeeld natuurverenigingen. Op die manier 

worden de eigendommen vaak beter beheerd en kan de landbouwer rekenen op een 

aanvullend inkomen. 

  

De landbouw als energieleverancier: organische afvalstoffen kunnen via 
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vergisting en verbranding gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit. Ook 

hebben ze een potentieel voor de productie van meer duurzame biobrandstoffen. 

 

 Promotie van de korte-ketenverkoop van lokale 

landbouwproducten en het hoevetoerisme als 

versterking voor de lokale economie.  

 

4. Marketing van het platteland 

Een duurzame en succesvolle uitbouw van het platteland 

gaat vaak ook hand in hand met de vermarkting ervan: 

hetzij onder de vorm van een ondersteuning van de 

landbouw via de promotie van streekproducten en het 

stimuleren van de korte-ketenverkoop, of door de uitbouw van het recreatief 

medegebruik. 

Hier hebben de lokale besturen een belangrijke taak. Het zijn meer bepaald de lokale 

besturen die de initiatiefnemers zijn voor de vertaling van het plattelandsbeleid in 

concrete realisaties, waarbij hun acties afgestemd zijn op de 

plattelandsontwikkelingsdoelstellingen van de hogere overheid. 

 

N-VA Lokeren pleit daarom voor de invoering van een ‘boerenmarkt’ 

in het weekend, met zelf gekweekte producten van Lokeraars. 

 

Via de stedelijke website kan een platform aangeboden worden voor 

de promotie van onthaalboerderijen. Dergelijke hoeves laten 

bezoekers proeven van de hedendaagse land- en tuinbouw in al zijn 

facetten. Naast een rondleiding in het bedrijf wordt vaak ook de 

mogelijkheid geboden om te proeven van lokale producten en zijn er diverse recreatieve 

activiteiten voorzien. 

 

5. Zelfbedieningsveer Pieter Heydensveer 

Het veer heeft een sterke historische achtergrond en een meerwaarde voor de bestaande 

toeristische en recreatieve paden ( knooppunten, Liniewegelpad). De straten Pieter 

Heydensveer en Moervaartveer lopen nu dood op de Moervaart. Het veerbootje zou de 

eeuwenoude verbinding herstellen. Zelfs al waren er geen aansluitende wandeldijken, 

dan nog biedt de aantrekkelijke verbinding met een bootje tussen Daknam en Eksaarde 

altijd een meerwaarde. Zo worden nu wandeltochten omheen de vaart Damme-Sluis 

meestal via het zelfbedieningsveer uitgestippeld, hoewel er verder bruggen liggen. Dat 

zelf overzetten is een speciale beleving. 

De afdeling Bovenschelde is akkoord met een ‘kettingsveer’ (geen kabels over het water, 

maar een ketting op de bodem van de Moervaart). Deze afdeling aanziet de inrichting 

van toeristische infrastructuur zoals dit zelfbedieningsveer niet als haar taak en verwijst 

daarvoor naar het stadsbestuur. De dijk langsheen de Moervaart, op het tracee van het 

officiële jaagpad, is opengesteld en toegankelijk voor wandelaars en trage fietsers. Die 

zullen nu ook, wanneer alle oneffenheden in het pad verwijderd zijn, dankbaar gebruik 

kunnen maken van het voorgestelde zelfbedieningsveer. 

De momenteel bestaande subsidiemogelijkheden via de Dienst Landbouw en Platteland 

van het provinciebestuur zou in 2013 wegvallen.  

N-VA Lokeren pleit er daarom voor dat er dringend een subsidiedossier voor dit 

zelfbedieningsveer opgesteld wordt zodat het veer kan gerealiseerd worden als extra 

toeristische troef voor de stad. 
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6. Verharding Durmedijken naar Daknam en verder naar Sinaaibrug 

De inrichting van de dijk tussen de Durmelaan en de Veerstraat is, samen met de 

fietsersbrug tussen Heirbrug en het station, door iedereen positief aanzien als een 

verbetering van de trage wegen binnen de bebouwde zones van de stad. 

Voor de meer noordelijke dijken hebben Natuurpunt (beheerder van een strook, nu 

afgesloten, dijk bij Daknamse meersen) en vzw Durme (beheerder van 1400 m 

openstelde dijken die bovendien erkend reservaat zijn), een gemotiveerd standpunt  

ingenomen tegen de verharding in het belang van de rustzoekende mens. De onverharde 

dijken zijn geen wildernissen maar voor de wandelaars en trage fietsers, plekken vol 

natuurbeleving zonder gestoord te worden door snelle fietsers. Verharding en dus meer 

publiek op die dijken zou ook van de omgevende rustbehoevende natuur een zware tol 

eisen en al te veel verstoren.  

 

7. Subsidie aan terreinbeherende verenigingen bij aankoop van 

reservaatpercelen 

Tot in 2000 werd in de stedelijke begroting een bedrag voorzien op basis van de door de 

verenigingen Natuurpunt en vzw Durme aangekochte reservaatpercelen. Nadien is dit 

bedrag teruggebracht tot slechts 1000 euro per jaar. Lokeren heeft zijn jaarlijks budget 

voor terreingerichte natuurrealisaties ( o.a. de aankoopsubsidie voor reservaten) sterk 

afgebouwd. Er was enkel aandacht voor natuurleerpadborden, folders en onderhoud of 

herstel van gebouwen, maar niet voor de natuur zelf. N-VA Lokeren betreurt dit. 

De aankoop van reservaatpercelen is ongetwijfeld de beste investering ten gunste van 

het natuurbehoud op lange termijn. De Vlaamse reglementering verplicht immers het 

opstellen en uitvoeren van een beheersplan voor die gronden. De grondprijzen zijn 

intussen gestegen en daardoor wordt de laatste jaren veel minder aangekocht. De 

gemeentelijke ondersteuning is hierbij zeer belangrijk geworden. Er wordt alleen 

aangekocht in voorziene reservaatperimeters met een grotendeels groene bestemming in 

het gewestplan.  

 

8. Trage wegen: Lange kantwegel (voetweg 99 van Staakte naar Oudenbos) 

inrichten en onderzoeken van mogelijke herinrichting van voetweg 111  te 

Heiende. 

De Lange kantwegel moet wettelijk onderhouden en ingericht worden door het 

stadsbestuur. Voetweg 111, zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen, herinrichten 

zou een prachtig dubbelachtvorming net van trage wegen mogelijk maken tussen 

Heiende, Everslaar en Naastveld. Voetweg 111 is de laatste tiental jaar nooit afgesloten, 

maar ook nooit aantrekkelijk ingericht zoals bijvoorbeeld de Liniewegel of de Heiendse 

wegels. Het stadsbestuur moet een initiatief nemen tot overleg met onder meer de 

betrokken landbouwers,  vzw Trage wegen en de vzw Durme om een mogelijk 

herinrichting van voetweg 111 te verkrijgen. 

 

 

 

 

9. Bermbeheerplan  

http://www.n-va.be/lokeren
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De vzw Durme heeft in opdracht van het stadsbestuur een bermbeheerplan ontworpen 

dat vooral erop gericht is een zo gevarieerd mogelijke rijkdom aan wilde planten in de 

wegbermen te verkrijgen. Hierover zijn, op basis van grondige studie, maaidata 

geselecteerd. Er wordt echter jaarlijks vastgesteld dat dit plan op een aantal plaatsen 

slecht wordt uitgevoerd. Het stadsbestuur moet de opdracht geven om bij eigen 

maaiwerken of bij uitvoeringen door een aannemer het bermbeheerplan nauwgezet uit te 

voeren. 

 

10.  Opstapeling vervuilde grond in beschermd landschap “Verloren bos” 

Bij het ruimen van de Klipsenbeek is vervuilde grond, die wettelijk moest afgevoerd 

worden, naast een strook van die beek gestapeld. Op andere plaatsen is die grond daar 

wel afgevoerd. Herhaaldelijk is aangedrongen, o.a. door Onroerend Erfgoed en vzw 

Durme, om die vervuilde grond af te voeren. Die opgehoogde grond wordt begroeid door 

ruigteplanten en belet de groei van de normale moerasvegetatie. Het stadsbestuur moet 

de opdracht geven om deze grond bij een eerstvolgende droge periode af te voeren, 

zoals wettelijk verplicht. 

 

11.  Straatnamen voor de landelijke wegen na ruilverkaveling Eksaarde 

Deze wegen hebben dertien jaar na uitvoering van deze ruilverkaveling nog steeds 

benamingen als “ weg 33”. In juli 2009 is vanuit de vzw Durme aan het stadsbestuur een 

voorstel overgemaakt met 32 namen voor deze wegen, waarbij rekening gehouden is 

met diverse invalshoeken: oude historische namen, oude en nieuwe 

landschapselementen, speciale teelten, enz. Ondertussen is dit voorstel al tweemaal 

voorgelegd aan de milieuraad. Daaruit kwam geen enkele suggestie om de voorgestelde 

benamingen te wijzigen. Normaal was verwacht dat eind 2010 die veldwegen een naam 

kregen, maar er is nu nog geen resultaat bekend. De stad zou zo snel mogelijk dit 

voorstel moeten laten goedkeuren zodat deze veldwegen vlot en praktisch bruikbaar 

worden voor de administratie, landbouwers, fietsers en wandelaars. 

 

                                     2.  Ruimte om te bewegen 

 

 

 

1.  Leefmilieu en energie 
De N-VA maakt zonder enige aarzeling de keuze voor een lokaal energie- en 

milieubeleid dat steunt op duurzaamheid. Rationeel keuzes maken inzake grondstoffen 

en producten, efficiënt inzetten van de middelen, de vervuiler laten betalen en als 

stadsbestuur zelf het goede voorbeeld geven: dat zijn de krachtlijnen van het N-VA-

beleid. Want de kwaliteit van onze leefomgeving bepaalt het welzijn van de lokale 

gemeenschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren


 

                                        afdeling Lokeren.       Verkiezingsprogramma 2012-2018.       www.n-va.be/lokeren  

 

36 

 

PROGRAMMAPUNTEN 
 

ENERGIE  

  

Er moet onderzocht worden of een 

zonnepanelenpark op bijvoorbeeld een 

van de industrieterreinen langs de zijde van 

de E17 of op daken van scholen of 

bedrijven opportuun is. Lokeraars zouden 

er aandeelhouder van kunnen worden. 

Een goed voorbeeld is het 

zonnepanelenpark van IVAREM, met haar 8 

ha en 14.976 geïnstalleerde zonnepanelen 

een van de grootste in Vlaanderen. Het 

elektrische vermogen bedraagt 3.520 kWp of een elektriciteitsproductie van 

3.050.000 kWh per jaar. 

IVAREM gebruikt ongeveer 10% van de geproduceerde elektriciteit voor haar 

groencomposteringsinstallatie. De resterende 90 % wordt op het openbare 

elektriciteitsnet gezet en kan ongeveer 870 gezinnen van groene stroom voorzien.  

 

 Bij de toekenning van premies voor dezelfde investering streven naar een zo efficiënt 

mogelijke toekenning en een duidelijke beperking in de tijd. Bepaalde investeringen 

overmatig subsidiëren door verschillende beleidsniveaus is niet de bedoeling. Eens de 

investering voldoende is ingeburgerd, wordt de subsidie gradueel afgebouwd. 

 Bepaalde energiebesparende investeringen bekostigen via een derdebetalersregeling. 

 Toetreden tot het Burgemeesterconvenant en zich engageren om de CO2-emissies 

tegen 2020 te beperken met 20 %. 

 De bewustmaking rond energieverbruik actief ondersteunen via educatieve pakketten 

voor scholen over energiebesparing.  

 Verenigingen die zich inzetten voor energiebewustmaking logistiek en financieel 

ondersteunen op basis van resultaatsverbintenissen. 

 Energiescans tonen inwoners hoe en waar ze eenvoudig kunnen besparen op energie. 

 Groepsaankopen van energie verder aanmoedigen in samenwerking met de 

buursteden en het OCMW. 

 De stad geeft zelf het goede voorbeeld inzake rationeel energiegebruik en energie-

efficiëntie: via energiebesparende maatregelen een vermindering van het eigen 

energieverbruik van 1 % per jaar; nieuwe gebouwen zoveel mogelijk met duurzame 

materialen; energie-efficiëntie hanteren als criterium bij overheidsopdrachten. 

Door verstandig om te gaan met de beschikbare materialen en installaties en geen 

onnodige aankopen te doen zoals het vroegtijdig vervangen van het autopark, kan de 

stad aanzienlijk besparen. Bovendien levert het een financieel voordeel op lange 

termijn. Indien toch nieuwe aankopen nodig zijn houdt de gemeente het beste 

rekening met de energie-efficiëntie en impact op het milieu. 

  

Een duidelijk takenpakket voor de 

duurzaamheidsambtenaar. Hij fungeert als 

energiecoördinator, monitort de 

energiehuishouding van de stad en signaleert waar 
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nodig problemen aan de bevoegde diensten. Deze ambtenaar bemant een woon- en 

energiebureau of –loket. In Delft en Zoetermeer is het Energieloket opgezet om 

inwoners, ondernemers en bestuurders te informeren over energiebesparing, 

duurzame energie en alles wat daarbij komt kijken (http://www.energieloket.info/). 

 

 Modernisering van de straatverlichting laat efficiëntere openbare verlichting toe wat 

minder hinder en lagere energiekosten met zich meebrengt. In de Parklaan in Sint-

Niklaas bijvoorbeeld wordt zo 5.000 euro bespaard per jaar). Straatverlichting die de 

veiligheid verhoogt maar de lichthinder zo beperkt mogelijk houdt, is een hele 

uitdaging. Er moet onderzocht worden of het mogelijk is om net zoals in 

Munsterbilzen de hoogte van het lichtpunt aan een verkeersfunctie op die plaats aan 

te passen.  

TOONAANGEVENDE 
VERLICHTING 

IN MUNSTERBILZEN 

In kerngebieden en woonstraten in het centrum 
(50 km/uur): een gebogen mast van 4,5 meter 

met korte arm.

Op sommige plaatsen werd de mast weggelaten en werd de armatuur tegen een gevel geplaatst om 
voetgangers niet te hinderen.

Hoe dichter bij het centrum, hoe 
lager de lichtpunthoogte.

In de overgangsgebieden (70 km/uur): een mast 
van 8 meter met gebogen arm.

 
 Daarnaast is een proefproject nodig met dynamische groene led-verlichting op 

weinig gebruikte wegen die enkel aanspringt als iemand de weg gebruikt. Dit moet 

gebeuren met respect voor de natuur en de wetgeving ter zake. 

De groene leds zorgen voor het beste zicht bij een laag lichtniveau.  De lampen geven 

gericht licht en stralen niet uit naar de omgeving. Dat betekent minder lichtvervuiling.  

 Sociale woningen beantwoorden aan de strengste isolatiecriteria. 

 OCMW’s onderzoeken of hun klanten bij de goedkoopste energieleverancier 

aangesloten zijn en begeleiden indien nodig een overstap naar een andere 

leverancier. 

 Stadpersoneel doet dienstverplaatsingen zoveel mogelijk met fietsen van de stad. 

 De landbouw als energieleverancier: organische afvalstoffen kunnen via 

vergisting en verbranding gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit. Ook 

hebben ze een potentieel voor de productie van meer duurzame biobrandstoffen. 

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren
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NATUUR 

 De stad werkt samen met lokale milieu- en natuurverenigingen en buurtverenigingen 

om zo de participatie van de gemeenschap aan het stedelijk milieubeleid te 

bevorderen. 

 Via de stedelijke milieuraden krijgen burgers en verenigingen een echte stem in het 

milieubeleid. Geen inspraak voor de vorm, maar echte betrokkenheid. 

 Interstedelijke milieudiensten bundelen krachten en expertise voor het aanpakken 

van grensoverschrijdende problemen. 

 Communicatie van het milieubeleid 

Via het stedelijk infoblad, de communicatiedienst, de website, 

bewonersvergaderingen, acties op alle Lokerse scholen, … de informatie over het 

gevoerde milieubeleid verbeteren om een groter draagvlak te creëren. 

 

Milieubewust en duurzaam handelen kan iedereen. Vooral een drastische maar 

economisch verantwoorde gedragsverandering naar een verstandiger en 

duurzamer gebruik van natuurlijke grondstoffen dringt zich op. Door ons 

gebruikspatroon aan te passen en rationeler om te gaan met grondstoffen en 

producten die men dagelijks gebruikt zoals bv. energie of water, maken we al een 

grote sprong voorwaarts. 

Dit betekent dus zowel rationeel consumeren als rationeel produceren waarbij 

rekening wordt gehouden met de impact van onze keuzes op onze leefomgeving. 

 

 Bij duurzaam bermbeheer, groen- en bosbeheer een totaalvisie hanteren zodat 

rekening wordt gehouden met de maatschappelijke behoeften van de omgeving. 

 Gebruik de ruimte multifunctioneel. Parken en bossen kunnen verschillende functies 

hebben (recreatief, sociaal-maatschappelijk, educatief, economisch, cultureel-

historisch, wetenschappelijk, ecologisch, psychologisch). Voorbeelden zijn een 

speelbos of een geboortebos. 

 Afbouwen van het pesticidegebruik dankzij alternatieve bestrijdingsmethoden bij 

het onderhoud van de openbare ruimte én uitwerken van een 

sensibiliseringsprogramma hierrond voor particulieren. 

 Behouden en aanleggen van kleine landschapselementen indien het mogelijk is 

in kader van RO. Deze natuureilanden fungeren namelijk als corridors voor dieren en 

planten tussen verschillende natuurgebieden. Daarnaast vormen deze ook een 

esthetische en gevoelsmatige meerwaarde voor de omgeving. 

 De eigenaars van percelen in landelijke gebieden zouden de aanbeveling moeten 

krijgen om geen afbakeningen te doen met gesloten draad of beton maar wel met 

hagen of afsluitingen met grote gaten (schapendraad). 

 Milieugedrag personeel scannen en bijsturen dankzij EcoTeams. 

 Inwoners kunnen met alle grote en kleine milieuklachten terecht bij de milieutelefoon. 

 Een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van poelen. Ideaal voor kikkers, 

padden en ander waterleven. 

 Schoolkinderen helpen bij de jaarlijkse paddenoversteekactie. Een heus 

padvindersdiploma maakt van ‘jong geleerd, oud gedaan’. 

 De stad Lokeren misloopt heel wat subsidies omdat zij uit het Regionaal Landschap 

Schelde en Durme is gestapt. Die draad moet opnieuw opgenomen worden. (Een 

Regionaal Landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke 

natuur- en landschapswaarden. Er worden activiteiten ontwikkeld rond duurzame 
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streekontwikkeling op basis van de actuele en potentiële kwaliteiten van de natuur, 

het landschap en de streekidentiteit.) 

 Uitreiken van jaarlijkse milieuprijs voor duurzame ontwikkeling aan de 

vereniging die met een vernieuwend project zijn steentje heeft bijgedragen tot het 

lokale milieu- en natuurbeleid. 

 

WATER 

 Herwaardering van beken en grachten opdat regelwater 

ter plaatse wordt vastgehouden en zo de kans krijgt om te 

infiltreren in de bodem (maatregel ter beperking van de 

gevolgen van wateroverlast). Zo houdt men hemelwater ter 

plaatse vast en krijgt het de kans om in de bodem te 

infiltreren. Cf. het Waterdossier van  

N-VA Lokeren in 2006.  
 Toegewezen taken op vlak van waterbeheer kwaliteitsvol en 

binnen het vooropgestelde schema uitvoeren. 

 Via informatiecampagnes watergebruik stimuleren: 

grondwatervoorraden beschermen, drinkwatergebruik beperken en 

hemelwatergebruik stimuleren. 

(bijvoorbeeld door het gebruik van een regenton zoals in Den Haag te promoten.) 

 Samen met de brandweer zoeken naar manieren om zoveel mogelijk regenwater te 

gebruiken bij het blussen in plaats van drinkwater, uiteraard niet ten koste van een 

snelle en gepaste interventie. 

 De rioleringsinfrastructuur moet worden onderhouden en gemoderniseerd zodat 

afvalwater maximaal wordt opgevangen en gezuiverd via grootschalige 

zuiveringsinstallaties afhankelijk van de regiospecifieke eigenschappen. Voor 

afgelegen woningen biedt een individuele behandeling van afvalwater in sommige 

gevallen een goed alternatief. 

 Proactief actie ondernemen om wateroverlast te beperken: afvalwater maximaal 

opvangen en zuiveren via grootschalige of kleinschalige zuiveringsinstallaties 

(afhankelijk van de situatie). Voor afgelegen woningen biedt een individuele 

behandeling van afvalwater in sommige gevallen een goed alternatief. 

 Investeren in waterbesparende maatregelen in stedelijk gebouwenpark (spaarkranen, 

groendak, spaartoiletten). 

 

AFVAL 

 Onderzoeken of het containerpark niet vaker open 

kan zijn, ook na de  diensturen, waarbij nagenoeg 

alle afval afzetbaar is met respect voor het principe 

van ‘de vervuiler betaalt’. 

 Doordacht vuilnisbakkenbeheer uitwerken met 

voldoende vuilnisbakken op strategische plaatsen 

zonder een overvloed aan vuilbakken te voorzien. 

De geplaatste vuilbakken worden periodiek geleegd 

in functie van de mate waarin ze gebruikt worden 

wat leidt tot een efficiënter beleid. 

Ook de opening van de geplaatste vuilbak kan een impact hebben op de hoeveelheid 

gestort afval. Door de eigenheid van sommige zones of gemeenten kunnen 

ondergrondse containers een oplossing bieden. Zo heeft bv. de gemeente Deventer 
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een aantal ondergrondse containers geplaatst bij grote sociale appartementsblokken 

(oplossing voor uitpuilende vuilbakken en zwerfvuil in de omgeving). 

 Uitwerken van een duidelijk beleid in het kader van de zwerfvuilproblematiek. 

Sensibiliseringscampagnes moeten daarbij opgezet worden met het oog op de impact 

van sorteren, recycleren en thuis composteren. Onderstaande affiche zou daarbij 

kunnen gebruikt worden om burgers erop te wijzen dat nagelaten afval nog een lang 

leven beschoren is. 

Enerzijds zijn preventiecampagnes nodig en anderzijds een correct en streng 

handhavingsbeleid, waarbij probleemzones extra worden gecontroleerd.  

 
Daarbij moet speciale aandacht gaan naar een 

eenvoudige communicatiecampagne voor de ‘nieuwe 

Vlamingen’ die niet vertrouwd zijn met ons afvalbeheer. 

De burger die goed werk levert en zijn afval consequent 

sorteert en naar het containerpark brengt, moet beloond 

worden. Iemand die daarentegen de afvalregels aan zijn 

laars lapt, moet gestraft worden via een strikt en streng 

politiereglement  en het gemeentelijk administratief 

sanctierecht. 

 Vrijwilligers via  een actiegroep ‘Proper Lokeren’ 

of via peter/meterschap zelf laten zorgen voor de 

netheid van een stukje van het openbaar domein. De 

stad levert vuilniszakken en handschoenen. 
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 Vuilnisbakkeninventaris opstellen waarbij de probleemzones duidelijk in kaart 

worden gebracht en het vuilnisbakkenbeheer beter afgestemd wordt op de lokale 

behoeften.  

 Ter inspiratie of navolging: 

Gratis App Twente Milieu 

Inwoners kunnen 24 uur per dag zien welke afvalsoort wanneer wordt opgehaald.  

Via de gsm of via e-mail ontvangt men automatisch een seintje om die dag de juiste 

afvalsoort buiten te zetten.  

Ook kan een melding van zwerfafval gedaan worden via een foto of een automatische 

melding dat de container die dag niet is geleegd.  

De app is te downloaden via twentemilieu.nl  

 

 Meer hondentoiletten met voldoende vuilnisbakken voorzien in de stadskernen (cf. 

rubriek ‘Dierenwelzijn’ infra). 

 Samenwerking opstarten tussen bedrijven en afvalophalers (cf. Kringloopwinkel De 

Cirkel) om bedrijven bij te staan in hun wettelijke sorteringplicht. 

 Sensibiliseren van wielerliefhebbers om geen afval weg te gooien tijdens het fietsen. 

 

HINDER 

Door de hoge bevolkingsdichtheid ondervinden de mensen in de meeste Vlaamse steden 

en gemeenten heel wat hinder, gaande van geluidsoverlast tot geurhinder. Ook wat 

betreft de nachtelijke verlichting geldt het principe ‘overdaad schaadt’.  

Lokale besturen hebben de taak om via het vergunningsbeleid en via bemiddeling en 

sensibilisering elke vorm van hinder maximaal te beperken voor de burger.  Waar nodig 

kan het politiereglement of gemeentelijk administratief sanctierecht soelaas bieden.  

 Via een planmatige oplijsting van de probleemzones kan de stad uiteindelijk 

gericht gecoördineerde en efficiënte acties op poten zetten.  

 De dialoog aangaan met de plaatselijke ondernemers om ’s nachts de 

winkelverlichting zoveel mogelijk te doven. 

 De binnenverlichting van eigen stadsgebouwen ’s nachts doven. 

 Bij (her)aanleg van wegen in de buurt van woonkernen stil asfalt gebruiken. 

 Probleemzones planmatig oplijsten en aanpakken via gecoördineerde acties. 

 Zowel in landelijk als in stedelijk gebied stiltegebieden inrichten waar mensen de 

rust vinden om te ontsnappen aan het drukke leven. De mogelijkheden in Daknam en 

Eksaarde moeten onderzocht worden, cf. de reservaten Lokerse Moervaarmeersen, de 

Daknamse Meersen, De Linie en de Eenbes.  

 Openbare gebouwen rationeel verlichten en lichthinder tegengaan (cf. ‘Energie’ 

supra). 

 Er moet meer controle op sluipverkeer zijn en er moeten naar duurzame oplossingen 

daarvoor gezocht worden. Wegen gewoon afsluiten is niet altijd ideaal: het afsluiten 

van de Klipsenstraat bijvoorbeeld heeft tot gevolg dat het verkeer nu op twee 

plaatsen in een zone 30 met scholen komt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren
http://www.twentemilieu.nl/index.php?id=24&id_nieuws=100
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VERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 

  

Organiseren van een plaatselijke groenten- en 

fruitverkoop (de ‘boerenmarkt’) in  

samenwerking met de lokale landbouwers en ter 

stimulering van de lokale economie, bij voorkeur op een 

weekenddag. Goed voor de lokale economie en het 

sociaal weefsel.  

 Samenwerkingsovereenkomst opzetten tussen kringloopwinkels en afvalophaling. Niet 

alle ‘afval’ dient weggegooid te worden. 

 Seizoensproducten aankopen voor de stedelijke gaarkeukens (OCMW) in plaats van 

ingevoerde groenten en fruit. 

 De burger aanzetten tot het gebruik van biologisch afbreekbare poetsproducten en 

milieuvriendelijke verven en vernissen. 

 

DIERENWELZIJN  
 Het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn. 

 Dierenwelzijn van gedomesticeerde dieren (huis- en weidedieren) vrijwaren via een 

goed politiereglement. 

 Jaarlijkse sterilisatieactie opzetten voor zwerf- en 

huiskatten om de kattenpopulatie enigszins in te 

dijken. 

 Premies uitreiken voor het niet verwijderen van 

zwaluwnesten tegen gevels of kunstnesten uitdelen. 

 Er moet op vraag van de Lokerse hondenliefhebbers 

onderzocht worden waar er plaats is voor 

hondenpoepruimtes of hondentoiletten, ook in de 

stadskern. Essentieel hierbij is wel dat er een 

vuilnisbak in de nabijheid wordt geplaatst. Anders 

creëer je een risicozone voor zwerfafval. 

 Er moet in samenwerking met de ons omliggende gemeenten bekeken worden of een 

aanspreekpunt of SOS-telefoonnummer inzake dierenwelzijn mogelijk is. 

 

 

 

N-VA Lokeren wil dat de reiziger, en niet de wijze waarop hij zich verplaatst, opnieuw 

centraal komt te staan in het mobiliteitsbeleid. Een duurzaam mobiliteitsbeleid maakt 

gebruik van alle vervoermiddelen en creëert een stevig netwerk door de sterke punten 

van fiets, openbaar vervoer, taxi of auto beter op elkaar af te stemmen. De kwaliteit van 

de verplaatsingen verbeteren, meer inzetten op bereikbaarheid en doorstroming en een 

doortastende aanpak van verkeersonveiligheid zijn onze prioriteiten. De N-VA wil dat 

iedereen weer veilig en met een voorspelbare reistijd thuis kan komen. 

 

Zie: “Witboek voor een veiliger verkeer in Lokeren” (http://lokeren.n-

va.be/dossiers/mobiliteit-een-belangrijke-pijler-het-verkiezingsprogramma-van-n-va-

lokeren)  

2.  Mobiliteit 

http://www.n-va.be/lokeren
http://lokeren.n-va.be/dossiers/mobiliteit-een-belangrijke-pijler-het-verkiezingsprogramma-van-n-va-lokeren
http://lokeren.n-va.be/dossiers/mobiliteit-een-belangrijke-pijler-het-verkiezingsprogramma-van-n-va-lokeren
http://lokeren.n-va.be/dossiers/mobiliteit-een-belangrijke-pijler-het-verkiezingsprogramma-van-n-va-lokeren
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3.  Ruimtelijk beleid 2013-2018: durven kiezen 
 

Ruimte om te wonen, om te werken, om te ontspannen, … . 

De essentie van het ruimtelijke beleid is het constructief verzoenen van groei (en de 

veranderingen die daarmee gepaard gaan) met het behoud en liefst zelfs het verbeteren 

van onze leefomgeving. Het lokale bestuur moet samen met de burger vorm geven aan 

positieve maatschappelijke projecten. Belangrijke accenten voor de N-VA zijn de 

bescherming van de resterende open ruimte, het versterken van de woonkernen en 

het bieden van ruimte om te ondernemen.  

 

Ruimtelijk beleid betekent keuzes maken, op Vlaams niveau, maar ook op lokaal niveau. 

Voor de N-VA moeten bij de planning haalbaarheid (met kosten én baten) en 

uitvoerbaarheid altijd centraal staan.  

De N-VA vindt het daarom noodzakelijk dat er bij het begin van de legislatuur een 

meerjarenplanning wordt gemaakt, met realiteitszin en oog voor haalbaarheid en 

betaalbaarheid; volgens een objectieve en zakelijke lijn; helder, open en in overleg; met 

visie op ruimtelijke ontwikkeling, groei en verandering. Beter een minder ambitieuze 

maatregel die betaalbaar is, dan de hemel beloven om te eindigen met een gat in de 

begroting. 

 

Ook de bescherming van open ruimte maakt deel uit van het bewaren van de 

kwaliteit van de leefomgeving. Dit mag echter geen excuus zijn om elke verandering 

tegen te gaan. De natuursector en de landbouw spelen een belangrijke rol in die 

bescherming en het bruikbaar en toegankelijk maken van groene ruimte. Zorg ervoor 

dat die schaarse open ruimte meer dan één gebruik kent. 

 

Leegstaande gebouwen en onderbenutte terreinen bieden volgens de N-VA kansen 

voor de toekomst. Geef deze versneld een nieuwe toekomst. Dit is de beste 

bescherming van onze schaarse open ruimte. Veel van deze sites zijn centraal gelegen 

en dus vaak zeer geschikt voor openbare voorzieningen zoals crèches, zorgcentra, 

parken of scholen. 

 

Economische groei is nodig voor de werkgelegenheid en dus voor welvaart van een stad, 

stad of regio. De N-VA ziet ruimtelijke ordening als motor voor economische 

ontwikkeling en wil dus mee zoeken naar manieren om dit mogelijk te maken en om 

die groei te verenigen met de bestaande omgevingskwaliteiten. Vragen vanuit de 

bedrijfswereld moeten ernstig genomen worden. Uiteraard vraagt dit ernstig overleg met 

de buurt. 

 

 

PROGRAMMAPUNTEN 
1. De N-VA is voor sterke lokale besturen, in een sterk regionaal verband 

 Een lokaal bestuur is natuurlijk geen eiland: samenwerking is noodzakelijk. De 

stad Lokeren maakt deel uit van een regio of streek en van tal van andere 

netwerken. De N-VA erkent dat en vindt daarom dat een sterk stadsbestuur per 

definitie ook sterk moet kunnen samenwerken met buursteden en met andere 

overheden.  

http://www.n-va.be/lokeren
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 De N-VA vindt het uiterst belangrijk dat besturen die bepaalde keuzes maken, 

daarvoor ook verantwoording moeten afleggen. Voor de N-VA moet dat in de 

eerste plaats gebeuren in een sterke gemeenteraad die helder en duidelijk 

communiceert naar de burgers. 

 

2. De N-VA wil de rol van experten en het middenveld opwaarderen en de 

burger daarin centraal stellen 

 Ruimtelijk beleid kan erg complex zijn. Daarom zijn experten zo belangrijk. 

Alleen zo is een onderbouwd overleg mogelijk met de burger en kunnen 

mandatarissen weloverwogen tot beslissingen komen. De N-VA wil daarom die 

experten een belangrijke rol geven en hen ook meer aan het woord laten op 

informatievergaderingen en stadsbestuurscommissies.  

 Naast de klassieke experten kunnen ook burgers als deskundige een rol spelen in 

het ruimtelijke beleid. Beleid moet groeien in dialoog tussen burgers, 

initiatiefnemers, experten en mandatarissen. 

  

De N-VA wil de rol van de stedelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

(Gecoro) opwaarderen door de onafhankelijkheid van die commissie te 

maximaliseren. Dat begint met het aanstellen van een volledig ongebonden 

voorzitter bij het begin van de legislatuur. De Gecoro moet voldoende autonomie 

hebben om eigen beleidsvoorstellen te formuleren. De samenwerking met andere 

stedelijke adviesraden moet beter. Indien mogelijk moeten ze worden 

samengevoegd. De vergaderingen zijn openbaar. De N-VA wil dat de stad alle 

voorbereidende documenten tijdig op de website plaatst en burgers informeert 

wanneer vergaderingen plaatsvinden, wat op de agenda staat en wat de uitkomst 

is. 

 

 De opgebouwde expertise mag niet alleen ten dienste staan van de politiek. Ook 

de burgers moeten hier een beroep op kunnen doen. Een administratie is er 

volgens de N-VA in de eerste plaats voor de burger, en moet creatief en flexibel 

mee zoeken naar oplossingen. 

 Wijkbudgetten: een aantal steden stellen budgetten ter beschikking aan wijken 

om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leefomgeving. De mate 

waarin bewoners zeggenschap hebben over de besteding van het geld en de 

uitvoering van hun ideeën verschilt. In de ruimtelijke ordening is dit systeem niet 

echt gangbaar, maar bij grotere projecten zou dit bijvoorbeeld bruikbaar zijn om 

burgers rechtstreeks mee te laten beslissen over de integratie van een bepaald 

project in de ruimere omgeving.  

 

3. De N-VA wil een resolute keuze voor een volwassen en correct 

vergunningsbeleid, gebaseerd op feiten en bewaakt via een faire handhaving 

 Het stadsbestuur heeft een grote beslissingsmacht over vergunningsaanvragen. 

Sinds 1/04/2011 is Lokeren nl. een zogenaamde ontvoogde stad. Dit wil zeggen 

dat Lokeren beschikt over vergunningsautonomie (zgn 'ontvoogding') omdat ze 

voldoet aan de volgende voorwaarden: ze beschikt over 

- een goedgekeurd stedelijk ruimtelijk structuurplan,   

- een stedelijke stedenbouwkundige ambtenaar,   

- een conform verklaard plannenregister,   

- een vastgesteld vergunningenregister, 

- een register van de onbebouwde percelen.  

http://www.n-va.be/lokeren
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Procedures verlopen daardoor meestal sneller en de stad kan zelf een ruimtelijk 

ordeningsbeleid op maat voeren. De N-VA wil daarom dat beslissingen zich 

baseren op objectieve feiten. Tegen zaken die onterecht of niet conform de 

vergunning zijn uitgevoerd moet worden opgetreden. Alleen zo krijg je een 

geloofwaardig lokaal vergunningsbeleid. 

 Handhaving moet redelijk en fair zijn. Wie een overtreding begaat, moet eerst een 

waarschuwing krijgen om de gemaakte fout vrijwillig recht te zetten. Indien in 

overleg met de betrokkene geen oplossing wordt gevonden, wordt er opgetreden. 

Bij nieuwe bouwovertredingen is snel reageren zeer belangrijk. Gedogen staat 

gelijk aan het straffen van wie wel de regels naleeft.  

De N-VA wil ook dat er prioriteiten worden bepaald en dat er afspraken komen 

tussen de verschillende instanties (politie, Vlaams Gewest) die aan handhaving 

doen. 

 De N-VA wil af van reglementen die op het terrein toch niet worden gecontroleerd. 

Als een regel belangrijk genoeg is om op te nemen in een verordening, dan 

moeten daar ook middelen tegenover staan om die regel te kunnen afdwingen. Zo 

niet schaf je hem beter af. 

 Woningtypetoets: net zoals in Kortrijk zou Lokeren een woningtypetoets bij het 

afleveren van vergunningen moeten ontwikkelen. Dit afwegingskader zorgt ervoor 

dat elke site het juiste woningtype krijgt en dus een voorbeeld is van ‘goede 

ruimtelijke ordening’. De focus ligt hierbij op eengezinswoningen. 

 

4. De N-VA wil transparantie over elke beslissing en wil daarom de beslissingen 

over het ruimtelijk beleid maximaal publiek maken 

  

Beslissingen over ruimtelijke beleid moeten in alle transparantie genomen 

worden. De N-VA wil dat de verslagen van vergaderingen (Gecoro, sociale 

huisvestingsmaatschappij, intercommunales) gepubliceerd worden op de website 

van de stad. 

 Elke vraag verdient trouwens een antwoord. Uit respect voor de vraagsteller krijgt 

hij of zij ook binnen de maand een antwoord. De manier waarop we tot 

beslissingen komen en welke argumenten voor ons belangrijk zijn, maken we 

vooraf bekend. 

 

5. De N-VA wil haar visie op het ruimtelijk beleid verankerd zien in het stedelijk 

ruimtelijk structuurplan en in de beleidsvorming door hogere overheden 

 Het ruimtelijk beleid van de stad Lokeren is opgenomen in het stedelijk ruimtelijk 

structuurplan. Dat beleidsplan bepaalt bijvoorbeeld welke nieuwe 

woonontwikkelingen er kunnen komen en of er een stadsrandbos komt.  

Het structuurplan is de basis voor alle grote initiatieven die een stad of stad de 

komende jaren kan nemen. Daarom wil de N-VA wegen op dat structuurplan en 

zal de N-VA het stedelijk ruimtelijk structuurplan laten aanpassen om de projecten 

die ze nodig acht voor een betere leefomgeving mogelijk te maken. 

Focus op prioriteiten is hierbij belangrijk. Structuurplannen moeten gaan over de 

essentie en niet verzanden in details en plannen die nooit worden gerealiseerd. 

 Als een overheid de bestemming van een grond wil wijzigen, of wil beslissen over 

een vergunning voor bijvoorbeeld de bouw van een groot winkelcentrum, dan 

moet ze vooraf nagaan wat de mogelijke gevolgen zijn voor de mobiliteit, de 

woonkwaliteit, de natuurwaarden e.d.  

http://www.n-va.be/lokeren
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Omdat een structuurplan een beleidsplan is, geldt die verplichting niet waardoor 

de keuzes te weinig rekening houden met dat soort gevolgen. De N-VA vindt dat 

het stadsbestuur uur ook voor structuurplannen en andere gelijkaardige 

beleidsplannen vooraf de milieueffecten in kaart moet brengen. 

 

6. De N-VA wil dat ruimtelijke uitvoeringsplannen getoetst worden aan hun 

mogelijke budgettaire gevolgen en vindt dat een plan maken pas zin heeft 

als het ook uitgevoerd kan worden 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen wijzigen de bestemming en de inrichting van 

gronden. Ze bepalen wat er op die gronden later tot stand kan komen, of dat 

bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk is en of er in dat gebied ruimte voor recreatie 

zal zijn. Het wijzigen van de bestemming van gronden is niet zonder gevolgen, 

zeker niet voor de betrokken eigenaars. Daarom wil de N-VA vooraf duidelijk de 

financiële gevolgen van plannen in kaart brengen om te vermijden dat er 

later verrassingen opduiken en beslissingen moeten worden herzien. 

 Ook de kost van de ontwikkeling moet vooraf mee in kaart worden 

gebracht. Sportvelden en parken plannen is leuk, maar alles moet haalbaar en 

betaalbaar blijven. Het stadsbestuur moet streven naar gemengde ontwikkelingen 

waarbij kosten en baten worden afgewogen. Daar waar de privémarkt aarzelt, 

kunnen stadsontwikkelingsbedrijven of intercommunales projecten realiseren. 

Gronden zijn te kostbaar om verloren te laten gaan of om jaren te laten 

verkommeren. 

 

7. De N-VA vindt dat lokale besturen alles moeten doen om wateroverlast te 

vermijden en dat het ruimtelijk beleid daar lokaal een belangrijke rol moet in 

spelen 

 Het correct toepassen van de watertoets vermijdt dat er nog gebouwd wordt op 

gronden die daar omwille van het overstromingsrisico eigenlijk niet geschikt voor 

zijn. Voor de N-VA is het evident dat besturen beslissen met kennis van zaken en 

zich hierbij niet laten leiden door particuliere belangen. 

 Toekomstige kopers moeten op voorhand geïnformeerd worden over de 

overstromingsrisico’s van de gronden die ze willen kopen. Kopers moeten weten 

waar ze aan toe zijn. Dit geldt trouwens voor alle elementen die bepalend zijn 

voor de waarde of bouwmogelijkheden van een stuk grond, zoals de mogelijke 

aanleg van een weg of de uitbreidingsplannen van een naburig bedrijf. 

 Lokale besturen ondersteunen de bouwheer in de zoektocht naar manieren om 

overstromingsvrij te bouwen. Stedelijke stedenbouwkundige verordeningen 

maken dit afdwingbaar waar de risico’s het hoogst zijn. Een van de meest 

effectieve instrumenten is het verplichten van “waterneutraal” bouwen in 

valleigebieden, bijvoorbeeld door een deel van de tuin te verlagen en zo meer 

ruimte voor water te creëren. 

 

8. De N-VA wil de kennis over onroerend erfgoed integreren in het lokale 

ruimtelijk beleid 

 Monumenten, dorpsgezichten en gave landschappen bepalen sterk het uitzicht en 

de identiteit van een streek, stad of dorp. Ze dragen bij tot een kwaliteitsvolle 

leefomgeving en moeten dus hun plaats krijgen in het ruimtelijk beleid van een 

lokaal bestuur. Dit kan door nauwe samenwerking of zelfs integratie van de dienst 

stedenbouw met de dienst erfgoed. 

http://www.n-va.be/lokeren
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 Voor de N-VA wordt al van bij de eerste schetsen voor de heraanleg van een 

straat of de bouw van een woonwijk rekening gehouden met het aanwezige 

onroerend erfgoed. Dat vergroot het draagvlak voor de plannen bij de burger. Ook 

de kennis die bijvoorbeeld bij erfgoedverenigingen aanwezig is, kan daarbij 

worden ingezet. 

 Behoud en ontwikkeling hoeven niet noodzakelijk met elkaar te botsen. De beste 

garantie daarvoor is het integreren van de kennis over het onroerend erfgoed in 

het ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de Vlaamse 

inventarissen onroerend erfgoed. De stad kan samen met de burgers die 

inventarissen aanvullen en verfijnen. De N-VA vindt dat ook hier burgers 

maximaal moeten worden geïnformeerd over de erfgoedwaarde van hun panden, 

bij voorkeur in de fase voordat ze over gaan tot de aankoop. 

 Als behoud en ontwikkeling toch dreigen te botsen, bijvoorbeeld door de plannen 

voor de aanleg van een nieuwe parking in een beschermd stadsgezicht, dan heeft 

de lokale overheid de taak om dat conflict mee te helpen oplossen. Net zoals bij 

elk project, moet volgens de N-VA hier actief gezocht worden naar een compromis 

of een alternatief, in overleg met alle betrokkenen. 

 

9. De N-VA wil dat het woonbeleid en het ruimtelijk beleid volledig op elkaar 

worden afgestemd 

 Het woonbeleid en het ruimtelijk beleid zijn voor de N-VA nauw met elkaar 

verbonden. De N-VA vindt dat woonbeleid in de eerste plaats gericht moet zijn op 

een gezonde mix van jonge en oudere gezinnen met of zonder kinderen. 

Het gericht aantrekken van doelgroepen om tot die sociale mix te komen, is 

essentieel om de lokale economie verder te laten ontwikkelen en om de 

voorzieningen betaalbaar te houden. Dat draagt trouwens bij tot een gezond 

sociaal weefsel, wat op zijn beurt een straat, buurt, dorp of stad leefbaar en 

aantrekkelijk maakt. 

 Een gezonde mix draagt ook bij tot de financiële gezondheid van de lokale 

gemeenschap en dus van het lokale bestuur. Dat zijn de fundamenten die onder 

andere moeten toelaten dat er een duurzaam sociaal woonbeleid kan worden 

uitgebouwd. Neem die fundamenten weg, en de mogelijkheden om ook de sociaal 

zwakkeren te ondersteunen vervallen. 

 De woonbehoeften worden volgens de N-VA best in kaart gebracht met een meer 

gedetailleerde woonbehoeftestudie die ook rekening houdt met de 

betaalbaarheid van woningen voor de verschillende doelgroepen. Daarbij moeten 

niet alleen vraag en aanbod worden vergeleken, maar moet ook worden bepaald 

welk type woningen waar in de stad kunnen bijkomen en welke wijken aan 

vernieuwing toe zijn. De sociale mix moet tot op het buurtniveau gegarandeerd 

blijven. 

 Woongebieden die volgens de bestemmingsplannen kunnen ontwikkeld worden, 

vult men prioritair in. Dit gaat speculatie tegen en verlicht de druk op de 

woningmarkt. Nu houden ontwikkelaars dat soort gronden vaak in portefeuille om 

ze met mondjesmaat op de markt te brengen. Dat leidt tot een kunstmatige druk 

op de woningprijzen en verhoogt ook de druk op de open ruimte. 

 Landschapsveiling: iedereen kan helpen om open ruimte te beschermen. 

Waarom niet door een waardevol stuk landschap te ‘adopteren’? In Nederland is 

dit al goed ingeburgerd. De eigenaars, vaak landbouwers, worden (financieel) 

gestimuleerd om een markante bomenrij of een holle weg verder te beheren en te 

koesteren (www.landschapsveiling.nl). 

http://www.n-va.be/lokeren
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10. De N-VA wil dat de publieke ruimte toegankelijk is voor iedereen 

Ruimte bestemd voor het ruime publiek moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar 

zijn. Dat geldt zeker voor straten en pleinen, maar ook voor de publieke delen van 

gebouwen. Met het verouderen van de bevolking wordt dat als maar belangrijker. De 

regels die daarvoor gelden, worden te vaak te soepel toegepast met als beste voorbeeld 

voetpaden die te smal zijn, zelfs in recent heraangelegde straten. Dat moet anders. Er 

zijn verschillende mogelijkheden om burgers en bedrijven hierover te adviseren en te 

sensibiliseren. Daarom zoeken we aansluiting bij de verschillende expertisecentra die op 

Vlaams en provinciaal niveau bestaan. 

 

11. De N-VA vindt dat ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteitsbeleid één en 

ondeelbaar zijn 

 Of een plek geschikt is voor een bepaalde ontwikkeling zoals een KMO-zone of een 

sportterrein, hangt onder meer af van de bereikbaarheid, de 

parkeermogelijkheden enz. Daarom is het belangrijk dat er bij het nemen van 

dergelijke beslissingen afstemming komt tussen het ruimtelijke beleid en het 

mobiliteitsbeleid. Meer nog: de N-VA is van oordeel dat ruimtelijk beleid en 

mobiliteitsbeleid onder de bevoegdheid van eenzelfde schepen moeten 

komen. Intensieve samenwerking tussen de verschillende stedelijke diensten is 

een noodzaak. 

 

 Omgekeerd is het zo dat mobiliteitsingrepen rekening moeten houden met de 

impact op de directe omgeving, zoals op de bereikbaarheid van aanpalende 

handelszaken en de impact op het woonklimaat. Ook hier moet worden gestreefd 

naar kwaliteit en kunnen mobiliteit en ruimtelijk beleid niet los van elkaar worden 

gezien. Zo wil de N-VA inzetten op de leefbaarheid van het openbaar domein voor 

de weggebruikers: aan de inrichting van de weg moet een automobilist zien dat 

hij zich in een schoolomgeving bevindt en dus trager moet rijden. Het is 

essentieel dat er daarbij sterke aandacht is voor de zwakke weggebruiker: vooral 

in een straat waar er een school gevestigd is, moeten kinderen veilig kunnen van 

en naar school wandelen of fietsen.  

 

 

  3. Kiezen voor je buurt 
 

 

Van een stad een gemeenschap maken.  Het sociale weefsel verbinden en versterken is 

voor de N-VA een prioritaire opdracht. De aangroei, de verkleuring en de vergrijzing van 

de bevolking vormen in zowat alle gemeenten een bijzondere uitdaging.  

 

De N-VA trekt de kaart van een kwaliteitsvol gezinsbeleid. Centraal daarbij staat het 

werken aan voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang, met een zoveel mogelijk 

gewaarborgde toegang voor iedereen die werkt. Maar ook goede scholen zijn 

belangrijk voor de levenskwaliteit evenals initiatieven op het vlak van 

vrijetijdsinvulling van jongere en oudere kinderen. 

 

http://www.n-va.be/lokeren
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3.1. Sociaal weefsel - buurtwerking – verenigingen  
 De stad zet sterk in op het verenigingsleven. De activiteiten van de verschillende 

verenigingen krijgen een prominente plaats in het stedelijk informatieblad en op de 

website. De spelregels zijn voor alle verenigingen dezelfde op basis van een aantal 

duidelijke reglementen. Erkenningsaanvragen, het huren van lokalen, 

subsidieaanvragen, het uitlenen van materiaal, … kan allemaal via het digitale loket 

op de website. 

 Het verenigingsleven wordt ondersteund met 

infrastructuur, logistieke steun, informatiedoorstroming 

via stedelijke kanalen, een gepaste subsidiëring, gratis 

advies inzake administratieve verplichtingen en een 

reducering van de administratieve lasten.  

 De activiteiten van de verschillende verenigingen 

krijgen een prominente plaats in het stedelijk 

informatieblad en de website van de stad Lokeren. 

Erkenningsaanvragen, het huren van lokalen, 

subsidieaanvragen, het uitlenen van materiaal, … kan 

allemaal via een digitaal loket op de website van de 

stad. 

 De stad voorziet bij stedelijke evenementen 

(braderij, jaarmarkt, 11 juliviering, …) een 

gezinsvriendelijke activiteit die ook ouders en grootouders naar de activiteit lokt: 

een springkasteel, een optreden van de lokale kinderdansclub, animatie, … 

 De stad stimuleert en ondersteunt wijk-, buurt- en straatfeesten. De wijkwerking 

gebeurt tot op ‘straatniveau’.  

 De stad en het OCMW gaan actief op zoek naar vrijwilligers i.s.m. het Steunpunt 

Vrijwilligerswerk. Een mogelijk initiatief is ‘LIAAN”. 

LIAAN ? 
Lokeren: de gemeente waar LIAAN werkzaam is. 
Initiatief van OCMW i.s.m. Ouderenraad 
Aandacht: voor senioren en zorgbehoevende personen, voor de zorgvraag van de 
mensen. 
Aanvullend: werkt aanvullend op de al bestaande diensten. 
Netwerk: persoonlijk netwerk, buurtgericht, netwerk van vrijwilligers en 
sleutelfiguren. 
 
WAT 

 Biedt steun aan ouderen en personen met een zorgvraag zodat ze met 
voldoende kwaliteit thuis kunnen blijven wonen. 

• Hulp in en om het huis vb. optrekken van rolluiken, vuilniszakken buiten 
zetten, hond uitlaten, sneeuw ruimen, … . Deze werkjes duren maximum 15 
minuten 

• Bezoeken vb. een praatje slaan, de krant voorlezen, een wandeling maken, … .  

Een geoliede buurt- en wijkwerking versterkt de sociale cohesie. Het 

verenigingsleven en het vrijwilligerswerk zijn daarin onmisbare hefbomen en 

moeten financiële en logistieke ondersteuning krijgen. 
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• Hulp bij administratie vb. een formulier helpen invullen, papieren sorteren, … 
• Klein vervoer vb. naar de huisarts, naar de kapper, naar het kerkhof … binnen 

de stadsgrenzen  
• Boodschappen: grote boodschappen, 

naar de kruidenier, aankopen van kledij 
… 

• Verjaardagsbezoeken: alle 80-jarige 
inwoners worden door een vrijwilliger 
bezocht om hen te feliciteren 

• Telefoon-ster: telefonisch contact om na 
te gaan of alles in orde is of men iets 
nodig heeft. 

 
VOOR WIE?  
- alle 65-plussers die nog thuis wonen 
- alle personen met een zorgvraag  
 
WAT KOST LIAAN? 
De dienstverlening is gratis maar leden krijgen wel een lidkaart. 
Boodschappen en vervoer: kilometervergoeding   met een minimum van 2 euro. 
De kilometers worden gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger tot hij/zij weer thuis 
is. 

 

 Elke wijk krijgt via wijkoverleg zijn eigen wijkplan. Het wijkoverleg is een plaats 

en moment waar burgers met elkaar en met de stad in contact komen. Bewoners en 

stadbestuur delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het wijkplan omvat 

wederzijdse engagementen tussen overheid en bewoners. 

 

 Wijkoverlast, vandalisme en straatterreur worden actief bestreden. Verschillende 

instrumenten kunnen worden ingezet: opvoedingsondersteuning, welzijnswerk, 

straatverbod, … . De politie pakt amokmakers die de boel verzieken kordaat aan. Het 

systeem van stedelijke administratieve sancties (GAS) maakt sneller en efficiënter 

optreden tegen overlast en kleine criminaliteit mogelijk.  

 

3.2. Gezinsbeleid 

1.    VOLDOENDE, BETAALBARE EN FLEXIBELE KINDEROPVANG 

 De stad organiseert een lokaal loket kinderopvang (bij voorkeur binnen het 

Sociaal Huis) waar ouders die op zoek zijn naar kinderopvang terecht kunnen om 

een overzicht te krijgen van alle beschikbare plaatsen in de stad. 

 De stad geeft op het vlak van de toewijzing van plaatsen 

in de kinderopvang daar waar mogelijk voorrang aan 

alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners en 

werkzoekenden die een opleiding volgen met het oog 

op integratie op de arbeidsmarkt.  

 De stad organiseert een vorm van flexibele en occasionele kinderopvang, waar ouders 

hun kind gedurende enkele uren per week in goede handen kunnen achterlaten. 

 Vrijwillige kinderopvang verdient aanmoediging. De stad organiseert 

ontmoetingsnamiddagen in het buurthuis waar grootouders bijpraten en ervaringen 

uitwisselen terwijl kinderen naar hartelust spelen. 
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 De stad ondersteunt actief de 

onthaalouders. Die ondersteuning neemt 

financiële, logistieke of inhoudelijke vorm 

aan.  

De stad voorziet een starterspremie voor 

startende onthaalouders.  

De stad voorziet een tussenkomst in de 

verwarmingskosten van onthaalouders 

en voorziet bovendien een premie voor de 

aankoop van speelgoed. 

De stad geeft de onthaalouders én pas bevallen moeders een aantal gratis 

vuilniscontainerophalingen per jaar om de grote hoeveelheid luiers te verzamelen. 

 De stad promoot het gebruik van het Nederlands in de kinderopvang. Anderstalige 

kinderen zijn op jonge leeftijd immers het makkelijkst vatbaar voor het aanleren van 

een taal. 

 De stad onderzoekt of een opvoedingswinkel waar ouders terecht kunnen voor tips 

en informatie over opvoeding mogelijk is.  

 

2. OPVOEDINGSONDERSTEUNING  

 Opvoedingsondersteuning is belangrijk. De stad neemt een initiatief om een 

opvoedingswinkel in te richten waar ouders laagdrempelig terecht kunnen met al 

hun kleine en grote vragen over de opvoeding van hun kinderen (slaap- en 

eetproblemen, beveiligde toegang tot internet, alcohol en drugs, ADHD, …). Idealiter 

gebeurt dit in een regionale samenwerking met omliggende gemeenten.  

Een alternatief is een opvoedingspunt, het kleine broertje van een 

opvoedingswinkel waar hulpverleners open staan voor vragen over opvoeding. Het 

organiseert ook zaken als een opvoedingsbrunch en infoavonden allerhande. Ouders 

kunnen er van gedachten wisselen over de opvoeding van kinderen 

 

3. WOONBELEID met oog voor de gezinnen 

 Een evenwichtige sociale mix van jonge en oudere gezinnen met of zonder kinderen 

zorgt voor een gezond sociaal weefsel dat bijdraagt tot een positieve dynamiek in de 

buurt, wijk, het dorp of de stad. Het lokaal woonbeleid zorgt voor de nodige 

randvoorwaarden en stimulansen om tot die sociale mix te komen. 
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 Er is meer verscheidenheid 

nodig in het woningbestand als 

antwoord op de specifieke 

woonbehoeften van 

verschillende 

bevolkingsgroepen. We zoeken 

en promoten innovatieve 

woontypologieën (starters-, 

kangoeroe-, lancelotwoningen, 

…) en manieren om levenslang 

wonen betaalbaar en 

kwaliteitsvol te maken. In 

steden moet dit de stadsvlucht 

tegen gaan.  

 De stad heeft voldoende aandacht voor speelpleinen en zachte recreatie in haar 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 De stad wacht niet om verkeersonveilige situaties op te lossen, vooral op plaatsen 

waar veel kinderen komen. 

 De stad streeft naar een veilige en leefbare omgeving en houdt rekening met de 

noden van jonge kinderen bij het (her)aanleggen van pleinen, straten en 

schoolomgevingen. 

 De stad moet actief promotie voeren voor gezinsvriendelijk wonen.  

 De stad geeft een brochure ‘Eerste Hulp bij Bewonersinitiatieven’ uit, boordevol tips, 

nuttige informatie, stappenplannen, enz. Bedoeling is om burgers te stimuleren om 

iets te doen voor de buurt, van een traditioneel straatfeest tot het uitgeven van een 

buurtkrant of het organiseren van fietspools. 

 Wijkbewoners worden aangemoedigd om hun wijk op te fleuren in samenwerking 

met lokale kunstenaars, het jeugdatelier en kinderen van de wijk. Een graffiti-

muur geeft kleur aan de wijk, voorkomt vandalisme en illegale graffiti.  

 Wijkbewoners krijgen de kans om bloembak in de wijk te ‘adopteren’. De stad 

betaalt de bloemen, de bewoners staan in voor het onderhoud. 

 Een ander mogelijk initiatief is om via een fotowedstrijd ‘Een kijk in de wijk’ alle 

inwoners uit te nodigen om in beeld te brengen wat er leeft in hun wijk of straat. De 

beste foto’s kunnen op grote spandoeken opgehangen worden op de plaats waar ze 

genomen werden. 

 Net zoals in Brugge kan de stad een websiteplatform ontwerpen zodat elk 

buurtcomité onder begeleiding een eigen buurtwebsite kan aanmaken. Meer dan 40 

buurten sprongen al op de kar en hebben hun eigen buurtwebsite vol met foto’s uit 

de oude doos, nieuwsbrieven, sfeerbeelden van activiteiten, … . 

 

4. GEZINSTOETS 

 Vooraleer een beleidsbeslissing te nemen, voert het stadsbestuur telkens de 

gezinstoets uit. Dit betekent dat ze nagaat welke gevolgen de voorgenomen 

maatregel zal hebben voor gezinnen met kinderen. 

 

5. DIVERSE MAATREGELEN 

 De stad voorziet een attentie bij de geboorte van een kindje. Dat kan een 

geboortepremie of een geschenkje zijn. Sowieso voorziet de stad bij elke geboorte 

een informatiepakket dat ouders info geeft over waar ze in de stad voor welke 

dienstverlening terecht kunnen (artsen, kinderopvang, …). 
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 De stad voorziet een spelotheek waar ouders en onthaalouders pedagogisch 

verantwoord speelgoed kunnen ontlenen zonder daarvoor extra kosten te moeten 

maken. 

 De stad voorziet in de programmatie van het cultureel centrum ruimte voor 

gezinsvriendelijke optredens of voorstellingen en maakt daarvoor extra reclame bij 

jonge gezinnen. 

 

3.3. Jeugd 
De N-VA vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in onze maatschappij ook volop 

de kans krijgen om kind en jongere te zijn. Zij moeten de tijd en ruimte krijgen om op 

te groeien en mogen daarbij gerust fouten maken. Opgroeien tot volwaardige burgers 

gaat met vallen en opstaan. Dit neemt niet weg dat ook jongeren gaandeweg op hun 

fouten moeten aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

 

De N-VA ziet een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden die 

jongeren in het lokale beleid kunnen hebben.  

 

Voor kinderen is het bovendien belangrijk dat zij naar school, naar de sportclub, naar de 

jeugdbeweging kunnen gaan in hun eigen buurt. Dat is niet enkel veiliger en minder 

belastend voor het verkeer maar versterkt op zijn beurt ook het sociale weefsel en de 

ontmoetingen tussen ouders. 

Een gerichte wijkwerking in bepaalde buurten, bijvoorbeeld met kansarme jongeren, 

verhoogt niet enkel de leefbaarheid in de buurt maar ook hun competenties en hun 

netwerk, en daardoor hun verdere kansen in het leven. 

 

PROGRAMMAPUNTEN 
 N-VA Lokeren wil een jeugdmanager en jongerenambassadeurs. 

Zij/hij is laagdrempelig bereikbaar en paraat voor steun. 

 

Jongeren kunnen bij hem/haar een aanvraag indienen om financiering via een 

‘potje’ dat initiatieven van jongeren mogelijk maakt tot bv. 3.000 euro.  

 

Hij/zij is voorzitter van een jury - bestaande uit ‘jongerenambassadeurs’ – die 

maandelijks samenkomt. De jury antwoordt binnen de 4 weken of een voorstel 

ontvankelijk is. Deze jongerenambassadeurs vormen ook de redactie van een 

jongerenwebsite (voorbeeld: www.xshero.nl). 

 

De jongerencontactambtenaar is gedurende bepaalde uren aanwezig op een vast 

contactadres. Idealiter is dat in een ‘Huis van de Jeugd’. In dit Huis kunnen 

jongeren terecht voor alle jeugdgerelateerde zaken. Je vindt er de jeugddienst, de 

jeugdraad en het JAC. Maar je kan er ook lokalen en een repetitieruimte huren. 

 

Hij/zij zoekt ook jongeren actief op straat op en begeleidt onder meer 

hangjongeren. Hij/zij stimuleert jongeren om initiatieven te nemen, te 

experimenteren en allerlei activiteiten te organiseren (waarbij de formaliteiten tot 

een strikt minimum worden beperkt). Daaruit kunnen ze lessen trekken en ervaring 

opdoen. 
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Hij/zij organiseert zelf activiteiten voor jongeren, bijvoorbeeld om spelenderwijs 

positief gedrag te leren.  

 

Hij/zij is bovendien verantwoordelijk voor de (de inrichting van) grotere en kleinere 

speelpleinen en speeltuinen in Lokeren. Spelen is immers geen luxe. Spelen heeft 

alles te maken met leefbaarheid en ontmoeting in buurten en wijken. Het stimuleert 

kinderen in hun ontwikkeling en maakt contact tussen jongeren onderling én 

ouderen mogelijk. Investeren in kindvriendelijke buurten verhoogt de dagelijkse 

leefbaarheid! Het materiaal moet natuurlijk ijzersterk zijn. De kosten van onderhoud 

zijn daardoor laag. 

Bewoners, ook kinderen en jongeren, worden actief betrokken: zij kunnen zelf 

meedenken wat er komt, ze merken wat wel en niet kan en als de speelplaats er is, 

hebben zij het gevoel dat het “onze speeltuin” is. 

Spelen installeren, is dus een zichtbare investering bij mensen om de hoek. Het is 

ook een belangrijk contact tussen bewoner en stad. Het realiseren van 

speelvoorzieningen draagt bij aan leefbare buurten. 

Er zijn ook kleinere speeltuintjes mogelijk. Op vraag van de buurt kan er gezocht 

worden naar een invulling. ‘Kinderen tevree, ouders tevree!’ 

 
 

 Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te 

leven. Daarom wordt daarin geïnvesteerd: 

jeugdhuizen, speelpleinen, sportterreinen - inclusief 

een groot skatepark -,  groene ruimte, vergader-, 

optreed- en repetitieruimtes. Indien eigen 

huisvesting financieel niet altijd haalbaar is, kan een 

multifunctioneel gebruik van bestaande gebouwen 

oplossing bieden. 

 

 De stad richt tijdens de zomervakantie nog 

meer straten in als speelstraat, in overleg met en op 

vraag van de buurt zelf. 

 De stad heeft blijvend oog voor de veiligheid in 

het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder 

van de jeugdlokalen. De stad houdt hierover 

informatie- en actieve sensibiliseringsacties. 

 Er is veel te weinig kinderopvang tijdens de 

vakantie. De stad zet daarom nog meer in op 

speelpleinwerking en tracht daarin ook 

jeugdbewegingen te betrekken. De stad gaat 

bovendien proactief op zoek naar privé initiatieven zoals fitnesscentra die vakantie 

activiteiten voor jongeren (kunnen) aanbieden. De stad houdt ook hierover 

informatie- en actieve sensibiliseringsacties. 
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 Een mogelijke aantrekkingspool 

voor jong (én oud) kan een 

Food Court zijn in het 

overdekte winkelcentrum op de 

Grote Markt. Daar kunnen 

zowel gezonde als fast 

foodhapjes aangeboden 

worden. Een bowlingbaan en 

een binnenspeeltuin voor 

kleine kinderen kunnen zorgen 

voor een mooie aanvulling.  

Zie: hoofdstuk ‘Lokale 

economie’.  

 

 Het concept van de Roefeldag moet opnieuw ingevoerd worden: kinderen kunnen er 

allerhande workshops volgen. In samenwerking met de lokale middenstand krijgen 

kinderen de keuze om eens bij bijvoorbeeld een bakker, een imker, een beenhouwer, 

een garagist te gaan kijken hoe zij te werk gaan. 

 De stad stelt speelkisten ter beschikking van wijkcomités om jeugd naar buiten te 

lokken. Kinderen die de speelkist willen gebruiken, moeten eerst de sleutel afhalen bij 

een daarvoor aangestelde meter of peter, waarvan er in elke wijk minstens twee zijn. 

In elke koffer zitten 25 tot 30 stukken speelgoed (stoepkrijt, ballonnen, kegelspel. …). 

 De stad heeft blijvend oog voor de inbraakveiligheid van lokalen van plaatselijke 

verenigingen. 

 Kinderen en jongeren worden aangespoord om in te staan voor het onderhoud van 

hun lokalen. 

 Voor N-VA Lokeren zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toekomstgerichte 

aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen 

dan ook een uitgebreide ondersteuning. Die kan zich situeren op financieel of op 

logistiek vlak. 

 Het lokaal bestuur neemt de nodige initiatieven opdat ook jongeren van allochtone 

afkomst meer te weten komen over de verschillende jeugdverenigingen en daardoor 

makkelijker toetreden. Dat kan integratiebevorderend werken. 

 N-VA Lokeren wil dat ook politieke jongerenverenigingen toegang krijgen tot 

jeugdraden. Waar dit nog niet kan, past de stad het reglement van de jeugdraad aan. 

 De Lokerse jeugddienst zou elk jaar een project rond het kampgebeuren moeten 

organiseren. De jeugdverenigingen worden speels uitgedaagd om bepaalde thema’s 

aan te pakken. Voorbeelden zijn ‘koken op kamp’, ‘veiligheid op kamp’ en 

‘duurzaamheid op kamp’. 

 De beleidsplannen van de jeugd-, sport- en cultuurdienst kunnen in beknopte vorm 

op bierviltjes weergegeven worden: een eenvoudige manier om de jeugd te 

informeren over de plannen van de stad. 

 Het Cultureel Centrum zou de mogelijkheid kunnen bieden aan ‘Young Important 

Persons’ om zich in te schrijven op een mailinglist en zo een tweetal weken voor een 

voorstelling van het cultuurcentrum nog last minute-tickets te reserveren. Zo wil men 

vermijden dat jongeren te laat komen voor tickets. De niet-verkochte tickets gaan 

dan in de eerste plaats naar de Lokerse jeugd. 
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3.4.  Onderwijs 
 

Onderwijs bekleedt een prominente plaats binnen onze samenleving. Het doorsnee kind 

brengt meer tijd op de schoolbanken door dan aan de ‘ontbijttafel’. Ofschoon de rol van 

de ouder als voornaamste opvoeder niet ter discussie staat, kan de impact van 

onderwijs op de vorming van elk kind in de breedste betekenis niet geringschat worden.  

 

In het licht van de samenlevingsopbouw, het oefenen van sociale vaardigheden, het 

respectvol leren omgaan met diversiteit in zijn rijke verscheidenheid, biedt onderwijs 

een veelheid aan oefenkansen, een leerschool die met preventieve als insteek alle 

kansen en steun verdient en op termijn de eerder repressieve aanpak kan terugdringen.  

Ongeacht de plaats binnen Lokeren waar een kind opgroeit, ongeacht zijn economische, 

sociale of etnische achtergrond, ongeacht de schoolkeuze, verdient elk kind een 

evenwaardig onderwijsaanbod met extra kansen voor al wie op welke manier dan ook 

kansarm is. 

 
De stad, enerzijds schoolbestuur, anderzijds beleidsontwikkelaar en -uitvoerder, 

bekleedt een specifieke positie in het geheel. Het is haar taak om maatschappelijke 

ontwikkelingen correct in te schatten en er een efficiënte en effectieve strategie op te 

enten. Het onderwijsveld vormt daarbij de gedroomde medespeler, terwijl een doordacht  

flankerend onderwijsbeleid aanvullend en ondersteunend kan werken. Zo kan een 

gestructureerde onderwijsdienst vanuit een visie in consensus een meerwaarde bieden.   

De stad werpt zich niet alleen op tot inrichter van het stedelijk basisonderwijs en het 

kunstonderwijs, het heeft tevens een belangrijke lokale coördinatieopdracht voor 

onderwijs en vorming en dit voor de totaliteit van het onderwijsaanbod binnen de 

stadgrenzen.  

 
Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs mogelijk maken en effectief ondersteunen en dit 

voor alle leerlingen die in Lokeren school lopen, staat hier centraal.  

Het uittekenen van een flankerend onderwijsbeleid is voor het lokale bestuursniveau een 

andere belangrijke opdracht.  

 
De stad neemt zoals decretaal bepaald een sector- en netoverschrijdende regierol 

waar. Ze voorziet naast een onderwijsdienst en een onderwijsraad in een toereikend 

onderwijsbudget onder meer om vastgestelde pijnpunten (omgevingsanalyse, signalen 

uit het onderwijsveld …) systematisch te kunnen aanpakken en/of wegwerken. De 

bevoegdheid en de inhoudelijke invulling behoren tot de autonomie van de scholen en 

hun besturen.  

 
De stad zet zich actief in voor de verankering van de school in de buurt en ondersteunt 

initiatieven die samenlevingsopbouw nastreven. 

Binnen het onderwijsbeleid heeft de stad aandacht voor de promotie van het 

onderwijsaanbod in Lokeren en werkt mee aan de opwaardering van TSO en BSO. 

De stad neemt haar verantwoordelijkheid bij het creëren van een breed draagvlak als  

antwoord op contextgebonden situaties (AN, opvoedingsondersteunende initiatieven …). 

 

Transparantie en openheid, overleg en communicatie kenmerken de beleidsstijl. 

Het uitgetekende onderwijsbeleid wordt gelinkt aan aanverwante of faciliterende 

beleidsdomeinen. 
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N-VA Lokeren staat een 10-sporenbeleid voor dat het leertraject van de jonge  
Lokeraar overspant: 

1. Netoverschrijdende visie  

2. Onderwijsraad en -regisseur  

3. Taalbeleid Nederlands  

4. Capaciteit en infrastructuur 

5. Inschrijvingsbeleid 

6. Flankerend onderwijsbeleid 

7. Brede school 

8. Samenwerking onderwijs/bedrijven 

9. Verkeersveilige schoolomgeving 

10. Deeltijds kunstonderwijs 

 

 

1. Netoverschrijdende visie  

N-VA Lokeren wil kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind. In dat kader pleiten 

we voor het uitschrijven van een beleidsvisie waarbij alle onderwijsactoren van bij het 

begin betrokken worden. N-VA Lokeren onderschrijft het memorandum van het LOP 

basis- en secundair onderwijs en wil het als conceptnota hanteren bij de concretisering 

van het onderwijsbeleidsplan.  

 

2. Onderwijsraad en -regisseur 

N-VA Lokeren gaat voor een onderwijsraad en een onderwijsregisseur om 

onderwijsmateries in de stad te coördineren. Op die manier wordt ook 

netoverschrijdende samenwerking vergemakkelijkt. We pleiten ervoor om in de 

onderwijsraad de werking van de Lokale Overlegplatforms (LOP) en lokale task forces 

capaciteit onder te brengen. Idealiter worden functies gecombineerd: de 

onderwijsregisseur is de voorzitter van de onderwijsraad en deze laatste kan ook de 

schepen van Onderwijs zijn. Zie ook het Memorandum van de Lokerse LOP’s hieronder. 

 

De onderwijsraad fungeert als ondersteunend platform waar verschillende domeinen 

aangepakt worden zoals leerplichtcontrole, spijbelproblematiek, kleuterparticipatie, 

taalbeleid, armoede en inburgering, verkeersveiligheid, culturele en sportieve 

activiteiten.  

In de onderwijsraad zijn alle lokale onderwijsinstanties vertegenwoordigd: de directeurs 

van alle scholen, de afgevaardigden van het CLB’s en de LOP’s, de verantwoordelijke van 

het vormingsbeleid van de stad, de dienst onderwijs, de onderwijsregisseur en de 

schepen voor onderwijs.  

De onderwijsraad zet de grote beleidslijnen uit, onder meer voor een  duurzaam en 

kwalitatief flankerend onderwijsbeleid. 

Concrete acties worden opgezet in werkgroepen: crisiscommunicatie, inschrijvingsbeleid 

en capaciteitsafspraken, time-out-projecten voor het secundair onderwijs, 

taalondersteunende activiteiten voor het basisonderwijs (bijvoorbeeld Taalweek), 

buitenschoolse kinderopvang, toeleiden en begeleiden van anderstalige nieuwkomers, 

enz. 
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De onderwijsregisseur coördineert het flankerend onderwijsbeleid voor het eigen 

onderwijs en de andere onderwijsactoren. Om kwaliteit te garanderen is de 

onderwijsregisseur een ambtenaar niveau A. 

 

3. Taalbeleid Nederlands  

De N-VA wil dat het lokale bestuur een taalbeleid Nederlands 

voert voor al haar inwoners. In dat kader kan het zelf een 

(laagdrempelig) onderwijsinitiatief nemen of 

leesbevorderingsprogramma’s ondersteunen. 

Schoolbetrokkenheid en een betere taalkennis zijn immers 

belangrijke pijlers om school- en leerachterstand bij kinderen 

te voorkomen. 

De jeugddienst van de stad organiseert daarom samen met 

de basisscholen de ‘Wiebelweken Nederlands’ tijdens de 

vakanties. Dit is een soort taalbad of taalzomer voor anderstalige kinderen van drie tot 

twaalf jaar. De vakantie leidt voor hen namelijk vaak tot een toegenomen 

taalachterstand. Een groot aantal kinderen is namelijk niet gewoon om tijdens de 

vakanties nog Nederlands te spreken.  

De communicatie verloopt via de scholen en aan de scholen wordt gevraagd kinderen 

naar de ‘Wiebelweken’ te sturen. Daarnaast kan ook een taalstimuleringsproject gestart 

worden voor kansarme ouders die tijdens taalstimuleringslessen Nederlands volgen in de 

basisschool van hun kinderen. 

Voor specifieke doelgroepleerlingen in het secundair onderwijs kunnen er in een 

netoverschrijdende project alfaklassen georganiseerd worden die inzetten op 

taalonderricht Nederlands voor anderstalige jongeren die geen recht hebben op OKAN-

lessen (onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers). De bedoeling is om hen de 

instructietaal of schooltaal - Nederlands dus - bij te brengen. Op deze manier verhogen 

hun kansen in het onderwijs en de samenleving.  

 

4. Capaciteit en infrastructuur 

Wat betreft infrastructuur en capaciteit heeft de Stad ‘als goede huisvader’ een dubbele 

opdracht: enerzijds op het vlak van de totale, lokale onderwijscapaciteit en anderzijds 

op het vlak van het eigen onderwijsaanbod. 

Het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is hierbij het vertrekpunt en het 

draagt bij tot het versterken van het sociaal weefsel. Bovendien is het ook een kwestie 

van efficiëntie. Schoolgebouwen worden nl. maar voor 40 % van de mogelijke 

gebruikstijd aangewend. Dit is een grote verkwisting van de zogenaamde publieke 

ruimte. Daarom willen we schoolgebouwen openstellen, ook buiten de schooluren en 

tijdens de vakanties bijvoorbeeld voor sport- en speelpleinwerking. Ook het 

verenigingsleven, de hobby-, amateur- en sportclubs moeten er terecht kunnen. 

Uiteraard staan we erop dat er goede, praktische afspraken met de scholen en de 

burgers gemaakt worden in verband met onder andere kostprijs, toegang, verzekering, 

reglement, toezicht en onderhoud. Door de nabijheid van de school hoeven ouders niet 

langer rond te rijden om hun kinderen van de ene activiteit naar de andere te brengen. 

Hun kinderen kunnen ook zelfstandig en veilig naar een activiteit trekken. Lokale 

verenigingen die zich al dan niet op schoolkinderen richten, hebben dan weer geschikte 

infrastructuur in de buurt. Door de combinatie van meerdere functies op één school 

moeten ouders na de schooluren hun kinderen bijvoorbeeld niet naar de academie 

brengen, omdat de academie naar de school komt. 
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5. Inschrijvingsbeleid  

De N-VA pleit ervoor dat de stad haar rol als 

informatieverstrekker omtrent het onderwijsaanbod 

binnen de stad onpartijdig opneemt en dit in overleg met 

de verschillende onderwijsverstrekkers. De stad verbindt 

er zich toe om het project ‘School in zicht’ verder te 

subsidiëren en de regierol ervan over te nemen eens het 

project eindigt. De stad neemt de taak op zich om 

anderstalige nieuwkomers toe te leiden naar een 

onderwijsinstelling, gelijkmatig verspreid over de verschillende onderwijsnetten. 

Daarnaast ondersteunt ze de specifieke werking in de onthaaljaren en beoogt zo 

continuïteit en blijvende competentie. 

 

6. Flankerend onderwijsbeleid 

In het verleden was het lokaal onderwijsbeleid beperkt 

tot het beleid dat de schepen voor onderwijs voerde als 

inrichtende macht van eigen scholen. Deze rol van 

beheerder blijft de stad of gemeente onverkort 

behouden. Het lokaal flankerend onderwijsbeleid voegt 

echter een nieuwe, sector- en netoverschrijdende 

dimensie toe. Op het grondgebied van de stad of 

gemeente bevinden zich immers ook scholen van 

andere inrichtende machten, waarmee de lokale 

overheid rekening dient te houden. Zone 30, toegang 

tot het zwembad, spijbelproblematiek, 

ongekwalificeerde uitstroom, levenslang en levensbreed 

leren zijn thema’s die verder reiken dan het eigen 

scholennet. Omdat de lokale overheid hierbij het 

onderwijsveld vooral aanvult en ondersteunt, heet dit 

lokaal beleid bij het Departement Onderwijs ‘flankerend 

onderwijsbeleid ‘ met 

10 beleidssporen: van S tot XXL   

1. Leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, voorschoolse 

taalstimulering … 

2. Risicojongeren begeleiden, vooral spijbelaars en tijdelijk niet-schoolbare jongeren. 

3. Schoolteams en schoolbeleid ondersteunen: spijbelpreventie, inschrijvingsbeleid … 

4. Een leerkrachtige, stimulerende schoolomgeving creëren: brede schoolprojecten 

5. Vlot bereikbare en veilige schoolomgeving creëren. 

6. Beleid voeren met sociale voordelen: voor- en naschoolse opvang, 

leerlingenvervoer … 

7. Een sociaal onderwijsbeleid opzetten met oog voor armoede en sociale uitsluiting. 

8. Wegwijs maken in leer- en studietrajecten. 

9. Levenslang en levensbreed leren stimuleren. 

10. Werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

N-VA Lokeren wil dat de stad haar rol als lokale onderwijsregisseur optimaal invult door 

een lokaal flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen en te optimaliseren 

overeenkomstig de  behoeften en noden die vanuit het onderwijsveld geformuleerd 

worden. In functie hiervan zet ze een constructieve dialoog op met andere lokale actoren 
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zoals andere scholen en onderwijsverstrekkers, ouders, politiediensten, sociale diensten 

en huisartsen, kinderopvang, stedelijke diensten, horeca, stadsdiensten, enz. De stad 

stimuleert  en ondersteunt vanuit de onderwijsraad de ‘Brede schoolgedachte’.  

In dit kader zien we tal van mogelijke initiatieven op het vlak van een bredeschoolbeleid 

zoals verkeersveilige schoolomgevingen, groepsaankopen, een taalbeleid, kinderopvang 

en kleuterparticipatie, sport en cultuur, een spijbelbeleid en leerplichtcontrole, 

huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning, aanpak van alcoholaankoop en -gebruik 

van minderjarigen tijdens middagpauzes enz.  

De stad komt, conform de kerntakendebatnota, haar afspraken na en maakt in het 

toekennen van sociale en andere voordelen geen onderscheid tussen het eigen en ander 

onderwijsnetten. Alle schoolgaande kinderen verdienen een gelijke bejegening en hebben 

recht op evenwaardige onderwijskansen. 

 

Het decreet flankerend onderwijsbeleid voorziet in de mogelijkheid voor lokale besturen 

om ochtend- en avondtoezicht te voorzien in alle scholen op haar grondgebied. Bij de 

toewijzing ervan en het bepalen van inplantingspunten gaat ze onbevoordeeld te werk. 

De N-VA pleit ervoor dat de stad deze mogelijkheid maximaal invult om werkende ouders 

wat meer tijdsruimte en flexibiliteit te gunnen.  

Bovendien kan dit toezicht ‘creatief’ ingevuld worden, bijvoorbeeld met huiswerk-, taal- , 

lees- en bewegingsprojecten. De stad ontwikkelt een strategie die er op gericht is om 

kansarme kinderen en jongeren te motiveren om te participeren aan het educatief en 

opvoedend aanbod binnen de stad (jeugdbeweging, bib, tekenatelier, spelotheek …) 

zodat ze ook buitenschools aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten. 

 

Kleuterparticipatie 

De stad Lokeren kan 

kleuterparticipatie stimuleren 

door verschillende strategieën te 

combineren. Ze kan in dit kader 

samenwerken met bijvoorbeeld 

Kind & Gezin of het OCMW om ouders te sensibiliseren voor het kleuteronderwijs. Ook 

in het kader van lessen NT2 en tijdens inburgeringstrajecten kunnen ouders alvast 

warm gemaakt worden voor het kleuteronderwijs. Ze kunnen ook een gerichte 

promotiecampagne 

voeren bijvoorbeeld in samenwerking met het LOP.  

Concreet zien wij dit als volgt:  

 Om de instap in het kleuteronderwijs vlot te laten verlopen, ontvangt elke 

tweejarige kleuter een verjaardagskaart samen met informatie over de 

verschillende scholen in de stad. Bij de inschrijving op school ontvangt de kleuter 

het kijkboek ‘Wannes gaat naar school’. Er gaat aandacht naar de samenwerking 

tussen ouders en school (het inschrijfgesprek op school, werken met het 

themapakket ‘Wannes gaat naar school’, vormingssessie voor kleuterleidsters, 

enz). 

 Via verschillende initiatieven stimuleert de stad kleuter- en ouderparticipatie door 

een pictogrammenwoordenboek, gezinsleren, voorleesouders, enz.  

 

Naschoolse kinderopvang 

De vraag naar buitenschoolse naschoolse opvang stijgt voortdurend. Deze zou ook 

kwalitatief beter moeten ingevuld worden,  bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding en 

taalondersteunende activiteiten. Er moet daarbij bijzondere aandacht zijn voor 
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kinderen uit kansarme gezinnen en scholen met een hoog SES-percentage. De stad 

streeft er naar om tegen 1 september 2014 op alle basisscholen (eventueel 

geclusterd) buitenschoolse opvang te voorzien. 

 

Spijbelactieplan 

N-VA Lokeren pleit voor de aanstelling van een 

onderwijsregisseur die afspraken maakt met alle 

scholen en met de politie op het vlak van 

spijbelbeleid. Hij of zij brengt ook het spijbelen in 

Lokeren in kaart. 

Jongeren uit het secundair onderwijs met 

gedragsproblemen (spijbelen, fysiek 

geweld, jeugddelinquentie, ...) die een ernstige 

tuchtmaatregel riskeren, (schorsing of uitsluiting) 

worden tijdelijk (drie weken) van school gehaald om te werken aan hun herintegratie. 

Niet alleen de leerling maar ook de ouders, de school, het CLB en eventuele 

hulpverleners moeten hierbij betrokken zijn.  

De bedoeling  van dit “Time out”- initiatief is om onder meer voortijdige schooluitval 

te voorkomen.  

Cruciaal is de snelheid waarmee gereageerd wordt. Na tien halve dagen ongewettigde 

afwezigheid worden eerst de ouders en het CLB ingeschakeld. Daarna kan de politie 

een proces-verbaal opstellen of de jongere een spijbelcontract opleggen. Als de 

jongere zich hier niet aan houdt, kan een boete opgelegd worden. Deze maatregel is 

het ‘laatste redmiddel’ en eerder uitzonderlijk, gezien de meeste jongeren snel 

opgepikt worden en zo ook sneller opnieuw op het rechte pad komen. Indien nodig 

kunnen ook andere instanties zoals bijzondere jeugdzorg tijdens het proces 

ingeschakeld worden. 

 

7. Brede school  

    Het lokaal bestuur neemt voor de N-VA het voortouw in een vernieuwende ‘brede     

    school’- VISIE en werkt die uit in een verregaand  

    ‘brede school’-beleid.  

    De brede school is immers het kloppend hart van  

    de lokale gemeenschap en versterkt de sociale cohesie.  

    Een school kan maatschappelijk slechts een rol     

    spelen indien ze zich profileert als open  

    onderwijscentrum met een aanbod op het vlak  

    van ruimte voor diverse sociale en culturele  

    organisaties. 

    Zeer belangrijk is de uitwisseling met de buurt en uit  

    samenwerking met verenigingen groeit synergie.  

 

8. Samenwerking onderwijs/bedrijven 

De N-VA pleit voor een versterkte samenwerking tussen de bedrijven, KMO’s en 

onderwijsinstellingen in onze stad. Concreet kan dit bijvoorbeeld via het aanbieden 

van stageplaatsen door bedrijven of via de organisatie van bedrijfsbezoeken voor 

scholieren of studenten.  
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9. Verkeersveilige schoolomgeving 

Het lokaal bestuur werkt in samenwerking met de lokale politie en alle scholen actief 

mee aan een verkeersveilige schoolomgeving (bijvoorbeeld schoolfietsroutes.) Ook 

inzake het spijbelactieplan is een samenwerking met de lokale politie vereist. De 

klemtoon hoort daarbij te liggen op preventie, een stimulerende aanpak. Repressieve 

maatregelen kunnen pas aangewend worden in uitzonderlijke situaties. 

 

 Verkeerscoaches aan schoolpoorten zijn jongeren uit het laatste jaar secundair 

onderwijs die zich gedurende een volledig schooljaar vrijwillig inzetten om de 

verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te verhogen. Zij hebben daarvoor een 

opleiding gekregen. Zij spreken medeleerlingen en ouders aan over de 

verkeersveiligheid. Het doel van het project verkeerscoaches is dus enerzijds het 

aanpakken en verbeteren van de verkeerssituatie aan de school en anderzijds de 

afstand tussen de politie en jongeren te verminderen. 

 

 Schoolbereikbaarheidskaarten en -plannen op de stadswebsite geven de meest 

veilige schoolroutes aan. Er kunnen zowel fiets- als wandeltrajecten, openbaar 

vervoer en duurzame parkeeropties in opgenomen worden.  

 
 

10.  Deeltijds kunstonderwijs 

Om het deeltijds kunstonderwijs aan te moedigen, moet er een 

communicatiecampagne gestart worden met succesverhalen.   

De start zorgt voor een inschrijfkorting voor beursgerechtigde kinderen. 
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Memorandum LOP’s 
Wij sluiten ons volledig aan bij het Memorandum van het LOP Lokeren Basis & 

Secundair dat op 21 november 2010 officieel werd gelanceerd: 

 

 

LOP Lokeren Basis & Secundair 

(Lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen) 

 

“Ik vertrek vanuit het idee dat iedere mens de verantwoordelijkheid draagt om al zijn 

mogelijkheden en talenten maximaal te ontwikkelen. Maar dat kan hij niet alleen, hij 

heeft daarbij de zorg, de hulp en de ondersteuning van anderen nodig. Familie, 

vrienden, je omgeving bepalen mee of dat proces lukt. Maar ook de samenleving 

speelt daarin een cruciale rol: die moet namelijk de materiële, juridische, culturele en 

politieke voorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken.” 

Martha Nussbaum 

Waar willen we naartoe met het onderwijs in Lokeren? 

 

VISIE, overleg en meer aandacht voor preventie. Dat is in een notendop de 

conclusie van de grondige denkoefening in de schoot van de twee Lokerse 

LOP’s over wat onderwijs in Lokeren vooral nodig heeft.  

 

Op de LOP-dag in de lente van 2011 dachten zo’n veertig vertegenwoordigers van alle 

Lokerse scholen, CLB’s, inrichtende machten, ouders, betrokken ambtenaren en 

integratiewerkers samen na over knelpunten en mogelijke oplossingen voor het 

onderwijs in Lokeren. De LOP-dag was een initiatief van LOP Lokeren Basis en LOP 

Lokeren Secundair, de twee lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen. 

 

Het resultaat van de denkoefening moet de LOP-werking zelf richting geven. Maar 

tegelijk is het een signaal voor de politieke partijen die opkomen bij de 

stadraadsverkiezingen in 2012. Dit verslag geeft een idee van wat de onderwijswereld 

in Lokeren – samen met alle betrokken partners – belangrijk vindt. 

 

De onderwijspartners kiezen vooral voor open dialoog. Deze nota schetst eerst enkele 

knelpunten en koppelt daar opbouwende voorstellen aan.  

 

 

Wat de onderwijswereld vaststelt? 

 

Voor specifiek Lokerse onderwijsproblemen is een specifiek Lokerse aanpak 

nodig 

 

 In Lokeren zijn veel meer zittenblijvers dan gemiddeld in Vlaanderen. Het is nodig 

dat het beleid daarover een VISIE ontwikkelt en een aanpak om daar (samen) iets 

aan te doen. 
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 In Lokeren zijn er meer leerlingen dan gemiddeld die zonder diploma uit het 

secundair onderwijs stappen. Er is overleg nodig om daar iets aan te doen vanuit 

een globale VISIE en aanpak. 

 Er is in Lokeren geen aanbod voor deeltijds onderwijs (leren en werken). 

 TSO en BSO hebben een te negatief imago. 

 In het Lokerse ASO zitten relatief heel weinig allochtone leerlingen. 

 Er zijn problemen rond de beeldvorming van bepaalde scholen en van de 

bevolkingsgroepen waaruit die scholen leerlingen rekruteren.  

 We moeten zoeken naar een gezamenlijke VISIE van scholen en stad in het 

omgaan met diversiteit en anderstaligheid. Er is lokaal overleg nodig voor een 

gedragen VISIE op diversiteit in het Lokerse onderwijs. 

 

De stad ondersteunt scholen. Waar kan dat nog beter? 

 

 De stad Lokeren levert inspanningen om de scholen te ondersteunen op 

verschillende vlakken: logistieke steun bij evenementen en manifestaties, de 

brugfiguur, logistieke en inhoudelijke steun van de LOP-werkingen, het 

zorgboerenproject, het project rond sociaal niet-wenselijk gedrag, speel-o-theken, 

vlotte toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang, School in Zicht, taal- en 

spelstages, de samenwerking met Patjoepelke, de Onderwijsraad “Light”… 

 Het blijft belangrijk dat die ondersteuningsinitiatieven vooraf doorgepraat worden 

met de onderwijspartners.  

 Er is een bredere inbedding nodig van de onderwijswerking in de stad. Voor 

systematisch overleg is een structureel overlegorgaan – een volwaardige 

onderwijsraad – en een volledig uitgebouwde en overkoepelende algemene Dienst 

Onderwijs nodig. 

 

Voor een langetermijnVISIE via open dialoog tussen volwaardige partners 

 

 Natuurlijk moet het beleid soms reageren op symptomen. Toch is het ook dan 

belangrijk om de langetermijnVISIE over preventie voor ogen te houden.  

 Die langetermijnVISIE moet steunen op een breed gedragen overleg over situaties 

die zich voordoen, en op de mogelijke reacties daarop. 

 De onderwijsactoren vinden het belangrijk dat de dialoog met de lokale overheid 

en de lokale diensten gevoerd wordt op basis van volwaardig partnerschap. 

 

Lokerse scholen signaleren ook knelpunten rond verkeer en vervoer  

 

 Verschillende Lokerse scholen vragen meer verkeersveiligheid voor leerlingen op 

weg naar en van de school. 

 De trajecten en de dienstregeling van het openbaar vervoer van en naar 

omliggende steden sluiten helemaal niet aan bij de ligging en de uurregeling van 

de scholen. 

 Dat bussen voor het buitengewoon onderwijs moeten betalen voor de parking van 

Sporting Lokeren (waar leerlingen uit verschillende bestemmingen overstappen op 

de bus naar hun eigen school), legt een nodeloze extra last bij de scholen, terwijl 

dat gebruik net bedoeld is om de verkeerslast in het centrum te beperken. 
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Wat de onderwijswereld voorstelt? 

 

De verzamelde onderwijsactoren en de LOP’s erkennen de waarde en het nut van 

lokale initiatieven die vandaag al lopen. Tegelijk stellen we vast dat er meer kan 

gebeuren om de genoemde knelpunten op te lossen. 

 

Vandaar deze algemeen gedragen suggesties voor oplossingen.  

 

Deze oplossingen moeten vooral steunen op een transparante VISIE, gebaseerd op 

maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en leerlingen in Lokeren, en op  

open overleg met alle onderwijsactoren, waarin het accent ligt op preventieve 

maatregelen. 

 

Lokeren heeft dringend een volwaardige onderwijsraad nodig 

 

De Lokerse onderwijswereld vraagt om te werken aan een eigen VISIE op de Lokerse 

onderwijsrealiteit. Die VISIE moet rekening houden met de mens in een evoluerende 

maatschappij. Ze moet slaan op concrete en haalbare elementen, en aandacht hebben 

voor: 

 Langetermijndoelstellingen 

 Preventieve werking 

 

Om deze VISIE uit te werken en op te volgen, is er vandaag al een onderwijsraad 

“light”. Toch blijft het belangrijk dat de stad een volwaardige onderwijsraad installeert. 

Die kan op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief advies geven voor lokale 

maatregelen, en zelf initiatieven uitwerken om samen met de stad of met de LOP’s uit 

te voeren. 

 

De onderwijsraad steunt op het engagement van de (onbezoldigde) partners en 

bestaat uit: 

 Vertegenwoordigers van scholen en inrichtende machten van alle netten 

 Vertegenwoordigers van het secundair onderwijs 

 Vertegenwoordigers van het basisonderwijs 

 Vertegenwoordigers van het gewoon en buitengewoon onderwijs 

 Vertegenwoordigers van het volwassenenonderwijs 

 Vertegenwoordigers van het deeltijds kunstonderwijs 

 De CLB’s 

 De schepen van Onderwijs 

 De LOP-voorzitters en de LOP-deskundige 

 De onderwijsdienst (zie verder) 

 Ad hoc uit te nodigen diensten zoals Kind en Gezin, politie, Milieudienst, 

bedrijfsleven. 

 

De onderwijsraad wordt dus een netoverschrijdend overleg- en adviesplatform. Hij 

behandelt thema’s met gemeenschappelijk belang, net- en niveauoverstijgend. Hij 

beraadt zich over alle mogelijke onderwijsmateries in de stad en bevordert de 

communicatie tussen partners en van en naar het stadsbestuur. Als beleidsgroep zet 

de raad mee de krijtlijnen uit voor een duurzaam en kwalitatief onderwijsbeleid. De 

raad informeert en adviseert het stadsbestuur over onderwijsthema’s en over 
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flankerend onderwijsbeleid. 

 

Mogelijke onderwerpen voor de onderwijsraad 

 Gedragen VISIE op Lokerse onderwijsrealiteit 

 Flankerend onderwijsbeleid  

 De regierol van de stad 

 De communicatie tussen de verschillende partners 

 Een kerntakendebat over de doelstellingen, de taken en een beleidsplan voor de 

onderwijsraad 

 

 VISIEontwikkeling rond de gezamenlijke initiatieven om de schoolloopbanen te 

ondersteunen: 

- Voorschoolse trajecten 

- Kleuterparticipatie stimuleren 

- Studiekeuze optimaliseren 

- Zittenblijven voorkomen 

- Schoolmoeheid en schooluitval tegengaan 

- Ouderbetrokkenheid en ouderondersteuning optimaliseren vanuit alle 

doelgroepen  

- Welbevinden van leerlingen en van leerkrachten stimuleren 

- Omgaan met diversiteit en met anderstaligheid  

 De mogelijke rol van een aan te stellen preventieadviseur 

 Een herkenbare schoolomgeving creëren 

 Verkeersveiligheid en veilige schoolomgeving 

 Leerlingenvervoer 

 Naschoolse opvang 

 Drugsbeleid 

 Nieuwe reglementering voor deeltijds onderwijs 

 Sociale voordelen en gemeenschappelijke voorzieningen 

 Gemeenschappelijke uiterlijke kentekenen van scholen in Lokeren  

 Samenwerking tussen onderwijsraad en lokaal onderwijsbeleid  

  

Lokeren heeft dringend een echte Dienst Onderwijs nodig 

 

Een echt lokaal onderwijsbeleid kan alleen maar met een echte lokale onderwijsdienst. 

Die dienst is – in tegenstelling tot de onderwijsraad – direct gelinkt aan de stad en aan 

het stadsbudget. Voor de dienst werken stadsambtenaren die zich uitsluitend met 

onderwijs bezighouden en die als aanspreekpunt voor alle onderwijsnetten werken 

vanuit het stadhuis. 

 

De onderwijsdienst kan verschillende functies hebben: 

 

 Instaan voor de praktische en organisatorische aspecten van de regierol die van de 

stad verwacht wordt vanuit de bepalingen voor algemeen stedelijk beleid en 

flankerend onderwijsbeleid 

 De link leggen tussen onderwijs en andere beleidsaspecten: zo heeft het 

woonbeleid van de stad direct gevolgen op het nodige onderwijsaanbod 

 Aanspreekpunt zijn voor alle onderwijsverstrekkers die vragen of aandachtspunten 

onder de aandacht van het stadsbestuur willen brengen 

 De link leggen tussen onderwijs en andere stadsdiensten om zo tot een 
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overkoepelend beleid te komen met oog voor alle (samenhangende) aspecten in 

het lokaal onderwijsbeleid 

 Samen met de lokale actoren instaan voor de praktische uitvoering van de 

beleidsinitiatieven die door of samen met de onderwijsraad tot stand komen 

 Gelijk welk dossier alert bekijken door een onderwijsbril, met het oog op mogelijke 

onderwijseffecten (waakhondfunctie). 

 Samengevat: faciliteren, ondersteunen en initiatieven nemen. 

 

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de onderwijsdienst samenwerkt met de andere 

onderwijsactoren waar dat nuttig en aangewezen is om tot bredere acties te komen. 

We willen dat er genoeg aandacht is voor de inbreng van de doelgroepen van het 

onderwijs. 

 

 

Speciaal aandachtspunt is de beeldvorming van scholen en kinderen in 

Lokeren 

 

Voor de schoolbeeldvorming zou het concept brede school het startpunt kunnen zijn. 

Scholen zetten vandaag al letterlijk hun deuren open voor andere organisaties.  

Maar daar zit meer in: bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen al bestaande 

adviesraden en de onderwijspartners. Of samenwerking met actoren als kinderopvang 

(LOK), jeugdbewegingen, seniorenorganisaties, sportclubs, muziekacademie… 

 

Voor de kinderbeeldvorming is diversiteit het uitgangspunt: een gedragen VISIE 

ontwikkelen over thuistaal, een gedragen langetermijnVISIE op anderstaligheid en 

ouderbetrokkenheid. Mogelijke partners: Kind en Gezin, de brugfiguur, de 

verschillende cultuurgemeenschappen, de scholen en het Sociaal Huis.  

 

 

Scholen nemen ook zelf verantwoordelijkheid 

Het is duidelijk dat alle onderwijsactoren zelf hun eigen verantwoordelijkheid blijven 

nemen en dat ze – o.a. via de eigen interne overlegkanalen en via de LOP’s – zelf 

initiatieven blijven ontwikkelen. Maar het is even duidelijk dat een met de stad 

afgestemde VISIE over samenwerking met het lokaal beleid voor de broodnodige 

samenhang kan zorgen.  

 

 

Namens de Lokerse LOP’s 

Sam Binon, voorzitter LOP Lokeren Basis 

Mark Van Bogaert, voorzitter LOP Lokeren Secundair 

 

 

Lokeren, 21 november 2011 

 
 

 

3.5. Ontwikkelingssamenwerking 
Responsabilisering en sensibilisering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking zijn 

essentieel voor N-VA Lokeren. 
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Alle standpunten zijn terug te vinden op de website: 

http://lokeren.n-va.be/dossiers/responsabilisering-en-sensibilisering-op-het-vlak-van-

ontwikkelingssamenwerking-zijn-essent  

 

 

     

                        4. Goede zorgen, heldere afspraken 
 

 

PROGRAMMAPUNTEN 
1. SAMENWERKING TUSSEN STAD EN OCMW EN BELANGRIJKE ACTOREN 

 De stad en het OCMW werken maximaal samen op het vlak van logistiek en 

ondersteunende diensten: 

- gezamenlijk inzetten van personeel 

- stadpersoneel in OCMW-gebouwen en/of OCMW-personeel in gebouwen van de 

stad 

 Samenwerking met diverse welzijnsactoren 

 

1.  Sociale zaken – OCMW 

 
Voor de N-VA is een lokaal sociaal beleid allereerst een geïntegreerd beleid. De 

schotten tussen de stad en het OCMW verdwijnen best zoveel mogelijk. Ook 

samenwerking met andere welzijnsactoren is sowieso noodzakelijk.  

 

Een efficiënt en transparant sociaal beleid wijst burgers op hun individuele 

verantwoordelijkheid en waakt over het evenwicht tussen rechten en plichten. Voor de 

N-VA is sociale insluiting het doel. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.  

Er is veel sociale dienst- en hulpverlening maar die is vaak ondoorzichtig voor de burger 

en in het bijzonder voor zij die er het vaakst nood aan hebben. Dat maakt dat vele 

burgers hun weg niet vinden in het aanbod.  Dit vraagt een informatie- en 

dienstverlening op maat van iedereen die er nood aan heeft. Een duidelijke 

communicatie, bijvoorbeeld de ter beschikking stelling van de verslagen van de 

plenaire vergaderingen van het OCMW, is in het kader van de openbaarheid van bestuur 

evident. 

 

De N-VA wil een inclusief beleid. Aandacht voor de specifieke noden van wie het in 

onze samenleving moeilijk heeft, is best een vast gegeven in elk onderdeel van het 

lokale beleid.  Een efficiënt en transparant sociaal beleid confronteert burgers ook met 

hun individuele verantwoordelijkheid en stuurt bij waar het evenwicht tussen rechten en 

plichten is zoekgeraakt.  De N-VA verzet zich tegen de zogenaamde ‘betuttelende 

pampercultuur’ die afhankelijkheid in stand houdt. Burgers moeten op hun individuele 

verantwoordelijkheid aangesproken worden. Respect werkt in twee richtingen! 

 

Sociale fraude is diefstal van overheidsgeld en tast het kostbare sociale weefsel aan. 

Een geloofwaardig en rechtvaardig sociaal beleid speurt misbruiken op en bestraft ze. 

http://www.n-va.be/lokeren
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Verschillende actoren zijn betrokken bij het lokale sociale beleid. Diversificatie en 

versoepeling van de samenwerkingsvormen tussen een lokaal bestuur en deze 

verschillende welzijnsactoren is een must. 

Samenwerking is vereist met actoren zoals : 

�- Centrum Algemeen Welzijnswerk (C.A.W.) 

�- LOGO (Locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) 

�- Tewerkstellingsdiensten 

�- Huisvestingsdiensten 

�- Opleidingscentra 

�- Sociale dienstverleners 

�- Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. 

 Het Sociaal Huis is de spil in het lokale sociale beleid en heeft een 

informatiefunctie, loketfunctie en doorverwijsfunctie. 

 De uitwisseling van informatie tussen de verschillende bestuursniveau (lokaal, 

provinciaal, Vlaams) wordt gemaximaliseerd. 

 De N-VA stuurt competente vertegenwoordigers naar de OCMW-raad die actief 

meedenken over en werken aan een sociaal beleid. De OCMW-raad dient niet om 

‘gebuisde’ kandidaten op te vissen. 

 De sociale huisvestingsmaatschappijen en de diensten van de stad en het 

OCMW werken samen om de wachtlijsten voor sociale huisvesting op elkaar af te 

stemmen. Meervoudige inschrijvingen en dus langere wachtlijsten worden zo 

aangepakt. 

 Een voorbeeld van een good practice in Lokeren is de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Lokeren, het OCMW van Berlare 

en het stadsbestuur Lokeren in het kader van het ESF-project ‘Voortraject Fel 

Naturel’. Het Europees Sociaal Fonds keurde dit project goed voor 2012-2015. 

Het gaat om een voortraject voor bijstandsgerechtigden met de bedoeling om de 

deelnemers gedurende een periode van 6 maanden en onder de leiding van een 

begeleider van Intro klaar te maken voor de inschakeling in de arbeidsmarkt. Zij 

moeten taken uitvoeren in de parken en plantsoenen van Lokeren en Berlare.   

 

2. COMMUNICATIE LOKAAL SOCIAAL BELEID (LSB) 

 Toegankelijke en transparante informatie over het aanbod aan sociale 

dienstverlening is minstens zo belangrijk als de dienstverlening zelf. Daarom 

dient elke stad werk te maken van een goed communicatiebeleid 

(infobrochure/welzijnsgids, affiches, digitale communicatie, laagdrempelige 

stedelijke diensten met persoonlijk contact tussen de stedelijke administratie en 

de burgers). De stad en het OCMW werken daarvoor een gezamenlijk 

communicatiebeleid uit over het sociale aanbod van en in de stad. 

 Een goede informatie- en dienstverlening dient op maat te zijn van die 

doelgroepen die een hoger risico lopen op vereenzaming en armoede, zoals 

senioren, alleenstaande ouders, personen met een handicap, nieuwe inwoners en 

anderstaligen, … .  

 Via buurtgesprekken per wijk worden burgers geïnformeerd over, maar vooral 

betrokken bij het sociale beleid. Suggesties, vragen, … worden meegenomen bij 

de uitwerking van het lokale sociale beleidsplan. 
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3. VRIJWILLIGERSWERK MAXIMAAL ONDERSTEUNEN 

 Vrijwilligers kunnen rekenen op een collectieve verzekering tijdens hun 

vrijwilligerswerk. 

 Bij de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de stad gaat bijzondere aandacht 

uit naar vrijwilligerswerk bij verenigingen en organisaties met een sociaal doel. 

 De stad voert i.s.m. het Steunpunt Vrijwilligerswerk een actieve 

sensbiliseringscampagne  bij verschillende doelgroepen om zoveel mogelijk 

vrijwilligers te werven, inclusief een overzicht van alle terreinen waarvoor 

vrijwilligers gezocht worden. 

 

4. HERSTELLEN VAN DE INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID 

 De manier waarop de stad en het OCMW hun cliënten ondersteunen, wordt zo 

transparant mogelijk georganiseerd. Tegenover bepaalde rechten (bijvoorbeeld 

het ontvangen van een leefloon) staan ook bepaalde plichten (bijvoorbeeld het 

zoeken van een job, het volgen van bijkomende opleidingen). Iedereen moet aan 

de slag. Er is werk genoeg. Het OCMW van Antwerpen voert een intensief 

activeringsbeleid waarbij cliënten bijvoorbeeld ramen van de OCMW-gebouwen 

moeten wassen. Zij koppelen dit aan een actieve trajectbegeleiding en 

ondersteuning. Leefloners die niet voldoende sollicitatiebewijzen kunnen 

voorleggen, verliezen hun uitkering. Bovendien kan een leefloon gekoppeld 

worden aan de voorwaarde van het behalen van een diploma. Dit kan inspirerend 

werken voor het Lokerse OCMW. (Cf. ook blz. 85, punt 17: Leefloonmigratie 

tegengaan). 

 De stad en het OCMW hebben in hun beleid aandacht voor preventie via 

voorlichting en begeleiding, maar ook voor het aanpakken van wantoestanden via 

controle, opsporing en zo nodig sanctionering. 

 De stad en het OCMW voorzien in opleidingen om de fraude-alertheid van het 

personeel aan te scherpen. Uitgeschreven processen en procedures sluiten 

mogelijke achterpoortjes en maken dat de spelregels duidelijk vastliggen voor 

iedereen. 

 De stad en het OCMW responsabiliseren hun burgers: geen enkele vorm van 

fraude is aanvaardbaar. 

 

Met het oog op het opsporen en vaststellen van misbruiken werkt het OCMW – via 

een protocol - intens samen met de lokale politie, met de federale en regionale 

inspectiediensten en met arbeidsauditeurs. Sociaal assistenten en de 

arbeidsauditeur wisselen binnen de grenzen van hun beroepsgeheim objectieve 

informatie uit en werken zo samen in de strijd tegen sociale fraude.  

Concreet betekent dit onder meer dat elke cliënt op regelmatige basis gescreend 

wordt via een verbinding met de Kruispuntbank en een computerprogramma  

zoals van het bedrijf Digipolis (OCMW Antwerpen en Gent) i.v.m. de stand van 

zaken rond mutualiteit, pensioen, patrimonium (onroerende goederen in 

eigendom of niet), werkloosheidsvergoeding – onder toezicht van de 

privacycommissie. Ook autonummerplaten en de automarkten moeten 

systematisch gecontroleerd worden. 

 

Concreet betekent ook dat de stad fors inzet op de activering van 

leefloontrekkers en werklozen. Het krijgen van een leefloon wordt binnen de 

wettelijke grenzen gekoppeld aan een individueel begeleidingstraject.  
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Inwoners die de taal onvoldoende beheersen, moeten taalcursussen volgen.  

Het programma ‘Iedereen aan het werk’ (cf. Antwerpen) organiseert opleidingen 

en schakelt mensen in de sociale economie in met het oog op intrede in de 

reguliere economie. De werkbereidheid en het actief zoeken naar werk worden 

continu opgevolgd.  

Het niet nakomen van afspraken blijft niet zonder gevolgen. 

 

5. GEZONDHEIDSZORG: GEZOND ZIJN EN BLIJVEN IN LOKEREN 

 

 De bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken zijn ondergebracht bij één 

en dezelfde schepen. 

 Het lokale gezondheidsbeleid wordt toegewezen aan één ambtenaar en zit niet 

verspreid over de hele stedelijke administratie. Dit betekent echter niet dat het 

ambtenarenapparaat per definitie moet worden uitgebreid. Via dit forum worden 

gezondheidsacties georganiseerd en regio-gebonden initiatieven rond bijvoorbeeld 

asbest, geluidshinder, fijn stof, cadmium. 

 De stad sensibiliseert rond afbraakwerken en de gevaren van asbest. 

 De stad werkt samen met het OCMW een hittegolfplan uit. Dit bevat tips en een 

aantal maatregelen specifiek gericht op senioren, daklozen en kinderen. 

Thuisverzorgers worden gesensibiliseerd en men organiseert telefoonrondes naar 

alleenstaande tachtigplussers. 

 De Vlaamse overheid pakte vorig jaar uit met een‘10.000 stappen-campagne’. 

Stadbesturen werden aangemoedigd om een gezonde levensstijl via voldoende 

beweging te promoten. Verschillende steden gaven, vaak in samenwerking met de 

LOGO, een brochure uit met verschillende wandeltochten van 10.000 stappen in en 

rond de stad. Via talrijke omkaderende activiteiten werden de wandelingen 

gepromoot. In Brasschaat kreeg elke stadraadsfractie dan weer een eigen 

stappenteller ter beschikking. Bedoeling was om op één maand zoveel mogelijk 

stappen te zetten. Ook deze actie kaderde in een bredere campagne voor een 

gezonde levensstijl en voldoende beweging. Dat kan in Lokeren elk jaar 

georganiseerd worden. 

 Huisartsen en andere zorgverleners krijgen een parkeerkaart die ze dan in hun 

auto kunnen leggen naast het parkeerkaartje voor 15 minuten gratis parkeren. 

 De stad neemt als werkgever een voorbeeldfunctie op voor gezonde rookvrije 

werknemers, met bewegingskansen, een gezond voedingsaanbod, een alcohol- en 

drugbeleid,... 

 De stad zet zich in voor een gezondheidszorg van al zijn inwoners, onafhankelijk 

van zuilen en belangengroepen  (preventie; zorg=care; verzorging=cure ; nulde, 

eerste, tweede lijn in en buiten het regionaal ziekenhuis) die aan de volgende 

kwaliteitscriteria voldoet: dichtbij -laagdrempelig–beschikbaar-betaalbaar–

volledig–kwaliteitsvol–efficiënt-effectief. 

De stad pakt gezondheid aan vanuit de beleidsdomeinen waarop ze vat heeft zoals 

welzijn, sport, vrije tijd, milieu, jeugd, onderwijs, veiligheid of politie. De stad 

vraagt daarvoor de samenwerking met het bedrijfsleven, milieuorganisaties, 

jeugdbewegingen, seniorenorganisaties, sportverenigingen, onderwijs, … . 

 De stad zal dit doen via het bestaand Vlaams gestructureerd regionaal 

overlegorgaan in de sector namelijk het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg), 

waarin alle geledingen (zorgverstrekkers en organisaties)  van de 

gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn. In plaats van zelf een dienst 
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gezondheidszorg op te starten, is het efficiënter en goedkoper om maximaal te 

profiteren van de schaalvergroting van de Logowerking. 

 

Preventie 

De stad werkt logistiek en financieel samen met de Logo voor het realiseren van 

de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen door o.a.:  

- een bijdrage per inwoner te  betalen aan het Logo  

- verzendingen te verzorgen naar inwoners voor bevolkingscampagnes ( bijv. de 

oproep 65+ griepinenting) 

- het organiseren van wervende acties (gezonde voeding, koop- en kooklessen 

voor vierde wereld, gezond sporten en bewegen, …) 

 

Een van de gezondheidsproblemen in Lokeren is bingedrinken (overmatig 

drinken in kort tijdsbestek), vooral populair bij jongeren van 15-24 jaar en het 

meest bij jonge mannen, met aanzienlijke risico’s op ongevallen, hersenschade, 

vandalisme en onveilige seks.  

Daarnaast is druggebruik van jongeren één van de belangrijkste 

maatschappelijke problemen waarvan de Lokeraar wakker ligt. Ook het onderwijs, 

jeugdwerk en de vrijetijdssector krijgen ermee te maken. Alcohol- en 

drugmisbruik veroorzaken niet alleen gezondheidsproblemen, maar ook overlast 

en onveiligheid, leggen een hypotheek op ontwikkelingskansen van jongeren, op 

het welzijn van gezinnen en op een veilige en leefbare stad of gemeente. Ook 

binnen verkeersveiligheid speelt alcohol- en druggebruik een aanzienlijke rol. 

Een drugpreventie-expert niveau A moet aangesteld worden. Hij of zij 

werkt samen met het lokaal intersectoraal drugoverleg aan oplossingen, 

zowel preventief als curatief: onder impuls van het OCMW en de stad 

overleggen het JAC, het CAW, het Logo, de politie, de lokale horeca, het 

jeugdwerk en de sportdienst over alcohol, tabak en drugs. Samen zoeken zij naar 

lokale antwoorden op lokale noden en waken zo over de veiligheid en gezondheid 

van de inwoners. 

 De stad gaat voor resultaat en kiest voor succesvolle, zichtbare en leuke 

interventies. 

 

6. PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Personen met een handicap vragen niet om een ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom 

voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een 

handicap een evidentie is binnen elk beleidsdomein. Concreet wil dit zeggen dat er in elk 

onderdeel van het stedelijke beleid aandacht is voor personen met een handicap. 

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (gebouwen, diensten, de 

publieke ruimte) voor wonen, leven, werken, communicatie en informatie effectief 

bereikbaar, betreedbaar, betaalbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. Iedereen moet op 

een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze gebruik kunnen maken van alle 

voorzieningen, of men nu een handicap heeft of niet. 

 De stad en het OCMW vervullen een voorbeeldfunctie bij de inrichting en het 

toegankelijk maken van publieke ruimtes en gebouwen zoals stadhuis, 

politiekantoor, cultureel centrum, ontmoetingscentrum, dienstencentrum, 

bibliotheek, OCMW-gebouw, sociaal huis, sportcentrum, voetpaden, zwembad, 

park ... 

 Toegankelijkheid gaat om meer dan gebouwen alleen. Het gaat ook om 

dienstverlening en informatie. 
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De stad installeert een adviesraad Toegankelijkheid die bestaat uit 

ervaringsdeskundigen. Deze adviesraad wordt betrokken bij de uitvoering van 

infrastructuurwerken (aanleg straten, voetpaden, parken, openbare gebouwen, …) 

en geeft ook advies over het toegankelijk maken van de stedelijke dienstverlening 

(helder taalgebruik, website aangepast voor slechtzienden, … ). 

 Via stedelijke reglementen en verordeningen stimuleert de stad bij de toekenning 

van bouwvergunningen de aanvragers om rekening te houden met 

toegankelijkheid. 

 De stad bekijkt of subsidies voor handelszaken die hun pand toegankelijker 

maken een meerwaarde zijn. De volgende drie aanpassingen kunnen in 

aanmerking komen: een aangepast toilet, een aangepaste inkomdeur of etalage 

en het verlagen van de inkomdorpel of de aanleg van een helling. 

 De stad ondersteunt de uitbouw van een ‘mindermobielencentrale’ en van een 

beschutte werkplaats. 

 De stad stimuleert de aanpassing van woningen voor gehandicapten en langdurig 

zieken.  

 Net zoals in Kapellen, Kontich, Hoogstraten en de provincie Antwerpen kunnen 

senioren en personen met een handicap door een adviesbureau hun woning laten 

doorlichten met het oog op mogelijke aanpassingen. De stad en de provincie 

nemen het grootste deel van de kostprijs van de doorlichting voor hun rekening. 

 De stad leent vlinderopritten uit aan inwoners die eenmalig of occasioneel hun 

niet-aangepaste woning toegankelijk willen maken voor rolstoelgebruikers. Een 

vlinderoprit is een opvouwbare metalen plaat waarmee je van elke dorpel een 

helling maakt. De stad Gent beschikt daarvoor over een eigen 

toegankelijkheidsambtenaar. 

 

7. ARMOEDE 

Stad en OCMW waken erover dat iedereen, ook minder kapitaalkrachtigen, toegang 

krijgen tot het recht op een menswaardig leven. Mensen in armoede moeten volwaardig 

kunnen participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Lokale besturen 

ondernemen hiervoor actie gericht op sociale insluiting, zonder echter te stigmatiseren. 

Daarnaast zetten de stad en het OCMW volop in op responsabilisering en het 

aanscherpen van de eigen zelfredzaamheid als remedie tegen armoede. 

 Het OCMW ondersteunt organisaties die collectieve acties opzetten met het oog op 

sociale integratie. 

 Het OCMW voert i.s.m. de stad een proactief beleid om verborgen armoede te 

identificeren. 

 Projecten rond huiswerkbegeleiding aan huis bij kansengroepen verdienen 

ondersteuning. Ze kunnen een ingang en een opstap zijn naar een brede aanpak 

van de kansenproblematiek. Hiervoor kan samengewerkt worden met 

lerarenopleidingen in het hoger onderwijs. 

 De stad ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven van langdurig werklozen en 

personen met een arbeidshandicap binnen de sociale economie met het oog op 

doorstroming naar de reguliere economie. 

 De stad stimuleert in overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen de 

participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de stad. 

 Er moet onderzocht worden of inwoners met een omnio- of WIGW-statuut of 

mensen in schuldbemiddeling een vrijetijdspas kunnen krijgen waarmee ze 

korting krijgen bij sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten. 

http://www.n-va.be/lokeren
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 Bij elke cliënt die zich bij het OCMW aandient, wordt proactief nagekeken of hij 

gebruik maakt van de goedkoopste energieleverancier. Zo niet bekijkt men 

wanneer best wordt overgeschakeld op een goedkopere leverancier. 

 Het OCMW zou bij haar cliënten met een betalingsproblematiek moeten 

controleren of de huidige energieleverancier wel de goedkoopste is. Een 

eenvoudige, maar toch zeer doeltreffende maatregel is dat het OCMW consequent 

bij deze mensen, de handige rekenmodule op de website van de Vlaamse 

Energieregulator (VREG) gebruikt: 

http://www.vreg.be/nl/04_prive/02_kiezenleverancier/03_vergelijk.asp  

De zogenaamde ‘V-test’ toont op enkele minuten tijd en volledig gratis wat de 

goedkoopste leverancier van gas en elektriciteit uit de buurt is. Hiervoor hoeft 

enkel het jaarverbruik van het voorbije jaar gekend te zijn. Dit vindt men terug 

op de eindfactuur. Ook wanneer het jaarverbruik niet gekend is, geeft de ‘V-test’ 

al een indicatie van de goedkoopste leverancier. 

 Het project Energiesnoeiers vangt 3 vliegen in één klap. Het gaat om jobs voor 

mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, het gaat om ingrepen die 

goed zijn voor het milieu en ze besparen gezinnen met een laag inkomen geld. Er 

is bovendien veel potentieel om in de niche "energiebesparing" nieuwe 

tewerkstelling voor kansengroepen te creëren. Energiesnoeiers voerden 

bijvoorbeeld in opdracht van het OCMW in Antwerpen maar liefst 4.600 

energiescans uit in Antwerpse gezinnen. Allen kregen bovendien – standaard – 

een pakket met maatregelen om energie te besparen. Momenteel zijn er een 35-

tal organisaties in de sociale economie die deelnemen aan het 

Energiesnoeiersproject: overal in Vlaanderen, behalve in … Lokeren! 

 

 

2.  SENIOREN 
Senioren zijn een groeiende, maar zeer diverse groep binnen onze samenleving. De 

groep 65-plussers is even divers als de rest van de bevolking.  

Er zijn drie categorieën van senioren: 

1. De vooroorlogse generatie (75+): spaarzaam, snel tevreden, conventioneel 

waardepatroon, aansluiting bij zuilgebonden verenigingen op lokaal vlak 

2. De “stille” generatie (65-75 jaar): conventioneel waardepatroon, actief en 

prestatiegericht (vrijwilligerswerk), ruimere financiële middelen 

3. De babyboomers (65-). Waarden: vrijetijdsbesteding, lichaamsbeweging en 

zelfontplooiing. Consumenten van allerlei initiatieven.  

(H. Becker: “Generaties en hun kansen”, Meulenhof, 1992) 

De senioren’ vormen geenszins een homogene groep. Dat vertaalt zich in een resem aan 

uiteenlopende vragen. We mogen dus zeker niet eenzijdig stilstaan bij de stijgende 

zorgvraag, maar we moeten evengoed oog en oor hebben voor de vele mogelijkheden 

en de ideeën van onze oudere bevolking. 

 

De N-VA wil senioren actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hun 

inbreng is waardevol. Specifieke thema’s die senioren aanbelangen, moeten in het brede 

gemeentelijke beleid aan bod komen, van openbaar vervoer tot cultuur en ontspanning. 

Lokale besturen moeten mee zorgen voor een aangepast huisvestingsbeleid en een 

toegankelijke dienstverlening. Een kwalitatieve zorg- en dienstverlening op maat van 

ouderen is een recht.  

 

http://www.n-va.be/lokeren
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Omdat senioren een belangrijke doelgroep voor N-VA Lokeren vormen, hielden we in 

januari en februari 2012 digitale en een focusbevraging van deze doelgroep. Het 

Memorandum van de Seniorenraad Lokeren n.a.v. de stadraadsverkiezingen werd ook 

als inspiratiebron gebruikt. 

 

Aangepast huisvestingsbeleid 

Er is in Lokeren een tekort aan zorgvoorzieningen voor senioren (slechts 398 

woongelegenheden in rusthuizen naast 15 plaatsen in de centra voor kortverblijf WCZ 

Ter Durme: 6 en WZC Ter Engelen 9).  

Er zijn nog maar 66 van de 183 serviceflats voorzien: er is dus nog plaats voor 117 

nieuwe serviceflats.  

Omdat het stadsbestuur van Lokeren niet tijdig aanspraak maakte op sociale woningen 

werden de beschikbare quota voor sociale woningen overgenomen door Sint-Niklaas e.a. 

steden in het Waasland. (De Vlaamse overheid zou die quota nog aanpassen.) 

 

Toegankelijke dienstverlening 

Er is een probleem van bereikbaarheid voor de rusthuisbewoners van het rusthuis Ter 

Durme: een  halte van De Lijn is noodzakelijk evenals een  verbinding tussen het station 

en de zorgsite ( bv. via de Lijn). 

 

 

PROGRAMMAPUNTEN  
1. Sociale - en arbeidsparticipatie - deelname aan het beleid 

We streven ernaar om zoveel mogelijk gepensioneerden een actieve rol te laten vervullen 

in de samenleving omdat we ervan overtuigd zijn dat ouderen niet alleen kunnen maar 

ook willen meespelen. Senioren met ervaring, verantwoordelijkheidszin en inzet 

verdienen erkenning en waardering. Ouderen met ervaring, verantwoordelijkheidszin en 

inzet verdienen erkenning en waardering. De N-VA wenst hen dan ook nauw te 

betrekken, zowel in het samenlevingsgebeuren als in het beleid, door bijvoorbeeld actief 

samen te werken met de seniorenraad.  

 

N-VA is ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk het welzijn bevordert en de kans op 

bijvoorbeeld vereenzaming aanzienlijk vermindert. Op lokaal niveau zijn de 

mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan haast onbeperkt: het bestuur van 

een of andere vereniging, ziekenbezoek, klusjes opknappen voor zieken, rusthuiswerking, 

medewerking aan socio-culturele verenigingen, uitstappen met andersvaliden, 

buurtwerking, vertegenwoordiging van een ouderenadviesraad of van andere raden, 

onthaal migranten. De senioren moeten daarom via een actieve sensibiliseringscampagne 

geïnformeerd worden over de mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen binnen de 

stad. 

 

Daarnaast is er natuurlijk een groot aantal senioren dat voltijds of deeltijds voor de 

kleinkinderen en oudere familieleden zorgt, en zo ook een belangrijke maatschappelijke 

taak vervult. 

 

Daarnaast wil N-VA Lokeren dat de volgende initiatieven worden genomen: 

 Een ouderenbeleidsplan opstellen dat deel uitmaakt van het lokaal sociaal 

beleidsplan. 

http://www.n-va.be/lokeren
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 Een schepen bevoegd maken voor het seniorenbeleid dat hij uitvoert in nauwe 

samenwerking met de seniorenconsulente van het OCMW zodat een geïntegreerd 

beleid mogelijk is. 

 De seniorenraad betrekken bij de uitvoering van het beleid zodat het geen louter 

adviesorgaan is.  

 Verzamelen van tevredenheidsinformatie over het gevoerde beleid en dit waar 

nodig en mogelijk aanpassen. 

 

 

2. Zorg- en dienstverlening voor ouderen 

De stad en het OCMW hebben een eerste grote rol in het proactief detecteren van 

problemen. Naast het informeren van de bevolking over de bestaande zorg- en 

dienstverlening, moeten stad en OCMW ook aandacht besteden aan individuele 

begeleiding en doorverwijzing wanneer nodig. 

 

De stad en het OCMW zullen het voortouw nemen in de uitbouw van een hedendaags 

beleid ten aanzien van ouderen zodat zij: 

 �zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving; 

 �kunnen genieten van een huisvestingsbeleid op maat; 

 �kunnen rekenen op een kwalitatieve zorg- en dienstverlening. 

 

Bij het uitwerken van dit aanbod binnen de stad wil de N-VA zoveel mogelijk ruimte 

geven aan de bestaande maatschappelijke structuren en organisaties. Daarom pleit de  

N-VA voor een getrapt systeem: 

 �eerst ondersteunen wat al bestaat; 

 �dan bestaande organisaties ondersteunen of helpen met het uitbouwen van  

     een nieuw initiatief; 

 �tenslotte zelf nieuwe initiatieven organiseren. 

 

2.1. Ouderen aanzetten tot een gezonde en actieve levensstijl 

 Recreatief bewegen: voorlichting geven over gezond bewegen en sporten en de 

mogelijkheden daarrond in Lokeren 

 

 Informatiecampagnes organiseren over: 

 de gevolgen van ongezonde voedings- en leefgewoonten 

 gebruik van verschillende vervoersmiddelen en verkeersregels 

 zich laten testen op osteoporose (ook voor mannen!), diabetes type II, 

prostaatkanker 

 het correcte gebruik van geneesmiddelen 

 hoe omgaan met ouderdomskwalen 

 het aanbod van lokale verenigingen die zich richten op ouderen (VLAS, 

OKRA, NEOS, Seniorama, …) 

 premies waarop ze aanspraak kunnen maken (seniorengids, infokrant 

Lokeren, buurtloket, internet (digitale seniorengids), brief, … ).  

 de mogelijkheid tot maaltijdbedeling door het OCMW. 

 

 

 

 

http://www.n-va.be/lokeren
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   2.2. Lokale dienstverlening 

   De Lokerse senioren de kans geven om op een menswaardige manier oud te  

   worden in onze eigen stad door  

 de nodige initiatieven te voorzien om het verlies aan zelfredzaamheid op 

te vangen:  

  

de inrichting - met subsidies van de Vlaamse overheid - van een lokaal 

dienstencentrum als vaste ontmoetingsplaats met een veelzijdig aanbod 

aan vormingen en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een zitdag van de 

sociale dienst. 

De opdracht bestaat uit: 1) activiteiten van “algemene informatieve, 

recreatieve en vormende” aard aan te bieden in overleg met lokale sociaal-

culturele verenigingen en 2) ter plaatse hulp bij activiteiten m.b.t. het 

dagelijkse leven aan te bieden.  

(Decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van 

verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg) 

Mogelijke locaties hiervoor zijn: het gelijkvloers van de rust-en 

verzorgingstehuizen (cf. Aalbeke), het parochiecentrum in Doorslaar, het 

voormalige stadhuis van Eksaarde, het grootste leegstaand pand (UNIC) in 

het winkelcentrum op de Markt, de Paterskerk, het Parkhotel, … . 

Voor de uitbating ervan kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden waardoor 

de band met de buurt behouden blijft.  

  

de inrichting van een centrum voor dagverzorging waar ouderen 

overdag opgevangen kunnen worden en als wenselijke aanvulling op de 

mantelzorg. De meest geëngageerde mantelzorger kan zijn taak maar 

volhouden als professionelen af en toe bijspringen. Een dagopvangcentrum 

biedt hier mogelijkheden: de oudere kan er meermaals per week naartoe; 

naast zorg, maaltijden en opvang is er ook een aanbod aan revaliderings- 

en ontspanningsmogelijkheden. (cf. Roeselare waar het dagopvangcentrum 

en het dienstencentrum zich onder één dak bevinden net als een coiffeur, 

pedicure en sociaal restaurant). We stellen vast dat van de 102 plaatsen 

waar het Waasland recht op heeft er in 2011 nog maar 37 gerealiseerd zijn. 

 

 i.p.v. een sociaal restaurant een afspraak maken met horeca-uitbaters om 

senioren met een beperkt inkomen tegen een schappelijke prijs een 

middagmaal aan te bieden zodat zij gezond eten en niet in een sociaal 

isolement wegvallen 

 een databank met namen van senioren die goed zijn op een bepaald terrein 

(bijvoorbeeld het onderhouden van een tuin, sociale media, gebruik van 

digitale media zoals skype, …) en dit met andere senioren willen delen en 

hen deze kennis en vaardigheden aanleren. Senioren kunnen hiervoor een 

kleine vergoeding ontvangen.  Voordeel is dat het aan de samenleving 

weinig kost en dat we de zelfredzaamheid en het sociale weefsel 

versterken. De dienstencentra zijn hiervoor uitgelezen locaties. 

 gezinshulp en thuiszorg voor zieke of andersvalide ouderen die niet of 

onvoldoende in staat zijn hun gezinstaken te vervullen of voor senioren die 

in hun fysische, psychische en/of sociale activiteiten ondersteuning nodig 

hebben 

http://www.n-va.be/lokeren
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 een klusjesdienst voor kleine herstellingen 

 een opleiding geven voor de poetsvrouwen van de huidige poetsdienst van 

het OCMW waardoor ze hun klanten kunnen informeren over de 

dienstverlening van het OCMW en de stad 

 een boodschappendienst invoeren 

 het ter beschikking stellen van personenalarmsystemen (24/24 verbonden 

met de hulpdiensten) 

 een gezelschapsdienst om vereenzaming tegen te gaan, eventueel 

gekoppeld aan een telefooncirkel of –ster waarbij vrijwilligers op 

regelmatige tijdstippen senioren opbellen voor een praatje. Bij specifieke 

zorgvragen komt een sociaal assistent(e) aan huis. 

 advies en eventueel een premie voor het aanpassen van de eigen woning 

 de seniorengids jaarlijks actualiseren en verspreiden met daarin alle 

relevante informatie, inclusief zaken die niet tot de bevoegdheden van de 

steden behoren maar toch interessant zijn 

 alternatieve informatiekanalen voorzien waarlans ouderen snelle en 

relevante informatie kunnen krijgen (het stedelijke infoblad, de website, 

een buurtloket, een persoonlijke brief, …) 

 het uitbreiden van het individueel bezoek door de seniorenconsulente aan 

alle senioren in het kader van de Inkomensgarantie voor ouderen 

 zitbanken voor senioren in de nabijheid van winkels en algemene 

nutsvoorzieningen 

 een mobiele boekenuitleendienst 

 mobiele winkels die aan huis komen in wijken waar geen of nauwelijks 

lokale middenstanders zijn, bv. in Doorslaar 

 het opwaarderen en stimuleren van vrijwilligerswerk. Dit kan gaan om 

het doen van boodschappen voor minder mobiele senioren maar ook om het 

vervoer naar verschillende plaatsen zoals culturele evenementen, de 

wekelijkse markt, enz...  Het kan een waardevolle aanvulling zijn op 

familiezorg, thuiszorg, arbeidszorg, poetshulp en andere poetsdiensten.  

Een team van senioren vrijwilligers kan zich bijvoorbeeld inzetten op een 

basisschool voor het assisteren bij bijvoorbeeld schoolreisjes, naschoolse 

activiteiten, de schoolbibliotheek en andere activiteiten. Doelstellingen: de 

mogelijkheden van het schoolteam vergroten door de inzet van een team 

senioren bij verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten; de 

betrokken senioren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden op loopafstand 

van hun huis. Zo levert het project een bijdrage aan het doorbreken of 

voorkomen van isolement; het blikveld van kinderen en senioren verruimen 

door hun onderling contact.  

Vrijwilligerswerk kan bevorderend werken voor het sociale weefsel en de 

zelfredzaamheid van burgers onderling. Het kan ook ontlastend werken 

naar de al bestaande diensten die vaak kampen met lange wachtlijsten en 

een te grote vraag. Bij de pensioenaanvraag kan meteen een brochure 

betreffende vrijwilligerswerk in Lokeren aan de aanvrager worden 

meegegeven. 

 LONAH: het Lokers Ondersteuningsnetwerk voor Aanvullende Hulp is een 

vrijwilligersproject met o.a. een bezoekdienst, leeshulp, kleine klusjes, 

vervoer en verjaardagsbezoekjes voor ouderen. Het doel is om kwetsbare 

groepen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving 

te laten wonen. Het is een samenwerking (netwerk) tussen het lokale 

http://www.n-va.be/lokeren
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bestuur, de lokale vrijwilligersploeg, de lokale verenigingen en 

sleutelfiguren (lokale verankering). (Cf. NESTOR in Alveringem, DONAH in 

Deerlijk en Netwerk Dorpen in Ieper). 

 “Er moet meer aandacht besteed worden aan sneeuw ruimen. Een 

sensibiliseringsactie zou kunnen leiden tot meer burgerzin. In 

appartementsgebouwen zouden afspraken kunnen gemaakt worden en er 

dient te worden nagegaan wat wij als stad kunnen doen voor mensen die 

zelf niet meer in staat zijn om dit te doen. Recentelijk heeft het OCMW een 

eerste stap in deze richting gezet. Het initiatief om PWA-ers in te schakelen 

sluit aan bij deze aanbeveling.  Betere en duidelijker communicatie i.v.m. 

sneeuw ruimen, zoals het vermelden van de sneeuwtelefoon bij de 

noodnummers , eventueel via een apart blad bij de tweejaarlijkse infogids 

over Lokeren. Ook de voorwaarden beter toelichten. De overheid heeft een 

voorbeeldfunctie en zou zelf sneeuw moeten ruimen op de voetpaden voor 

de openbare gebouwen (stadhuis, politie, museum, bibliotheek, cultureel 

centrum, zwembad, sporthal…).” (Uit: Memorandum Seniorenraad 2012”) 

 de minder mobielen centrale verder ondersteunen: om mensen met 

verplaatsingsproblemen en een beperk inkomen toch de nodige 

transportmogelijkheden te bieden 

 voorzien van toegankelijk sanitair voor rolstoelgebruikers en minder 

mobiele mensen 

 invoeren van een Woonzorgtandem - een samenwerking tussen het OCMW 

en het lokale woonzorgcentrum - waardoor ook ouderen die niet in het 

centrum wonen gebruik kunnen maken van de ergotherapeut 

 

 De nodige opvanginitiatieven voorzien waarbij wel rekening moet 

gehouden worden met de federale en Vlaamse 

programmatievoorwaarden: 

 de bouw van serviceflats 

 het (opkopen en) renoveren van oude woningen om er bejaardenwoningen 

van te maken 

 administratieve problemen wegwerken bij de bouw van 

‘kangoeroewoningen’ 

 voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang en nachtopvang in de 

rusthuizen van Lokeren voorzien 

 via de seniorenconsulente zouden Lokeren senioren gratis advies en 

concrete informatie moeten krijgen over: 

- levenslang en aanpasbaar wonen; 

- een aanpassingspremie van de stad voor het aanpasbaar maken van de  

  woning; 

- de provinciale aanpassingspremie valpreventie; 

- begeleiding in de zoektocht naar een aangepaste woning; 

- energiebesparende maatregelen a.h.v. een praktische checklist; 

- het aanbod van initiatieven door ouderenverenigingen. 

 

2.3. Activiteiten organiseren, bijvoorbeeld in de lokale dienstencentra of in 

betaalbare ruimten voor vergaderingen/sociale ontmoetingen/ … : 

 sportactiviteiten (Tai Chi, zelfverdediging, Wii-sport, volksspelen, petanque, 

wandelen, …) 

http://www.n-va.be/lokeren
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 een jaarlijkse sportdag voor senioren om ouderen kennis te laten maken met het 

stedelijke sportaanbod 

 seniorenfeest tijdens een jaarlijks terugkerende seniorenweek 

 een Valentijnsetentje om mensen uit hun isolement te halen en op een 

laagdrempelige en aangename manier mogelijke zorgvragen op het spoor te 

komen. 

 praktische cursussen (GSM-gebruik, elektronisch bankieren, brandveiligheid, …) 

 het aanreiken van tips om kleinkinderen op te vangen: dit kan in het 

dienstencentrum bijvoorbeeld gebeuren door in praatgroepen informatie te 

laten rondgaan rond zinvolle tijdsbesteding met kleinkinderen van diverse 

leeftijden of specialisten ter zake navormingen te laten geven 

 uitstappen en geleide bezoeken naar musea, natuurparken, concerten, 

theatervoorstellen, enz. De voorkeur gaat hierbij naar gemengde activiteiten 

waaraan ook andere bevolkingsgroepen en/of familieleden kunnen deelnemen 

 lessenreeksen organiseren over bijvoorbeeld talen, informatica en digitale 

fotografie 

 gespreksnamiddagen voor senioren 

 cultuur doorbreekt een muur: culturele activiteiten zoals zangnamiddagen, 

middagconcerten, …  

 een cultuurpas (al dan niet volgens de inkomensgrens) kan het gebruik van 

cultuuraanbod stimuleren 

 gratis optredens in woonzorgcentra en andere verblijfsplaatsen voor senioren 

 een culturele seniorenreis naar een Vlaamse stad 

 

2.4. Toegankelijkheid en veiligheid  

 “Het streven naar goed functionerende camera’s is een eerste doelstelling om het 

onveiligheidsgevoel te bestrijden. 

 Het uitbreiden van het dienstenpakket van de stadswachten is eveneens aan te 

bevelen. 

 Bij een duidelijke communicatie naar de bevolking neemt het onveiligheidsgevoel 

af. 

 Kleine criminaliteit ernstig nemen en er tegen optreden. 

 Het sneller herstellen van straatmeubilair en –verlichting dat beschadigd is door 

vandalisme.” (Uit: Memorandum Seniorenraad 2012”) 

 Een knelpuntenwandeling met senioren in de stad samen met de wijkagent om 

onveiligheid op het vlak van mobiliteit bespreekbaar te maken, knelpunten te 

identificeren en oplossing aan te brengen. Zijn er voldoende rustbanken? Ligt het 

voetpad er wel veilig genoeg bij? (Cf. hoofdstuk Mobiliteit infra) 

 Lokale ergotherapeuten helpen bij het aanpassen van de woning van senioren en 

geven tips om bepaalde dagelijkse activiteiten vlotter te kunnen uitoefenen 

 Er is een probleem van bereikbaarheid voor de rusthuisbewoners van het rusthuis 

Ter Durme: een  halte van De Lijn is noodzakelijk evenals een  verbinding tussen 

het station en de zorgsite (bv. via de Lijn). Maar ook vanuit de deelsteden naar 

het stadscentrum is de huidige busverbinding onvoldoende. Doorslaar is hiervan 

een voorbeeld: er zijn alleen enkele busverbindingen tijdens de spitsuren en op de 

Marktdag voorzien.  

 Er is een groot gebrek aan openbare toiletten in het stadscentrum. Toiletten 

aangepast aan rolstoelgebruikers  zijn hier eveneens wenselijk. Men is over het 

algemeen bereid om hiervoor te betalen.  
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“Op korte termijn realiseerbaar: tijdens de diensturen openstellen van toiletten in 

openbare gebouwen (stadhuis, museum, bibliotheek, cultureel centrum, …) met 

voldoende aanduiding ... . Later: het plaatsen van moderne openbare 

toiletinstallaties tegen betaling.” (Uit: Memorandum Seniorenraad 2012”) 

 De plaatselijke winkels in Lokeren centrum hebben veel concurrentie van de 

winkelketens op de Zelebaan. Ook is er veel concurrentie van de buurtsteden 

Lochristi, Zeveneken en Sint-Niklaas. De winkels zijn bovendien te veraf van de 

serviceflats en  rusthuizen van het OCMW. De mogelijkheid wordt geopperd tussen 

deze voorzieningen en het Centrum meer vervoer te voorzien. Een halte van de 

Lijn aan het rusthuis en de serviceflats is noodzakelijk. Deze moet direct in 

verbinding staan met het stadscentrum en het station. 

 De organisatie van de Belbus wordt vaak ervaren als te omslachtig. Dikwijls is er 

bij een rit slechts één passagier. Er is op sommige plaatsen nood aan meer 

opstapplaatsen voor de belbus. 

 

Voor meer achtergrondinformatie over dit thema:  

cf. het Witboek over verkeersveiligheid van N-VA Lokeren op www.n-

va.be/lokeren  

 

3.  Inburgering en migratie 
De lokale overheid heeft de belangrijke taak om nieuwkomers te verwelkomen en hen 

actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Inburgering is voor de N-VA een 

essentiële opstap naar integratie en de lokale overheid is de spil van dit proces.  

Het migratieverhaal moet geënt zijn op wederzijdse rechten en plichten, die zowel 

gegarandeerd als afgedwongen kunnen worden.  

 

Kennis van het Nederlands is de voorwaarde om actief en volwaardig deel te kunnen 

nemen aan het lokale leven, aan het onderwijs, aan de arbeidsmarkt, … . 

De N-VA vraagt dat het stadsbestuur, maar tegelijk ook alle inwoners, maximaal 

bijdragen aan de maatschappelijke integratie van alle nieuwkomers. Enkel participatie en 

heldere afspraken leiden naar een succesvolle integratie.  
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19 krachtlijnen voor  
een sterker lokaal migratie- en integratiebeleid 
 
N-VA staat voor een gedifferentieerd maar inclusief lokaal migratie- en 

integratiebeleid. We erkennen de diversiteit in de samenleving en zoeken naar 

maatregelen op maat. We baseren ons op feiten, cijfers en grondige analyses en niet op 

percepties of veronderstellingen.  

We voeren een beleid met aandacht voor wederzijdse rechten en plichten, rekening 

houdend met de diversiteit van de doelgroep en in functie van het versterken van het 

lokaal sociaal weefsel. 

 

Op lokaal vlak willen we bijdragen tot een vlot en correct verloop van de migratie- of 

asielprocedure. Wie recht heeft op een wettig verblijf, willen we ondersteunen en 

voorbereiden op een vlot integratieproces. Wie hier geen toekomstperspectief heeft, 

moet voorbereid worden op terugkeer. 

 

N-VA staat voor een vlotte integratie voor wie een wettig verblijf heeft verworven. Het 

inburgeringstraject van de Vlaamse Overheid biedt een eerste introductie. Op lokaal 

niveau zetten we in op oefenkansen Nederlands en kennismaking met de stad/gemeente 

in al haar facetten. We stimuleren deelname aan het verenigingsleven, aan vorming en 

werk. N-VA roept alle burgers op om er mee werk van te maken. De kennis van het 

Nederlands is van primordiaal belang voor diegenen die zich in Vlaanderen vestigen. N-

VA pleit er daarom voor dat het aanleren van het Nederlands niet vrijblijvend is. 

 

De federale overheid tekent het algemeen asiel- en migratiebeleid uit. Hierbij moet de 

focus liggen op het vereenvoudigen van de actieve arbeids- en studentenmigratie en het 

beperken van de passieve migratie (gezinshereniging, regularisatie, asiel), het versnellen 
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van de doorstroom en de effectieve terugkeer van diegenen die hier niet kunnen/mogen 

blijven, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. 

 

Vlaanderen staat in voor de begeleiding, inburgering en participatie van de wettig 

verblijvende vreemdeling zodat deze zo snel als mogelijk volwaardig kan participeren aan 

onze maatschappij. 

 

ASIEL & MIGRATIE 

1.  N-VA pleit voor een inclusief lokaal migratiebeleid waarbij er intensief wordt 

samengewerkt tussen alle diensten die betrokken zijn bij dit beleid (zowel 

gemeentediensten, politie, OCMW, de opvanginitiatieven als de federale diensten en de 

parketten). Op lokaal niveau wordt de toepassing van het migratiebeleid opgevolgd en 

waar mogelijk worden passende maatregelen genomen om aanzuigeffecten te vermijden 

en illegaliteit tegen te gaan. 

Optimale dienstverlening betekent echter ook dat verblijfsvergunningen en 

arbeidskaarten snel en correct worden afgeleverd mits groen licht van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

2. N-VA zal er op toezien dat OCMW’s enkel materiële steun (en dus geen financiële  

steun) toekennen aan asielzoekers die worden opgevangen in de gemeente. Uiteraard 

doet dit niets af aan het feit dat de eindverantwoordelijkheid voor het falende asielbeleid 

bij de federale regering ligt. 

 

3. Voor de N-VA moet de opvangtijd worden benut om asielzoekers voor te bereiden op  

een eventuele vrijwillige terugkeer. Op lokaal niveau zal N-VA de samenwerking tussen 

asielcentra/LOI’s en OCMW’s stimuleren i.f.v. een beter informatie- en 

begeleidingstraject voor vrijwillige terugkeer. Daarnaast moet de politie nauwgezet de 

terugkeer van vreemdelingen opvolgen en hierover verslag uitbrengen in een 

opvolgingsrapport. 

 

4. N-VA pleit voor de installatie van een overlegplatform. Zowel de stad, het OCMW, $ 

Rode Kruis/FEDASIL/Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de politie, maar eventueel ook 

buurtwerkers zullen worden betrokken bij het bestrijden van overlast en het versterken 

van het maatschappelijk draagvlak in de buurt. 

 

5. N-VA blijft uiteraard principieel voorstander van een uitdoofscenario voor humanitaire  

regularisaties. Zolang dit niet gerealiseerd wordt, pleiten we alvast voor een actieve rol 

van de stad in de procedure voor regularisatieaanvragen. Waar mogelijk zal de 

burgemeester of zijn/haar gemachtigde bij voorkeur zelf met de aanvrager in gesprek 

gaan en op basis van dit gesprek een advies aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

bezorgen. 

 

6.  De stad treedt streng op bij een vermoeden van schijnhuwelijk of 

schijnpartnerschap. Indien dit het geval is, zal de stad het dossier steeds overmaken 

voor advies aan het parket en weigert zij het huwelijk te voltrekken of de samenwoonst 

te registeren tot wanneer er een positief advies volgt van het parket. 

 

7.  In geval van fraude draagt de stad de betrokkenen onmiddellijk over aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op terugkeer. Hiervoor is het van 
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belang dat er een doorstroom is van gegevens tussen de gemeenten, de OCMW’s 

en de Dienst Vreemdelingenzaken. Zo weet de federale overheid waar 

de gemeenten mee bezig zijn en omgekeerd. N-VA pleit er zo voor om misbruiken in 

kaart te brengen en te remediëren. 

 

8.  In heel wat herkomstlanden is het een heel gewone zaak om te huwen met een 

partner in Vlaanderen. Dit leidt tot structurele vormen van huwelijksmigratie 

waardoor de inburgering van nieuwkomers telkens weer opnieuw moet beginnen, het 

sociale weefsel in bepaalde buurten van de gemeente onder druk komt te staan en de 

nieuwkomers vaak geïsoleerd geraken omdat de realiteit niet beantwoordt aan hun 

verwachtingen. De stad moet de betrokken gemeenschappen sensibiliseren om de 

gevolgen van deze migratievorm duidelijk te maken en dergelijke huwelijksmigratie te 

ontmoedigen. 

 

9. N-VA stelt voor dat de stad en een migratiebarometer ontwikkelt zodat de  

impact van de toenemende stroom nieuwkomers op het sociale weefsel in kaart kan 

worden gebracht. Meten is weten. Met dit instrument kunnen de stad tijdig aan de 

alarmbel trekken en een veel gerichter beleid voeren. 

 

INBURGERING & INTEGRATIE 

10.  N-VA pleit voor een inclusief lokaal integratiebeleid ingebed in de stedelijke 

meerjarenplanning waarbij er intensief wordt samengewerkt tussen alle diensten die 

betrokken zijn bij dit beleid (zowel interne gemeentediensten als scholen, CAW, VDAB, 

verenigingen, …). 

 

11.  N-VA erkent de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur dat een  

doorgedreven diversiteitsbeleid moet voeren. Bij selectie, aanwerving, vorming en 

training van het stadspersoneel wordt rekening gehouden met de diversiteit van de 

bevolking. N-VA is tegen positieve discriminatie, maar vindt wel dat er maatregelen 

moeten genomen worden om mensen aan te werven op basis van functiespecifieke 

competenties en om onnodige drempels voor de tewerkstelling van kansengroepen af te 

bouwen. 

 

12.   N-VA respecteert het dragen van levensbeschouwelijke symbolen als een 

individuele keuze. Een stadsbestuur is echter een overheid die een publieke 

dienstverlening uitoefent. Bij rechtstreeks klantencontact bij openbare dienstverlening wil 

de N-VA de keuzevrijheid om zichtbare levensbeschouwelijke symbolen te dragen, 

inperken. Dan staat immers de neutraliteit van de dienstverlening voorop. 

 

13. N-VA staat voor een intensieve toeleiding van alle nieuwkomers naar het 

onthaalbureau. Meer specifiek is een sterk partnerschap nodig tussen OCMW en 

onthaalbureau zodat nieuwkomers zo snel als mogelijk Nederlands leren en werk kunnen 

vinden. Inburgering is een sleutelelement van activering. Met de N-VA zal de toekenning 

van een leefloon voor Nederlandsonkundige vreemdelingen afhankelijk worden 

gesteld van het verplicht volgen van taallessen Nederlands. 

 

14. N-VA werkt actief aan gemeenschapsvorming. De stad kan een actieve rol opnemen 

door initiatieven te ondersteunen die het samenleven bevorderen. Zo wordt het gebruik 

van inburgeringscoaches gestimuleerd: het biedt Vlamingen de kans om de 
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nieuwkomers beter te leren kennen en geeft nieuwkomers de kans om Nederlands te 

oefenen in een informele context en om een netwerk uit te bouwen.  

Maar voor effectieve communicatie zijn nog andere vaardigheden dan de beheersing van 

het Nederlands nodig zoals het doorgronden van de maatschappelijke codes en 

'verkeersregels': de omgangsregels, de impliciete en expliciete (kern)waarden die in acht 

dienen te worden genomen, kortom aansluiting vinden bij de 'bedrijfscultuur' van ons 

land die onder meer te maken heeft met: gelijke bejegening en behandeling van man en 

vrouw, respect voor homoseksuelen, positief omgaan met kritiek, ook in teamverband, 

vertrouwen schenken, ook aan mensen van de 'out-groep', niet discrimineren, ook Joden 

niet, vrijheid van meningsuiting, ook over religie, scheiding van kerk en staat volledig 

accepteren, emotiebeheersing, accepteren dat empathie geen teken van zwakte is maar 

juist van kracht, anti-autoritair gedrag accepteren en toepassen, … .  

 

De stad zou haar inburgeraars tijdens de lessen Maatschappelijke Oriëntatie van het 

onthaalbureau een algemene uitleg moeten geven over de stad en haar diensten evenals 

informatie over het vrijetijdsaanbod in de stad.  

 

Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren, moeten hiervoor de 

nodige waardering krijgen. De stad kan een inburgeringsdag organiseren, waarbij 

nieuwkomers ceremonieel worden ontvangen en officiële inburgeringscertificaten 

worden uitgereikt aan nieuwkomers die succesvol het inburgeringstraject hebben 

doorlopen. Op die manier wordt het civiele belang van de inburgering benadrukt. 

 

15. N-VA zal prioritair het gebruik van het Nederlands op alle terreinen stimuleren. 

Iedere stad heeft een taalbeleidsplan met aandacht voor laagdrempelig taalgebruik en 

oefenkansen Nederlands, maar ook met stimulerende maatregelen om Nederlands leren 

te promoten. N-VA aanvaardt dat Nederlands leren tijd kost, maar ziet een goede kennis 

van het Nederlands als middel tot meer kansen in de samenleving. De N-VA pleit sterk 

voor het organiseren van taallessen Nederlands voor anderstalige ouders op de school 

zelf. 

 Een interessant instrument zijn de ‘conversatietafels’ of ‘babbelcafés’, waar  

inburgeraars hun Nederlands op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kunnen 

oefenen. De bedoeling is dat vrijwilligers eens per week gezellig rond de tafel gaan zitten 

met anderstaligen om enkele uurtjes te praten over koetjes en kalfjes en zo hun 

Nederlands op een aangename manier bij te spijkeren. 

 

 De stad kan een ‘Taal in de buurt’- of ‘Oefen hier je Nederlands’-project  

opstarten.  Dit is een project waarbij via labels wordt aangegeven dat in een bepaalde 

winkel, horecazaak, openbare dienst, … op een laagdrempelige manier Nederlands kan 

worden geoefend. 

 

 In klare taal communiceren 

Het is niet eenvoudig om binnen het OCMW te communiceren met anderstalige klanten. 

Welke taal spreken we met nieuwkomers? Wanneer schakelen we over op het 

Nederlands? OCMW-personeel zou een vorming moeten krijgen rond ‘tips and tricks over 

toegankelijk taalgebruik’  en de taal van schriftelijke documenten vereenvoudigen. Dat 

kan door de ontwikkeling van pictogrammenboekje (cf. OCMW van Halle), gekoppeld 

aan een leuke communicatiecampagne onder de slogan ‘Elkaar begrijpen is tof. Doe je 

mee?’ op de sleutelhangers en snoepjes in een kauwgomballenautomaat in het Sociaal 
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Huis en het stadhuis. Op voorwerpen en meubelen in het onthaal kunnen er labeltjes 

komen met de Nederlandse benaming.  

 

 Een taal-stimulerend project voor anderstalige kleuters en  

lagereschoolkinderen in het Nederlandstalig onderwijs tijdens de vakanties. 

De kinderen krijgen kwalitatieve, Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten op een niet-

schoolse, speelse manier. De activiteiten moeten enerzijds de kinderen optimaal helpen 

doorstromen naar de lagere school en hen anderzijds in de lagere school blijven 

ondersteunen in hun Nederlandstalige schoolcarrière. 

Met dit project wordt er naar gestreefd om de taalachterstand zoveel mogelijk te 

verminderen door preventief en integraal te werken. Ook de ouders worden betrokken. 

Ze krijgen inzichten mee waarmee ze ‘onderwijsondersteunend’ kunnen werken. Dit 

project probeert de schoolcultuur en de thuiscultuur dichter bij elkaar te brengen om tot 

een betere communicatie te komen en het integratieproces in de samenleving 

te verbeteren. 

 

16.  De jeugd is de toekomst. N-VA zal inzetten op een lokaal partnerschap tussen 

school, ouders en het verenigingsleven om alle kinderen dezelfde kansen te bieden. Een 

goede kennis van het Nederlands bij iedereen stimuleren, ieders sociaal netwerk 

versterken en hen uitdagen om mee te doen aan de samenleving van morgen, zijn de 

centrale uitgangspunten. 

 

17.  Leefloonmigratie tegengaan 

Het OCMW zou nieuwkomers eerst moeten laten screenen op hun kennis van de 

Nederlandse taal. Op basis van deze screening worden zij doorgestuurd naar de 

inburgeringscursussen en de lessen Nederlands. Hun aanwezigheid hier wordt gekoppeld 

aan het leefloon. Het OCMW zou bijvoorbeeld met een aanwezigheidsblad kunnen werken 

dat maandelijks door de leraar van de Nederlandse school moet worden ingevuld en 

afgestempeld. Is dit niet in orde, dan volgt er eerst een verwittiging, vervolgens een 

aangetekende brief en nadien kan het dossier door de OCMW-raad raad worden gebracht 

en eventueel afgekeurd. 

Wanneer zij voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben verworven, worden de 

nieuwkomers geactiveerd. Zij moeten hun werkbereidheid aantonen door voldoende 

sollicitatiebewijzen voor te leggen en zich in te schrijven in een interimkantoor. Wanneer 

er twijfel rijst over de werkbereidheid, wordt een snelprocedure sociale tewerkstelling 

gestart. Op die manier zou het OCMW leefloonmigratie moeten kunnen tegen tegengaan. 

 

18.   Ouders sensibiliseren rond het belang van kleuteronderwijs  

Veel nieuwe Vlamingen komen uit een cultuur waar voorbereidend onderwijs niet zo 

belangrijk is. Vaak sturen zij hun kinderen dan ook niet naar het kleuteronderwijs, 

waardoor zij vanaf het begin een schoolachterstand oplopen. Het is belangrijk dat ouders 

het belang van het kleuteronderwijs inzien. De stad zou hen ook moeten ondersteunen in 

de zoektocht naar een geschikte school. 

De ouders worden daarbij langs verschillende kanalen en op verschillende momenten 

aangesproken. Alle peuters die twee jaar worden, krijgen een uitnodigingskaartje voor 

een consultatie bij Kind & Gezin. Daar ligt voor elk kind een rugzakje klaar met 

informatie en cadeautjes voor de eerste dag op school. Er zit ook informatie in over 

‘Samen met mama, papa, oma en opa op weg naar school’. Er zijn tien bijeenkomsten 

waar ouders, grootouders en kinderen een extra voorbereiding op de eerste schooldag 

krijgen. Ze spelen, zingen en knutselen samen, net zoals op school. Ouders en 
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grootouders krijgen informatie over zindelijkheid, het belang van goed speelgoed, 

straffen en belonen, hoe het eraan toe gaat in een school, enz. 

 

19.  Op vlak van ordehandhaving wil de N-VA een politie die kort op de bal speelt  

en kordaat optreedt wanneer overlast het samenleven onmogelijk maakt.  

Naast het afdwingen van de wet en het handhaven van de orde hebben het stadbestuur 

en de lokale politie ook hun rol te spelen in het beheersen, van de migratiestromen. 

Indien de stad illegale inwoners, van wie de federale overheid heeft vastgesteld dat zij 

het grondgebied dienen te verlaten, op zijn grondgebied gedoogt, dan maakt zij elk 

geloofwaardig terugkeerbeleid onmogelijk. 

Wijkoverlast, vandalisme en straatterreur worden actief bestreden. Verschillende 

instrumenten kunnen worden ingezet: van opvoedingsondersteuning en welzijnswerk tot 

straatverbod. De politie pakt amokmakers die de boel verzieken kordaat aan en dwingt 

de ordehandhaving af. Indien rondhangende jongeren vandalisme plegen gaat het in 

eerste instantie om een veiligheidsprobleem, niet zozeer om etnisch-culturele problemen, 

en moet er ook als dusdanig worden opgetreden. 

 

4.  Veiligheid 

 
Veiligheid is een levenskwaliteit. De overheid heeft de plicht de veiligheid van de burgers 

te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken.  

De N-VA vindt dat de politie zich moet kunnen concentreren op haar kerntaken: de 

efficiënte bestrijding van de criminaliteit en de overlast, en de handhaving van de 

openbare orde. De politie moet ook zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de 

wijken.  

Maar veiligheid is meer dan alleen politie en justitie. Er is op alle vlakken en niveaus 

nood aan een doeltreffend preventiebeleid. En veiligheid is een collectieve 

verantwoordelijkheid. Ook burgers kunnen bijdragen tot een veiligere samenleving.  

 
‘Onveiligheidsgevoelens’ moeten ernstig genomen worden. 
 
N-VA Lokeren ziet 4 krachtlijnen: 

1. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid 
2. De onveiligheid moet integraal aangepakt worden 
3. De politie moet efficiënt georganiseerd zijn 
4. Het veiligheidsbeleid moet gemeenschapsgericht zijn 

 

PROGRAMMAPUNTEN 
1. Collectieve verantwoordelijkheid 

1.1. De bestaande BIN’s (Buurtinformatienetwerken) 

moeten ondersteund worden en nieuwe BIN’s moeten 

opgericht worden. De doelstellingen zijn: bijdragen 

tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel; 

bevorderen van de sociale controle en verspreiden 

van de preventiegedachte 

 

1.2. De bevolking raadplegen, met onder meer 

 een lokale veiligheidsmonitor (een bevraging over thema's rond veiligheid: 

buurtproblemen, slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en evaluatie van de 
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politiewerking. De resultaten kunnen in de toekomst gebruikt worden om het 

veiligheidsbeleid in de stad verder te sturen. Dit gebeurt door de zonale 

veiligheidsraad, waarin onder meer de burgemeester, de procureur des 

Konings en de korpschef van de lokale politie zetelen.) 

 politiecafés: cf. Herent waar burgers op café gaan met wijkinspecteurs. 

 knelpuntwandelingen met een gezins- en rolstoeltoets om de lokale 

problemen in kaart te brengen (cf. ons Witboek voor veiliger verkeer in 

Lokeren). 

 

1.3. Vrijwilligers helpen in de strijd tegen overlast: 

 Verkeerscoaches aan schoolpoorten zijn jongeren uit het laatste jaar 

secundair onderwijs die zich gedurende een volledig schooljaar vrijwillig 

inzetten om de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te verhogen. Zij 

spreken medeleerlingen en ouders aan over de verkeersveiligheid. Het doel 

van het project verkeerscoaches is dus enerzijds het aanpakken en verbeteren 

van de verkeerssituatie aan de school en anderzijds de afstand tussen de 

politie en jongeren te verminderen. 

In Gent krijgen de verkeerscoaches in september een opleiding van zes uur 

binnen de Gentse politiemuren. Deze opleiding bestaat uit een inleiding van 

een uur, anderhalf uur les omtrent het verkeersreglement, anderhalf uur rond 

afspraken wat de verkeerscoaches wel en niet mogen doen en twee uur 

communicatietechnieken aan de hand van onder andere rollenspelen.  

Na de opleiding kunnen de verkeerscoaches aan de slag. Zij zijn geen 

gemachtigd opzichter. Dit betekent dus dat de verkeerscoaches niet op de 

rijbaan komen, maar in de buurt van de schoolpoort blijven. Ze vragen hun 

medeleerlingen om het zebrapad te gebruiken of om hoogstens met twee 

naast elkaar te fietsen. Ze hebben ook voorgedrukte kaartjes bij voor de 

automobilisten: kaartjes met felicitaties voor de ouders die het goed doen, 

maar ook kaartjes die er de foutparkeerder vriendelijk op wijzen dat ze de 

veiligheid van de scholieren in gevaar brengen. Normaalgezien gaan de 

verkeerscoaches per twee aan het werk.  

 Buurtvaderproject: cf. Meulenberg in Houthalen-Helchteren is één van de 

meest multiculturele wijken van Limburg en had tot enkele jaren geleden een 

erg kwalijke reputatie. Er was een groot onveiligheidsgevoel in de wijk, de 

frustraties van de bewoners stapelden op. Hieruit groeide een werkgroep met 

vertegenwoordigers van de bewoners, stad en parket. Elf Marokkaanse vaders 

kijken sindsdien dagelijks rond in de wijk. Indien er problemen zijn, spreken 

zij de jongeren aan. De vaders zijn ook aanwezig tijdens manifestaties en 

evenementen in de wijk. De buurtvaders hebben een ontmoetingslokaal ter 

beschikking. Ze komen daar samen, bespreken de werkverdeling en doen zo 

aan groepsvorming. De buurtvaders worden ondersteund vanuit het Buurthuis 

Meulenberg.  

Het project in Meulenberg kan goede resultaten voorleggen: het aantal 

woninginbraken, de autocriminaliteit, diefstal uit auto’s en maatschappelijke 

overlast nam af. Momenteel wordt er een uitbreiding van het project naar 

Turkse vaders voorbereid.  

De filosofie achter de buurtvadersprojecten is dat de meeste allochtone 

jongeren vanuit de traditionele gezinsopvattingen veel respect hebben voor 

ouderen. Zij kunnen hen - indien nodig - bijsturen via sociaal contact zodat 

overlast en een repressief optreden kan vermeden 

http://www.n-va.be/lokeren
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1.4. Efficiënte politie 

 De ontlasting van overbodige administratieve formaliteiten door 

burgerpersoneel 

 Het doorschuiven of uitbesteden van oneigenlijke politietaken zoals 

parkeertoezicht, reservatie parkeerverboden, bewakingsopdrachten, beheer 

van onbemande camera's, toezicht aan scholen, enz. 

 Het zoeken naar synergieën tussen korpsen 

 IZ samenwerkingsakkoord: aankoopbeleid, ICT, vorming, personeel, 

preventiecampagnes, infrastructuur (cellen, schietstanden, 

snelheidsmeters), verlenen van bijstand, onthaal, slachtofferbegeleiding, 

call-taking en dispatching, enz. (cf. kampioen samenwerkingsprotocol PZ 

Regio Turnhout – 17) 

 Politie-associatie: verdere integratie van ondersteunende diensten  

      (cf. pilootproject PZ Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) 

 Fusie van politiezones  

 Nieuwe technologieën invoeren/optimaliseren  

 Bewakingscamera’s op openbare plaatsen optimaliseren 

 Automatische nummerplaatherkenning (cf. Dendermonde, Mechelen, 

Sint-Truiden) 

 Camera’s met geluidsdetectie (cf. Brugge) 

 SDNA (cf. Dendermonde, Mechelen: SDNA Forensic Marking is een nieuw 

preventief middel om woninginbraken te voorkomen en om, indien er dan 

toch een inbraak is, de gestolen goederen vlugger op het spoor te komen. 

SDNA is een doorzichtige markeringsvloeistof die op waardevolle 

voorwerpen zoals juwelen, een laptop, een radio of iPod, … kan worden 

aangebracht. In de vloeistof zitten kleine, grijze microdots verwerkt met 

een unieke code. Met ultraviolet licht blijft de code jaren opspoorbaar. 

Hierdoor kunnen politiediensten nagaan of de voorwerpen gestolen zijn en 

wie de eigenaar is. Door tussenkomst van de stad en de provincie 

Antwerpen betalen inwoners van Mechelen 25 euro per kit. 

 

(De eerste resultaten zijn bemoedigend. In de afgebakende projectwijk in 

Sint-Gillis-Dendermonde werden ongeveer 1100 SDNA-setjes verkocht. Dit 

betekent dat ongeveer 50 % van de inwoners in het geselecteerde gebied 

een SDNA-kit kochten. De afbakening van het gebied gebeurde op basis 

van inbraakcijfers. In 2009 werden gedurende de maanden november en 

december in deze buurt 18 inbraken vastgesteld. In 2010 werden in 

dezelfde periode in dit afgebakend gebied 3 inbraken gepleegd. 

Opmerkelijk is dat geen enkele inbraak gepleegd werd in een woning 

waarvan de bewoners zich een setje aanschaften. Belangrijk hierbij is om 

te vermelden dat de bewoners via een zelfklever op de ruit kunnen 

aangeven dat gebruik gemaakt wordt van de SDNA-kit. Het preventieve 

aspect van het project schijnt dus te werken.) 

 

1.5. Professionalisering politie op het vlak van klantvriendelijkheid en 

sociale media 

(http://www.google.be/url?q=http://administrator.lokalepolitie.be/sites/5415/i

mages/stories/pdf/SocialeMediaStrategiePolitie.pdf&sa=U&ei=DVp5T7zmAcbZ

http://www.n-va.be/lokeren
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8AODjunQDQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHx9d05U4Q-

GMbSxfkeQVIjSMMQfg)  

 

2. Integrale aanpak  

2.1. Aandacht voor preventie: 

 Cf. thema onderwijs: via spijbelambtenaars 

 Kleine ingrepen zoals lokale inbraakpreventiepremie (cf. Zemst) 

 

2.2. Aandacht voor de leefomgeving 

De ‘theorie van de gebroken ruit’ is 

leerzaam: als een kapot raam niet wordt 

gerepareerd, concluderen voorbijgangers 

dat niemand het iets kan schelen en dat 

niemand er verantwoordelijk voor is. Al 

gauw gaan er meer ramen kapot en de 

sfeer van anarchie zal zich vanuit het 

gebouw uitbreiden naar de straat waar 

het staat. Er gaat een signaal vanuit dat 

alles mag. N-VA Lokeren stelt daarom de 

volgende maatregelen voor:  

 Onderhoud van panden verplichten 

door toepassing van 

leegstandsbelasting om verloedering, stadskankers, en leegstand te gaan 

 Graffiti bestraffen en in bepaalde zones toelaten  

 Acties zoals Buurt aan de Beurt starten (cf. Antwerpen) 

 Subsidie voor bovenwinkelwonen  

 Inrichting: verlichting, beplanting, speelpleintjes niet op afgelegen plaatsen 

installeren 

 

2.3. Samenwerking met andere actoren noodzakelijk  

 De burger en verenigingen (cf. hoger), vb. scholen: preventie, drugs en spijbelen 

 Belangrijke rol voor stad 

 Samenwerking met verschillende diensten, bv.  

 het OCMW onder meer i.v.m. de opvolging van ex-gedetineerden en 

via een sociale fraudecel 

 de Jeugddienst (hangjongeren, fuiven) 

 Gemeenschapswachten 

 Jobstudenten: Grote broer-project (Mechelen)   

 De rol van de burgemeester is die van een drie-eenheid: burgemeester, korpschef 

en bevoegd ambtenaar (Integrale veiligheid, preventie) 

 

2.4. Gemeenschapsgericht 

Collectief + Integraal + Efficiënt = maakt een politie mogelijk die zich met 

de kerntaken kan bezig houden en daarbij gemeenschapsgericht te werk 

gaat.  

 De politie en de stedelijke diensten (ook het OCMW!) moeten met elkaar 

afstemmen op administratief vlak (i.v.m. documenten, procedures zoals het 

verlies van een rijbewijs of identiteitskaart).  

http://www.n-va.be/lokeren
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 Op het vlak van openbare orde is er nood aan een geïntegreerd 

evenementenbeheer om ondersteuning te bieden bij complexe procedures 

(ontvangen en behandelen aanvragen; administratieve voorbereiding 

(vergunning); operationele voorbereiding; logistieke omkadering; beheer 

evenement; evaluatie) 

 Een verkeerscommissie moet toezien op de veiligheid op straat. Een 

mobiliteitsambtenaar kan een rol spelen op het vlak van 

verkeersveiligheidsanalyses, doelgroepenbeleid (schoolgaande jeugd, zwakke 

weggebruiker, vrachtvervoer, openbaar vervoer, …), enz.  

 Er is een aantal raakpunten tussen de lokale recherche en de stad, nl. op het vlak 

van sociale fraude, schijnhuwelijken, mensenhandel en drugspaden.  Het 

vergunningenbeleid kan hier ondersteunend werken.  

Een versterking van de wijkwerking is noodzakelijk door  

 ‘Blauw meer gericht op straat’ 

 een wijkagent  die een politiefunctionaris is maar geen superman. Hij of zij 

moet een antenne zijn maar geen sociaal assistent en die niet alleen zijn 

wijk kent maar er ook gekend is. De wijkagent moet zich focussen op de 

senioren als doelgroep. 

 gemeenschapswachten die de BIN-werking coördineren, GAS-overtredingen 

vaststellen, evenementen behandelen en een signaalfunctie zijn naar de 

stedelijke diensten zoals het OCMW. 

 Naast afspraken voor vaststellingen en de aanpak van bouw- en milieumisdrijven 

moet er ook een aanpak van overlast en kleine criminaliteit zijn via 

 de maximale handhaving van het politiereglement via GAS   

 MO-teams (Maatschappelijke Overlastteams, cf. Sint-Niklaas) 

 het parket dat ervoor moet zorgen dat misdrijven niet onbestraft blijven. 

Het zonaal veiligheidsplan moet hier strikt gevolgd worden. 

 de aanpak van overlastfenomenen van 

 hangjongeren via Joeri’s (cf. Mechelen: staat voor 

"Jongvolwassenen observeren en regelmatig 

interpelleren”. Een tiental - om te beginnen - 25-

jarigen die regelmatig met de politie in aanraking komen, 

krijgen een Joeri toegewezen. Dat is een daartoe 

opgeleide politieagent die hen bijstuurt.”Tegelijkertijd 

gaan we die jongere ook op het rechte pad proberen te 

houden door de problemen die hij heeft intensief aan te 

pakken. Bijvoorbeeld: een jongere die heel veel spijbelt 

en in geen enkele school meer terecht kan, voor hem 

zoeken we een school. Hij heeft geen job, wel, dan 

zoeken we samen met de VDAB een plek op de 

arbeidsmarkt),  een fuifloket, lummelhoeken (cf. Riemst) 

of het Bumperproject (cf. Maasmechelen – 

conflictbemiddeling tussen jongeren en buurtbewoners) 

maar ook via GAS en Nero-project. 

 winkelbuurten via extra politiepatrouilles bv. tijdens 

koopjes, evenals een Technopreventieadviseur. 

 De Brandweer 

Samenwerking met de brandweer als een performante civiele veiligheidsdienst die 

overal snel en doeltreffend moet kunnen optreden, is belangrijk. 

http://www.n-va.be/lokeren
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N-VA pleit voor het actief openbaar maken van de inspectieverslagen opgesteld 

door de federale brandweerinspectie. 

De samenwerking tussen de brandweer ondernemingen moet gestimuleerd 

worden. Bovendien moet er gestreefd worden naar een gezond evenwicht tussen 

beroepsbrandweermensen en vrijwilligers. 

Een verbeterd statuut moet de job aantrekkelijker maken.  

N-VA Lokeren wil dat de stad blijvend investeert in materiaal, de opleiding en 

fysieke paraatheid van alle brandweermensen. Daarnaast willen we inzetten op 

brandpreventie door premies, huisbezoeken, rookmelders en voorlichting over 

brandveiligheid aan speciale doelgroepen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Lokeraar 
 
 

De N-VA hecht bijzonder veel belang aan de verkiezingen van 14 oktober.  
 
Eerst en vooral omdat onze steden en gemeenten van bijzondere betekenis zijn. 
Het is immers in de ‘Dorpsstraat’ dat de fundamenten worden gelegd voor een 
sterk sociaal weefsel. Het is op lokaal niveau dat mensen in alle vrijheid samen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen, bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Als het 
werken aan een open en vooral ook hechte gemeenschap aandacht én kansen 
verdient, dan is het op niveau van onze wijken, dorpen, gemeenten en steden. 
 
Maar is er ook een tweede argument om het belang van de verkiezingen van 14 
oktober te beklemtonen. Politiek krijgt niet alleen vorm in de Dorpsstraat, maar 
vooral ook in de Wetstraat. En hier knelt vandaag het schoentje.  
 
Dit land rijdt zich vast in het status quo. En de Vlamingen krijgen steeds opnieuw 
het omgekeerde van wat ze vragen. Met de regering-Di Rupo trekken de 

Franstaligen het laken nog verder naar zich toe. En CD&V, sp.a en Open Vld laten 
begaan. De Vlaming betaalt natuurlijk wel volop de factuur: nog maar eens 
hogere belastingen, falende asiel- en migratiemaatregelen, straffeloosheid door 
een haperend justitiebeleid, verdere verfransing van de Rand en steeds minder 
waarborgen voor de Vlamingen in Brussel, … . Het lijstje is lang. 
 
Laat de Wetstraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En geef uw stem 

aan de N-VA. Want zo begint de verandering, ook in Lokeren.  
 
 
 
 
Bart De Wever 
Voorzitter N-VA 

 

 

5. Slotwoord door Bart De Wever 
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