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Veilig thuis in een welvarend Lokeren 

 

VEILIG 
Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van burger en overheid.   

Actief voorkomen van CRIMINALITEIT en overlast door een doordachte nultolerantie en lik-op-stukbeleid. 

 

▪ ANPR-cameranetwerk  met nummerplaatherkenning op invalswegen, 30km-zone, fietsstraten  

voor actieve bestrijding van verkeersdelicten en criminele  feiten 

▪ Vergunnen van risicovolle winkels en horeca koppelen aan installatie van  camera’s 

▪ Uitbreiding BIN (BuurtInformatieNetwerk) met gebruik van sociale media (app en Facebook) 

▪ Diefstalpreventie adviseur controleert proactief woningen op braakveiligheid en geeft adviezen 

▪ Bezit of gebruik van drugs in publieke ruimte bestraffen met 75 euro boete voor softdrugs en 150 

euro voor harddrugs  (Lokeraars krijgen keuze tussen boete of hulpverleningstraject) 

▪ Drugpreventieadviseur ondersteunen en inschakelen voor drugscontroles op school 

▪ Actief opsporen van sociale fraude, domiciliefraude en  illegalen  

▪ Uitbreiding van GAS-boetesysteem met gemeenschapsdienst 

▪ Verder aanprijzen van BE-alert bij burgers. 

Inzetten op meer VERKEERSVEILIGHEID  met meer aandacht voor zwakke weggebruikers 

▪ Veiligheid in de schoolomgeving door verkeersvrij maken en door voorrang te verlenen aan fietsers  

▪ Meer en veilige fietspaden evenals aanleg van boven- of ondergrondse doorsteken op  

risicoplaatsen  zoals zuiderring 

▪ Afwerken fietspadennetwerk noord, zuid en oost-west, evenals meer fietsenstalplaatsen (boxen) 

▪ Inrichten van fietsstraten (autoluwe straten waar fietsers voorrang hebben): Lokeren fietsstad 

▪ Voetpaden in centrum veiliger en toegankelijker maken voor senioren en andersvaliden  

▪ Meldpunt telefoon  of digitaal zoals facebookpagina  voor melden van  onveilige verkeerssituatie 

en verdachte zaken met gegarandeerd antwoord door verantwoordelijke 

▪ Uitbreiding 30km-zone in centrum en in Sportlaan tot aan zwembad, aangeduid met infoborden 

en met af en toe plaatsing van mobiele snelheidsmeter   

▪ Meer controle voor een veilig verkeer op alle weggebruikers: voetgangers, fietsers  en autoverkeer. 
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SPEERPUNTEN 

1. Uitbreiden en verbeteren van ANPR-cameranetwerk om 

alle vormen van crimineel of asociaal gedrag - zoals 

straatracers - te bestrijden en te bestraffen. 

2. Van Lokeren een veilige fiets-, wandel- en winkelstad 

maken met respect voor natuur en milieu 

 

THUIS 
Vlaams burgerschap is een verhaal van integratie, met rechten en plichten en een neutrale overheid die de 

waarden van de Verlichting actief beschermt.  

De Vlaamse natuur en het milieu maximaal beschermen en in stand houden.  

 

INBURGERING: wie wettelijk verblijft krijgt alle kansen via een verplicht inburgeringstraject 

▪ Betere opvolging aanwezigheid tijdens taalcursussen en wachtperiodes vermijden 

▪ Sociale tewerkstelling uitbreiden en  gebruiken om Nederlands te leren  

▪ Wijken leefbaar houden om gettovorming tegen te gaan, naleving samenlevingsregels af te 

dwingen, misbruiken tegen te gaan en patsers aan te pakken  

▪ Nederlands  is de enige bestuurstaal en onderwijstaal. De burgers  zelf moeten inspanningen doen 

om zo snel mogelijk Nederlands te leren 

▪ Alleen door Vlaanderen erkende moskeeën en  imans toelaten  

 

IDENTITEIT: ondersteunen van alles wat ons als Lokeraars, Vlamingen en Europeanen verenigt  

▪ Think Global Act Local: met de hele wereld in gedachten lokaal iets realiseren  

▪ Actief erfgoedbeleid:  Vlaamse feestdag, reuzen, wijkfeesten, beiaardconcerten,  monumenten        

(gedenkplaat Arme Klaren)  

▪ Promotie voor  lokale producten en producenten o.a. bij officiële gelegenheden 

▪ Ondersteunen van lokale kunstenaars beeldende kunst en muziek, mét infrastructuur 

▪ Toeristische dienst actiever ondersteunen:  contact zoeken met zustersteden (Poolse bevrijders, 

Catania-paardenvleeseters, Breda-voetbalvrienden) – Camperparking – Infoborden-Toerisme als 

economische troef 
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BETROKKENHEID  

▪ Inspraak en overlegmomenten vooraleer ingrijpende projecten definitief beslist worden 

(Stationsbuurt bijvoorbeeld)   

▪ Burgers mobiliseren, betrekken en verantwoordelijkheid geven voor lokale initiatieven met 

vrijwilligers zoals buurtinformatienetwerk (BIN), zwerfvuil, boodschappendienst, enz. 

▪ Maximale ondersteuning van verenigingsleven, wijkinitiatieven, Lokerse kunstenaars en meer 

respect voor en logistieke ondersteuning  van ALLE adviesraden 

▪ Gemeenschapsdienst aanbieden aan personen die leefloon krijgen 

▪ Slimme mobiliteit: onderzoek verkeerstromen en bepalen belangrijkste wegen, afbaken van 

woonzones met drempels, keuzevrijheid van mobiliteit maar sturen naar minder autogebruik; 

bijkomende busverbinding naar ziekenhuis, rusthuizen en industriezone. 

NATUUR  EN MILIEU: bewaren van natuurlijk landschap, groene longen in centrum, leefbare platteland, 

korteketenverkoop. Kortom: Lokeren fel naturel en maximaal CO2 vrijhouden  

▪ Stad geeft goed voorbeeld op het vlak van duurzaamheid: een elektrisch  wagenpark, 

gebouwenisolatie en zonnepanelen, e-fietsen, aanschaf materialen, bijenkorven 

▪ Organisatie en inspraak verbeteren   

- door terug toetreden tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

- door vrije samenstelling van de milieuraad en  adviesvraag evenals inspraak voorafgaand aan      

   projecten en belangrijke beslissingen van stadsbestuur 

-  door extra inspanningen binnen Waasland Klimaatland om de doelstellingen van het Lokerse  

    Klimaatplan te halen 

- door versterking van de Dienst milieu- en natuur op het stadhuis 

▪ Meer respect voor de natuur 

- In Lokeren meer duurzame natuur scheppen o.a. door het groter maken en beter verbinden van  

  de bestaande natuurgebieden 

- Het fiets- en wandelpad van Lokeren naar Eksaarde door het natuurgebied kan veiliger worden 

door een goed zichtbare reflecterende stippellijn in het midden en een beter en regelmatig 

onderhoud. 

- Oude waardevolle bomen/bossen beter beschermen 

▪ Trage Wegenplan verder uitwerken 

- Met een zelfbedieningsveerboot aan Pieter Heydensveer 

- Behoud op de dijk tussen Daknambrug en Sinaaibrug van het huidige onverharde pad voor onder  

   andere wandelaars en trage fietsers 

▪ Strengere aanpak zwerfvuil 

Anoniem meldpunt voor controle en strenger optreden bij overtredingen, o.a. door de  

natuurwachter en IDM, ook in de deelgemeenten 

▪ Promoten van kringlooptuinieren en volkstuintjes, thuiscomposteren en ecologische   

 onkruidbestrijding. 

DIERENWELZIJN 

▪ Volwaardig schepenambt en beleid   

▪ Opvolging van klachten op het vlak van dierenmishandeling 

▪ Georganiseerde aanpak en verhoging van het budget voor de sterilisatie van zwerfkatten 

▪ Losloopweide voor honden, onderhouden door vrijwilligers. 
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SPORT 

Vernieuwing sportinfrastructuur  

- Nieuw zwembad voor recreatieve en sportieve gebruiker van de zwemclub triatlon duikclub, 

kinder- en familiebad  EN 50m-bad aan een democratische toegangsprijs (met gunsttarief voor 
Lokeraars); inplanting met aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid 
- Atletiekpiste: mobiele tribune voor meetings 

 

Herbekijken subsidiepolitiek 

-  Werkingssubsidies volgens niveau van sport, scholingsgraad en aantal trainers, aantal jeugdspelers 

uit Lokeren, aantal leden uit Lokeren 

- Infrastructuursubsidies evenredige verdeling tussen alle sportclubs en maximaal intekenen op 

bovenlokale sportinfrastructuursubsidies 

- Intekenen op samenwerkingssubsidies overheid, clubs, scholen en federaties 

 

Evenementen organiseren 

- Maximaal inzetten op clubs die evenementen organiseren 

- Marketing verbeteren over sportevenementen gesteund door stadsbestuur door eigen 

communicatiedienst 

- Sportevenementen georganiseerd door commerciële partners moeten zelf het financieel risico 

dragen en niet de Lokerse belastingbetaler of het stadsbestuur (vast subsidiebedrag kan maar garant 

staan voor verlies - zoals in het contract met de Rapencrossorganisator - kan niet). 

3. Verbeteren integratie door alleen Nederlands als 

bestuurs- en onderwijstaal te gebruiken, taalonderricht 

te stimuleren en respect te eisen voor ‘alle’ waarden van 

de verlichting en de mensenrechten. 

4. Een echt dierenwelzijnsbeleid met losloopweide voor 

honden, bredere aanpak zwerfkatten en beteugelen 

dierenmishandeling. 

5. Burgers, buurten en adviesraden vooraf betrekken bij 

grote plannen om het draagvlak te verhogen en de 

openbaarheid van bestuur te waarborgen. 

6. Een nieuw, makkelijk bereikbaar, recreatief EN sportief 

zwembad met gunsttarief voor Lokeraars. 
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WELVAREND 
BESTUREN   

Zoveel mogelijk bevoegdheden naar lokaal bestuur brengen om zo direct mogelijk  met  de burger te 

besturen. Stadsbestuur en  burgers delen verantwoordelijkheid 

▪ Efficiënter personeelsbeleid door centralisatie en integratie van alle  dienstverlening met zowel  

persoonlijk, telefonisch en digitaal contactmogelijkheid en, infofiches over elke mogelijke vraag van 

burger met één vaste contactpersoon, die hele traject ondersteunt  

▪ Beter en meer openbaarheid van bestuur: bevolking beter informeren in plaats van zoet te houden 

met gratis drank, brood en spelen 

▪ Bedrijfscultuur met de nadruk op een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk 

bedrijf met objectieve aanwervingscriteria   

▪ Doorbreken silo-denken: Groendienst, Wegendienst en Technische dienst werken op hetzelfde 

terrein maar zelden samen en tegelijkertijd  

▪ Verantwoord beleid ruimtelijke ordening: voorkeur voor wooninbreiding, betonstop 

woonuitbreidingsgebieden, maximaal vrijwaren groene zones   

▪ Vlaamse bouwmeesterscan aanvragen voor Lokeren 

▪ Betere ondersteuning  Middenstand. Kernversterking: Centrummanager aanstellen. Leegstand 

bestrijden: leegstandsheffing die dient om  premies te geven voor nieuwe vestigingen van 

handelszaken en aanpassingen om boven winkel te wonen (ook in dorpskernen)   

▪ Handelsfonds: Alle handelszaken dragen voor promotie van en organisatie van  activiteiten zoals 

braderij, eindejaar, cadeaucheques wat tot nu toe vrijblijvend en door commerciële organisatie 

gebeurt. Slim parkeerbeleid. LOkerenLOkaal= LOLO-kaart klantenkaart voor ALLE handelaars en 

horeca met voordelen. 

ECONOMIE EN WERK  

▪ Digitale dienstverlening en centraal aanspreekpunt voor bedrijven  
▪ Afbouwen van lokale belastingen  voor kleine bedrijven 
▪ Ruimtelijke ordening: ruimte voorzien voor inplanting van nieuwe bedrijven met maximaal gebruik 

van onbenutte bedrijfsterreinen en geleidelijke afbouw van zonevreemde bedrijven. 

 

SOCIAAL BELEID 

Gezinsbeleid:  voldoende flexibele betaalbare kinderopvang 

▪ Voldoende: loket kinderopvang (digitaal) en actieve  ondersteuning onthaalouders, crèches en 

andere  

▪ Flexibel: ook  buitenschoolse opvang en opvang tijdens verlofperiodes  

▪ Betaalbaar:  voorkeursregeling voor alleenstaande werkende ouder en tweeverdieners en 

werkelozen in beroepsopleiding en strengere normen voor sociaal tarief  maar ook actiever 

opsporen en  helpen  bij aanvraag sociaal tarief voor zij die het echt nodig hebben. 
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Gezondheidszorg 

▪ Stimuleren van samenwerking van de lokale gezondheidswerkers en oprichting gezondheidsraad 

▪ Ondersteunen van de lokale gezondheidswerkers om een voldoende en toegankelijk zorgaanbod 

te kunnen blijven garanderen met een poliklinische eenheid  in een regionaal ziekenhuisnetwerk, 

ondersteunen van een eventuele huisartsenwachtpost en afleveren gratis parkeerkaart aan 

zorgverleners  

▪ Actief meewerken met Logo rond Gezonde gemeente en  aan een Vlaams en lokaal 

preventiebeleid. 

Jeugd 

• Een absolute nultolerantie voor geweld op en rond fuiven 

• Meer ondersteuning van jong Lokers muzikaal talent , de jeugdbewegingen, de jeugdhuizen en fuif-

organisatoren 

• Meer luisteren naar de jeugd en de jeugdraad. De jeugdraad mag geen praatbarak zijn maar moet 

hét aftoetspunt zijn voor beleid waardoor jongeren geraakt worden.  

Senioren  

▪ Meer, betaalbare en aangepaste woningen door samenwerking sociale huisvestingmaatschappijen,    

sociaal verhuurkantoor en OCMW  in woonzorgzones rond woonzorgcentra en in woonkernen met 

bv. gezamenlijk alarmsysteem. Maar ook Vlaamse en lokale premies aanpassing eigen woning 

▪ Senioren inschakelen in het maatschappelijk vrijwilligerswerk   

▪ Actief opsporen van vereenzaamde en geïsoleerde senioren door het Sociaal Huis 

▪ Seniorenraad actiever betrekken bij het beleid  

▪ Meer politieke openheid over het beheer van de CV Tuinwijk over toewijzing woningen en snellere 

aanpak van leegstand. 

Personen met beperking 

▪ Toegankelijkheid in alle openbare gebouwen verzekeren 

▪ Veilige voetpaden, oversteekplaatsen, rustbanken en aangepast openbaar toilet met codetoegang   

▪ Europese kaart voor mensen met een beperking uitreiken European Disability Card 

▪ Systematische controle en bestraffing misbruik parkeerplaatsen andersvaliden  ook meer 

plaatsen. 

Armoedebestrijding 

▪ Structurele aanpak: evenwicht tussen rechten (op het vlak van begeleiding en opleiding) en 

plichten van leefloners; integratieproject; mogelijkheid gemeenschapsdienst; lessen Nederlands  

▪ Aanpak sociale fraude: domicilie gezinstoestand (politie) en werkbereidheid VDAB RVA OCMW. 

Preventie schuldproblematiek 

▪ Materiële hulpverlening waar nodig gebaseerd op inkomen, vermogen en eigendom (buitenland?) 

▪ Laagdrempelige medische zorg door samenwerking sociale dienst en zorgverstrekkers 

▪ Sociale kruidenier en dagelijks sociaal restaurant 



Programma N-VA Lokeren           7 

 

▪ Proactief opsporen met huisbezoeken, bovendien woning energiezuinig maken. 

7. Verbeteren van de doeltreffendheid, de neutraliteit en 

de digitale mogelijkheden van de dienstverlening naar 

de burgers. 

8. Verbeteren van de ruimtelijke ordening door Vlaamse 

bouwmeesterscan, aanpak leegstand in centrum en 

dorpskernen en door aanwerving van centrummanager. 

9. Verbeteren van de sociale politiek door het actief 

opsporen van misbruiken en het verlagen van de 

drempels voor hen die het echt nodig hebben. 

10.Oplossen van het tekort aan kinderopvangplaatsen en 

aan voorzieningen voor senioren terwijl het aantal 

inwoners blijft stijgen. 

 


