BELEIDSVISIE 2019-2024
DE VISIE VOOR WAASMUNSTER VAN CD&V/LIJST BURGEMEESTER

1. EEN ZORGZAME GEMEENTE

1.1. STAND VAN ZAKEN
CD&V/lijst burgemeester was in de mogelijkheid om de laatste jaren een voorname rol te spelen in
het lokaal sociaal beleid. Het OCMW vormde de voornaamste actor op dit domein en kon heel wat
realiseren. Zo werd de werking van de ouderenvoorzieningen gevrijwaard, een
dagverzorgingscentrum geopend, een seniorenconsulent aangesteld en werden heel wat externe
diensten in het Sociaal Huis binnengehaald. Voor de ouderenvoorzieningen werd zeer recent een
zeer belangrijke stap gezet. Deze dienstverlening werd ondergebracht bij een regionale koepel, in de
vorm van een vzw, waarin andere ouderenvoorzieningen zijn opgenomen. Deze ingreep waarborgt
het publiek aanbod van ouderenvoorzieningen in Waasmunster in lengte van jaren. De sterke
uitbouw van het Sociaal Huis staat daarentegen garant voor een degelijk aanbod van sociale
hulpverlening.
1.2. VISIE
CD&V/lijst burgemeester wil blijven waken over een degelijk lokaal sociaal beleid voor alle
bevolkingsgroepen. De overgang van dit beleidsdomein naar de gemeenteraad, biedt
opportuniteiten maar houdt ook risico’s in. Immers zal niet ieder gemeenteraadslid het sociaal beleid
beschouwen als één van de belangrijkste speerpunten van het lokaal bestuur. Daarom stelt
CD&V/lijst burgemeester voor in Waasmunster een WELZIJNSRAAD op te richten. Deze raad kan
worden samengesteld uit geïnteresseerde mandatarissen, maar ook uit heel wat veldwerkers.
De huidige financiële stimuli voor het sociaal welzijn, moeten worden gehandhaafd. Aan de
ondersteuning van de Ouderenadviesraad, haar verenigingen, de mantelzorgers, het LOGO kan niet
worden geraakt.
De overdracht van de ouderenvoorzieningen aan een regionale koepel, mag de aandacht voor deze
dienstverlening niet doen verslappen. Er werden een paar waarborgen ingebouwd voor het lokaal
bestuur, die dienen te worden aangewend om de ouderenvoorzieningen maximaal ter beschikking te
houden van de inwoners van onze gemeente. Privaat initiatief om ouderenvoorzieningen uit te
bouwen binnen onze gemeente, verdient eveneens ondersteuning.
De huidige werking van het Sociaal Huis dient eveneens te worden bestendigd. De overgang naar
nieuwe accommodatie, biedt de mogelijkheid tot volwaardige integratie binnen de globale
gemeentelijke dienstverlening. Een goed uitgedachte infrastructuur kan leiden tot een nog
performantere werking. Cliënten van het Sociaal Huis dienen proactief te worden meegedeeld op
welke tegemoetkomingen te recht kunnen hebben.
We willen daarnaast een periodiek overleg organiseren binnen de EersteLijnsZorg, voornamelijk met
het oog op een reeks preventieve maatregelen en thuiszorg. Huisartsen, apothekers, psychologen,
welzijnswerkers en verpleegkundigen moeten zo nauwer kunnen samenwerken, ten dienste van de
patiënt. Een verdere ondersteuning van de mantelzorger dringt zich op. Senioren willen zo lang
mogelijk in de eigen omgeving blijven en de gemeente kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren
(warme maaltijden, huisbezoeken, dinnerclub, premies voor aanpassingen van woningen, …) Er ligt
hier ook een belangrijke link naar huisvesting, nu de gemeente kangoeroewonen, kotwonen en
generatiewonen sterk kan promoten.

Veel senioren zijn nog niet out/oud en wensen graag bij te leren. Er is nog steeds veel interesse voor
lespakketten rond het gebruik van de computer, het internet, de smartphone en andere digitale
apparatuur. Dit zorgt immers voor meer verbinding en contact tussen grootouders en kinderen en
kleinkinderen of tussen senioren onderling. In alle gebouwen waar de gemeente eigenaar van is,
dient er WIFI te worden voorzien.
Mobiliteit is van groot belang voor de senioren. Veilige fiets- en voetpaden zijn essentieel. Meer
georganiseerd vervoer is voor hen van groot belang. Verder in deze tekst wordt daarover uitgeweid.
Georganiseerde bezoeken aan senioren blijven ook een belangrijke opdracht. Op die manier worden
allerlei problemen sneller gedetecteerd en waar mogelijk opgelost. Ook senioren onder de 80 zouden
hierin moeten betrokken worden.
De publieke gebouwen moeten toegankelijkheid garanderen voor mindervaliden, rolstoelpatiënten
en senioren. Hetzelfde geldt voor de bushaltes, die daartoe kunnen worden aangepast. Een
verhoogde opstapplaats biedt heel wat meer comfort.
De gemeentelijke ouderenadviesraad blijft onze bevoorrechte gesprekspartner. Senioren die zich
engageren voor andere senioren verdienen onze volle waardering.
Het stimuleren van senioren om op hun niveau te bewegen, blijft een belangrijke opdracht. 30
minuten bewegen per dag houdt heel wat ouderdomskwalen en aandoeningen tegen.
Onze gemeente heeft nood aan extra ontmoetingsplaatsen en rustbanken in de buitenlucht. Zij
vormen een eigentijds wapen tegen vereenzaming. Binnen de programmatie van het nieuw
vrijetijdscomplex dient ook aandacht besteed aan namiddagactiviteiten en -voorstellingen, zodat
senioren ook hier kunnen participeren binnen een voor hen aanvaardbaar tijdsbestek.

2. EEN GEMEENTE VAN BUURTEN

2.1. STAND VAN ZAKEN
CD&V/lijst burgemeester wil een warme partij zijn voor alle inwoners van Waasmunster. De buurt
waar men woont, moet een plaats zijn waar men zich thuis voelt. Hiervoor werden de laatste jaren
heel wat initiatieven genomen. Buurtinformatienetwerken, kenbaarheid van de wijkagenten, een
nette publieke ruimte, nadruk op verkeersveiligheid, zijn elementen uit verschillende
beleidsdomeinen, die samengenomen tot een dieper "buurtgevoel".
2.2. VISIE
CD&V/lijst burgemeester wil verder werk maken van de verdieping van het buurtgevoel, zelfs van de
verdieping van het gevoel deel uit te maken van de Waasmunsterse gemeenschap. De
ingebruikname van het nieuwe vrijetijdscomplex DE MEERMIN zal hiertoe ongetwijfeld bijdragen.
Het middenveld zal worden betrokken bij de uitbouw en de exploitatie.
CD&V/lijst burgemeester wil daarnaast de buurtevenementen verder stimuleren. Buren die elkaar
kennen, kunnen zoveel voor elkaar betekenen.

3. EEN EFFICIENTE, TOEGANKELIJKE EN VEILIGE GEMEENTE

3.1. STAND VAN ZAKEN

3.1.1. EFFICIENTIE EN TOEGANKELIJKHEID
In een kleinschalige gemeente staan administratie en politiek dicht bij de burgers. Onze inwoners
vinden snel hun weg naar de gemeentediensten en worden snel, correct en efficiënt bediend. Op dat
vlak bereiken ons nauwelijks klachten.
De loketdiensten van de gemeente zitten actueel verspreid. De aanvraag van een pensioen, het
aankopen van vuilniszakken of de aanschaf van een cultuurabonnement vinden plaats op drie
verschillende locaties. Deze verspreiding wordt zowel door de bevolking als door de administratie
zelf ervaren als een nadeel.

3.1.2. VEILIGHEID
Op het vlak van veiligheid heeft onze gemeente de voorbije bestuursperiode een grote sprong
voorwaarts gemaakt. De belangrijkste (enige relevante?) vorm van criminaliteit zijn de
woninginbraken, waaronder heel wat pogingen. Een doorgedreven samenwerking met de politiezone
heeft op dit vlak vruchten afgeworpen. Een aantal actieve inwoners heeft werk gemaakt van de
oprichting van een aantal BIN’s (buurtinformatienetwerken), die zorgen voor een nagenoeg volledige
dekking van ons grondgebied. Eén op zes woningen is actueel lid van een BIN. Hoewel het initiatief
hiervoor van de inwoners moet blijven komen, mag toch worden gesteld dat het gemeentebestuur
de zaak zwaar heeft ondersteund. Sluitstuk van het veiligheidsbeleid wordt actueel gevormd door de
uitrol van een ANPR-cameraschild in de gemeente.
Al deze initiatieven hebben geleid tot een significante daling van de woninginbraken. Overige vormen
van criminaliteit passen eerder onder de noemer overlast en worden bestuurlijk aangepakt waar
mogelijk, politioneel waar het moet.

3.2. VISIE

3.2.1. EFFICIENTIE EN TOEGANKELIJKHEID
CD&V/lijst van de Burgemeester wil snel verder gaan op de ingeslagen weg van de herhuisvesting van
onze administratie. De plannen voor de bouw van een administratief centrum aan het Kerkplein
verdienen snelle realisatie. Alle loketdiensten van onze administratie zullen daardoor op één plaats
aan te treffen zijn, bovendien in de onmiddellijke omgeving van het vrijetijdscomplex. Voor de
inwoner van Waasmunster zal er op die manier nog slechts één site relevant zijn, ook al zijn de
vormen van dienstverlening zeer divers. Het gebouw enerzijds en de organisatie anderzijds dienen
maximale toegankelijkheid te bieden. Zowel fysische toegankelijkheid voor andersvaliden als

duidelijke signalisatie zijn daarbij essentiële elementen. Een meer uitgebreide invulling van de
onthaalfunctie kan ook enkel de “zoekende burger” tot voordeel strekken.

3.2.2. VEILIGHEID
CD&V/lijst van de Burgemeester wil volop gaan voor een verdere ondersteuning van de huidige BINwerking en deze nog versterken waar mogelijk. Buurtinformatienetwerken verhogen niet alleen de
veiligheid en het veiligheidsgevoel, maar dragen onwillekeurig ook bij tot een zekere sociale cohesie.
Bovendien zijn er de voorzichtige politionele vaststellingen dat een intense BIN-werking ontradend
werkt op het vlak van de woninginbraken.
In samenspraak met de politie, willen wij daarnaast het opzet van een ANPR-cameraschild verder
ondersteunen. Er dient budget te worden voorzien voor een nagenoeg volledige afdekking van ons
grondgebied, zodat het systeem onze politiediensten op vele vlakken bijstand kan verlenen.
Tenslotte dient de veiligheid in Waasmunster voortdurend te worden gemonitord. Het gaat immers
om een dynamisch gegeven, waarvoor zich ook vaak een bijsturing van het beleid opdringt, op te
nemen in het zonaal veiligheidsplan.
Tenslotte wensen we de wijkagenten nog dichter bij de mensen te brengen. We nodigen hen uit,
telkens we nieuwe inwoners ontvangen en we ondersteunen het project “wijkbabbels”, dat in grote
mate door de wijkagenten worden gedragen. Een bredere communicatie rond dit project is wel aan
de orde, zodat de wijkbabbels een echt representatief beeld geven van de gevoelens van de buurt.

4. EEN ONTSPANNENDE GEMEENTE

4.1. STAND VAN ZAKEN
Het middenveld in Waasmunster is van onschatbare waarde. Het verschaft onze gemeente warmte
en bezieling, over alle leeftijden en gezindheden heen. Zonder de inzet van vele honderden
vrijwilligers, zou Waasmunster geen “gemeente” zijn, in de echte zin van het woord, maar een koude
verzameling inwoners.
De jeugdbewegingen in onze gemeente hebben, elk op hun manier, een succesvolle werking en
trekken heel wat jongeren aan. Elke vereniging beschikt over infrastructuur, die evenwel niet overal
even veilig en comfortabel is. Deze verenigingen richten ieder jaar een aantal fuiven in. De nietgeorganiseerde jeugd kan terecht op gemeentelijke speelpleinen, onder voogdij van de gemeente.
Waasmunster telt daarnaast 35 erkende socioculturele verenigingen en 41 erkende lokale
sportverenigingen. Sport en cultuur brengen mensen samen. Wij ondersteunen met overtuiging alle
verenigingen die in onze gemeente individuen verbinden tot WIJ. De afgelopen jaren werden de
subsidiestelsels verder verfijnd in samenwerking met de cultuurraad en de sportraad. Op die manier
worden de financiële middelen nog billijker verdeeld tussen alle actoren. Nieuwe verenigingen
moeten de kans krijgen om zich op ons grondgebied te verankeren en te ontplooien.
Naast de verenigingen hebben ook de kermiscomités een belangrijke sociale en verbindende rol te
spelen. Zij houden de wijken levendig en warm. CD&V/lijst burgemeester wenst in de volgende

bestuursperiode de verschillende comités die onze gemeente rijk is, verder en beter te
ondersteunen. Daarnaast faciliteerden we de jaarmarkt en de kerstmarkt.
Onze vrijetijdsinfrastructuur is versleten, aftands en energieverslindend. Opbouw en afbraak van de
“zwarte doos” voor theatervoorstellingen is tijdrovend en belet een vlotte verhuring van de
accommodatie.

4.2. Cultuur
In onze gemeente is er nood aan meer capaciteit en repetitieruimte voor muziek, dans en toneel. Het
nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin moet deze behoefte invullen. Het omvat vergaderzalen, een
opdeelbare polyvalente ruimte en een theaterzaal. Voldoende repetitieruimte dus voor heel wat
verenigingen. Aangezien polyvalente ruimte en theater zullen worden gesplitst, kan de
programmatie enerzijds uitgebreider en anderzijds vlotter verlopen. De gelijktijdige organisatie van
heel onderscheiden evenementen wordt nu mogelijk.
Voor onze eigen verenigingen en voor de scholen van onze gemeente zal de nieuwe infrastructuur
maximaal toegankelijk worden gemaakt, wat moet leiden tot een hoge bezettingsgraad van het
complex.
CD&V/lijst burgemeester gaat daarnaast voor een gebruiksvriendelijke, warme en toegankelijke
bibliotheek. Bij voorkeur wordt deze ook terug op zondag geopend. De nieuwe bibliotheek kan een
grote gezinsvriendelijke en educatieve rol spelen.
Er dient ook een oplossing te worden gezocht voor de toekomstige huisvesting van de Heemkundige
Kring ’t Sireentje, het archief Ten Rijen en de unieke collectie van de Roosenbergabdij.

4.3. Sport
Het nieuw vrijetijdscomplex De Meermin voorziet in een uitgebreide binnensportinfrastructuur,
verdeeld over drie eigentijdse ruimtes, die voldoen aan de behoeften van de
binnensportverenigingen. Het eeuwige probleem met de zittribunes behoort tot het verleden. Ook
niet georganiseerde sporters zullen toegang krijgen tot deze accommodatie.
Dankzij een genereus subsidiereglement voor de buitensporten, hebben heel wat clubs hun
infrastructuur kunnen moderniseren. Niettemin voelt CD&V/lijst burgemeester aan dat, in het
bijzonder de voetbalclubs, blijven zoeken naar een andere, definitieve oplossing op middellange
termijn. CD&V/lijst burgemeester is bereid deze zoektocht mee te maken en alle aanvaardbare
oplossingen in overweging te nemen, voor zover de clubs hier een doorgedreven samenwerking aan
willen koppelen.
CD&V/lijst burgemeester ondersteunt verder alle initiatieven van de gemeentelijke sportdienst,
gericht op een betere participatie van senioren en jongeren. Sportkampen, ravottersweek, 10miles,
sportelen voor senioren, jeugdsportdagen, scholenveldloop,... Alle evenementen die jong en oud aan
het sporten willen krijgen, zullen kunnen rekenen op onze steun. Hetzelfde geldt voor de recente
oproep van onze sportraad om gemeentelijk sportadviseur te worden.

4.4. Toerisme
Het huidig beleid van VVV/Toerisme Waasmunster richt zich op enerzijds rustzoekenden,
cultuurgeïnteresseerde en natuurgerichte toeristen van buiten de gemeente en anderzijds op de
eigen bevolking, die soms onbekende plekjes in de eigen gemeente ontdekt.
Waasmunster is op toeristisch recreatief gebied nog steeds onvoldoende bekend, het ware
toeristisch product moet nog gecreëerd worden. Van zodra dat volledige op orde is, kunnen we door
middel van meer promotie specifieke groepen verleiden om naar Waasmunster te komen.
We zullen ons richten op langere verblijven van toeristen, op herhalingsbezoek van dagtoeristen en
op het versterken van Waasmunster als toeristisch product. Om van toerisme en recreatie een
volwaardige economische drager te maken, moeten we de verblijfsduur van de toeristen kunnen
verlengen van één dagdeel naar twee dagdelen, in samenwerking met Waasmunsterse B&B’s of
Wase hotels.

4.5. Jeugd
Jongeren zullen in de toekomst veilig en comfortabel kunnen fuiven in De Meermin. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan een jarenlange noodkreet voor fuifaccommodatie. Het zal ook eenvoudiger
zijn om politioneel toezicht te voorzien. Preventieve aanwezigheid stelt zowel de jongeren, de ouders
als de omwonenden gerust.
We zijn voorstander van de inrichting van een gemeenschappelijk jeugdlokaal. Hiermee doelen we
op een multifunctioneel lokaal, dat niet alleen dienst kan doen om samen te komen en te
vergaderen, maar ook om speelgoed en materiaal op te bergen. Dankzij deze extra huisvesting
kunnen jeugdraad en speelpleinwerking hun activiteiten in optimale omstandigheden organiseren.
Jeugdverenigingen kunnen elkaar beter leren kennen en gaan op die manier ook spontaan
samenwerken. Bovendien kunnen van op deze plaats bruggen worden geslagen met nietgeorganiseerde jongeren die voorlopig nog geen lid zijn van een jeugdbeweging.
Het skatepark is intussen ontmanteld en dient een nieuwe plaats te krijgen. We moeten verder op
zoek naar een geschikte locatie.
De speelpleinwerking in de zomer heeft jaarlijks heel wat studenten nodig. CD&V/lijst burgemeester
vindt dat de vrijwilligers van de speelpleinwerking eenzelfde financiële ondersteuning moeten krijgen
als de gemotiveerde jobstudenten die voor hun bijdrage aan de grabbelpaswerking een normaal
uurloon betaald krijgen.
We wensen ook de opvangmogelijkheden voor kleine kinderen in de zomervakantie, voor en na
sportkampen en voor en na grabbelpasactiviteiten uit te breiden. We willen ook nagaan of het niet
mogelijk is om vanuit een overkoepelend niveau nog beter samen te werken, zodat de medewerkers
ook flexibel kunnen worden ingezet. Opvang voor en na zou bij voorkeur van toepassing moeten zijn
voor alle activiteiten.

5. EEN MOBIELE GEMEENTE

5.1. Stand van zaken
De voorbije bestuursperiode zijn we er in geslaagd, al dan niet in samenhang met rioleringswerken,
enkele zeer belangrijke infrastructuurwerken uit te voeren, die de leefomgeving en de
verkeersveiligheid duidelijk ten goede zijn gekomen. De volgende werken springen in het oog:
•
•
•

•
•
•
•

De heraanleg van Dommel- en Warandestraat met gescheiden fietspaden en een
snelheidsbeperking tot 50 km/u.
De totale vernieuwing van de Kerkomgeving, met absolute voorrang voor wonen, stappen en
fietsen.
De grondige heraanleg van de Hoogstraat en de Stationsstraat, met een moeilijke afweging
tussen de belangen van de plaatselijke bewoners en handelaars en enerzijds de doorgaande
weggebruikers anderzijds.
De aanleg van een dolomietpad voor de zachte weggebruikers aan de Sint-Franciscusschool.
De aanleg van een halfverharding in de Molenstraat ten behoeve van fietsers en wandelaars.
De verbreding van een aantal straten in de Heide met grasdalstroken.
De heraanleg van de Potaardestraat.

Hoewel reeds heel lang beloofd, bleef de heraanleg van de N446 uit. We hebben daarvoor
voortdurend druk uitgeoefend op ministeriële kabinetten en administraties. De aanleg van nieuwe
gescheiden fietspaden langs deze weg, samen met de vernieuwing van de Durmebrug en de rotonde
aan de Kerkstraat zijn letterlijk levensnoodzakelijke ingrepen, die geen verder uitstel dulden.
Aan onze leerlingen werden jaarlijks verkeerslessen aangeboden, dankzij een sterke inzet van onze
politiemensen. Zij leren allen, van zeer klein tot groot, veilig fietsen. Zowel het kleuterfietsen als de
schoolroutekaart bewijzen hun dienst.
We hebben de bussen van De Lijn uit het centrum geweerd. De basismobiliteit van onze bewoners is
hierdoor niet in het gedrang gekomen, maar het wooncomfort en de verkeersveiligheid zijn er
duidelijk mee gebaat.
We hebben het netwerk van de Trage Wegen uitgebreid met onder meer de Pontravedijk en we
trachten het bestaande netwerk zo goed mogelijk te onderhouden. Dit laatste is niet altijd een succes
geweest, vooral als gevolg van de onderbenutting van de wegen.

5.2. Visie
Verkeersveiligheid vormt de voornaamste doelstelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het plan
zal worden geactualiseerd en aangepast aan nieuwe inzichten en ambities. De uitrol van het plan zal
worden opgevolgd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, die door de gemeenteraad wordt
samengesteld.
Tegelijk met de rioleringswerken in de Neerstraat, Sousbeekstraat en Groenselstraat, wordt het
rijgedeelte van deze straten volledige heraangelegd in asfalt. In de Neerstraat worden nieuwe
aanliggende fietspaden voorzien en nieuwe voetpaden in het woongedeelte. Langsheen de

Sousbeekstraat en de Groenselstraat worden fietssuggestiestroken aangelegd, om het landelijk
karakter van deze straten te bewaren en omdat er in deze regio alternatieve fietsroutes zijn.
De langverwachte nieuwe gescheiden fietspaden, tussen de Acacialaan en Dendermonde, moeten in
aanleg gaan, net als de rotonde aan het einde van de Kerkstraat. Tegelijk dient de Durmebrug te
worden vernieuwd met extra beveiliging voor de fietsers door middel van een fietsersbrug onder de
Durmebrug. Wij zullen voor dit project druk blijven uitoefenen op de administratie en de bevoegde
minister.
Samen met de rioleringswerken in de Nijverheidslaan, tussen Den Hert en Heimolen, zullen ook hier
veilige gescheiden fietspaden worden aangelegd.
De Kerstraat zal worden heraangelegd met brede, comfortabele voetpaden.
Na de aanleg van een rotonde op de N446, zullen we eindelijk de verkeerscirculatie in het centrum
definitief kunnen regelen, met bijzondere aandacht voor stappers en trappers.
We halen een oud idee van onder het stof en gaan voor een fiets- en stapverbinding, voorzien van
verlichting, parallel met de Stationsstraat en de Hoogstraat, tussen de Dommelstraat en de
Roosenberglaan. Nu het Vlaams Gewest zijn eerdere inzichten schijnt te willen wijzigen, zullen we
aandringen op een fiets- en voetgangerstunnel om de Roosenberglaan veilig te kruisen. Op die
manier kan iedereen, in het bijzonder de schoolkinderen, de dorpskern en de scholen veilig bereiken
en wordt meteen ook De Meermin veilig bereikbaar te voet of met de fiets.
Voor de fietsers voorzien we een veilige verbinding vanuit Sint-Anna naar de Durmebrug en verder
naar Sombeke via de Durmedijk, langs de vernieuwde brug.
We zullen opnieuw aandringen bij het Vlaams Gewest om de oversteek van de N70 aan de
Doornikstraat beter te beveiligen voor fietsers en voetgangers, net zoals voor het ontbrekend stuk
fietspad tussen de Patrijzenlaan en de E17.
Op de Heide wordt fietsen en wandelen steeds hachelijker. We gaan daar op zoek naar autovrije
comfortabele fiets- en wandelverbindingen of éénrichtingsverkeer in sommige straten.
Al deze ingrepen zouden ouders moeten overtuigen om de kinderen te voet of met de fiets naar
school te laten gaan. Op school zelf houden we de inspanningen rond verkeerslessen en fietsinitiatie
aan.
In hetzelfde opzet past de aanleg van een ruime parking op de hoek van de Hoogstraat en de
Roosenberglaan.
Wat snelheidsregimes betreft, willen we evolueren naar 50 km/ u voor alle landelijke wegen en 30
km/u voor alle woonwijken en schoolomgevingen.
We openen opnieuw gesprekken met De Lijn om zowel Sombeke als Sint-Anna beter te bedienen van
openbaar vervoer. Indien deze gesprekken niets opleveren, richten we zelf een gemeentelijke
busdienst op om de bestaande hiaten weg te werken. Een gemeentelijke shuttle-bus kan onze
inwoners aansluiting doen vinden op de bestaande lijnen. Op die manier realiseren we de ontsluiting
van Sombeke en Sint-Anna en verzekeren we dat onze inwoners ook richting Dendermonde kunnen
met het openbaar vervoer. De shuttle-bus kan ook het eigen grondgebied bedienen en volgens een
vast traject belangrijke aanknopingspunten in de gemeente met elkaar verbinden.

6. EEN ONDERNEMENDE GEMEENTE

6.1. Stand van zaken
Waasmunster kent een interessant middenstandslandschap. Op sommige plaatsen voelt men de
nabijheid van grotere steden en gemeenten, en voornamelijk grote winkelcomplexen, andere
plaatsen blijken daar immuun voor te zijn. Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan een
ondersteuning van de plaatselijke middenstand, maar voelt ook aan dat de werking van de markt
vaak een gegeven is dat aan haar controle ontsnapt. Niettemin blijven wij geloven in een bloeiend
ondernemerslandschap, ook in een kleine buitengemeente.
6.2. Visie
We willen ons engageren om vanuit de gemeente zowel startende als gevestigde ondernemers
maximaal te informeren of minstens door te verwijzen naar de juiste informatiebronnen. Onze
gemeentelijke administratie is best geplaatst om alle mogelijke premies en reglementen te bundelen
en op een geïntegreerde wijze aan de ondernemer toe te lichten.
De ambtenaar, die binnen de gemeentelijke administratie instaat voor de contacten met de
ondernemers, dient regelmatig overleg te plegen met Ondernemend Waasmunster als collectief
geheel en ook een aanspreekpunt te zijn voor iedere individuele ondernemer.
Dezelfde ambtenaar kan faciliterend optreden wanneer een startende of bestaande ondernemer een
vergunningsprocedure dient te doorlopen. Proactief adviseren en de procedure zo snel mogelijk
afronden, moeten dan de richtlijnen zijn.
We blijven onze lokale ondernemers als bevoorrechte partners beschouwen bij leveringen van
goederen of diensten aan de gemeente. Indien er voldoende aanbod bestaat binnen de gemeente,
wordt niet meer aanbesteed bij mogelijke leveranciers buiten de gemeente.
Ondernemers zijn tenslotte bijzonder kwetsbaar bij grote wegenwerken. De opdracht van de
gemeente is dan veelvuldig : faciliteren om de continuïteit van de onderneming te garanderen,
adviseren om maximaal gebruik te kunnen maken van bestaande premiestelsels en vooral
communiceren om de ondernemer toe te laten in te spelen op de reële vordering van de werken.

7. EEN GROENE GEMEENTE

7.1. Stand van zaken
In uitvoering van het gemeentelijke structuurplan, worden via ruimtelijke uitvoeringsplannen
zonevreemde woningen en bedrijven geregulariseerd en aan de eigenaars de nodige rechtszekerheid
verschaft. Hetzelfde geldt voor de zonevreemde sportaccommodaties, in de mate dat deze
verzoenbaar waren met de onmiddellijke omgeving. Het BPA Stationsbuurt is in herziening, net zoals
het gebied ten zuiden van de Hoogstraat, met het oog op de regularisatie van de vrijetijdsactiviteiten
in dat gebied. De realisatie van de Desso-site loopt volop, waardoor een brownfield wordt vervangen
door een zone voor laagdynamische bedrijvigheid en wonen.

Er werden de jongste jaren zware inspanningen geleverd om de onmiddellijke woonomgeving een
verzorgd en proper karakter te geven. Met de inzet van nieuwe machines, het eigen personeel en
twee maatwerkbedrijven worden straten, pleinen, wandel- en fietspaden en kerkhoven op een
ecologisch verantwoorde manier verzorgd en onderhouden.
Sluikstorters worden zo snel als mogelijk opgespoord en gesanctioneerd. De sluikstorten worden
opgeruimd. De jaarlijkse zwerfvuilactie wordt door de gemeente ondersteund.
Samen met Natuurpunt waken we over een correct gebruik van speel- en natuurgebied De Vaag. We
nemen het onderhoud van een aantal speelbossen voor onze rekening en ondersteunen het project
“Beerkaaihuisje” in het Groot Broek.
Bij nieuwbouwprojecten zien we toe op maximaal herbruik van regenwater of infiltratie op eigen
terrein.
De overblijvende landbouwers in onze gemeente worden door ons verder ondersteund. De
landbouwraad werd nieuw leven ingeblazen en werd onze permanente gesprekspartner bij alle
relevante beleidsbeslissingen.
De jongste jaren is de klimaatproblematiek terecht ook binnen de gemeente een belangrijk item
geworden. Samen met andere gemeenten hebben we een belangrijk engagement aangegaan door
het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant.
Met deze convenant engageren die gemeentes zich om de CO2-uitstoot te verminderen, met
minstens 20 procent tegen 2020. Dit convenant is geen vrijblijvende verklaring, er wordt streng
toegezien op de realisatie.
Om het gemeentebestuur hierin te ondersteunen, werd onder impuls van “Transitie Waasmunster”
de Klimaatgroep opgericht, een groep vrijwilligers die mee hun schouder willen zetten onder de
gemeentelijke milieudoelstellingen.
Samen met de gemeente en Interwaas werd een klimaatplan opgesteld, waarin concrete acties
werden opgenomen na consultatie van de bevolking tijdens twee druk bijgewoonde “klimaatcafés”.
Om de bevolking rond deze problematiek te sensibiliseren, werden intussen al wat concrete
inspanningen geleverd: infoavonden, klimaatbeurs, groepsaankopen, klimaatwijken, repair cafés,…
De gemeente zelf leverde ook een aantal inspanningen. We kochten een elektrische wagen en
voorzagen onze gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen waar dat mogelijk is. We stimuleren
fietsverkeer naar het werk en zoeken naar duurzame energiebronnen voor nieuwe infrastructuur.

7.2. Visie

7.2.1. Ruimtelijke ordening
De ruimte in een gemeente is een schaars goed. We moeten er, in het belang van de toekomst,
zuinig mee omspringen. De gemeente moet zorgen voor voldoende ruimte om betaalbaar te wonen,
te werken, te ondernemen, te zorgen, te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de
toekomst.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet verder worden uitgevoerd, door de omzetting in
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het moet ook systematisch worden geëvalueerd en bijgestuurd, als
een dynamisch gegeven, dat moet meegroeien met nieuwe inzichten en beleidsopties en dit na
regelmatig overleg met de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).
De ruimtelijke uitvoeringsplannen die thans in opmaak zijn en de nieuwe die zullen worden
opgemaakt, dienen veel sneller te worden afgewerkt. De RUP’s “herziening BPA Stationsbuurt” en de
ordening van het gebied “Kloosterbroek” ten zuiden van de Hoogstraat zijn nu echt wel aan
voltooiing toe. Het eerste RUP dient onder meer bouwplannen van woonprojecten mogelijk te
maken, het eerste RUP heeft een zeer divers opzet : regulariseren van buitensporten, creëren van
nieuwe parkeermogelijkheden en het ruimtelijk mogelijk maken van een nieuwe fietsverbinding ten
zuiden van de Hoogstraat.
Hetzelfde mag immers worden gesteld van het RUP zonevreemde buitensporten en zonevreemde
bedrijven. De afwerking hiervan duurt al te lang en brengt de betrokkenen in onzekerheid.
Een ander interessant instrument, dat tot nu te weinig wordt gebruikt, is de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening. Deze kan onder meer worden gebruikt om een afdwingbare
regeling op te leggen voor meergezinswoningen in het woonparkgebied, de bepaling van de
maximaal bebouwbare oppervlakte, de maximale ontbossingsnorm enz.
Bij de realisatie van nieuwe woonomgevingen zal grote aandacht worden besteed aan voldoende
speel- en natuurelementen en zal het autoverkeer en -gebruik ontmoedigd worden ten gunste van
fietsers en voetgangers. Ondoorlaatbare bodemverhardingen moeten zoveel mogelijk worden
vermeden. Nieuwe woonprojecten dienen ook voorwaarden te worden opgelegd inzake
duurzaamheid.

7.2.2. Milieu en natuur
Onze inspanningen inzake ecologisch verantwoord onderhoud van het openbaar domein dienen we
onverminderd verder te zetten, net als onze strijd tegen sluikstorten.
Omdat bos, groen en natuur zo belangrijk zijn voor ons welzijn, zullen we ons eigen gemeentelijk
natuur- en bosareaal nog trachten uit te breiden door bijkomende verwervingen of minstens door
nog meer bossen en natuurgebieden toegankelijk te maken voor het publiek. De bestaande trage
wegen door deze gebieden moeten we goed onderhouden.
Het kerkhof van het centrum zal worden vergroend. Aanliggend bij de nieuwe gemeenteschool zal
een groene natuurlijke speelzone worden aangelegd. Voor deze en andere soortgelijke projecten
zullen we dankbaar gebruik blijven maken van de deskundige diensten van het Regionaal Landschap
Schelde-Durme.
De volgende jaren zal de uitrol van het Sigmaplan volop in uitrol zijn in Sombeke. Door de
ontpoldering van het Grootbroek zal een reusachtig en merkwaardig natuurgebied gecreëerd
worden. We zullen voluit de kansen moeten grijpen om van dit natuurgebied de vruchten te plukken.
Samen met de beheerder zullen afspraken moeten worden gemaakt inzake toezicht en de
organisatie van geleide wandelingen. Het Beerkaaihuisje en zijn directe omgeving zullen een
uitstekende uitvalsbasis zijn om het gebied te verkennen.

We hebben grote moeite met de plannen tot ontpoldering van Potpolder I (tussen de spoorwegdijk
en de Durmebrug). We hebben het gevoel dat onze gemeente meer dan haar deel heeft geleverd in
de Vlaamse projecten tegen wateroverlast. De al dan niet renovatie van Potpolder IV (Ten Ryen),
waar CD&V/lijst burgemeester zich tegen verzet, zal mede bepalen welke houding dient te worden
aangenomen voor Potpolder I.
Een ander belangrijk aandachtspunt blijft de plaatsing van de geluidsschermen langsheen de E17. We
hebben met teleurstelling kennis genomen van de mededeling van het Vlaams Gewest dat deze
schermen niet vroeger dan 2021 zullen worden geplaatst. Indien we hierop nog enige invloed kunnen
uitoefenen, zullen we dat niet nalaten. Iedere dag met de huidige geluidshinder is er één teveel.
We doen gestaag verder met de vernieuwing van oude rioleringen en met de afkoppeling van
oppervlaktewater. In een volgende fase Neerstraat, Sousbeekstraat en Groenselstraat en daarna,
afhankelijk van de planning van het Vlaams Gewest, Kerkstraat, Wareslagedreef en Nijverheidslaan.

7.2.3. Landbouw
Onze landbouwers kreunen onder een gebrek aan ruimte en rechtszekerheid. Vooral het Sigmaplan
schijnt hen steeds verder terug te dringen. Zij hebben nood aan de gemeente als partner om er over
te waken dat het beschikbare landbouwareaal voldoende groot blijft om hun bedrijven leefbaar te
houden. De verkoop van gemeentelijke eigendommen gelegen in agrarisch gebied, dienen terecht te
komen bij onze eigen landbouwers, indien zij daarin geïnteresseerd zijn. Stedenbouwkundige
aanvragen die vreemd zijn aan landbouw binnen de agrarische gebieden, dienen met
terughoudendheid te worden behandeld.
We zien ons verplicht te zorgen voor voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het
beleid en voor correcte informatie, waarbij de landbouwraad als adviesorgaan een cruciale rol kan
spelen. Wanneer beleidsbeslissingen op til zijn met enig impact op land- of tuinbouw, dient
systematisch te worden teruggekoppeld naar de landbouwraad.
Tenslotte kan de gemeente de land- en tuinbouw ondersteunen en het imago van de sector
bevorderen, door het promoten van hoeve- en streekproducten, door hoevetoerisme en
hoevebezoeken en door meer aandacht te schenken aan natuur- en landbouweducatie in ons
onderwijs.
Gezonde en goed onderhouden waterlopen en bermen zijn van groot belang voor natuur en
landbouw. De systematiek van het onderhoud van de bermen en waterlopen zal samen met de
gemeentelijke technische dienst en de polderbesturen worden geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd. De strijd tegen het sluikstorten zal verder worden opgevoerd, in het belang van mens en
dier.
We erkennen de rol die de landbouwers kunnen spelen in het behoud, onderhoud en herstel van
belangrijke natuur- en landschapselementen. We zoeken samen met hen naar
samenwerkingsverbanden voor het onderhoud en herstel van deze elementen mits een billijke
vergoeding.

7.2.4. Klimaat
We willen ons gemeentelijk klimaatplan concreet realiseren. Samen met de Klimaatgroep hebben we
10 speerpunten geselecteerd.
1. De promotie van dak- en muurisolatie en betere beglazing via informatie en een
premiestelsel. Bijzondere aandacht gaat naar oude sociale huurwoningen.
2. Uitvoeren van een thermografische energiescan in samenspraak met Eandis.
3. Het heropstarten en blijvend activeren van de klimaatwijken.
4. Sensibiliseren en communiceren rond ecologisch leven.(herbruikbare luiers, koken met
overschotjes, mijden van plastic,…)
5. Promotie van de plaatsing van windturbines, bij voorkeur als partner en samen met de
plaatselijke bevolking
6. Plaatsen van zonnepanelen op nieuwe en bestaande daken. Zowel bij de bewoners als
binnen het eigen patrimonium.
7. Aanleg van de fiets- en stapverbinding parallel met de Hoogstraat.
8. Plaatsing van een overdekte fietsenstalling aan de E17.
9. Verder aandringen bij de Vlaamse Waterweg op de aanleg van fietsverbindingen over de
Durme, met het oog op schoolverkeer richting Hamme en werkverkeer richting Lokeren en
Zele.
10. Elektrische voertuigen voor de gemeentelijke diensten en organiseren van autodelen.
Op deze manier moeten wij als gemeente een nuttige en significante bijdrage kunnen leveren in de
strijd tegen de klimaatopwarming en de milieuvervuiling, zodat we in 2020 met Waasmunster ons
doel hebben bereikt, met name 20 % minder CO2-uitstoot.

8. EEN ONDERWIJZENDE GEMEENTE

8.1. STAND VAN ZAKEN
Het onderwijslandschap in Waasmunster bestaat uit verschillende netten, die zowel kleuter- als lager
onderwijs aanbieden. Daarnaast heeft onze gemeente een groot aanbod in het Deeltijds
Kunstonderwijs. De voorbije legislatuur werd de gemeentelijke basisschool in het centrum
omgedoopt tot “De Wonderboom” en voorzien van een prachtige nieuwbouw.

8.2. VISIE

8.2.1. GEMEENTELIJK ONDERWIJS
CD&V/lijst burgemeester vindt het pluralisme in het Waasmunsterse onderwijslandschap een goede
zaak. Iedereen vindt in de basisopvoeding van zijn of haar kind een opvoedingsproject in
overeenstemming met het persoonlijke ideeëngoed. Deze rijke keuze kan CD&V/lijst burgemeester
enkel toejuichen. De partij verbindt er zich dan ook toe om deze differentiatie verder te
ondersteunen, zolang deze vraag bij de bevolking actueel blijft. We zullen dan ook de nodige
initiatieven nemen om de verschillende koepels tot blijvende constructieve communicatie aan te
zetten. Netoverstijgende initiatieven zullen verder door het gemeentebestuur ondersteund worden.

We denken dan aan gezamenlijke schoolvoorstellingen, gebruik van de gemeentelijke infrastructuur,
financiële ondersteuning,…
Daarnaast zal CD&V/lijst burgemeester de dagelijkse werking van de eigen gemeentelijke scholen
verder financieel en materieel ondersteunen, binnen de normale krijtlijnen van het basisonderwijs en
zonder het evenwicht tussen de verschillende netten al te zeer te verstoren. We gaan ook grondig
nagaan of een nog nauwere samenwerking tussen de beide gemeentescholen kan resulteren in meer
beschikbare lesuren, zodat de extra lestijden, gefinancierd door het gemeentebestuur, op een
aanvaardbaar peil kunnen worden gebracht.
Binnen de eigen schoolmuren schuift CD&V/lijst burgemeester gezondheidseducatie naar voor als
belangrijk thema, onder meer door regelmatige controle op de schoolmaaltijden en aandacht voor
fruitdagen op school.

8.2.2. O.O.G.
CD&V/lijst burgemeester wil verder werk maken van een gezond overleg en een prettige
samenwerking binnen het Overleg Onderwijs Gemeente. De correcte toepassing van de wetgeving
op de sociale voordelen en de reikwijdte van de flankerende maatregelen zullen hoog op de agenda
van dit overleg staan.
Op het vlak van de sociale voordelen, zullen onder meer alle leerlingen van de gemeente aan gelijke
voorwaarden blijvend gebruik kunnen maken van de ochtend- en avondopvang en van het
middagtoezicht, van de gemeentelijke infrastructuur en van het schoolzwemmen.
Het flankerend onderwijsbeleid werd in het leven geroepen om meer gelijke onderwijskansen te
bieden. In kleinere gemeenten, zoals Waasmunster, zal het flankerend beleid zich vooral toespitsen
op cultuur en sportbeleving, op milieueducatie, mobiliteit, veilige schoolomgevingen,…
Het nieuwe O.O.G. zal hieromtrent een beleidsplan moeten ontwikkelen, dat voortdurend zal
worden getoetst aan de financiële mogelijkheden van de gemeente.

8.2.3. Kunstonderwijs
Kunstonderwijs in al zijn vormen, zorgt voor een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van talent.
Vandaar dat iedereen de kans moet krijgen om hieraan deel te nemen. CD&V/lijst burgemeester
verbindt er zich toe om initiatieven te nemen waarbij elke mogelijke doelgroep wordt bereikt
(ouderen, jongeren, jonge gezinnen, kansarmen,…)
In de volgende legislatuur vormt de infrastructuur en het pedagogisch comfort van de gemeentelijke
academies een grote uitdaging, waar CD&V/lijst burgemeester zich achter wil scharen. Er dringt zich
een uitbreiding van de beschikbare infrastructuur op, die zal worden gerealiseerd in de vorm van een
nieuw gebouw op de huidige site in de Kerkstraat en die aan alle noden van het moderne
kunstonderwijs moet voldoen.
Ook het lokaal filiaal van de academie “Ter Beuken” zal zijn huisvesting vinden op de nieuwe
onderwijscampus in het centrum, waar De Wonderboom in 2018 uiterst succesvol de deuren heeft
geopend.

8.2.4. Lokale kinderopvang
Lokale initiatieven inzake kinderopvang zorgen er niet enkel voor dat de kinderen elkaar ontmoeten
en leren kennen, ze leren de jonge inwoners van onze gemeente ook vaardigheden en kennis aan. Zij
zijn daarenboven een ontmoetingsplaats voor velen.
Onze gemeente moet zorgen voor voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Er dient
daarbij nog meer aandacht besteed aan de link met andere vrijetijdsactiviteiten, om tot een synergie
met de kinderopvang te komen. Wanneer scholen op dit vlak willen samenwerken, zal de gemeente
een faciliterende rol spelen.
Op deze wijze geeft de gemeente aan de ouders de kans om gezin, zorg en werk beter te combineren
en zich verder (al dan niet professioneel) te ontplooien. Dit kan de lokale gemeenschap enkel ten
goede komen. De kinderen zelf leren er bovendien met elkaar spelen en omgaan. Ze leren dat niet
alles kan en mag en dat zij deel uitmaken van een grotere gemeenschap. Het is goed voor de
toekomst van een gemeente dat kinderen dit zo dicht mogelijk bij huis kunnen ervaren.
We gaan in de eerste plaats private initiatieven ondersteunen en met elkaar in overleg brengen
binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang. De bestaande voor- en naschoolse opvang zal verder
worden ontwikkeld en ondersteund. Het “Speelnest”, de gemeentelijke kinderopvang in de
vakantieperiodes, zal zo nodig nog worden geoptimaliseerd. De kostprijs van deze opvang moet
steeds worden bepaald in verhouding tot de financiële mogelijkheden van de ouders.
CD&V/lijst burgemeester wil het idee niet loslaten om de gemeentelijke kinderopvang te organiseren
op één centrale plaats binnen de gemeente. Indien dit opzet binnen een redelijk budgettair kader
kan worden gerealiseerd, zal daar resoluut voor gekozen worden.

9. EEN GEMEENTE MET VOLDOENDE EN BETAALBARE WONINGEN

9.1. Stand van zaken
Wonen in Waasmunster is in vele opzichten een complex thema. Er is een ruim aanbod aan sociale
huisvesting en er zijn drie performante sociale huisvestingsmaatschappijen op ons grondgebied
actief. Samen met hen wordt het bindend sociaal objectief aan sociale woningen gehaald. Wie buiten
het bereik van de sociale huisvesting valt, is vaak verplicht om andere oorden op te zoeken. Onze
demografie toont een vertrek van jonge mensen en een terugkeer van senioren. Het gebrek aan
betaalbare huisvesting is daar ongetwijfeld een belangrijke factor in.

9.2. Visie
De goede samenwerking met de drie huisvestingsmaatschappijen dient te worden gecontinueerd.
Het bindend sociaal objectief kan voor onze gemeente geen probleem vormen. Met de
maatschappijen dient zeer nauw te worden overlegd over nieuwe projecten. Grote concentraties van
dezelfde woonvormen zijn immers geen meerwaarde voor een kleine lokale gemeenschap. Het
gemeentebestuur kent het grondgebied en heeft een globaal beeld over de gemeente. Zij dient haar

visie tijdig en onderbouwd over te maken aan de huisvestingsmaatschappijen, zodat deze er hun
beleid kunnen op afstemmen.
Private huisvesting wordt geregeld door de markt. De wet van vraag en aanbod bepaalt de prijs van
woningen en gronden. Het is voor een gemeentebestuur onmogelijk om daarop in te grijpen.
Wanneer we grip hebben op de indeling van bouwkavels, trachten we deze op een betaalbare
oppervlakte te houden.
De bouwgronden die de gemeente zelf in eigendom heeft, vormen wel een instrument om de markt
te corrigeren. Net daarom maken we de site Hoogendonck aan de Nijverheidslaan vrij. We kunnen op
deze plaats tot 50 betaalbare bouwgronden aanbieden, met voorrang voor onze eigen jonge
gezinnen. De vraagprijs hebben we hier zelf in de hand.

10. FINANCIEN EN FISCALITEIT

10.1. STAND VAN ZAKEN

10.1.1. FINANCIEN
De gemeente Waasmunster bevindt zich in veilige financiële wateren. Wie de relevante financiële
documenten kent, weet dat er de eerste jaren van de nieuwe beleidscyclus geen problemen te
verwachten zijn. Voorwaarde is uiteraard dat hogere overheden geen maatregelen nemen die een
direct impact hebben op de lokale gemeentekas. Indien we mogen uitgaan van een status quo,
bijvoorbeeld wat het gemeentefonds betreft, dringen zich geen onaangename maatregelen op.
Nochtans werden in de financiële meerjarenplanning aanzienlijke investeringen voorzien. De bouw
van het nieuwe vrijetijdscomplex en de onverminderde inspanningen op het vlak van rioleringen
brengen voor de gemeente een substantiële financiële inspanning mee. Niettemin tonen de
parameters voor de komende jaren (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) een
geruststellende opwaartse trend.

10.1.2. FISCALITEIT
Partijen hebben de gewoonte om de kiezer net voor de verkiezingen de fiscale hemel op aarde te
beloven. Ook CD&V-Waasmunster beloofde de voorbije gemeenteraadsverkiezingen om de fiscale
druk zo laag mogelijk te zullen houden en in geen geval de gemeentelijke fiscaliteit te verzwaren. Bij
de aanvang van de legislatuur werden een aantal herschikkingen doorgevoerd in de fiscaliteit van
onze gemeente. Er werd een belasting ingevoerd op de rechtspersonen en een aantal tarieven
werden aangepast aan de inflatie, volgens de berekeningen die hiertoe al in de vorige
bestuursperiode worden gemaakt. Halfweg de legislatuur is de huidige bestuursmeerderheid er in
geslaagd om de belangrijkste vorm van belasting, meer bepaald de aanvullende personenbelasting,
drastisch te verlagen. Waar deze belasting al vele jaren op 8 % zat, kon zij worden teruggebracht tot
7,4 %, het Vlaams gemiddelde. Een historische maatregel, die de reële uitvoering vormde van de
gedane verkiezingsbeloftes. Door al deze maatregelen, maakt Waasmunster niet langer deel uit van
de kopgroep, op het vlak van de fiscale druk.

10.2. VISIE

10.2.1. FINANCIEN
De komende bestuursperiode moet blijvend zorg worden gedragen voor de gemeentekas. De
inspanningen van de voorbije jaren mogen niet teniet worden gedaan, door de teugels te gaan
vieren. De nieuwe beleidsinstrumenten die zich aandienen, in uitvoering van het decreet lokaal
bestuur, zullen het beleid toelaten om stelselmatig de financiële toestand van de gemeente te
analyseren. Er wordt terecht ook aangekondigd dat de leesbaarheid van de financiële documenten
zal worden verbeterd. Gemeenteraadsleden zullen hierdoor de mogelijkheid krijgen om minstens
drie maal per jaar de reële toestand van de gemeentefinanciën te meten en in overleg met de
financieel deskundigen te analyseren. Dit moet toelaten om de bekende parameters
(autofinancieringsmarge en resultaat op kasbasis) voortdurend te bewaken en op het gewenste
niveau te houden.

10.2.2. FISCALITEIT
Zoals hierboven (10.1.2.) geschetst, is een engagement van CD&V-Lijst van de Burgemeester in
verband met de lokale fiscaliteit geen dode letter nadien, maar wordt dit ook uitgevoerd. Het is
bijzonder moeilijk voor de komende bestuursperiode nu alvast te bepalen welke de evolutie van de
gemeentefinanciën zal zijn. Heel wat onzekere factoren (index, inflatie, interest,…) spelen een rol,
zeker in acht genomen het feit dat de personeelskost voor de gemeente veruit de zwaarste last
vormt. Wie beweert nu al in staat te zijn de toestand van de gemeentefinanciën tegen 2024 te
voorspellen, maakt de kiezer iets wijs. Een concreet engagement in verband met de lokale fiscaliteit
is dan ook zeer moeilijk te verwoorden.
Vanuit hypotheses werken is wel mogelijk. Vandaar volgend duidelijk engagement van CD&V-Lijst
van de Burgemeester. Indien de evolutie van het financieel meerjarenplan duidelijk en zonder twijfel
toelaat te besluiten dat de fiscale druk nog kan dalen, dan dient deze maatregel ook te worden
genomen. Het kan niet zo zijn dat onze gemeente systematisch financiële overschotten moet
wegboeken, terwijl de fiscale druk op bepaalde domeinen boven het Vlaams gemiddelde blijft. Een
reductie van de fiscale druk dient op dat moment ernstig in overweging te worden genomen. De
keuze van belasting of retributie om deze ingreep te doen, dient zeer omzichtig te worden gedaan.
Na de aanvullende personenbelasting, komen de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de
belasting op de rechtspersonen en de algemene gemeentebelasting in het vizier. Een gerichte of
gespreide aanpak dient uiteraard in grondig overleg met de coalitiepartner te worden genomen,
zodat de maatregelen kunnen rekenen op een ruim draagvlak binnen de gemeente.
Los van voornoemde hypothese, engageert CD&V-Lijst van de Burgemeester zich om de
gemeentelijke fiscaliteit beter af te stemmen op de verschillende vormen van gezinssamenstelling.
Een forfaitaire belasting die aan ieder gezin wordt opgelegd, zonder oog te hebben voor de concrete
samenstelling van dat gezin, dient in de toekomst te worden vermeden. Diversifiëren moet mogelijk
zijn. Een en ander dient uiteraard wel haalbaar te zijn op administratief vlak. Er dient te worden
gezocht naar een creatieve manier om enerzijds de fiscaliteit beter af te stemmen op de realiteit en
anderzijds de werklast die dit meebrengt voor de betrokken diensten te blijven beheersen.

11. PERSONEELSBELEID

11.1. STAND VAN ZAKEN
De voorbije bestuursperiode was bijzonder ingrijpend op het vlak van personeelsbeleid. De eerder
vlakke formatie uit het verleden werd stilaan omgevormd naar een licht pyramidale structuur, die
rust op 4 clusters. Een managementteam werd in werking gesteld, sedert kort in samenwerking met
het OCMW en binnen iedere cluster wordt clusteroverleg aangemoedigd. De top van de
administratie werd succesvol herschikt, in uitvoering van het decreet lokaal bestuur, en een aantal
logische aanpassingen werden doorgevoerd in het organogram. Er wordt goed samengewerkt met de
syndicale organisaties, met een goede verstandhouding en sociale stabiele situatie als gevolg. De
inschakeling van het overblijvend OCMW-personeel (na de overname van de ouderenvoorzieningen)
werd voorbereid en kan worden uitgerold van zodra dat nodig is.

11.2. VISIE
CD&V/lijst van de Burgemeester wil verder bouwen op de bestaande personeelsformatie. Grote
aanpassingen dienen zich op korte of middellange termijn niet aan, het bestaande organogram laat
ons toe de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. De opstart van een nieuw
vrijetijdscomplex en de bouw van een nieuw administratief centrum vereisen wellicht nog enkele
aanpassingen, om het geheel functioneel te maken.
Binnen het personeelskorps worden nog heel wat mensen verloond aan bijzonder lage voorwaarden.
Wij willen bekijken of er budgettaire ruimte is om deze voorwaarden te verbeteren.
Een en ander dient voortdurend te worden afgetoetst met de syndicale vertegenwoordiging. Wij
willen het huidige gunstige sociale klimaat behouden en in samenspraak zoeken naar optimalisaties,
die zowel het belang van het bestuur als dat van het personeel dienen.

12. INFORMATIE

12.1. STAND VAN ZAKEN
Iedereen heeft kunnen merken dat Waasmunster zich de voorbije jaren heeft ingeschreven in een
eigentijdse informatiestroom en deze ook dag na dag efficiënt tracht te beheren. Er werd werk
gemaakt van een nieuwe huisstijl, die intussen door de bevolking wordt herkend en gesmaakt. De
webstek van de gemeente werd omgevormd naar een eigentijds, interactief platform, dat zeer intens
wordt geraadpleegd. Het gemeentelijk informatieblad werd omgevormd naar een maandelijks
infoblad “De Vierschaar” genoemd, met een nieuwe look en een moderne redactielijn. Op cruciale
plaatsen in de gemeente werden LED-borden geplaatst, waarvan gretig gebruik wordt gemaakt voor
de aankondiging van allerlei gemeentelijke en niet-gemeentelijke activiteiten. Tenslotte heeft de
gemeente ook de weg gevonden naar de sociale media, met onder meer een zeer actief Facebookaccount.

12.2. VISIE
De modernisering van het informatiebeleid was zodanig ingrijpend, dat er nu nood is aan een zekere
stabiliteit. Nieuwe communicatiemiddelen dienen er niet te worden gezocht, de bestaande dienen
verder te worden geëxploiteerd. De betrokkenheid van het middenveld bij sommige media dient
terug te worden vergroot. Er moet worden nagegaan hoe dit kan worden gerealiseerd, zonder
afbreuk te doen aan de geleverde kwaliteit. Op het vlak van communicatie bij rampen, dient het BEALERT platform verder te worden uitgebouwd. Indien zich nieuwe communicatiemiddelen
aandienen, zullen we nagaan of deze door de gemeente op efficiënte wijze kunnen worden ingezet.

