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Inleiding
PLUS Wuustwezel is een brede progressieve partij, ontstaan in 2006 uit het samengaan van SP.a,
Groen!, Spirit en ZP, omdat een groep mensen vond dat we links, groen en progressief Wuustwezel
een sterke stem moesten geven in de gemeenteraad om zo te kunnen wegen op het wel érg
eenzijdig christen-democratisch beleid.
PLUS staat voor: Progressieve, Lokale, Unieke Samenwerking.
PLUS trekt met zeer gemotiveerde kandidaten naar de verkiezingen. Ze hebben een ruime ervaring in
het studenten- en beroepsleven, en zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven van Wuustwezel.
Wij zijn van mening dat het anders kan. Het mag iets meer zijn, het mag ambitieuzer. Het beleid mag
gerust wat verder gaan dan datgene wat er nu van bovenaf wordt voorgeschreven. PLUS staat dan
ook voor andere, realistische keuzes.
Ons programma kent 4 speerpunten:
-

Ruimte voor de jeugd
Betaalbaar en duurzaam wonen
Mobiliteit
Open en eigentijds beleid

We hebben zeker niet de pretentie dat ons programma volledig en allesomvattend is. Wel verwoordt
het de zaken die voor u en voor ons op gemeentelijk niveau van belang zijn. Uiteraard zullen zich in
de toekomst andere belangrijke vraagstukken en thema’s aandienen, die wij met verstand van zaken
en op een constructieve manier zullen benaderen.

PLUS stelt een goede samenwerking centraal, met twee basisprincipes
Samen verder werken!
Ten eerste wil PLUS dat er op alle gebieden een betere samenwerking komt tussen het
gemeentebestuur en de diverse groepen van de bevolking. Via gedegen overleg moet iedereen
zinvolle voorstellen kunnen doen bij de planning en realisatie van elk project. We willen zo goed
mogelijk samenwerken met andere partijen. We bouwen voort op bestaande ideeën en goede
tradities. En waar nodig lanceren we nieuwe voorstellen.
Het mag iets meer zijn!
PLUS is van mening dat het gerust wat meer mag zijn! Dan denken we aan de te kleine sporthallen in
Loenhout en Sterbos, aan het weinig ambitieuze energiebeleid van de gemeente, aan de
toegankelijkheid van onze gemeentelijke diensten, de staat van onze fietspaden, het aantal sociale
verkavelingen, een aangepast parkeerbeleid in Wuustwezel centrum…
PLUS wil kwaliteitsvolle en duurzame resultaten op alle gebieden, met zo weinig mogelijk sociale en
ecologische schade. Wij willen dat vandaag voldoende aan het Wuustwezel van morgen wordt
gedacht, zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een nog mooiere gemeente.
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Milieu, ruimte en wonen in Wuustwezel
Betaalbaar wonen
Wonen in Wuustwezel wordt steeds duurder. De gemeente moet alle middelen inzetten om die
trend te keren. Dat kan door te zorgen voor voldoende betaalbare bouwgronden, door sociale
verkavelingen te realiseren en door voldoende sociale huurwoningen ter beschikking te stellen. PLUS
wil dat alle inwoners en hun (klein)kinderen in de toekomst in Wuustwezel kunnen blijven wonen.
Inwoners van Wuustwezel moeten dan ook maximale voorrang krijgen in nieuwe verkavelingen.
PLUS pleit voor een vast percentage van 20% sociale woningen in elke nieuwe verkaveling!

Energiezuinig wonen
Iedereen ziet inmiddels in hoe belangrijk het is om zuinig met energie om te gaan. Zowel het milieu
als de portemonnee worden daar beter van. Bij het afleveren van een bouwvergunning en tijdens de
bouwwerken moet de gemeente de bouwheer advies en ondersteuning geven om zo energiezuinig
mogelijk te bouwen. De gemeente dient hiertoe informatie en advies op maat aan te bieden via een
centraal energieloket, voor nieuwbouwwoningen maar ook voor renovaties.
Zelf moet de gemeente een voorbeeld zijn op vlak van energieverbruik. PLUS vindt dat de gemeente
nog extra kan bezuinigen op het energieverbruik door al haar gebouwen goed te isoleren en waar
nodig het licht uit te doen – denk maar aan alle schijnwerpers op haar gebouwen. Verder vindt PLUS
dat de gemeentelijke gebouwen in de toekomst moeten worden gebouwd volgens de
passiefstandaard.

Een ambitieus energiebeleid
PLUS vindt dat de gemeente acties moet ondernemen om op haar grondgebied zo veel mogelijk
duurzame energie op te wekken. Naast het subsidiëren van individuele initiatieven – denk aan
warmtepompen en extra isolatie – dient de gemeente ook zelf het goede voorbeeld te geven. De
gemeente moet ook actiever de mogelijkheden onderzoeken ten aanzien van hernieuwbare
energiebronnen. PLUS denkt dan in het bijzonder aan (kleine) windmolens. Zo kunnen wij ons
steentje bijdragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, het milieu te sparen en deels
in onze eigen energiebehoefte te voorzien.

Een verkeersveilig Wuustwezel
PLUS ijvert voor meer veilige fietspaden, zowel in de dorpskernen als langs de verbindingswegen
tussen onze buurgemeenten. Er is de afgelopen zes jaar weliswaar een inhaalbeweging geweest,
maar voor PLUS mag het wederom ‘iets meer’ zijn. Een fietspad tussen Wuustwezel en Gooreind, en
een fietspad tot Berkenbeek zijn absolute topprioriteiten! Ook het onderhoud van de huidige
fietspaden kan beter: al te vaak worden goede fietspaden verknoeid door nutsbedrijven. Meer
toezicht hierop is noodzakelijk.
Tegelijk moeten er meer kleine voet- en fietspaden komen tussen de verschillende wijken, zodat
fietsers en voetgangers vlotter en veiliger naar buren, vrienden, winkels enz. kunnen zonder meteen
in de auto te stappen.
Er moeten ook meer maatregelen genomen worden ter bescherming van de zwakkere weggebruiker,
bijvoorbeeld door vrachtwagenchauffeurs aan te moedigen om hun trucks ’s nachts buiten de
dorpskernen/woonwijken te parkeren.
PLUS VERKIEZINGSPROGRAMMA
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Ook dient de gemeente een oplossing te zoeken voor het parkeerprobleem in Wuustwezel-Centrum.
PLUS wil in overleg met de winkeliers streven naar een oplossing. Een reële optie is daarbij het
invoeren van een ‘blauwe zone’, voor gelimiteerde parkeertijd dus.

Meer trein en bus
Met het station in Brecht is Antwerpen een stuk dichterbij gekomen voor de mensen van
Wuustwezel. PLUS hecht echter veel belang aan een rechtstreekse busverbinding tussen Wuustwezel
en het station in Brecht. Het is in onze ogen absurd dat het de inwoners van de gemeente nu 40
minuten kost om het station van Brecht bereiken – een traject van vijf, zes kilometer!

Een proper Wuustwezel
Het invoeren van ons principe ‘de vervuiler betaalt’ en het openstellen van een tweede
containerpark zijn mooie realisaties. Wel merken we dat sluikstorten meer voorkomt. Om dergelijke
overtredingen tot een minimum terug te dringen wil PLUS de bevolking op een sympathieke en
adequate manier bewust maken van het belang van een propere gemeente.

Landbouw en natuur: samen zoveel beter!
Wuustwezel is een groene en landelijke gemeente en dat moet zo blijven ook! De landbouw bekleedt
een belangrijke plaats in onze gemeente en het spreekt dan ook voor zich dat er plaats blijft voor
leefbare en duurzame landbouwbedrijven. PLUS is er van overtuigd dat landbouw en natuur hand in
hand kunnen gaan. Geregeld formeel en informeel overleg en stimulerende maatregelen kunnen
hiervoor zorgen. Zo kan de gemeente beheersovereenkomsten extra onder de aandacht brengen en,
waar mogelijk, bijkomende steun verlenen.
De gemeente moet een actief beleid voeren om meer kleine landschapselementen aan te leggen en
de buurtwegen te herwaarderen. Ook het promoten van lokale streekproducten verdient meer
aandacht.

Ruimte voor KMO’s
Kunnen werken in eigen gemeente is belangrijk, daarom moeten ondernemers de ruimte krijgen om
te ondernemen en zodoende werkgelegenheid te creëren. PLUS pleit voor uitbreiding van de huidige
KMO-zones in Sterbos en aan de grens in Braken. Een mogelijk nieuwe KMO-zone ziet PLUS ontstaan
in Loenhout langs de E19. Overleg met Hoogstraten en Brecht zou ook daar mogelijkheden kunnen
creëren.

Humane en realistische aanpak voor weekendzone
Gedurende de nu aflopende legislatuur is er heel wat veranderd voor de weekendzone in
Wuustwezel. De voltallige gemeenteraad heeft zich achter het voorstel van de provincie geschaard.
Een ideale en definitieve oplossing in deze materie ligt niet voor de hand, al meent PLUS dat het
goedgekeurde voorstel een stap in de goede richting is. Ten aanzien van de problematiek rond
‘Cluster C6’ maakt PLUS zich sterk voor een humane en realistische aanpak – niemand is immers
gebaat bij valse beloften… Overleg tussen de verschillende overheden en belangenorganisaties is een
must.
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Sport in Wuustwezel
Wuustwezel telt veel actieve sporters, al dan niet in clubverband. Daarom moet er veel aandacht
gaan naar de sportinfrastructuur. PLUS wil vanuit een brede en samenhangende visie de ontwikkeling
van de sportvoorzieningen verder stimuleren.

Betere ondersteuning van de huidige zaalsporten!
Het aantal zaalsporters in Wuustwezel zit al enkele jaren in de lift. Gevolg hiervan is dat er een
nijpend tekort is aan zaalruimte.
PLUS vindt dat er rond de bestaande sporthal in Wuustwezel extra zaalruimte moet worden
gecreëerd zodat er a) meer uren vrijkomen in Loenhout en b) de huidige sportclubs in Wuustwezel
kunnen blijven. Ook de turnclub zou van de extra zaal gebruik kunnen maken.
Gooreind kampt eveneens met ontoereikende infrastructuur voor zaalsporten. Ook in deze
deelgemeente moet een aangepaste sporthal worden gebouwd, op maat van de bestaande clubs en
tevens te gebruiken door scholen, buurten, verenigingen enz. Voorts is het wenselijk de atletiekpiste
en omliggende infrastructuur te vernieuwen en te verruimen zodat de atletiekclub verder aan haar
toekomst kan bouwen.

Een modern sportcentrum in Wuustwezel
PLUS dringt aan op een degelijk onderzoek naar de kosten en baten van een volwaardig
indoorsportcentrum met diverse faciliteiten, zoals een zwembad, squashruimte, bowling, fitness,
klimmuur, dansruimte, indoortennis enz.
PLUS is voorstander van een serieus onderzoek naar de haalbaarheid van een modern, energieefficiënt zwembad in Wuustwezel. Al te vaak – en ten onrechte – wordt een dergelijke studie
geblokkeerd door verwijzingen naar de kostprijs van het sterk verouderde zwembad in Kalmthout.
‘Appelen met peren vergelijken’ heet dat. Het zou onze scholen heel wat transportkosten (o.a. naar
Breda nota bene!) kunnen besparen, een einde maken aan het gesubsidieerd zwemmen in Zundert,
Brasschaat en Kalmthout én de gemeente een extra attractie bezorgen.

De behoeften van sportclubs in kaart brengen
Zoals inmiddels is gebeurd voor jeugdverenigingen zou de gemeente ook de wensen en behoeften
van de sportclubs in kaart moeten brengen. Op van een prioriteitenlijst kunnen de verschillende
clubs dan gericht worden ondersteund en kan de gemeente voorkomen dat de sportinfrastructuur
erop achteruitgaat.
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Kinderen en jeugd in Wuustwezel
Wuustwezel is met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar de op vier na jongste gemeente van
Vlaanderen. Dit betekent dat er behoefte is aan diverse voorzieningen voor kinderen en jongeren.
PLUS wil de verdere ontwikkeling van deze voorzieningen stimuleren en uitbouwen.

Kinderopvang en speelpleinen: mag het iets meer zijn?
Voor het moderne gezin is goede kinderopvang een must. Wanneer je niet bij familie/vrienden
terecht kan, is het belangrijk dat kinderen toch opvang krijgen. Daarom wil PLUS kinderdagverblijven
blijven ondersteunen en waar nodig uitbreiden. Zodat er voldoende aanbod is voor alle
Wuustwezelse jongeren. De huidige voldoen niet altijd aan de verwachte normen. Zo heeft
Stekelbees in Gooreind dringend behoefte aan nieuwe accommodatie, mogelijk op een betere
locatie.
Alle kinderen hebben ook recht op degelijke opvang en toffe activiteiten tijdens de vakanties – voor
hun eigen ontwikkeling maar ook voor de combinatie van beroeps- en gezinsleven van de ouders. De
speelpleinwerking levert hiervoor al goed werk, met veel gemotiveerde vrijwilligers bieden zij leuke
activiteiten aan. PLUS wil deze werking dan ook ten volle blijven ondersteunen, zowel financieel als
materieel.

Onderwijs in Wuustwezel: samen sterk
PLUS wil meer samenwerking tussen de basisscholen aanmoedigen. We denken dan vooral aan
begin- en eindtijden van de lessen, vakantiedagen, grote activiteiten (sport, theater, spel enz.). PLUS
wil de scholen naar elkaar laten groeien tot open, leefbare scholen waar elk kind zich optimaal kan
ontwikkelen. PLUS is verder voorstander van degelijke moderne infrastructuur voor de gemeentelijke
scholen en vraagt aandacht voor een veilige, groene omgeving rond alle scholen in de gemeente.

Actieve jongeren een goed onderdak geven
Wuustwezel heeft diverse jeugdverenigingen. Denk aan de vele jeugdbewegingen of de verenigingen
die rond muziek en cultuur werken. PLUS wil deze actieve jongeren blijven aanmoedigen en
begeleiden.
De meeste verenigingen staan op eigen benen. Er is onlangs een inventaris gemaakt van de
behoeften en problemen van alle jeugdverenigingen. PLUS juicht dit initiatief toe en wil samen met
de verenigingen een stappenplan uitwerken om hun problemen te verhelpen.

Een jeugdhuis voor elke deelgemeente
PLUS vindt dat de gemeente een actieve rol mag spelen in het zoeken naar gemotiveerde jongeren
om een jeugdhuis op te starten in de deelgemeenten. PLUS acht het in dat licht bijvoorbeeld
onaanvaardbaar dat De Jeuzel vier jaar heeft moet zwoegen alvorens zekerheid te krijgen over een
vaste locatie. Bovendien betwijfelt PLUS of de voorgestelde oplossing – De Ark – de juiste is. Ook de
tijdelijke oplossing van de Jeuzelbus had er veel eerder kunnen komen als de gemeente had
bijgedragen aan de inrichting van deze bus – temeer daar die bus achteraf als mobiele jeugddienst
zal worden gebruikt.
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Als we kijken naar De Raap in Loenhout zien we daar ook donkere wolken. Zo is er ondermeer
onzekerheid over de huidige locatie. Dit is jammer voor een goed draaiend jeugdhuis.
PLUS vindt ook dat de gemeente in Gooreind actief op zoek moet gaan naar jongeren die, zoals in
Wuustwezel en Loenhout, een jeugdhuis willen opstarten.
Door het aanbod van jeugdhuizen te vergroten, krijgen jongeren meer keuzemogelijkheden om zich
in te zetten in het jeugdhuis dat het best bij hen past. Een jeugdhuis is immers de ontmoetingsplaats
voor jongeren waar ze diverse activiteiten kunnen organiseren, waar ze een groepsidentiteit
ontwikkelen, waar ze sociale vaardigheden aanleren en leren omgaan met verantwoordelijkheden.
De uitdaging kent iedereen: een geschikt pand vinden, met voldoende ruimte voor een café, een
zaaltje, sanitair, keuken, bergruimte, enkele polyvalente lokalen en voldoende buitenruimte. Zonder
geschikte locatie is het zeer moeilijk gemotiveerde jongeren bij elkaar te krijgen om een dynamisch
jeugdhuis te runnen. De gemeente moet dan ook meer initiatief nemen om een goede, permanente
locatie te vinden. Het is in elk geval positief dat de jeugdraad hier de nodige aandacht aan besteedt.
De gemeente kan ook zorgen voor begeleiding van jongeren op het vlak van inrichting, interne
organisatie, financieel beheer, de organisatie van activiteiten enz.

JOP: Jongeren Ontmoetings Plaats
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt zitten jongeren toch graag buiten. Gewoon hangen en
wat babbelen met leeftijdsgenoten, vaak hoeft het niet meer te zijn. Heel wat jongeren vertoeven
graag op de open speelpleintjes in onze gemeente. De gemeente moet op zoek gaan naar attractieve
open pleisterplekken voor jongeren, JOP's genaamd. Er zijn te weinig plaatsen waar jongeren
ongestoord kunnen chillen zonder anderen te hinderen.

Fuiven, een recht voor alle jongeren
Wuustwezel kent een actief verenigingsleven met veel fuiven. De reglementering wordt echter
steeds uitgebreider en strenger. Denk maar aan de geluidsnormen en veiligheidvoorschriften die
laatste tijd drastisch veranderd zijn. Daarom wil PLUS een overzichtelijk en duidelijk fuifbeleid voor
de hele gemeente. Onderdeel daarvan is een evenementenloket dat iedereen die een evenement in
Wuustwezel wil opzetten, actief begeleidt. Via een dergelijke ondersteuning kan de gemeente ook
tijdig ingrijpen en bijsturen – denk aan het aanreiken van maatregelen die mogelijke overlast voor de
omgeving vermijden.
Als PLUS kijkt naar eigentijdse fuifruimtes in de gemeente, dan valt op dat die in Loenhout en
Wuustwezel ontbreken en dat de accommodatie in Gooreind veel te weinig wordt gebruikt. PLUS wil
ijveren voor polyvalente en veilige fuiflocaties, zowel in Wuustwezel als in Loenhout. Eventueel kan
aan dergelijke ruimtes een jeugdhuis worden gekoppeld.
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Cultuur en recreatie in Wuustwezel
De gemeente moet bij de planning van het toekomstige cultuurbeleid alle inwoners aanspreken.
Cultuur is van ons allemaal en dus mogen we er allemaal over meepraten. Alleen met brede inspraak
en een groot draagvlak kan er een degelijk cultuurbeleidsplan tot stand komen.

Behoud cultureel erfgoed
Van kasteel tot burgerwoning, van hoeve tot industrieel complex. Het is schrijnend om te zien wat er
in Wuustwezel al onder de sloophamer is terechtgekomen. De gemeente moet veel meer doen om
waardevolle gebouwen – officieel beschermd of niet – te redden. Maar ook op het vlak van ‘roerend
erfgoed’ (voorwerpen, documenten, verhalen, gebruiken) is er nog een lange weg af te leggen.

De Kadans: toneel van een paar praktische aanpassingen
Sinds enkele jaren heeft onze gemeente met De Kadans een heuse theaterzaal. Op zich een prachtige
stimulans voor het culturele leven in Wuustwezel. Diverse verenigingen kunnen culturele/artistieke
activiteiten organiseren en de bevolking heeft de kans om in eigen gemeente dergelijke
evenementen bij te wonen.
Helaas kent De Kadans een aantal tekortkomingen: beperkte toeschouwerscapaciteit, de vaste
zitplaatsen maken weinig andere activiteiten mogelijk en de cafetaria is onpraktisch. Bij het ontwerp
en de realisatie van de zaal is onvoldoende rekening gehouden met deze belangrijke aspecten. Met
hetzelfde geld had er een meer polyvalente en praktische zaal kunnen komen voor meer activiteiten
en meer gebruikers.
PLUS is dan ook voorstander van enkele praktische verbeteringen. Daarbij denken we aan de
herinrichting en vergroting van de bar en de berging, zodat de organisatoren vlot kunnen werken en
bezoekers sneller worden bediend. Zo'n verbouwing is praktisch prima haalbaar en niet duur. Ze zal
de volgende twintig jaar zeker vrucht afwerpen.
PLUS ijvert ook voor een online boekingssysteem voor Kadans en andere zalen in Wuustwezel. Op die
manier weten verenigingen die een zaal willen reserveren, onmiddellijk of de ruimte op de gewenste
data beschikbaar is.

Ook het schoolhuis in Gooreind kan beter…
Het schoolhuis heeft zeker zijn nut al bewezen; er was dan ook echt behoefte aan een polyvalente
zaal in Gooreind. Het is alleen jammer dat de accommodatie niet polyvalent genoeg blijkt te zijn. De
grote zaal moet vaak worden gebruikt voor kleinschalige activiteiten die aangenamer en efficiënter
zouden zijn als een deel van de zaal volledig kon worden afgeschermd. Ook het organiseren van
toneelvoorstellingen en andere evenementen in deze ‘polyvalente’ zaal blijkt soms zo problematisch
te zijn dat men niet zelden toch op zoek moet naar een andere locatie. Hierdoor staat deze mooie
zaal dan ook al te vaak leeg. Mogelijk is het verhuren van deze accommodatie aan particulieren een
eventuele oplossing.
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Actieve ondersteuning van grote evenementen
In Wuustwezel vinden jaarlijks heel wat grote evenementen plaats, denken we maar aan de
Bloemencorso, Cyclocross, Puntpop, Lichtstoet, Beachweekend, Sterke Peer Triatlon en de
Zandbergrun en nog veel meer... Deze evenementen bezorgen Wuustwezel een positieve uitstraling
en brengen heel wat volk op de been. PLUS is van mening dat deze evenementen dan ook de gepaste
ondersteuning verdienen en dat het zowel financieel als materieel wel ‘iets meer’ mag zijn.

Een groen en modern Achter d'Hovenplein: een zaak van de nieuwe meerderheid!
Het Achter d'Hovenplein is het hartje van Wuustwezel-Centrum. Op zich een mooi plein, maar nog te
veel sluiproute en parkeerplaats. Nu de verkaveling van de voormalige voetbalterreinen een feit is,
zal er sowieso met een frisse blik naar de functie en mogelijkheden van het plein moeten worden
gekeken. PLUS stelt voor er een écht dorpsplein van te maken: het hart van het sociale en culturele
leven in de gemeente. Dat betekent onder meer dat autoverkeer er moet worden ontmoedigd en
ook dat geheel zeker wat groener mag ogen.
Aangezien dit project de aanblik van Wuustwezel-Centrum de komende vijf jaar grondig zal
veranderen, vindt PLUS het onaanvaardbaar dat de oude meerderheid over haar graf lijkt te willen
regeren: voor aanvang van de nieuwe legislatuur lijkt de herinrichting van het plein en het oude
voetbalcomplex al in kannen en kruiken te zijn. Geen mens met het democratische hart op de juiste
plek twijfelt eraan dat de total make-over van Wuustwezel-Centrum een aangelegenheid van de
nieuwe meerderheid dient te zijn!
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Sociale zaken in Wuustwezel
Wuustwezel heeft een vrij sterke traditie inzake sociale verbondenheid en solidariteit onder de
mensen. Maar de maatschappij verandert en ook onze gemeente is gebaat bij een dynamischer
sociaal beleid. PLUS wil verder bouwen op de bestaande voorzieningen en tegelijkertijd een aantal
belangrijke leemten opvullen op het vlak van infrastructuur en beleidsvoering.

Een Sociaal Huis voor iedereen.
Door de grote hoeveelheid voorzieningen is het leven voor sommigen een doolhof geworden waarin
men wel eens verdwaalt. Aanvaarden dat je aangewezen bent op hulp van anderen is voor velen nog
steeds niet evident. PLUS wil dit gemakkelijker maken door de verschillende faciliteiten onder te
brengen in een Sociaal Huis, zodat de drempelvrees wordt verlaagd en de hulp haar doel bereikt. Dit
huis moet soepele openingsuren hebben – wat overigens ook geldt voor het gemeentehuis en
andere diensten.
Actief op zoek gaan naar mensen die in een sociaal isolement zijn beland en hen begeleiden is ook
een belangrijke taak van de gemeente. Uiteraard moeten bestaande verenigingen (voor ouderen)
hierbij zoveel mogelijk worden betrokken om hun aanbod en ervaring maximaal te benutten.

Ouderen: zelfstandig wonen bevorderen
We leven steeds langer en het aantal jaren dat ouderen afhankelijk zijn van anderen neemt gestaag
af. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. PLUS wil in de eerste plaats de bestaande vormen van
thuiszorg, de opvang in het rusthuis en de serviceflats verder uitbouwen Ook wil PLUS dat er
degelijke ondersteuning komt bij de bouw of verbouwing van woningen, zodat ouderen in staat zijn
om langer zelfstandig te blijven wonen.

De gemeente in mondiaal perspectief
De gemeente moet een duidelijk Noord-Zuidbeleid uitwerken. Omdat de situatie in de wereld ook
zijn weerslag op Wuustwezel heeft, is het ook een taak van de gemeente om bij te dragen tot een
rechtvaardigere en duurzamere wereld. Er moet aandacht komen voor ontwikkelingssamenwerking
op alle domeinen, waarbij de Millenniumdoelen van de VN voor 2015 de leidraad moeten zijn. Het
gemeentebestuur kan veel initiatieven helpen realiseren door de Noord-Zuid-ambtenaar meer uren
te geven. PLUS pleit ervoor om ontwikkelingssamenwerking als vast agendapunt toe te voegen aan
de dagorde van de gemeenteraad.

Sociale tarieven voor deelname aan ontspannings- en vormingsactiviteiten
Nogal wat mensen/gezinnen hebben onvoldoende financiële middelen om deel te nemen aan
activiteiten voor sport, cultuur, jeugd enz. De verenigingen zijn vaak niet in staat om zelf (grote)
kortingen te geven. PLUS vindt dat ook kansarme gezinnen recht hebben op deelname aan deze
ontspannings- en vormingsactiviteiten. Daarom is het wenselijk om doelgericht (financiële) steun te
geven. Het OCMW kan in samenwerking met organisaties gepaste ondersteuning bieden om de
participatie van minder draagkrachtigen te stimuleren. Vooralsnog kan het OCMW dit alleen
realiseren voor gezinnen die het begeleidt. Er zijn echter kansarme gezinnen die geen begeleiding
door het OCMW wensen of nodig hebben. Ook voor hen kunnen we binnen de gemeente iets
betekenen. We verwachten van de gemeente dat zij de professionele krachten van de verschillende
organisaties binnen onze gemeente vertrouwen om samen met hen beslissingen te nemen omtrent
deze sociale tarieven.
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Toegankelijke voorzieningen voor iedereen
De voorbije jaren is de toegankelijkheid van veel gebouwen en voorzieningen aanzienlijk verbeterd.
Toch zijn er volgens PLUS de komende jaren extra inspanningen nodig om overbodige hindernissen
zoveel mogelijk weg te werken: te steile hellingen, het ontbreken van een lift, hinderende paaltjes, te
smalle deuren en portalen enz. Na het opmaken van een inventaris moeten bestaande hindernissen
stap voor stap worden aangepakt – en het opwerpen van nieuwe uiteraard worden vermeden.

Gastvrij Wuustwezel: een waardige opvang voor onze gasten
PLUS vindt dat Wuustwezel alle moeite moet doen om asielzoekers en vreemdelingen die hier
wettelijk verblijven, voldoende kansen en mogelijkheden te bieden voor een waardige integratie en
een aangenaam leven in onze gemeente. Men moet daarbij voldoende respect opbrengen voor hun
manier van leven, hun cultuur. Ze verdienen de juiste voorzieningen inzake informatie, wonen,
schoolgaan, werken, ontspannen enz. Als tegenprestatie mag er van hen verwacht worden dat ze
zich integreren in de gemeente, met respect voor de basisregels van onze democratische
samenleving. Dit impliceert dat ze zo snel mogelijk onze taal leren om een goed contact met de
mensen mogelijk te maken. De gemeente moet erkende vreemdelingen dan ook de mogelijkheid
bieden om onze taal te leren.

Een veilige leefomgeving voor iedereen
Gelukkig is Wuustwezel beslist geen onveilige gemeente. Toch heerst er bij sommige mensen een
gevoel van onveiligheid. Bovendien worden ook wij in de gemeente af en toe geconfronteerd met
diverse vormen van agressie, intimidatie, vandalisme enz. Daarom moet er werk gemaakt worden
van een stevig veiligheidsbeleid om deze negatieve zaken kordaat aan te pakken. Dit moet uiteraard
gebeuren in samenspraak met de buurtschappen, verenigingen, scholen enz. Echte veiligheid moeten
we samen maken. In het dagelijkse contact met de burger moet de wijkagent een centrale plaats
innemen. Zo wordt zijn taak echt serieus genomen en leidt zijn werk tot goede resultaten. Belangrijk
is ook dat de lokale politiepost vlotter bereikbaar is voor het melden en aanpakken van problemen.
Het spreekt voor zich dat ook het brandweerkorps en de dienst 100 op de juiste manier verder
dienen worden uitgebouwd, met een goede balans tussen professionele en vrijwillige medewerkers.
Periodiek moet worden nagegaan hoe het beroepskader en de groep vrijwilligers moet worden
uitgebreid. Verder is opleiding en aangepast materiaal een must voor een modern brandweerteam.
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Gemeentediensten en economie
Inspraak à la carte
PLUS wil dat er op alle gebieden meer overleg en samenwerking komt tussen het gemeentebestuur
enerzijds en individuele inwoners, gezinnen, buurtschappen, verenigingen, instellingen en bedrijven
anderzijds. Er is bij de burger duidelijk geen gebrek aan interesse voor zogenaamde ‘abstracte’ en
‘moeilijke’ dossiers. Hij/zij verdient dan ook inspraak vanaf de ontwerpfase van elk gemeentelijk
dossier.
Er moet een duidelijke en doelmatige inspraakprocedure komen, zodat alle inwoners en organisaties
weten wanneer, hoe en in welke dossiers zij een zinvolle inbreng kunnen hebben – bij de planning,
de uitvoering en de opvolging.

U onderneemt? Dan ondernemen wij iets voor u!
Met het opstarten van een ondernemersforum heeft de gemeente een eerste stap in de goede
richting gezet. Op korte termijn zou dit bestuur via een enquête en hoorzittingen een inventaris
moeten maken van de problemen en wensen van ondernemingen. Dit kan het startpunt zijn van een
permanente dialoog om na te gaan hoe de gemeente de bedrijven in diverse sectoren kan
ondersteunen. De parkeerproblematiek in Wuustwezel-Centrum zou hier bijvoorbeeld besproken
kunnen worden.
Tegelijk kan de gemeente via een breed platform op zoek gaan naar de dagelijkse knelpunten
waarmee inwoners, gezinnen en organisaties worden geconfronteerd, bijv. de dienstregeling van de
bussen, de openingstijden van scholen, bibliotheek, containerpark en kinderopvang, de trainingsuren
van de sportclubs, de sluitingsuren van winkels enz. Doel is samen te zoeken naar concrete
oplossingen voor deze knelpunten.

Elke euro kan je maar één keer uitgeven
Om het begrotingsevenwicht en de bestaande dienstverlening te handhaven lijkt het ons niet
haalbaar om de gemeentebelastingen betekenisvol te verlagen. De bestaande schulden moeten ook
nog verder afgebouwd worden. Maar een verhoging ziet PLUS ook niet zitten: de bestaande
belastingen en opcentiemen moeten de volgende zes jaar volstaan voor een degelijk beleid.
Met de invoering van het BBC-beheersprogramma zal de begroting doorzichtiger worden voor de
gemeenteraadsleden en burgers. Zo zal men het schepencollege beter kunnen opvolgen in zijn
plannen en beloftes. PLUS wil meewerken aan de inplanting van dit systeem en aan een afbakening
van beleidsdomeinen.
Een doelmatig financieel beleid is meer dan jaarlijks een sluitende begroting en rekening afleveren.
PLUS vindt dat er een efficiënter financieel beleid moet komen voor de diverse grote projecten, zodat
met de beschikbare middelen meer en betere voorzieningen worden gerealiseerd. We stellen vast
dat sommige projecten te veel hebben gekost in verhouding tot de baten ervan en dat mede door die
te hoge kosten tal van andere projecten zijn uitgesteld of afgevoerd.
PLUS vindt dat voor elk groot project vooraf een degelijke kosten-batenstudie moet worden
gemaakt, met voldoende overleg van begin af aan. Ook tijdens en na de realisatie ervan moet men
nagaan of voor zoveel mogelijk gebruikers het best mogelijke resultaat wordt bereikt. We zijn ervan
overtuigd dat er zo meer zinvolle projecten mogelijk zijn. Uiteraard is overleg in de beginfase met de
verschillende gebruikers noodzakelijk!
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Moderne communicatie
De interactie tussen burgers en overheid is de laatste jaren sterk veranderd. Mensen worden
mondiger en het gebruik van e-mail en andere communicatiemiddelen heeft ervoor gezorgd dat de
kloof tussen politiek en burger is verkleind. PLUS moedigt dit aan, mits er sprake is van respect voor
ieders mening. PLUS vindt dan ook dat de gemeente zich actiever moet bedienen van sociale media
zoals Facebook en Twitter om nog dichter bij de mensen te staan. PLUS is voor het opstellen van
politiek neutraal communicatieplan. De rol van de communicatieambtenaar is hierin cruciaal.
De vernieuwde website van de gemeente is een stap in de goede richting. Jammer genoeg moeten
mensen nog steeds formulieren downloaden, printen of inscannen. Het e-loket moet wat ons betreft
dringend uitgebreid worden zodat formulieren ook online kunnen worden ingevuld.
Ook het huidige infoblad mag wat ons betreft moderner worden aangepakt, met een professionelere
lay-out… en vooral: met minder zelfophemeling door burgemeester en schepenen!

Wie doet het?
De bevoegdheden en taken van de politiek en de gemeentelijke diensten moeten duidelijk worden
afgesproken. Deze afspraken moeten uiteraard ook worden nagekomen. De uitvoerende diensten
moeten hun taken voldoende autonoom kunnen uitvoeren. Zo zal ook de dienstverlening aan de
bevolking verbeteren.
PLUS ijvert verder voor een transparant en doelmatig personeelsbeleid waarbij de behoefte aan
menskracht van de diverse diensten op de eerste plaats komt. Essentieel is dat een degelijke
diagnose wordt gemaakt van de dagelijkse werking van de gemeentelijke diensten (competenties,
samenwerking in team, beloning, loopbaanplanning, combinatie van beroeps- en gezinsleven,
kwaliteit van de baan, inspraak enz.). Op basis daarvan kan men de belangrijkste actiepunten in kaart
brengen en een strategie uitwerken om verbeteringen te realiseren.
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