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1. BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Een goed bestuurde gemeente zorgt voor onberispelijke en transparante diensten die voor iedereen
bereikbaar zijn tegen een aanvaardbare kostprijs. Dialoog tussen en participatie van alle bewoners zijn
belangrijke instrumenten om een gemeentelijke samenleving vorm te geven.

1.1

Betere dienstverlening

Ruimte gaat voor een betere dienstverlening. De diensten van de gemeente en het OCMW moeten
meer bereikbaar zijn buiten de kantooruren . Door de verdere uitbouw van een volwaardig digitaal loket
kunnen heel wat onnodige verplaatsingen vermeden worden. Hiertoe dient de geactualiseerde
gemeentelijke website het knooppunt te worden voor de lokale dienstinformatie. Ruimte is tevens
voorstander van een gemeentelijk postpunt in Zevergem.
-

Ruimte wil voor alle bewoners de kansen verhogen om op een optimale manier van de
gemeentediensten gebruik te kunnen maken. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en aangepaste
openingsuren van de diensten zijn daarom belangrijke aandachtspunten. Ruimte pleit ervoor dat
bepaalde gemeentelijke diensten op zaterdagvoormiddag toegankelijk zijn;

-

Voor Ruimte is de verdere uitbouw van een digitaal loket belangrijk. Door een volwaardig digitaal
loket kunnen onnodige verplaatsingen vermeden worden. Het digitaal loket zorgt dat de burger
van thuis uit zowel informatie kan opvragen als doorsturen naar het gemeentebestuur. De
elektronische identiteitskaart kan hier voor de nodige veiligheid zorgen. Via het digitaal loket kan
men naast het bestellen van bepaalde formulieren en officiële documenten ook de
mogelijkheid nagaan van de beschikbaarheid van de gemeentelijke lokalen en materiaal, online
de lokalen en het materiaal reserveren of zich inschrijven voor (gemeentelijke) activiteiten
(Sportkampen, kinderopvang, …);

-

Ruimte wil een gemeentepunt inrichten in Zevergem. Een publiek toegankelijke plek waar de
belangrijkste aanvraagformulieren ter beschikking liggen en waar deze ingevuld achtergelaten
worden met de garantie dat ze tijdig opgehaald en verwerkt zullen worden.

1.2 Duidelijke communicatie
De inwoners van De Pinte moeten worden geïnformeerd over beslissingen of regelingen die voor hen
nuttig kunnen zijn. Duidelijke communicatie is een belangrijk element van de lokale democratie. Via
goede communicatiekanalen verantwoordt het bestuur zich immers tegenover de bevolking.
Communicatie verloopt bovendien niet altijd via klassieke kanalen maar ook tentoonstellingen, maquettes
van nieuwe bouwprojecten, informatievergaderingen, ... zijn mogelijke andere vormen van communicatie
en inspraak.
-

Eerst en vooral moet er een helder communicatieplan worden opgesteld. De informatie naar de
bevolking moet objectief en onpartijdig zijn en een deontologische code moet vermijden dat
gemeentelijke communicatie wordt verengd tot propaganda van de meerderheid;

-

Het gemeentelijk informatieblad is het medium om iedere inwoner te bereiken. Ruimte wil dit
blad verder uitbreiden en ook mogelijk maken dat de inwoners zich kunnen inschrijven voor de
digitale versie. Ook het gebruik van de digitale nieuwsbrief door de verschillende diensten moet
verder worden uitgebouwd;

-

Een geactualiseerde gemeentelijke website moet het knooppunt worden voor de lokale
dienstinformatie waarop alle reglementen, gemeentelijke beslissingen, openbare onderzoeken en
bouwaanvragen terug te vinden zijn;

-

Specifieke aangepaste doelgroepencommunicatie.
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1.3 Goed bestuur met respect voor inspraak en advies
Ruimte wil de bevolking meer betrekken bij de besluitvorming. Een benadering van onderuit heeft tal van
voordelen en zal, mits het creëren van het juiste kader, ook leiden tot betere beslissingen. Het
gemeentebeleid is voor de mensen het meest tastbare omdat het hen raakt in hun dagelijkse leven.
Iedereen kent zijn eigen buurt veelal beter dan de beleidsmakers als het aankomt op het nemen van
beslissingen betreffende zijn of haar buurt.
-

Altijd eerst luisteren naar de betrokkenen
Bij beslissingen die ingrijpende gevolgen hebben op de leefomgeving van de bewoners (nieuwe
verkavelingen, herinrichting van de openbare ruimte, …) moeten de betrokkenen (wijkbewoners
bvb) in een zeer vroege fase worden betrokken. Zij kunnen zelf ideeën aanbrengen en worden
gehoord. Pas daarna kunnen politieke beslissingen worden genomen.;

-

Adviesraden ondersteunen
In onze gemeente zijn er adviesraden actief. De meeste werden verplicht geïnstalleerd andere,
zoals de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), zijn vrijwillig op o.a.
aandringen van Ruimte opgericht. Het is hun taak adviezen te formuleren. Ze toetsen het beleid
en adviseren het bestuur. Het gemeentebestuur moet de werking van haar adviesraden evalueren
en maken dat ze optimaal kunnen functioneren.
Ruimte pleit er ook voor dat de diverse adviesraden op regelmatige basis samen vergaderen en
dat alle verslagen beschikbaar worden gesteld op de gemeentelijke website. Dit vergroot de
onderlinge verstandhouding en kan nieuwe inzichten aanbrengen. De voorzitters van de
adviesraden worden opgenomen als briefwisselend lid (uitnodigingen en verslagen) in de andere
adviesraden ter informatie. Cruciaal is dat de bevraging van de adviesraden gebeurt alvorens
een beslissing genomen wordt.

-

Het invoeren van een bevoegdheid “Zevergem”
Niemand zal betwisten dat Zevergem binnen de fusiegemeente een eigen karakter en eigen
noden heeft. Om beter aan die werkelijkheid te beantwoorden, is het belangrijk om binnen het
schepencollege een van de schepenen te belasten met de bevoegdheid voor Zevergem. Hij of zij
moet dienen als klankbord en aanspreekpunt voor de zorgen en behoeften van de deelgemeente;

-

Het invoeren van een bevoegdheid “Lokaal erfgoed”
De voorbije legislaturen heeft men bijzonder weinig aandacht gehad voor het lokaal en cultureel
erfgoed. Karakteristieke woningen verdwenen uit het straatbeeld en cultureel erfgoed werden
“voor altijd” opgeborgen in een depot;

-

Objectivering van het gemeentelijke aanwervingsbeleid
Ruimte pleit voor objectieve aanstellingen van gemeentepersoneel waarbij de aanstellingen
dienen te gebeuren op basis van vergelijkende examens en op basis van de cv’s van de
kandidaten. Juryleden dienen gekozen te worden omwille van hun expertise;

-

De positie van de gemeenteraadsleden moet versterkt worden
Gemeente- en OCMW-raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de bevolking en moeten
daarom hun taak naar behoren kunnen uitvoeren. Met Ruimte in het bestuur kunnen alle
raadsleden rekenen op tijdige en correcte informatie. Alle fracties en gemeenteraadsleden zullen
ten volle gebruik kunnen maken van het inzagerecht in alle bestuursdocumenten;

-

Herwaardering van de gemeenteraad en het schepencollege betekent ook dat schepenen hun
mandaat volwaardig opnemen en er voldoende tijd voor vrijmaken, ook overdag. Een uitvoerend
mandataris moet minstens halftijds ter beschikking staan van de gemeente. Bij voorkeur vergadert
het schepencollege overdag tijdens de kantooruren. De gemeenteraad vindt plaats op een vaste
dag in de maand en de planning wordt jaarlijks meegedeeld aan de bevolking zodat ze beter kan
participeren;
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1.4 Gezonde gemeentelijke financiën
Belastingen zijn nodig om de gemeenschapsvoorzieningen te financieren. De gemeente moet deze
middelen zuinig beheren en verspillingen bestrijden.
-

Ruimte heeft als uitgangspunt een zuinig gemeentelijk beleid, dat toelaat aan de noden en
bezorgdheden van de bevolking te voldoen zonder daarbij de belastingen te verhogen. Een
evenwichtig lokaal financieel beleid vrijwaart de toekomst. Daarom moeten duidelijke keuzes
gemaakt
worden.
Ruimte
wil
investeren
in
kwaliteitsvolle
en
betaalbare
gemeenschapsvoorzieningen. Een betere organisatie (bijvoorbeeld het veel beter op elkaar
afstemmen van openbare werken op ons grondgebied) en een efficiënter personeelsbeleid laten
toe meer te doen met minder middelen. De gemeente moet er zijn voor de bevolking, niet
omgekeerd.

-

De retributies voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen en materialen moeten worden
vereenvoudigd en indien nodig aangepast, zodat eenieder op een eenvoudige manier de
kostprijs kan berekenen en het huren van lokalen geen financiële aderlating wordt voor de
verenigingen;

-

De verschillende subsidiereglementen dienen op elkaar afgestemd en geüniformiseerd te
worden;

-

De transparantie van de lokale fiscaliteit is zeer belangrijk. Iedere verandering moet
gemotiveerd en uitgelegd worden;

-

De toegangsprijzen voor het milieupark dienen afgestemd te worden op het afval dat wordt
aangeleverd. Ruimte kiest resoluut voor het DIFTAR-systeem. DIFTAR staat voor
gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering en is een manier om het principe “de vervuiler
betaalt” in de praktijk te brengen, met andere woorden hoe meer afval iemand produceert, hoe
meer hij moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.
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2. RUIMTELIJKE ORDENING en MOBILITEIT
Ruimte voor een geïntegreerd beleid tussen mobiliteit en ruimtelijke
ordening.
Ruimtelijke ordening is één van de meest politiek gevoelige beleidsdomeinen. Het is tevens een materie
waar iedere inwoner vroeg of laat mee te maken heeft. Wie ruimtelijke ordening zegt denkt automatisch
ook aan wonen, bouwgronden en verkavelingen. Ruimte hanteert hierbij de maatstaf van het algemeen
belang dat primeert op het individueel belang.
Onze open ruimte is schaars. Ruimte pleit voor het behoud van deze schaarse open ruimte. Een verdere
dichtslibbing en verstedelijking moet vermeden worden. Om dit mogelijk te maken wil Ruimte maximaal
streven naar inbreiding waarbij multifunctioneel gebruik van de open ruimte steeds de voorkeur geniet.
Het is nog altijd goed wonen in De Pinte. Maar er gaat steeds meer open ruimte verloren en de druk van
de verstedelijking neemt toe. De vraag is, of we op die weg verder willen gaan. Ruimte is hierover
duidelijk: geen verdere verstedelijking. Dat betekent dat er keuzes moeten gemaakt worden, keuzes die
al te lang zijn uitgesteld. Keuzes maken is niet eenvoudig, maar indien het volgende gemeentebestuur
geen keuzes maakt, dan is het in 2018 wellicht te laat om het tij nog te keren. Daarom engageert Ruimte
zich om snel werk te maken van duidelijkheid en rechtszekerheid inzake ruimtelijke ordening en
bouwvoorschriften voor alle inwoners van De Pinte en Zevergem. Met Ruimte blijft De Pinte een
residentiële gemeente en Zevergem een landelijk dorp.
Ruimte wil werk maken van een goede ruimtelijke ordening, waar orde heerst en geen wanorde. Wij
streven naar een goed en toekomstgerichte ruimtelijke ordening. Om dit te realiseren wil Ruimte steunen
op de principes die verwerkt zijn in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ( GRS) van 2006. Hierin
worden voor nieuwe verkavelingen de woondichtheden aangepast in functie van de ligging, betaalbare
woningen voor jonge starters gerealiseerd op weldoordachte plaatsen en is er een verplichting om 15%
sociale huurwoningen te realiseren. Om de druk op de open ruimte zo klein mogelijk te houden pleit
Ruimte alvorens nieuwe verkavelingen aan te snijden, voor het activeren van niet bebouwde kavels in
uitgeruste verkavelingen en het efficiënter gebruik van het bestaande woonpark.Tevens dient een aanbod
gecreëerd te worden van aangepaste woonvormen voor senioren.

2.1.

Rechtszekerheid voor iedereen.

Ruimte is er van overtuigd dat via Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP) planologische knelpunten
kunnen aangepakt worden wanneer een duidelijke visie aan de basis ligt van deze plannen. Ruimte is
van oordeel dat het tot stand komen van deze RUP’s moet berusten op een maximale betrokkenheid
van de bevolking , zodat er een breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt. In deze RUP’s moet
tevens vastgelegd worden dat elke nieuw te ontwikkelen verkaveling een minimum aanbod creëert van
15 % sociale huurwoningen. De Pinte is trouwens één van de gemeenten met geen enkele sociale
huurwoning. Hierdoor ontneemt de gemeente de kans aan heel wat jonge mensen om op een
betaalbare manier in de eigen gemeente te blijven wonen. Met deze maatregel wordt een gezonde
sociale mix gerealiseerd en kunnen jonge mensen toch in onze gemeente blijven wonen. Een goede
communicatie tussen het pas opgerichte sociale verhuurkantoor (SVK) en de ontwikkelaars is hierbij
essentieel.
Ruimte gaan voor een MAXIMALE VRIJWARING van de gronden aan de Sport en Jeugdwegel. De
zone moet een mix worden van een beperkte inplanting van sociale woningbouw met een groene ruimte
voor kinderen en (jeugd)verenigingen, met de aanleg van een bijkomend gemeentelijke speelplein. Het
opgeven van dit groen eiland zou nogmaals een bewijs zijn van het ontbreken van een degelijke visie op
gebied van ruimtelijke ordening. Ruimte stelt voor de noodzakelijke sociale woningen als alternatieve
locatie de gemeentegronden aan Moerkensheide voor.

beleidsvisie Ruimte De Pinte-Zevergem

6

Verder stelt Ruimte voor
-

RUP “Scheldedorp Zevergem”
Ruimte heeft er bij de opmaak van het ontwerp RUP “Scheldedorp Zevergem “ voor gezorgd dat
het gebied ten zuiden van de kerk wordt gevrijwaard van bebouwing. Een eis die wij ook
reeds in 2006 hebben geformuleerd en waar wij in de toekomst ook zullen op toe zien. Deze
terreinen moeten werkelijk vrij blijven voor het organiseren van allerhande activiteiten. Ruimte wil
dat het RUP in de komende legislatuur eindelijk goedgekeurd wordt waarbij de opmars van
meergezinswoningen afgeblokt wordt en de verdere verkaveling van Zevergem wordt
tegengegaan;

-

RUP “Centrumbocht”
Bij de verdere ontwikkeling van dit RUP moeten de basisregels die zijn vastgelegd in het GRS
nageleefd worden. De uitwerking van dit RUP sleept al jaren aan, Ruimte vindt dat het tijd is voor
een definitief plan om te komen tot een langetermijnvisie inzake ruimtelijke ordening in het
centrum. Er moeten bovendien duidelijke bepalingen komen inzake meergezinswoningen;

-

RUP “ Zonevreemde Woningen”
Ruimte pleit bij de uitbouw van het RUP “Zonevreemde Woningen” voor een duurzame
planologische aanpak die rechtszekerheid biedt voor zonevreemde woningen en bedrijven;

-

Gemeentelijke verordening (= WET) stedenbouwkundige voorschriften
Op het einde van de huidige legislatuur werden door de huidige meerderheid ondoordacht en
plotsklaps gemeentelijke voorschriften (is GEEN WET) goedgekeurd die niet afdwingbaar zijn.
Ruimte is van oordeel dat het afdwingen van voorschriften van stedenbouwkundige aard het best
gebeurt via de opmaak van een gemeentelijke verordening (WET). Deze gemeentelijke
verordening moet van toepassing zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente. Bij de
totstandkoming en uitwerking zal de gemeente zich op technisch en juridisch vlak laten bijstaan.

Een structurele en wettelijke oplossing voor het Doornhammeke
In dit kader wil Ruimte bijvoorbeeld in overleg met de eigenaars en in samenspraak met de bevoegde
instanties zorgen voor een blijvende en juridisch sluitende oplossing voor het Doornhammeke waardoor
deze unieke plek aan een oude Scheldebocht kan behouden blijven en haar sociale en culturele rol niet
verloren gaat.
Geen intensieve veeteelt aan de Polderdreef
Ruimte vindt dat intensieve veeteelt niet kan worden ingeplant naast de dichte woonzones aan de
Polderdreef . De vrees van de omwonenden voor geurhinder, lawaaioverlast, vliegen en andere insecten
is terecht. De bijkomende verkeersdruk door aan- en afvoer van goederen, de toestroom van klanten en
het daarbij horend kruisen van het fietspad vormen een te zware belasting voor de Polderdreef en
omgeving.
Een constructie van dergelijke omvang betekent niet alleen een enorme aantasting van het woon- en
leefklimaat van de omwonenden, maar getuigt ook niet van een goede ruimtelijke ordening. Immers, het
laatste stukje open landbouwgebied tussen de woonzone en het toekomstige Parkbos gaat hiermee
verloren. Natuurlijk heeft Ruimte ook oog voor de toekomst van de betrokken landbouwer, maar er horen
betere en leefbaarder alternatieven gezocht te worden.

2.2.
-

Kwalitatief wonen in het groen
Een ruimtelijk beleid zonder aandacht voor openbaar groen is niet aan Ruimte besteed. Dit houdt
de koppeling in van de soort en de hoeveelheid groen en de aard van de infrastructuur aan de
reikwijdte van de buurt. Ruimte is voorstander om minimum 30% groen ,waarvan minimum 10 %
openbaar, te voorzien bij het ontwikkelen van nieuwe verkavelingen. Dit onder meer in de vorm
van groenaanplantingen en aanleg van speel- en ontmoetingsplaatsen;
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-

Nieuwe woonontwikkeling dient getoetst aan de draagkracht van de bestaande en de te
ontwikkelen riolering en wegeninfrastructuur en moet de verplichte watertoets doorstaan;

Hof ter Groene Walle is een gebied aan de Kunstschildersweg dat geprangd ligt tussen de gemeentelijke
basisschool aan het Polderbos en de spoorlijn Gent-Oudenaarde. Gans dit gebied tot aan de
Bommelstraat werd dank zij de inspanningen geleverd door Ruimte erkend door de Vlaamse Regering als
beschermd monument met inbegrip van de omhaagde moestuin, de boomgaard, weilanden en akkers met
elsenhouten kanten.
Ruimte is van oordeel dat dit gebied in zijn totaliteit moet bewaard blijven en dat elke handeling,
uitgevoerd door de gemeente of derden, steeds in overeenstemming moet zijn met het
beschermingsbesluit.

2.3.

Een doordacht mobiliteits- en veilig verkeersbeleid

Het bestaande mobiliteitsplan dateert van 20 maart 2006. Nooit vond er enig evaluatie (bv. opmaak
voortgangsrapport) plaats en zelden werd bij het uitvoeren van openbare werken rekening gehouden met
het bestaande mobiliteitsplan. Een herziening dringt zich op!
Aandacht moet gaan naar veiliger fiets- en voetpaden (Baron de Gieylaan, Stationsomgeving,
Langevelddreef met tunnel, Dorp Zevergem). Prioritair dient de gehele verkeers- en parkeerproblematiek
in het centrum van De Pinte te worden aangepakt. Het invoeren van uniforme snelheidszones,
vervangen van drempels door doordachte snelheidsremmende maatregelen, desgevallend invoeren
van eenrichtingsstraten en het openstellen van het gemeenteplein op drukke momenten door “slimme
verkeerspalen” is meer dan noodzakelijk. Dit alles in overleg met de inwoners en handelaars.
Ruimte pleit in de eerste plaats voor de promotie van het fiets- en voetgangersverkeer op goed
onderhouden en veilige fiets en voetpaden.
-

Ruimte wil een inventarisatie van alle knelpunten aanleggen dat moet uitmonden in een concreet
actieplan rond verkeersveiligheid. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap vormen de
norm bij de (her)aanleg bij infrastructuur;

-

Hierbij is de aanleg van afgescheiden fiets – en voetpaden en conflictarme kruispunten een
prioriteit om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verzekeren. Via deze ingrepen
wil Ruimte van De Pinte en Zevergem een fietsvriendelijke gemeente maken;

Een belangrijk aandachtspunt voor Ruimte blijft het structurele probleem van het fietsverkeer door de
tunnel onder de spoorweg aan de Langevelddreef. Uit een bestaande mobiliteitstudie blijkt dat een
éénzijdig dubbel fietspad een oplossing is. Daar deze doorgang deel uit maakt van een Provinciale
fietsroute kan bij de Provincie aangedrongen worden op een gedeelde financiering.
-

Ruimte pleit voor een oplossing voor het verkeer in het Centrum van de gemeente waarbij de
huidige zone 30 –regeling en de parkeerproblematiek dienen geëvalueerd en bijgestuurd waar
nodig. Een bijkomend heikel punt is het gebrek aan parkeerruimte. Ruimte stelt hier voor om het
gemeenteplein open te maken door “slimme” palen te plaatsen die kunnen verzinken als het
nodig is. Een voorbeeld is de dagelijkse verkeersopstopping die veroorzaakt wordt door het
brengen en komen afhalen van de schoolkinderen;

-

De drempels in de Baron de Gieylaan en in de Pintestraat moeten verdwijnen of afgezwakt
worden. Momenteel ontstaat door het ontwijkgedrag in de Pintestraat sluipverkeer in andere
normaal verkeersluwe straten. Ruimte stelt voor om in overleg met de bewoners de Baron de
Gieylaan waar heel wat horecazaken, winkels, een school en het gemeentehuis voorkomt en
binnenkort de bibliotheek zal huisvesten volledig opnieuw in te richten. Binnen de financiële
mogelijkheden van de gemeente wil Ruimte er een gezellige winkel-wandel-woonstraat zonder
niveauverschillen maken met traag en veilig autoverkeer via doordachte asverschuivingen. Deze
asverschuiving kan verwezenlijkt worden door groene buffers aan te leggen;
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-

Het huidige mobiliteitsplan moet dringend geactualiseerd worden. In overleg met de
aangrenzende gemeenten moet er een oplossing uitgewerkt worden voor een aantal knelpunten
zoals het sluipverkeer in de Keistraat en het ontbrekend stuk fietspad in de Keistraat aan het rond
punt met de Baron de Gieylaan. Naast dit moeten ook andere sluipverkeerwegen, zoals
bijvoorbeeld de Eeuwfeestlaan, aangepakt worden;

-

Ruimte kiest resoluut voor fietsvriendelijke schoolomgevingen waarbij de leerlingen veilig van
en naar de scholen kunnen fietsen. De schoolroutekaarten dienen permanent aangepast te
worden; (Her)aanleg gebeurt steeds in nauw overleg met de schoolbesturen en
ouderverenigingen.

-

Ruimte pleit voor een zorgvuldig onderhoud (ook het sneeuwvrij houden) van de bestaande
wegeninfrastructuur met bijzondere aandacht voor de fiets- en voetpaden;

-

Sinds het wegvallen van lijn 78 is er voor de schoolgaande jeugd geen verbinding meer tussen
Zevergem en de scholen in De Pinte. Ruimte pleit voor een behoeftenonderzoek en desgevallend
de inzet van een school- of belbusverbinding.

-

Ruimte wil in samenspraak met Merelbeke een dossier voorbereiden en daarbij de nodige
contacten leggen met het oog op het verzamelen van de nodige financiële ondersteuning
(provincie, Gewest en Europa) om een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde aan te
leggen;

-

Het verder opwaarderen van de trage wegen is een must zodat fietsers en voetgangers ze beter
kunnen gebruiken. Waar nodig worden afgesloten of in onbruik geraakte wegen terug geopend.

-

Bij de Stad Gent moet aangedrongen worden op een prioritaire aanpak van de gevaarlijke situatie
in de Baron de Gieylaan, komende van het rond punt ‘De 3 sleutels’, en het stuk Keistraat van de
Rosdamstraat tot aan het rond punt ‘Den Duiver’.

-

Door intelligente ingrepen, komen tot meer verkeersluwe straten. Veel straten in woonwijken
worden als sluipweg gebruikt voor doorgaand verkeer. Door intelligente ingrepen (plaatsen van
bloembakken, asverschuivingen, tijdelijk verkeersvrij maken van straten tijdens schoolvakanties,
beperken van sommige straten tot plaatselijk verkeer, ‘doorsnijden’ van straten …) kunnen straten
terug leefbaar worden. Het initiatief gaat hier best uit van de wijkbewoners zelf en moet het gevolg
zijn van goed doordachte planning en overleg.
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3. Milieu
Ruimte ondersteunt het idee van het Parkbos als groene ruimte. Het groene karakter van de gemeente
moet versterkt worden met waar het mogelijk is een bos als groenscherm tussen de E17 en de woonkern.
Ruimte pleit ook voor een duidelijk energiebeleid en stimuli voor energiebesparende initiatieven. Er is
blijvende aandacht nodig voor een betrouwbaar gescheiden regen- en afvalwaterstelsel en een degelijk
én betaalbaar onderhoud van de grachten. Voor het nieuw in te richten milieupark wil Ruimte een meer
functionele inrichting en efficiënte controle met invoering van het DIFTAR-systeem: een betere
toegangsweg, aangepaste openingsuren, containerputten en een permanent afleverpunt voor KGA.

3.1 Meer en duurzaam groen voor iedereen
Het Gemeentelijk Natuur-OntwikkelingsPlan (GNOP,1996) is en blijft de leidraad voor verdere actie
binnen het gemeentelijk milieubeleid en natuurbeleid in het bijzonder. Een aantal belangrijke elementen
van dit plan zijn inmiddels bevestigd in (boven)gemeentelijke plannen rond de Scheldevallei, het
Grootstedelijk Gebied Gent, en de Samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame
ontwikkeling” die mede met de steun van de oppositie tot stand kwam.
Dit beleid moet gesteund zijn op behoud, bescherming en opwaardering van de belangrijke groene
gebieden in de gemeente: de Scheldevallei in Zevergem, het Parkbos, maar ook de groene plekken in de
kern van de gemeente, zoals het park Viteux.
Een volgende stap om de resterende plekken natuur te vrijwaren en te versterken is deze onderling te
verbinden. Dit is met voorrang het geval tussen het Parkbos en de Scheldevallei, aangevuld met groene
verbindingen doorheen de bouwzone die aansluiten bij open ruimten en natuurgebieden. Dit kan perfect
samengaan met de aanleg van vrij liggende wegen voor zachte weggebruikers, in de eerste plaats voor
kinderen.
Aanplanting van inheemse bomen en heesters moet blijvend worden ondersteund. Ruimte wil ook een
uitbreiding van de subsidies voor onderhoud en aanplant van kleine landschapselementen (knotwilgen,
enz), en concrete promotie hiervan naar de plaatselijke landbouwers en particulieren. De gemeente
dient ook een budget te voorzien voor concrete projecten die de biodiversiteit ondersteunen, in
samenwerking met bv. Natuurpunt. Dergelijke projecten zijn best gebaseerd op een inventaris van
bedreigde/verdwenen soorten (planten en dieren) op het grondgebied.

3.2. RUIMTE voor minder en beter verwerkt afval
Ruimte is steeds voorstander geweest van het principe “de vervuiler betaalt”; dit stond reeds
ingeschreven in ons programma voor de verkiezingen van 2000. We zullen dit principe dus blijven
ondersteunen. Dat betekent ook dat wie veel afval afgeeft ook meer betaalt dan wie het bescheidener
doet. Maar de gemeentelijke overheid moet wél tegenover deze extra bijdrage van de inwoners een
betere dienstverlening waarborgen.

Ruimte gaat resoluut voor een nieuw en gebruiksvriendelijk milieupark.
Bij de aanleg van de nieuwe site voor de buitensporten hoort de herlokalisatie van het bestaande
containerpark.
Ruimte wil komen tot een volwaardig milieupark:
- een meer functionele inrichting: betalend gedeelte versus het niet-betalend gedeelte met aparte
toegangen en een uitbreiding van het betalend gedeelte;
- een vlottere bereikbaarheid: een goede toegangsweg en efficiëntere toegangscontrole dit alles
volgens het DIFTAR-systeem;
- grote borden met duidelijke instructies die stap voor stap worden toegelicht;
- openingsuren beter aangepast aan de noden van onze inwoners; zo zou het milieupark minstens
een tweede dag in de week langer moeten open blijven, zodat de mensen ook na de werkuren
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terechtkunnen op het park en dit in ruil voor een extra halve dag sluiting op een voormiddag. Wellicht
zal dit leiden tot een betere spreiding van de bezoekers en de grote drukte op zaterdag wat doen
afnemen.
- containerputten zorgen ervoor dat (ook fysiek minder fitte) bezoekers hun afval op een eenvoudige
manier in de juiste bak kunnen achterlaten. Een opstelling met putten zorgt er tevens voor dat de
parkwachters een beter globaal overzicht over het park hebben;
- Een permanent afleverpunt voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zodat de halfjaarlijkse ophalingen
kunnen afgeschaft worden.
- Ruimte wil nagaan of tijdens de zomer het ophalen van het huisvuil niet frequenter kan gebeuren.

3.3 RUIMTE voor de uitvoering van een integraal waterbeleid
Op gewestelijk niveau ligt het waterbeleid in handen van Aquafin dat de afgelopen jaren aanzienlijke en
dure investeringen heeft gedaan in collectoren voor de verbinding van de gemeente met een
(grootschalig) waterzuiveringsstation. Deze werken zullen (voornamelijk buiten ons grondgebied) nog
jaren in beslag nemen vooraleer alles 100 % functioneert zoals gepland. Dit betekent niet (wel
integendeel!) dat de gemeente bij de pakken moet blijven zitten, zeker niet wat betreft de aanpassing en
het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur zelf. Daarenboven kan de gemeente zelf kiezen voor
lokale kleine waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) en een actieve begeleiding van particuliere installaties
voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s) en voor een stuk de regie van het plaatselijk
zuiveringsbeleid in eigen handen houden. De noodzaak aan ingrepen wordt acuter door de toenemende
belasting van ons grondgebied met afvalwater wegens het stijgende aantal woningen en de begrensde
verwerkingscapaciteit van de bestaande gemeentelijke riolen.
Ruimte voor een betrouwbaar gescheiden regenwater en afvalwaterstelsel
Reeds vele jaren wordt gewerkt aan de scheiding van oppervlakte- en afvalwater, voornamelijk in
nieuwbouwwijken. Het is de bedoeling dat het afvalwater via riolen en collectoren naar het
zuiveringsstation loopt en het regenwater in de oppervlaktewateren (grachten, beken) terechtkomt. Deze
scheiding is essentieel om beken en rivieren proper te maken en houden. De huidige situatie is echter
ontoereikend en het blijft nodig om de verplichting bij nieuwbouw verder streng toe te passen én de
problematiek van de rioolaansluitingen van bestaande woningen ernstig te benaderen.
Prioritair dient de wateroverlast in de wijk Warande aangepakt te worden.
- Ruimte wil een inventaris van de bestaande situatie (afwijkingen) en een plan om dit binnen een
redelijke termijn en met passende stimulerende middelen bij te sturen. Beide stelsels moeten
voldoende capaciteit hebben én behoorlijk worden onderhouden, onder meer om lokale
overstromingen bij overvloedige regenval te vermijden. Sommige wijken in De Pinte hebben dit
enkele jaren geleden reeds kunnen ondervinden. De situatie is op dit ogenblik (schijnbaar?) beter,
maar de groei van de gemeente vergroot ook (opnieuw) dit risico;
- Ruimte wil ook een voorafgaand onderzoek van de basisinfrastructuur vooraleer nieuwe
verkavelingen te ontwikkelen teneinde wateroverlast te vermijden in de huidige en nieuwe
bewoningen. Alternatieve benaderingen (zoals het rietveld in Zevergem) moeten daarbij niet worden
geschuwd. In verkavelingen met een daarvoor gunstige ligging kan de lokale installatie van een
kleinschalige waterzuivering worden aangemoedigd of zelfs opgelegd. De gemeente kan alvast het
voorbeeld geven door eigen afvalwater kleinschalig te zuiveren;
- Nu de collectoren geplaatst zijn moet de gemeente een beleid uitstippelen om het opgesteld
“Rioleringsplan” af te stemmen op deze nieuwe ontwikkeling en de recente groei, en te zorgen voor
een aansluiting met voldoende capaciteit van de huidige en toekomstige inwoners op deze
collectoren.
-

De gemeente moet zorgen voor een beter beheer van de beken en grachten die onder haar
bevoegdheid vallen. Hiertoe hoort regelmatig onderhoud en beheersing van het waterpeil bij
hevige regenval.

-
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- Daarnaast moet worden gewaakt over de integriteit van ons grachtenstelsel en moet het waar
nodig verder (of opnieuw) worden uitgebouwd. Bestaande grachten moeten ook degelijk,
verantwoord en regelmatig worden onderhouden. In nieuwe wijken kan de aanleg worden overwogen
van wadi’s (afglooiende straten met infiltratiegreppels in het midden).

3.4. Duurzaam gebruik van energie en grondstoffen.
-

Ruimte gaat er van uit dat de gemeente het voortouw neemt om de gebouwen van het
gemeentelijk patrimonium energiezuinig te maken. Bij de bouw van de gemeentelijke
infrastructuur dienen energiebesparende technieken toegepast te worden;

-

Een vergroening van het wagenpark van de gemeente moet een eerste stap zijn naar het
invoeren van energiezuinige wagens in onze gemeente;

-

Bij de bouw van nieuwe woonwijken dient een duurzame ontwikkeling eveneens aan de basis te
liggen;

-

Ruimte wil het STOP-principe (stappen- trappen –openbaar vervoer –personenwagen) promoten
evenals duurzaam autorijden (cursus eco-driving; bv. voorzien van oplaadpunten voor elektrische
wagens, bromfietsen en fietsen; een cambiopunt voor gedeeld autorijden voorzien).

3.5. Een leefbare gemeente met minder verkeerslawaai
De nabijheid van belangrijke verkeerswegen zoals de E17, verhoogt de druk op de luchtkwaliteit en de
lawaaihinder. Ruimte is voorstander van een professionele studie om zo tot de beste oplossing te
komen. Dit alles in samenspraak met bij de Vlaamse Overheid vermits de gemeente dit financieel niet
alleen kan dragen. Prioritair dienen de stukken ter hoogte van Den Beer, Molenstraat in Zevergem, het
stuk aan Hageland en het Zwarte Gat in De Pinte aangepakt te worden.
-

Ruimte vraagt aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van de groenpolen en groene
verbindingsaders in de gemeente die opgenomen zijn in het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan). Ruimte vraagt een doordachte keuze inzake bomen aanplant en de daaraan
gekoppelde snoeiwerkzaamheden. De opmaak van een groenplan zal een belangrijke bijdrage
leveren aan het behoud van het groene karakter van onze gemeente;

-

Ruimte wenst de speelmogelijkheden van de jeugd aan de Sport- en Jeugdwegel uit te
breiden op het ogenblik dat JV De Pinte deze infrastructuur verlaat voor Moerkensheide;

-

Ondanks de heraanleg van het wegdek van de E17 blijft de geluidsoverlast aanwezig. De Pinte
heeft niet de financiële mogelijkheden om deze problematiek alleen aan te pakken. Ruimte wil in
de komende legislatuur werk maken van een doordacht en realistisch dossier waarbij met het
noodzakelijke lobbywerk in overleg met de hogere overheden en na inspraak van de inwoners tot
concrete oplossing kan gekomen worden;
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4. WELZIJN
Ruimte wil het samenleven in de gemeente bevorderen en een brede waaier aan levensstijlen ruimte
geven met respect voor mens en milieu. Er moest werk gemaakt worden van een leeftijdsvriendelijke
gemeente, die het actief ouder worden stimuleert.

4.1 Gelijke kansen en diversiteit
Gelijke kansen moeten in de gemeente een permanent aandachtspunt zijn. Alle beleidsbeslissingen van
gemeente en OCMW moeten getoetst worden op hun gelijke kanseneffect. Naast het bewaken van de
wettelijke gelijkheid moet een gelijkheid in de feiten worden gerealiseerd op politiek, economisch en
sociaal-cultureel vlak.
Om dit te bereiken moet de gemeente de volgende maatregelen treffen:
-

aanduiden van een personeelslid met beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken op het
gebied van gelijke kansen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een ambtenaar die reeds
in dienst is;

-

voorzien van de nodige middelen voor organisaties die zich actief willen inzetten voor het gelijke
kansenbeleid en stimuleren van pluralistisch overleg op lokaal niveau;

-

voeren van een gezinsvriendelijke beleid, organiseren van kinderopvang en andere
maatregelen die een harmonisch evenwicht tussen gezin en arbeid stimuleren;

-

ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven die de toegankelijkheid in brede zin voor mensen
met een handicap bevorderen: infrastructuur, beroepsleven, cultuur, …

-

Creëren van een aanspreekpunt in het sociaal huis voor gelijke kansen en diversiteit.

4.2. Extra aandacht voor een seniorenbeleid dat het actief ouder worden
stimuleert
Volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren is een recht voor iedereen, ongeacht de
leeftijd. De vergrijzing zal de komende decennia de samenleving grondig wijzigen. 60-plussers maken
bijna een kwart uit van de bevolking. Ouderen kunnen en willen hun bijdrage aan de samenleving
leveren. Ondersteunende maatregelen moeten de ouderen meer kansen geven om volwaardig en
eigentijds mee te werken aan het beleid. De ouderenadviesraad moet eerder beleidsbepalend zijn dan
beleidsadviserend. De gemeente en het OCMW hebben de opdracht een eigentijds ouderenbeleid te
voeren met aandacht voor veiligheid, mobiliteit, woonsituatie, gezondheidszorg, vrije tijd, informatie en
inspraak. Ruimte stelt een LOKAAL Zilverplan voor:
-

de aanstelling van een ouderenbeleidscoördinator en een loketfunctie binnen het Sociaal
Huis. De loketfunctie was opgenomen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB-plan) 2008-2013
maar werd (nog) niet verwezenlijkt;

-

werken aan seniorenvriendelijke maatregelen (dit kan gaan van een afdeling grootletterboeken
in de bib, fysieke toegankelijkheid van gebouwen, voldoende zitbanken in de gemeente waar men
kan rusten, uitbouw systeem zorgburen, uitbreiden van het aanbod aan openbare toiletten, …);

-

nemen van initiatieven om jongeren en ouderen samen te brengen (bv. initiatief tussen de
jeugdbewegingen en de inwoners van het woon-en zorgcentrum Scheldevelde);

-

het ondersteunen en uitbouwen van een vrijwilligers- en mantelzorgersdatabank;

-

De vergrijzing is een uitdaging voor de woonmarkt. Veel senioren overwegen een andere
woonvorm omdat hun woning bijvoorbeeld te groot geworden is of moet aangepast worden. Door
aangepaste woningen en woonvormen kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun gewone
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omgeving blijven wonen en/of zelfstandig blijven leven. Ouderen wonen vaak in verouderde en
energievretende woningen, al dan niet gehuurd of in eigendom waarvoor maatregelen kunnen
genomen worden. Een screening is een eerste stap;
-

verder uitbouwen van de thuiszorg door intensief samen te werken met regionale actoren en
samenwerkingsverbanden waarin reeds geparticipeerd wordt en eigen initiatieven te ontwikkelen
(bv oppasdienst, klusjesdienst);

-

Er moet meer aandacht gaan naar de voetpaden, die in heel wat straten helemaal niet bestaan of
zich in slechte toestand bevinden. Een bijkomende noodzaak is de verzekering van een optimale
toegang tot de openbare gebouwen;

-

de realisatie van een dienstencentrum (seniorenhuis) (bijvoorbeeld in het gebouw van de huidige
bibliotheek). Een dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor senioren, waar men
terecht kan voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening. De realisatie van het
dienstencentrum was opgenomen in het LokaalSociaalBeleidsplan (LSB) 2008-2013 maar werd
niet opgenomen;

-

de realisatie van kleinschalige projecten met wooneenheden voor senioren;

-

Dit jaar werd De Pinte Sportelgemeente 2012. Een verdere promotie en aanmoediging voor
seniorensport via de lokale sportdienst blijft essentieel zodat we deze titel blijvend kunnen
dragen. Recreatief sporten op gemeentelijke gronden moet mogelijk blijven en de volle
ondersteuning genieten van het gemeentebestuur (petanque, krulbol, tennis, …);

-

Elke oudere – ook kwetsbare en ouderen met een fysieke beperking – moet kunnen blijven
participeren in sociale, culturele, spirituele, economische en politieke aangelegenheden.

de realisatie en uitbouw van een voor de senioren betaalbaar hedendaags en toekomstgericht
woonzorgcentrum (WZC). In dit centrum dienen minstens alle vormen van semi-residentieel verblijf
aanwezig te zijn: dagopvang, nachtopvang, weekendopvang, kortopvang, …

4.3.

Een sociaal woonbeleid

Onze gemeente scoort goed in diverse lijstjes. Jammer genoeg niet wanneer het op sociale woningen
aankomt. Het woonbeleid is een kerntaak voor de gemeente. De gemeente is de regisseur, coördinator en
belangrijkste uitvoerder van een duurzaam woonbeleid. De gewestelijke overheden moeten de gemeente
erkennen en ondersteunen in die rol door duidelijke doelstellingen en meer middelen naar voor te
schuiven. Zo moet de financiële draagkracht van de sociale woningmaatschappijen versterkt worden en
het investeringsbudget voor de sociale huisvesting verhoogd worden.
Het sociaal objectief
In 2009 keurde het Vlaams Parlement het Grond- en Pandendecreet goed waarbij voor iedere gemeente
in een sociaal objectief werd voorzien, dat een minimaal aantal te realiseren sociale woningen oplegt. Op
basis van dit decreet is De Pinte verplicht om uiterlijk tegen 2020 66 sociale huurwoningen, 32 sociale
koopwoningen en 2 sociale kavels te realiseren. Omwille van de achterstand die onze gemeente heeft,
dienen als inhaalbeweging bijkomend 33 extra sociale huurwoningen gerealiseerd te worden tegen 2025.
-

Ruimte wil prioriteit geven aan de realisatie van sociale woningen. Alle sociale woningen moeten
lage energiewoningen of passief woningen zijn. In elke toekomstige verkaveling moet, zoals onder
druk van Ruimte In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd vastgelegd, minimaal
15 % voor sociale (huur)woningbouw voorzien worden. Op deze manier kan een deel van het
sociaal objectief gerealiseerd worden. Deze maatregel is niet voldoende om het opgelegde aantal
woningen te behalen. Ruimte wil om het sociaal objectief te verwezenlijken onder andere de
gemeentelijke gronden aan Moerkensheide te ontwikkelen;
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-

Ruimte wil actief alternatieve samenwoonvormen (kangoeroewoningen, co-housing) stimuleren
door het geven van informatie, bezoeken organiseren naar goede voorbeelden, gericht
doorverwijzen, technisch advies,…);

-

De gemeente wil dat de gemeente zoekt naar financieringsmogelijkheden om de kwaliteit van
oudere woningen te verbeteren en energiezuiniger, milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

Ruimte wil op die manier o.a. aan de jongeren van De Pinte de kans geven in de eigen gemeente een
goede en betaalbare woning te vinden.

Community Land Trust
Voornamelijk bij de realisatie van de sociale koopwoningen en de sociale kavels dient een doordacht
beleid gevoerd te worden. Ruimte is geen voorstander om zomaar gemeentelijke bouwgronden
tegen sociale tarieven ter beschikking te stellen gezien deze financiële inspanning slechts een
eenmalig effect heeft er ervoor zorgt dat deze gronden en woningen na verloop van tijd hun sociaal
karakter verliezen. Voorbeelden zijn de talrijke sociale woningen die in de jaren ’60 en ’70 gerealiseerd
werden in de straten achter de post en nu allen verkocht worden aan gangbare Pintse tarieven.
Bovendien is het aantal bouwgronden in gemeentelijke handen schaars. Omdat Ruimte deze gronden
niet wenst van de hand te doen, kiezen wij resoluut voor de oprichting van een Community Land Trust
(CLT). Dit is een VZW die opgericht wordt door de gemeente en die de grond ter beschikking stelt van
mensen met een laag inkomen waardoor deze een eigen woning kunnen optrekken. De grond blijft
eigendom van de VZW en enkel de woning wordt eigendom van de betrokken familie. Wanneer de
eigenaars de woning later willen verkopen, koopt het CLT de woning. De eigenaars krijgen het
geïnvesteerde bedrag verhoogd met een deel van de gerealiseerde meerwaarde. Het CLT kan de woning
vervolgens opnieuw tegen een sociaal tarief verkopen aan een nieuw gezin waardoor deze woningen hun
sociaal karakter behouden en de gemeente via de VZW eigenaar blijft van de gronden.
Wonen in eigen regio
Tot slot wil Ruimte dat de sociale huur- en koopwoningen bij voorrang worden toegewezen aan
mensen die een duidelijke band met onze gemeente kunnen aantonen. Daarom dient bij voorrang
werk gemaakt te worden van een gemeentelijk reglement dat deze voorwaarden vastlegt.

4.4 Een degelijke dienstverlening
Wat betreft een degelijke sociale dienstverlening staat Ruimte voor
-

een open, laagdrempelig sociaal huis met aangepaste openingsuren;

-

een actieve communicatie rond het sociaal beleid dat alle doelgroepen aanspreekt;

-

het opzetten van preventieve campagnes ism partners (preventieve gezondheidscampagnes
rond psychisch welzijn, kanker, roken, gezonde voeding,– campagne rond financiële schulden);

-

Een degelijke uitbouw van een sociaal beleid door gemeente, OCMW, middenveld en burgers

-

een structurele samenwerking tussen gemeente en OCMW inclusief centraliseren van het
management en de diensten;

-

een actief en participatief sociaal beleid uitbouwen.

4.5 Een warme gemeente
-

Uitbouw van een vrijwilligers- en mantelzorgersdatabank;
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-

Initiatieven opzetten die mensen samenbrengen. Hierbij linken leggen bv. naar culturele
activiteiten, samenwerkingen tussen verenigingen,…. Voorbeelden hiervan zijn de speelstraat en
de buitenspeeldag;

-

Buurtgerichte initiatieven nemen die op een positieve manier het veiligheidsgevoel moeten
versterken. Daarnaast ook de verdere uitbouw van BIN’s (buurtinformatienetwerken)
ondersteunen.

4.6

Noord-Zuidsolidariteit

Het gemeentelijk beleid moet open staan voor wat de wereld biedt aan culturele en economische
mogelijkheden, maar ook open staan voor de tekorten van onze wereld. Ons sociaal beleid mag niet
stoppen aan de gemeentegrens. Ruimte vraagt daarom
-

Een verdere en hogere financiële en administratieve ondersteuning door de gemeente van de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) die als één van haar
kerntaken heeft de gemeente te adviseren bij elke beslissing die betrekking heeft op NoordZuidsolidariteit. Daarnaast moet de GROS initiatieven ondersteunen (in scholen, verenigingen, …)
die de inwoner meer zicht doet krijgen op de economische, politieke en sociale mechanismen die
leiden tot armoede en ongelijkheid, tot verschillen tussen Noord en Zuid;

-

De gemeente moet ook een eerlijk aankoopbeleid voeren, niet alleen door het gebruik van
eerlijke koffie en duurzaam hout, maar bijvoorbeeld ook door eerlijk geproduceerde (werk)kledij
voor het personeel. We denken daarbij ook aan het toepassen van ethische normen bij
aanbestedingen, beleggen in aandelen, opties, e.d. die aan een aantal ethische eisen voldoen,
werken met banken die diezelfde normen respecteren. Het gemeente moet zich blijven profileren
als een ‘Fair Trade Gemeente’;

-

Een structurele verhoging van de gemeentelijke subsidies voor de Noord-Zuid initiatieven.
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5.

CULTUUR

Het OCP dient uitgebouwd te worden tot een volwaardig gemeenschapscentrum. De op te richten
gemeentelijke VZW Vrije Tijd heeft tot taak naast en met de verenigingen het aanbod in de gemeente te
verhogen. De openbare bibliotheek moet voor Ruimte één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen
worden voor jong en oud. Een leeszaal met kranten en tijdschriften waar men iets kan drinken kan hiertoe
bijdragen. Ruimte wil dat de culturele infrastructuur beter onderhouden en uitgebreid wordt. Meer kunst
op straat en gezellige buurtpleintjes geven de gemeente een warm gevoel en dragen zo bij tot een
gezellige samenleving.
Ruimte vraagt
-

Dat iedereen toegang heeft tot cultuur. Mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of
sociale obstakels. Cultuur stimuleert sociaal contact, brengt mensen bij elkaar en is een ideaal
middel tegen verzuring;

-

Meer ondersteuning de verenigingen die draaien op vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten
voor de inwoners van De Pinte. Zij verdienen een extra duwtje in de rug, want zij zijn vaak de
krachtige motor van goede initiatieven. Denk maar aan speelpleinwerking, de verschillende jeugden sportverenigingen of de medewerkers binnen het OCMW;

-

Meer gemeentelijke vergaderlocaties aan een schappelijke prijs die zonder al te veel
administratieve formaliteiten kunnen aangevraagd worden. Ook hier speelt het digitaal loket een
belangrijke rol;

-

Meer aandacht voor ons momenteel verwaarloosd erfgoed. Ruimte wil werk maken van de
oplijsting (wat al gebeurde maar geen vervolg kende) en bescherming van het weinige erfgoed
dat onze beide deelgemeenten nog rest. De creatie van een erfgoed(leer)pad op maat van
kinderen kan een eerste stap zijn;

5.1 Een volwaardig gemeenschapscentrum met een eigen programmatie
Het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) dient verder uitgebouwd te worden tot een volwaardig
gemeenschapscentrum. Naast de activiteiten van verenigingen moet er werk gemaakt worden van een
aantrekkelijke affiche van culturele activiteiten, waarin elke inwoner zijn gading kan vinden. Een
pluralistisch gemeentelijke vzw Vrije Tijd moet de programmatie van het culturele aanbod in de
gemeente samenstellen dit in nauwe samenwerking met de cultuurfunctionaris, de culturele raad (GRC)
en vrijwilligers.
Door een evenwichtig aanbod van eerder commerciële activiteiten en minder toegankelijke
cultuurmanifestaties komen alle mensen in contact met culturele activiteiten. Bovendien garanderen we op
deze manier de betaalbaarheid van het culturele leven in onze gemeente. Ruimte wil meer aandacht voor
lokale culturele verenigingen of groepen. Zo moeten lokale muziekgroepen de kans krijgen om te oefenen
en op te treden in het Jeugdhuis en het gemeenschapscentrum.
Een gemeenschapscentrum zal ook mogelijkheden bieden om te komen tot een gecentraliseerde
ticketverkoop. Hierdoor wordt het makkelijker om tickets te bekomen voor de verschillende culturele
activiteiten die georganiseerd worden, zodat lokale verenigingen een breder publiek kunnen aantrekken.
Er moet gestreefd bovendien worden naar samenwerking met grotere Gentse cultuurhuizen, waarbij deze
worden uitgenodigd om bvb één maal per jaar een lopende programmatie ‘op verplaatsing’ te brengen in
De Pinte.

Op die manier kan ook gewerkt worden met sociale tarieven, waardoor cultuur bereikbaar wordt voor alle
lagen van de bevolking.
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5.2 Van bibliotheek tot cultuurhuis
Ruimte ziet een veel bredere taak voor onze nieuwe bibliotheek en wil deze laten uitgroeien tot een
gemeentelijk ‘cultuurhuis’. Dit betekent dat de bilbliotheek
-

zich als een actieve cultuurparticipant profileert door tentoonstellingen te organiseren, het
lokale erfgoed beter bekend te maken bij de inwoners van de gemeente, een schrijfwedstrijd te
organiseren, een concert in de bibliotheek te laten plaatsvinden;

-

één van de belangrijkste instrumenten om de informatiekloof te verkleinen is. Iedere inwoner
van De Pinte moet op een vlotte en goedkope manier toegang kunnen krijgen tot het internet en
de computer. Ruimte wil dan ook dat naast de boeken- en Cd-collectie meer computers worden
voorzien. Elk van deze computers dient best te draaien op vrije software en moet een
internetaansluiting hebben. Er moet ook een meer uitgebreide collectie aan Cd-rom’s en DVD’s
komen;

-

Verdere automatisering zodat meer tijd vrijkomt voor de medewerkers in de bibliotheek om de
gebruikers te helpen.

-

Actief blijft meewerken aan ZOVLA, een intergemeentelijke samenwerking, zodat het aanbod kan
worden verruimd en grotere projecten kunnen worden georganiseerd.

5.3

Culturele infrastructuur beter beheren

De Pinte beschikt over heel wat infrastructuur om culturele activiteiten te laten doorgaan. Toch is er een
duidelijke nood bij het verenigingsleven aan meer polyvalente ruimten en lokalen. Ruimte stelt voor om:
-

het OCP verder uit te bouwen en om de technische infrastructuur te optimaliseren;

-

de polyvalente ruimte van het nieuw op te richten sportcomplex moet kunnen gebruikt worden
voor culturele activiteiten;

-

vooraleer te investeren in nieuwe infrastructuur, moet de bestaande beter en regelmatiger
onderhouden worden;

-

De aanwijzing van de verhuringen aan derden aan één verantwoordelijke toe te wijzen. Zo
hebben de verenigingen een duidelijk aanspreekpunt die ook in het weekend te bereiken is.
Zaken die stuk zijn of niet meer voldoen, kunnen sneller hersteld of aangepast worden. De
aanvragen en het controleren van de beschikbaarheid moeten online kunnen gebeuren.
Dankzij de druk van Ruimte is er werk gemaakt van een gemeentelijke inventaris van het
beschikbare materiaal in de gemeentelijke uitleendienst. Deze voorziet verenigingen van
functioneel materiaal zoals podia, stoelen en tafels, panelen voor tentoonstellingen, enz. Ruimte
wil de werking van deze gemeentelijke uitleendienst verder optimaliseren door het mogelijk te
maken dat dit materiaal ook via de gemeentelijke website kan aangevraagd worden.

5.4

Culturele manifestaties ondersteunen

:
-

Ruimte wil de bestaande culturele manifestaties (bijvoorbeeld 11 juli-viering, Festival Van
Vlaanderen, Cafeest en Braderie) verder laten uitgroeien tot ware volksfeesten. De vele
vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk maken moeten verder ondersteund worden en de
(contractuele) aansprakelijkheden en financiële afwikkeling gebeurt best via de nieuw op te
richten VZW VRIJE TIJD;

-

Wij pleiten ervoor om de organisatie van wijkfeesten verder te ondersteunen. Ruimte denkt er
aan om elk jaar één bepaalde wijk in de kijker te zetten en voor te stellen aan de andere inwoners
van De Pinte. Zo kan dit bijvoorbeeld een gelegenheid zijn voor inwoners van De Pinte en van
Zevergem om elkaar beter te leren kennen;
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-

Er moet ook werk gemaakt worden van de organisatie van een jaarlijkse kunst- en
cultuurmarkt. Dit kan gekoppeld worden aan de braderie, waarbij de aandacht moet gaan naar
de lokale middenstanders, verenigingen en de rommelmarkt beperkt wordt tot de eigen inwoners.
Het dient een echte markt te worden met informatieve kraampjes en demonstraties door lokale
amateurkunstverenigingen, maar ook door gemeentelijke instellingen zoals de bibliotheek,
sportdienst enz.;

-

Ruimte wil de heemkundige kring blijvend ondersteunen bij de inventarisatie en publieke
ontsluiting van het onroerend erfgoed.

Dankzij Ruimte kan men nu projectsubsidies aanvragen voor eenmalige ‘grote’ culturele activiteiten.
Hiermee heeft Ruimte vanuit de oppositie een belangrijke beleidsoptie gerealiseerd.
Ruimte wil dat er ook logistieke ondersteuning kan gegeven worden aan permanente
cultuurmanifestaties, zoals bijvoorbeeld voor de organisatie van Zeverrock. Dit evenement geldt als één
van de belangrijkste culturele activiteiten voor jongeren en verdient daarom blijvende ondersteuning door
de gemeente. Het bestaande subsidiereglement dient aangepast zodat beginnende verenigingen het
ganse jaar door een aanvraag kunnen indienen voor een subsidie die hen in staat stelt een eerste
activiteit te organiseren.

5.5.

Buurtpleintjes als ontmoetingsplaatsen voor jong en oud

Ruimte pleit voor
-

de verplichte aanleg van een buurtpleintje bij iedere nieuwe verkaveling. Daarnaast wil Ruimte
ook dat er in het kader van de wijkontwikkeling initiatief wordt genomen door de gemeente om
nieuwe buurtpleintjes aan te leggen en tijdens de vakantie speelstraten in te richten in
samenspraak met de bewoners en de buurtcomités.

-

Het onderhoud gebeurt door de gemeente en dient niet verschoven te worden naar de
buurtbewoners.

-

Om het buurtleven te bevorderen wil Ruimte ook dat er geïnvesteerd wordt in de verfraaiing van
de buurt. De gemeente moet veel meer stimuleren dat braakliggende gemeentelijke gronden
omgevormd worden tot gezellige buurtpleintjes met een barbecue en speelweiden voor de
kinderen of bijvoorbeeld petanquebanen voor de ouderen. Deze gemeentelijke pleintjes worden
ontmoetingsplaatsen voor jong en oud en zullen de samenhang in onze gemeente sterk
bevorderen.
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6. ONDERWIJS
Ruimte wil kwalitatief onderwijs dichtbij huis. Netoverschrijdende samenwerkingsverbanden zoals een
gemeentelijke sportdag zullen ondersteund worden. Een veilige schoolomgeving zal meer ouders
aanzetten om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan. Niet alleen een Zone 30
draagt hiertoe bij maar ook de invalswegen moeten veilig zijn.
Ruimte vindt onderwijs in het eigen dorp belangrijk. De stap van een veilige omgeving van het gezin naar
de maatschappij moet voor elk kind en elke jongere zo klein mogelijk gemaakt worden. In het belang van
alle kinderen behoort het tot de taak van de gemeente om alle scholen te ondersteunen in hun opdracht,
zodat elk kind van hoogstaand onderwijs in de eigen gemeente kan genieten.

6.1 Kosteloos en pluralistisch gemeentelijk basisonderwijs
-

Het gemeentelijk onderwijs moet voor Ruimte pluralistisch en onafhankelijk zijn. Zo dient de vrije
keuze van de ouders in levensbeschouwelijke begeleiding van hun kinderen gegarandeerd
te worden. Het beheer van de Gemeenteschool zou autonoom moeten zijn met duidelijk budget;.

-

Ruimte pleit ook voor objectieve aanstellingen van leerkrachten en directie om de
levensbeschouwelijke verscheidenheid te garanderen;

-

Ruimte trekt de kaart van kosteloos basisonderwijs voor alle kosten die een gevolg zijn van het
nastreven van de eindtermen. Voor andere activiteiten, zoals buitenschoolse uitstappen of reizen,
zal er voor het gemeentelijk onderwijs een beleid ontwikkeld worden dat gericht is op een strikte
beheersing van de kosten voor ouders en leerlingen. Dit mag er alvast niet toe leiden dat er
onderwijs komt waar slechts het hoogst noodzakelijke aangeboden wordt. De gemeente moet
integendeel borg staan voor onderwijs dat vernieuwend en uitdagend is.

6.2 Brede scholen
Brede scholen zijn
-

scholen waar verschillende organisaties en de buurt rond de school samengebracht worden. De
school wordt zo een onderdeel van de buurt en werkt samen met lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen. Door de infrastructuur meer open te zetten, door samen activiteiten te
organiseren en door mensen meer te betrekken bij de werking van de school kan er meer
integratie zijn van sport en cultuur in de school. Ook al moeten deze initiatieven van onderuit
groeien, toch dient de gemeente een ondersteunende rol te spelen en mogelijke hinderpalen die
samenwerking in de weg staan, weg te werken.

In een brede school zorgt het samenwerkingsverband tussen de diverse sectoren voor een brede leer- en
leefomgeving op school en in de vrije tijd met als doelstelling het creëren van maximale
ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

6.3 De voordelen van netoverschrijdend samenwerken benutten
Ruimte wil dat de gemeente het permanent overleg tussen de verschillende scholen stimuleert. Elke
school, inrichtende macht, directie, oudercomité en alle ouders streven immers dezelfde doelstelling na:
zo goed mogelijk onderwijs voorzien voor elk kind.
Waar nodig en mogelijk wil Ruimte dat de gemeente de scholen helpt door het ter beschikking stellen van
de nodige logistieke middelen en faciliteiten. Hierbij moeten alle scholen op een gelijke manier behandeld
worden.
Er zijn tal van mogelijke samenwerkingsverbanden op gemeentelijk niveau mogelijk tussen de scholen die
ondersteuning kunnen genieten van de gemeente:
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- bij het realiseren van netoverschrijdend kosteloos leerlingenvervoer voor wie geen 12 jaar is. De
gemeente kan hier overleg organiseren tussen de inrichtende machten, De Lijn en het Vlaamse
Gewest;
- samenwerking tussen de scholen en de bibliotheek waardoor de scholen minder aangewezen
zijn op een eigen bibliotheek;
- het ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur aan scholen en omgekeerd, de
infrastructuur van scholen meer openstellen voor lokale verenigingen;
- de organisatie van gemeenschappelijke sportdagen of culturele manifestaties;
- opzetten van sensibiliserende acties.

6.4 Een veilige schoolomgeving
Ruimte wil dat meer ouders hun kinderen te voet of met de fiets naar de school laten gaan. Veel ouders
hebben echter - terecht - schrik voor het onveilige verkeer en nemen de wagen. Ruimte wil dan ook dat er
werk wordt gemaakt van een echt veilige schoolomgeving.
Ruimte wil ook aandacht voor de veiligheid op de invalswegen van en naar de scholen en het station van
De Pinte. Ook dient er verder werk gemaakt te worden van een volledige ontsluiting van fietstrajecten van
en naar de scholen.
De gemeente moet in samenwerking met de scholen en de politiezone gerichte preventieacties opzetten
voor de kinderen en mee helpen in het realiseren van een goede verkeerseducatie.
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7. SPORT EN RECREATIE
Het recreatieve sporten is een bevoegdheid die meer en meer naar de gemeenten doorgeschoven wordt
omdat zij het best de directe noden van de bevolking kunnen detecteren. Recreatieve sport en in de brede
zin alle sport wordt in onze vrijetijdsmaatschappij steeds belangrijker en het aantal sportparticipanten
neemt jaarlijks toe. De samenstelling van de sporters evolueerde in de tijd van meer competitie
georiënteerd naar recreatieve breedtesport waarbij mensen van plus 40 zorgden voor de grootste
toename in de sportparticipatie. Om aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden van de
competitieve sporten en de recreatieve sporters moet de overheid tussenkomen daar het privé-initiatief
het noodzakelijk aanbod niet aan een consumentvriendelijke prijs kan aanbieden. In deze context zijn
door de overheid reeds meerdere initiatieven genomen maar de lokale overheid moet steeds dicht bij haar
inwoners blijven staan om haar sportnoden waar te nemen. Ruimte wil daarom de sportaccommodatie
verder uitbouwen met als visie de huidige en toekomstige vraag van haar bevolking.

7.1 Volwaardige sportaccommodaties
De plannen voor de nieuwe terrein voor de buitensport werden goedgekeurd en binnenkort starten de
eerste werken.
-

Ruimte wil dat tegen de opleverdatum van deze sportsite duidelijke afspraken vastgelegd
worden waardoor we kunnen komen tot een leefbare site, dit alles na overleg met de
verenigingen, gebruikers en adviesraden.

7.2 Uitbreiding van het OCP
Het OCP wordt dermate intensief gebruikt dat we stilaan van een nijpend tekort aan overdekte
sportinfrastructuur kunnen spreken.
-

Ruimte wil dan ook dat het OCP verder uitgebreid wordt. Uiteraard moet de financiering goed
bestudeerd worden en er moet er gezocht worden naar alternatieve financiering.

-

Belangrijk is dat zo’n uitbreiding nu met voldoende toekomstvisie gebeurt en dat er een oplossing
voor langere termijn is voor de infrastructuurproblemen.

-

Er moet ook dringend overleg worden georganiseerd met alle onderwijsnetten om, waar mogelijk,
ook deze mogelijkheden terug te kunnen benutten.

-

Ruimte wil ook dat er een transparanter beheer komt van de bestaande sportinfrastructuur en de
aanvraag tot het huren van zalen digitaal kan gebeuren.

7.3 Aandacht voor alle sporten
Sommige sportverenigingen hebben te maken met eenmalige infrastructuurkosten die ze niet zelf kunnen
dragen binnen het eigen budget en ook niet met de reguliere gemeentelijke subsidies.
-

De aandacht in het sportbeleid gaat vooral naar ‘grotere’ sporten. Dit is niet onlogisch en het is de
bedoeling van Ruimte om de voetbalverenigingen en de basketbalclub verder te
ondersteunen. Ruimte pleit er evenwel voor om ook voldoende aandacht te hebben voor de
‘kleinere’ sporten en de niet competitieve recreatieve sporten. Het subsidiereglement moet ook
aan kleinere clubs voldoende garanties op ondersteuning geven.

-

De huidige subsidies die de gemeente aan sportclubs geeft, is laag. Binnen de perken van het
totaalbudget van de gemeente moeten er meer middelen gevonden worden.

-

Ook de recreatieve en niet-competitieve sporten verdienen de nodige aandacht.
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7.4 Meer aandacht voor jongeren en senioren
Sportclubs hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.Vooral voor de jeugd is het belangrijk
dat er kwaliteit is in de sportclubs.
-

Daarom pleit Ruimte voor een ondersteuningsbeleid om sportclubs die een kwalitatieve
jeugdwerking aanbieden of willen ontwikkelen rechtstreeks te ondersteunen en te stimuleren;

-

Sport voor senioren levert een groot aantal voordelen op: grotere risico’s op
medisch/gezondheidsvlak kunnen preventief aangepakt worden, de inactiviteit wordt opgevangen,
er is een toename van sociaal contact, enz;

-

In 2012 werden initiatieven genomen waardoor De Pinte door BLOSO erkend werd als
Sportelgemeente. De gemeente dient blijven maatregelen te treffen die de sportparticipatie bij
senioren verhogen en de reeds voorziene recreatieve locaties terug haar oorspronkelijke
openingsuren te geven.
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8. JEUGD en KINDEROPVANG
Een actief jeugdbeleid is voor Ruimte erg belangrijk. Naast de jeugddienst, het bestuur van het jeugdhuis
en de jeugdraad moet de schepen van Jeugd een echte voortrekkersrol opnemen. De verdere uitbouw en
ondersteuning van de jeugddienst is noodzakelijk. De jeugdlokalen moeten veilig en vooral brandveilig
zijn. Het geheel van de subsidies dient niet alleen overzichtelijk gebundeld te worden maar is ook aan
vereenvoudiging toe. Ruimte wil ook de ongebonden jeugd meer plaats geven en wil werk maken van
goed onderhouden buurtpleinen in de woonwijken.
Ruimte vindt het beter dat de speelpleinwerking en de kinderopvang samensmelten tot één werking met
voldoende personeel en vrijwilligers met blijvende aandacht voor gezinsvriendelijke bijdragen.

8.1. Jeugd
Ruimte kiest resoluut voor een bestuur met oog voor de jeugd. Nu het lokale jeugdbeleidsplan
ingekapseld zal worden in het gemeentelijk masterplan, waarin de visie en werking van alle sectoren zal
vastgelegd worden, moet iedere schepen zich opstellen als schepen van jeugd. De jongeren en
verenigingen dienen blijvend betrokken te worden bij de uitwerking van het jeugdbeleid. De jeugdraad
speelt een belangrijke adviserende en creatieve rol. Ieder dossier dat een invloed kan hebben op de
jeugd, de jeugdverenigingen en hun werking wordt vooraf meegedeeld aan de jeugdraad met vraag tot
advies, waarbij gekeken wordt of dit dossier de jongerentoets kan doorstaan. Voor de organisatie van
haar activiteiten (Speelstraat, Sinterklaasfeest, Combi2, …) kan de Jeugdraad rekenen op de financiële
en logistieke ondersteuning van de op te richten VZW Vrije Tijd.
Ruimte wil komen tot
-

een geïntegreerd jeugdbeleid, dat verder gaat dan de voor de hand liggende clichés zoals meer
terreinen voor vrije tijd. Jongeren komen de laatste tijd wel wat in de verdrukking: het organiseren
van een fuif wordt steeds minder evident, spelende kinderen worden soms zelfs als overlast
aanzien, … Ruimte wil daarom komen tot een positief beleid voor jongeren, waarbij het nodige
respect wordt getoond;

-

Ruimte wil de kaart trekken van het lokale jeugdwerk. Dit ‘traditionele’ jeugdwerk zorgt voor een
goede lokale dynamiek en is een plek waar jongeren zich kunnen thuis voelen. Maar Ruimte wil
ook alle kansen geven aan andere initiatieven van, door en vooral met jongeren;

-

Ruimte kiest resoluut voor een bestuur met oog voor de jeugd. Nu het lokale jeugdbeleidsplan
ingekapseld zal worden in het gemeentelijk masterplan, waarin de visie en werking van alle
sectoren zal vastgelegd worden, moet iedere schepen zich opstellen als schepen van jeugd. De
jongeren en verenigingen dienen betrokken te worden bij de uitwerking van het
jeugdbeleid;

-

Ruimte pleit voor kindvriendelijk open ruimte. Op alle open pleinen zullen speelse elementen
geplaatst worden. Het gemeentelijk speelplein wordt uitgebreid en voorzien van bijkomende
speeltuigen en rustbanken zodat het kan uitgroeien tot dé plek waar kinderen veilig kunnen
spelen terwijl de ouders kunnen ontmoeten;

-

Aan de Jeugd- en Sportwegel wordt bij voorrang werk gemaakt van een inrichtingsplan, waar
sport en spel, openbaar groen en de bestaande verenigingen centraal staan. Deze terreinen
zullen een nieuwe open groene ruimte vormen in het centrum van de gemeente waarbij iedere
bijkomende bebouwing tot het minimum wordt beperkt;

-

Om de diverse jonge (muziek)talenten en muziekverenigingen een kans te geven wordt een
regeling uitgewerkt waarbij zij gebruik kunnen maken van de lokalen van het Jeugdhuis waar al
de nodige investeringen werden gedaan i.v.m. de geluidsvereisten;

-

Het lokaal onder het Jeugdhuis dat nu gebruikt wordt door Kind & Gezin kan eveneens als
repetitielokaal of opslagruimte voor muziekinstrumenten worden gebruikt;

-

Een renovatie van de voormalige klassen waar thans “De Speelark” huist is voor Ruimte geen
optie. Binnen de beschikbare budgettaire middelen dient bekeken te worden of een
multifunctionele ruimte op die plek kan opgetrokken worden;
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-

De bestaande gemeentelijke (jeugd)infrastructuur moet beter onderhouden worden waarbij een
snel herstel leidt tot minder verwaarlozing. De (bouw)subsidie voor de (brand) veiligheid van de
jeugdlokalen dient behouden te blijven;

-

De bestaande subsidiereglementen dienen vereenvoudigd en beter op elkaar afgestemd te
worden;

-

Vorig jaar is de vzw Muziekschool gestopt waardoor er in onze gemeente geen enkele
mogelijkheid meer bestaat om muzische opvoeding/kunstonderwijs te volgen;Er moet nagegaan
worden of ook in De Pinte een filiaal kan uitgebouwd worden van de muziekacademie van
de Stad Gent of de Stad Deinze, afdeling te realiseren van een muziekacademie zoals dit
het geval in in Nazareth of Sint-Martens-Latem.

-

De jeugddienst moet beter aanspreekbaar zijn en digitaal bereikbaar zijn; Ze moet de
kinderen en jongeren beter informeren over wat er zoals zich afspeelt in De Pinte. Kinderen tot 12
jaar krijgen weliswaar info mee via de school over de activiteiten maar die info is voornamelijk
bedoeld voor de ouders. De communicatie dient te gebeuren op maat van de jongeren. De
bestaande informatiekanalen moeten beter gebruikt en wekelijks geüpdatet worden;

-

De jeugddienst moet zich tot haar doelgroep richten via digitale kanalen en uitnodigende gedrukte
info waardoor de jeugddienst ism de jeugdraad haar taak als infopunt voor kinderen en jongeren
ontwikkelt. In het infopunt moeten kinderen en jongeren terecht kunnen voor specifieke informatie
over het aanbod voor hen.

8.2 Kinderopvang
Kinderopvang (0-3 jaar)
Vandaag kampt onze gemeente niet met een opvangtekort en scoort zij zelfs goed voor wat betreft het
aantal beschikbare plaatsen per 100 kinderen. Om er voor te zorgen dat er in de toekomst steeds
voldoende onthaalcapaciteit zal zijn, zet Ruimte in op een dubbel spoor.
-

Via de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW (die zelf onder toezicht staat van Kind en Gezin)
wordt maximaal omkadering geboden aan (zelfstandige) onthaalouders die (individueel of in
samenwerking) baby’s en peuters opvangen;

-

Daarnaast wordt een door de OCMW professioneel volgens Kind en Gezin normen omkaderde
crèche uitgebouwd. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat er een nieuwe locatie moet gebouwd
worden. Zo kan bijvoorbeeld een bestaand gebouw met gemeenschapsmiddelen ingericht waarbij
de uitbating gebeurt door personeel van de gemeente of een externe partner.

De combinatie van beide sporen moet in samenspraak gebeuren met het Lokaal Overleg
Kinderopvang(LOKO) en zo jonge ouders de keuze tussen gezins- en groepsopvang garanderen en het
zorgt er voor dat er nooit plaatstekorten zijn, waardoor ouders buiten de gemeente noodoplossingen
moeten gaan zoeken.

Voor- en naschoolse opvang
Voor de schoolgaande kleuters en lagere schoolkinderen is de vraag naar opvang voor en na de
schooltijd groot. De gemeente heeft om die reden geïnvesteerd in het Huis van het Kind waar sinds
september 2012 kinderen kunnen opgevangen worden, waarbij de kortopvang nog steeds op de scholen
zelf gebeurt.
Ruimte wil
-

nog voor het einde van het lopende schooljaar een grondige evaluatie doorvoeren en bijsturen
waar nodig waarbij de gemeente een nog grotere coördinerende rol speelt;

beleidsvisie Ruimte De Pinte-Zevergem

25

Opvang tijdens de vakantie
-

Buiten de schoolperiodes en op brug- en woensdagen dient het opvangaanbod uitgebreid te
worden.Tijdens alle schoolvakanties zullen de kleuters en lagere schoolkinderen tegen
democratische prijzen terecht kunnen op het gemeentelijke speelplein en deelnemen aan
recreatiekampen (sportkamp, crea-kamp, …);

-

De gemeentelijke speelpleinwerking zal eveneens onder de VZW Kinderopvang vallen, doch
uiteraard gebeurt de invulling mede in overleg met de talrijke vrijwilligers;

-

Om het tekort aan geschikte gemeentelijke lokalen op te lossen kan onderhandeld worden met de
lokale scholen en de (jeugd) verenigingen om hun infrastructuur tegen vergoeding ter beschikking
te stellen;

-

Bij voorrang wordt werk gemaakt van een systeem waarbij men de kinderen voor de diverse
opvangmogelijkheden ook online kan inschrijven en de (medische) gegevens elektronisch
kan doorsturen, met respect voor de privacy;

-

Naast de voormelde kampen en, de speelpleinwerking moet de dienst vrije tijd “lossere
activiteiten” aanbieden (zeker in de kortere vakanties). Een systeem dat in 125 gemeenten in
Vlaanderen wordt gebruikt voor -12-jarigen is de grabbelpas want ook voor jongeren (12-15
jarigen) is het belangrijk dat er een aanbod tijdens de schoolvakanties wordt gerealiseerd! Dit
gebeurt nu nog in te beperkte mate.

september 2012
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