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INLEIDING
KIES PARTIJ VOOR EEN
kapellen OP MENSENMAAT
PVDA, de luis in de pels
Sinds een aantal jaren is PVDA Kapellen hard aan het werk om haar werking uit te bouwen. Sinds een aantal
jaren zien we ons ledenbestand groeien. Dit heeft ons gemotiveerd om dit jaar voor de eerste keer deel te
nemen aan de verkiezingen.
De gemeentepolitiek is nieuw voor ons, we zullen veel nieuwe ervaringen opdoen maar ook veel leer
momenten kennen.
We willen de bekommernissen van de mensen binnenbrengen in de gemeenteraad en aan politiek doen
samen met en voor de mensen van Kapellen. Veel beleidsmakers zijn de voeling met de burgers helemaal
kwijt. Ze leven in een andere realiteit. Een van de redenen is de financiële kloof. Ze hebben er geen idee
van dat de verhoging van de elektriciteitsfactuur met 50 euro voor heel veel mensen voelbaar is op het
einde van de maand.
Daarom blijven we altijd werken aan een arbeiders-inkomen. Alle extra’s en vergoedingen worden afge
dragen. Zo blijven we dicht bij de mensen staan want “wie niet leeft zoals hij denkt, zal snel denken zoals
hij leeft”.

Ons programma, opgebouwd van
onderuit
De laatste maanden trokken we met een enthousiaste ploeg de straat op. Ons doel: zoveel mogelijk Kapel
lenaars bevragen. Uiteindelijk werkten 508 mensen mee aan onze bevraging. Wij zéggen niet dat we naar
de mensen toe gaan en willen luisteren, we dóen het.
Zo heeft iedereen die onze bevraging heeft ingevuld mee kunnen bouwen aan ons programma. Maar daar
stopt het niet, we hebben de resultaten voorgelegd aan iedereen die wou komen luisteren. Ook hier kon
iedereen feedback geven of bedenkingen maken.
Ons programma is opgebouwd van onderuit, wij bepalen niet wat goed is voor de mensen. We luisteren
naar hun vragen en bekommernissen. We zeggen niet “we zorgen ervoor” maar zeggen: “neem je lot in
eigen handen en kom op voor je mening”.
Onze 3 belangrijkste speerpunten zijn gekozen door de mensen die meewerkten aan onze bevraging:
Armoede, Mobiliteit en Wonen staken er met kop en schouders bovenuit.
We willen een gemeente van en voor de gewone mensen, met een beleid dat de belangen van haar inwo
ners voorop stelt, niet die van bouwpromotoren.
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Er is een breed middenveld in Kapellen, we willen dit activeren. Volgens het principe Straat Raad Straat
willen we problemen oppikken in de straten. Die brengen we naar de gemeenteraad, waar we oplossingen
voorstellen. Dat debat koppelen we terug naar de wijk. Ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te
wachten maar zélf dingen te veranderen.

De resultaten van onze bevraging
De inwoners van onze gemeente zien armoede als topprioriteit. De keuze overstijgt de afkomst of het
inkomen van de mensen. Dit wil zeggen dat veel mensen de problemen zien die onze beleidsmakers ont
kennen. Uitspraken als “in Kapellen is er geen armoede” bewijzen de “ivorentorenpolitiek” die gevoerd
wordt. Het schuldmodel dat door bepaalde partijen wordt toegepast is beschamend. Armoede is geen
keuze, mensen hebben hier geen schuld aan. Ze hoeven zich hier niet voor te verantwoorden. Ze moeten
ondersteuning krijgen, zonder dat ze zich hoeven te schamen. De stap om hulp te vragen is soms heel erg
groot en het huidig beleid maakt het niet gemakkelijker. Dit zorgt ervoor dat mensen die het water aan de
lippen hebben veel te lang wachten voor ze de ondersteuning vragen waar ze recht op hebben.
Wonen was geen apart onderdeel in onze bevraging maar omdat zoveel mensen ons hierover aanspraken
en via andere thema’s duidelijk maakten dat dit echt een punt is in onze gemeente hebben we dit onder
werp in ons programma toegevoegd. Daarna volgen mobiliteit en inspraak. De resultaten van onze bevra
ging zijn openbaar voorgesteld, als je hier nog vragen over hebt mag je zeker contact met ons opnemen.

Echte inspraak, geen theater
Veel inwoners klagen het gebrek aan inspraak aan. Democratie is meer dan bolletjes kleuren. We willen
dat er referenda worden gehouden bij grote beslissingen en beslissingen die veel invloed hebben op het
leven van de Kapellenaars. Als er beslissingen genomen worden of projecten worden uitbesteed moeten de
inwoners van onze gemeente centraal staan, niet de belangen van bouwpromotoren.
De transparantie bij de bouw van het Nieuw Administratief Centrum is een farce. Alle inwoners betalen
mee, onder andere via verdoken belastingverhoging want de besparingen op onderwijs, ontspanning en
cultuur zijn niet meer dan dat. In plaats van de inwoners beslissingsrecht te geven, worden de besprekingen
hierover zelfs op gesloten zittingen gevoerd, dit is werkelijk ongezien. Als kers op de taart krijgen we een
kaartje om onze wensen door te geven. Nadat alle plannen en contracten getekend waren... Dit is geen
inspraak, maar theater.
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Transparant bestuur
Het wordt tijd dat de gemeenteraad luistert naar de man en vrouw in de straat. Verkozenen staan in dienst
van de inwoners van hun gemeente en moeten zorgen voor een 100% transparant beleid.
De afwezigheid van een woonbeleidsplan is heel sprekend voor de manier van werken van het huidig
bestuur. Ze gunnen de burgers geen inkijk in hun beleid.
Nochtans werd bij het begin van de huidige legislatuur de wens om een woonbeleidsplan op te stellen
uitgedrukt. We vragen ons ten stelligste af waarom dit er nog steeds niet is.
Met alle projecten die eraan komen is dit echt onbegrijpelijk. Er was de garantie op betaalbare woningen bij
de bouwprojecten. Er zijn echter nergens prijzen te vinden. Dit is moedwil. In de plannetjes die we allemaal
in onze bus kregen staat zelfs beschreven welke planten er zullen gebruikt worden voor de aanplanting,
maar geen woord over het kostenplaatje van al deze prestigeprojecten. Ongehoord!
Wij zullen ijveren voor een transparant beleid met en voor u!
Katrien Gernaey

Een hartelijke dank aan iedereen die op verschillende terreinen hielp om dit programma tot stand te brengen
Dirk, Yvan, Eugeen, Annick, Herman, Karen, Luk, Michiel, Lu, Lucien, Elli
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1. Armoede
Standpunt
Meer dan 500 Kapellenaars werden de laatste maanden bevraagd. 52% van de bevraagden gaf armoede
aan als belangrijkste thema. Dit onafhankelijk van de inkomens van de mensen. Niet geheel onverwacht
want er is nog veel werk aan de winkel in Kapellen. Armoedebestrijding is niet hetzelfde als armen be
strijden. Het is onze plicht om mensen die het moeilijker hebben te ondersteunen. Ze de gemeente uitjagen
omdat er geen betaalbare panden of ondersteuning is kan echt niet. Er schuilt veel verdoken armoede
achter de gevels in Kapellen, het is een uitdaging deze mensen uit hun isolement te halen en ze te onder
steunen waar nodig. Wie beweert dat er geen armoede is in Kapellen sluit zich op in een ivoren toren en
weet niet wat er in de gewone wijken leeft. We hebben nood aan een goede dienstverlening, laagdrempelig
en begrijpelijk voor iedereen. Armoede kan iedereen overkomen, het is vaak het gevolg van een reeks
tegenslagen. We moeten deze mensen niet aan de schandpaal nagelen.
Een van onze belangrijkste punten is de bouw van een laagdrempelig gemeenschapshuis.
Met de bouw van het Nieuw Administratief Centrum heeft de gemeente de unieke kans om laagdrempelige
hulpverlening te voorzien in het centrum van ons dorp. We hopen dat ze deze kans niet laat liggen en dat ze
van het NAC een gemeenschapshuis maakt die naam waardig.
Hier kan iedereen terecht, niet alleen ouderen of armen maar iedereen die behoefte heeft aan een babbel
of gewoon wil binnenstappen.

Wat we willen
Een: De oprichting van een gemeenschapshuis
• We zorgen voor laagdrempelige administratieve begeleiding via het concept “koffie en papieren”. Men
sen kunnen bij een koffietje aan een ambtenaar, ondersteund door vrijwilligers, om raad vragen en hulp
krijgen bij het op orde brengen van hun papieren.
• Er zal een consulent beschikbaar zijn voor budgetbegeleiding.
• De aanwezigheid van de werkwinkel kan ervoor zorgen dat er ook laagdrempelige arbeidsbegeleiding
voorzien wordt.
• We zorgen in ons gemeenschapshuis voor laagdrempelige tewerkstelling.
• Gratis psychologische en eerstelijnsgeneeskunde via een wijkgezondheidscentrum.
• Gezinsondersteuning door de aanwezigheid van kind en gezin en het huis van het kind.
• Een praatcafé waar we ontmoetingsmomenten en thema-avonden kunnen organiseren.

Twee: Het recht op betaalbaar wonen garanderen voor
iedereen
• Een inhaalbeweging in de bouw van sociale huurwoningen.
• Woonbegeleiding in ons gemeenschapshuis. Dat helpt het recht op degelijke huisvesting te vrijwaren. Er
is zowel woonbegeleiding nodig als gezins- en bejaardenhulp.
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• Bij nieuwbouwprojecten steeds ⅔ betaalbare woningen en ⅓ sociale huurwoningen voorzien.
• Een actieve controle van het huidige aanbod van sociale woningen en goedkope huurwoningen. Deze
huizen moeten gezond, en dus vocht- en tochtvrij zijn.
• Renovaties en herstellingen moeten op regelmatige basis worden uitgevoerd. Zonder dat de huurprijs
vervolgens omhoog gaat. Een deel van de huurinkomsten moet gebruikt worden voor het in orde houden
van de woningen.
• We zullen verhuurders stimuleren om actief samen te werken met sociale dienstverlening. Zo kunnen we
tijdig zorgen voor de juiste ondersteuning bij achterstallige betalingen.
• Uithuiszetting kan alleen als er toegang tot een andere woning is.
• Via de gemeente kunnen we ervoor zorgen dat basisbehoeften ten allen tijde worden gegarandeerd.

Drie: Energie en water zijn basisbehoeften
• Er worden geen extra kosten meer ingebracht bij achterstallige betalingen van gas, elektriciteit of water.
Wel zullen we zorgen voor een begeleiding en een haalbaar afbetalingsplan of een kwijtschelding.
• We zullen druk zetten, zodat er nooit water, gas of elektriciteits - afsluitingen zijn. We moeten deze basis
behoeften garanderen voor iedereen.

Vier: Gratis gezondheidszorg naar voorbeeld van
geneeskunde voor het volk
• Gratis eerstelijnsgeneeskunde via ons gemeenschapshuis.
• Hier zal een multidisciplinair team aanwezig zijn: huisarts, psycholoog, verpleegster,... Zo kunnen men
sen een gerichte behandeling krijgen, ondersteund door het volledige team.
• Behandeling gericht op genezing, geen dure behandelingen waar enkel de specialisten beter van worden.
• Geen uitgestelde dokterskosten meer, maar snelle en effectieve behandelingen, zodat mensen sneller
op de been zijn.

Vijf: De drie B’s in de dienstverlening: bereikbaar begrijpelijk - behulpzaam
• We voeren voor de dienstverlening het 3-B’s-principe in: ze moet bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam
zijn; met ons gemeenschapshuis kunnen we dit waarmaken.
• We maken de dienstverlening bereikbaar qua afstand. Maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor
een afspraak, we werken dus niet alleen met digitale afspraken.
• We maken de dienstverlening begrijpelijk: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale dool
hoven, maar hulp op maat, aangepast aan ieders behoefte. Met een tolk als dat nodig is.
• We maken de dienstverlening behulpzaam: ambtenaren en loketbedienden vertrekken niet vanuit regel
geving maar vanuit de hulpvraag, vanuit hoe ze kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Onze gemeentelij
ke ambtenaren zijn de specialisten ter zake, zij moeten mee kunnen bouwen aan een goede begeleiding
van onze inwoners. Hun job is meer dan nummertjes aflopen.
• Waar maatschappelijke begeleiding nodig is, moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de
hulpverlener en moet de continuïteit gegarandeerd worden
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Visie
PVDA Kapellen trok vanaf oktober de straten in van deur tot deur om te vragen waar Kapellenaars van
wakker liggen. Wat velen misschien niet verwachten is dat armoede als belangrijkste thema’s naar voor
komt. Van de bevraagden vindt 58% dat er aan armoede dringend iets gedaan moet worden. Ongeacht of
deze personen zelf met armoede te maken hebben, opleiding en afkomst staan hier ook helemaal boven.
Het huidig beleid met N-VA op kop wordt gevoerd door fervente aanhangers van het schuldmodel. Ze
zeggen: “Als je in armoede terecht komt is het je eigen schuld”. Maar armoede kan iedereen overkomen.
Ontslag, ziekte, het overlijden van je partner... de oorzaken zijn even divers als de mensen die in armoede
leven. Alles is duurder geworden, veel mensen voelen dat het soms moeilijker is om rond te komen. De
empathie naar mensen in armoede is erg groot. Het kan iedereen overkomen.
Kapellen is een gemeente met heel rijke inwoners, maar ook met mensen die week na week moeten
knokken om de touwtjes aan elkaar te rijgen. Het ontkennen van armoede maakt het voor deze mensen
niet gemakkelijker. Met uitspraken als “In Kapellen bestaat er geen armoede” kan je het probleem negeren
maar het oplossen niet.
Een te laag inkomen zorgt voor allerlei problemen. Wie een woning van mindere kwaliteit moet huren
en slecht woont wordt sneller ziek. Vochtige woningen zorgen voor longproblemen, kinderen zijn meer
afwezig op school. Dit vermindert hun slaagkans aanzienlijk.
Een dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt. Een baan die werkzekerheid biedt en een loon waar je
mee rondkomt. Dat zijn allemaal elementen om mensen een toekomst te bieden. We willen af van het
middeleeuws schuldmodel. De drempel naar hulpverlening moet verlaagd worden. Mensen moeten tijdig
ondersteund worden en aan de alarmbel kunnen trekken voor ze kopje onder zijn. Mensen hoeven zich niet
te schamen als ze hulp vragen,het is hun recht en onze plicht om zij die het moeilijker hebben te helpen.
“Een samenleving die groeit in rijkdom zonder de armoede te doen afnemen, moet verrot zijn tot in zijn
diepste kern” (K.Marx)

Een: De oprichting van een gemeenschapshuis
Met de bouw van het Nieuw Administratief Centrum heeft het gemeentebestuur alle troeven in handen om
te zorgen voor een echt gemeenschapshuis. Om de drempel naar hulpverlening op alle niveaus zo laag
mogelijk te maken hebben we een plaats nodig waar iedereen terecht kan met vragen en bekommernissen.
Doordat in dit nieuwe project alle diensten dicht bij elkaar zitten is dit perfect realiseerbaar. Een unieke
samenwerking tussen alle gemeentelijke diensten en het dienstencentrum, ondersteund door specialisten
ter zake en vrijwilligers.
We kunnen op één locatie alle diensten op een laagdrempelige manier aanbieden. Zo kunnen we zorgen
voor administratieve begeleiding via het concept “koffie en papieren”. Mensen die het moeilijk hebben om
hun papieren op orde te houden krijgen hiervoor hulp van vrijwilligers. Er is een gemeentelijke ambtenaar
aanwezig die zorgt voor het nodige advies wanneer nodig.
We willen dat er een consulent voor budgetbegeleiding aanwezig is. Vaak kan er door tijdig in te grijpen
veel erger voorkomen worden. Door tijdig administratieve en financiële ondersteuning aan te bieden is het
mogelijk mensen te helpen vóór ze kopje onder gaan.
Door alle diensten te laten samenwerken: het huis van het kind, de werkwinkel, budgetbegeleiding, gratis
eerstelijnsgeneeskunde, kan er echte ondersteuning op maat aangeboden worden. Doordat alle diensten
met elkaar samenwerken zullen ze ook efficiënter werken, ze werken mét elkaar en niet naast elkaar. Want
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het doel is problemen oplossen op alle niveaus, geen symptoombestrijding.
De realisatie van een gemeenschapshuis is nu mogelijk, het is een politieke keuze om dit wel of niet te
realiseren.

Twee: Het recht op betaalbaar wonen garanderen voor
iedereen
Er is een inhaalbeweging nodig in de bouw van sociale huurwoningen. Kapellen heeft een grote achter
stand in sociale huisvesting. In sommige gevallen loopt de wachttijd op tot 15 jaar! Volgens het bindend so
ciaal objectief moet Kapellen 257 sociale huurwoningen realiseren tegen 2025. Ondertussen telt Kapellen
98 sociale huurwoningen.
Het bindend sociaal objectief legt gemeenten op om actief te investeren in sociale woningen, elke ge
meente kreeg een doelstelling opgelegd inzake het realiseren van sociale huurwoningen. Er is ondertussen
weliswaar een inhaalbeweging gebeurd, gelukkig maar. De wachtlijsten geven aan dat er nog veel werk
aan de winkel is.
Wij kiezen prioritair voor sociale huurwoningen. Sociale koopwoningen zijn eenmalig sociaal. Een paar jaar
later kunnen ze verkocht worden op de huizenmarkt. Wij kiezen voor duurzame investeringen, die op lange
termijn zullen zorgen voor meer sociale huisvesting.
Sociale huisvesting wordt vandaag omschreven als een tijdelijke noodoplossing. Iets voor arme sukkelaars,
die er best zo snel mogelijk weer doorschuiven naar de private markt. De Vlaamse regering, met N-VA en
Open Vld voorop, wil de sociale huisvesting dan ook liefst zoveel mogelijk beperken en strenger reglemen
teren. Er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid; sociale huurders mogen niet het minste
stukje eigendom hebben; als hun inkomen een beetje stijgt, moeten ze verhuizen; als ze vrienden of familie
in nood tijdelijk onderdak verlenen, worden ze als fraudeurs behandeld.
We willen ook preventiever werken. De verhuurders willen we stimuleren de maatschappelijke dienstver
lening te informeren zodra iemand twee maanden huurachterstand heeft. Dat geldt zowel bij sociale huis
vesting als op de private huurmarkt. De maatschappelijk werkers van deze diensten gaan ter plaatse om
actief te helpen als huurders huurachterstal hebben. Zij bekijken samen met de huurder wat mogelijk is,
en op welke tegemoetkomingen de huurder recht heeft. Daarnaast onderhandelen ze met de eigenaar om
uithuiszettingen te voorkomen. Een uithuiszetting kan alleen als er toegang is tot een andere woning.
De sociale woningen aangeboden in onze gemeenten moeten aan bepaalde minimumeisen voldoen. Ze
moeten volledig tocht en vochtvrij zijn en goed geïsoleerd. De aangeboden woningen zullen op regelmatige
basis gecontroleerd worden en indien nodig worden de nodige herstellingen of renovaties doorgevoerd,
zonder dat de huurprijs verhoogd wordt. Een deel van de huurinkomsten moet opnieuw geïnvesteerd
worden in het bewoonbaar houden van de aangeboden woningen.

Drie: energie en water zijn mensenrechten
Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder
energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke
rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. Mensen ervan afsluiten is dan ook uit den boze.
Energie is een basisbehoefte. Iedereen heeft energie nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring
van voedsel, verlichting en voor tal van activiteiten die een essentieel bestanddeel zijn gaan uitmaken
van communicatie, studie en informatie, sociaal leven, werk en ontspanning. Maar veel mensen worstelen
met de druk van de energiefactuur op het gezinsbudget. Dat leidt tot onbetaalde rekeningen, inadequaat
verwarmde woningen, ongezond koken en andere ernstige beperkingen. Hoge energiekosten van mensen
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in armoede hebben allerlei oorzaken: slechte toegang tot de goedkoopste tarieven, slechte verwarmings
installaties en woningisolatie.
De budgetmeter is natuurlijk geen structurele oplossing en biedt maar twee uitwegen: geen energie meer
of schulden maken op andere posten. Budgetmeters kosten de gemeenschap ook nog eens handenvol
geld. Wij willen dat omkeren door het recht op energie voorrang te geven op het schuld aflossen. En door
meer in te zetten op collectieve oplossingen. De Energiecel moet zich inzetten om voor iedereen het recht
op energie te realiseren. De cel maakt dan een haalbaar afbetalingsplan samen met de klant. Dat plan
waarborgt een blijvende energievoorziening naar behoefte. Wij willen ook dat er bij basisvoorzieningen als
energie en water geen herinneringskosten aangerekend worden.

Vier: Gratis gezondheidszorg, aangeboden in een
wijkgezondheidscentrum
Het model van de wijkgezondheidscentra – dat zijn multidisciplinaire medische huizen waar patiënten niet
moeten betalen voor de huisarts – wint aan populariteit. De liberale minister Maggie De Block kreeg een
storm van protest over zich toen ze de opening van nieuwe centra liet opschorten.
In dit systeem krijgt het multidisciplinair team een maandloon, geen verloning per patiënt. Er wordt samen
gewerkt met psychologen, diëtisten, dokters en verpleegsters. Door het zorgaanbod te evalueren met dit
multidisciplinair team kan er beter hulp op maat aangeboden worden.
We vinden dat een wijkgezondheidscentrum perfect kan opgenomen worden in het gemeenschapshuis.
Omdat iedereen recht heeft op een goede, betaalbare medische behandeling. We willen niet dat dokters
kosten worden uitgesteld met hogere doktersrekeningen en gezondheidsrisico’s tot gevolg.

Vijf: De drie B’s in de dienstverlening: bereikbaar begrijpelijk - behulpzaam
Vandaag lopen mensen zich vast in de doolhoven en drempels van de dienstverlening van gemeente en
OCMW. Wij pleiten voor de invoering van het 3-B’s-principe voor de gemeentelijke dienstverlening: bereik
baar - begrijpelijk - behulpzaam.
De dienstverlening moet bereikbaar zijn qua afstand. Maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor een
afspraak. We werken dus niet alleen met digitale afspraken. Vandaag zijn er wachtlijsten voor budgetbe
geleiding en schuldbemiddeling. Hier moet de dienstverlening uitgebreid worden en met verschillende
locaties toegankelijker gemaakt worden.
De dienstverlening moet begrijpelijk zijn: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale doolhoven,
maar hulp op maat. Met ook een tolk als dat nodig is.
De dienstverlening moet behulpzaam zijn: ambtenaren en loketbedienden moeten niet vertrekken vanuit
de regelgeving, maar vanuit de hulpvraag en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Wij willen
een ‘rechtenverkenner’ bij elk loket. De eerste vraag die de medewerkers moeten stellen is dan: ‘Welkom,
zullen we samen nagaan of je al je rechten uitput en hoe we je sociale grondrechten kunnen garanderen?’
Bij maatschappelijke begeleiding moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de hulpverlener. Daar
voor moet de continuïteit van de begeleiding garant staan. Het is niet goed dat mensen in moeilijkheden
telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. Begeleiding op maat en op het tempo van de mensen is nodig.
Kort als het kan, lang als het nodig is, met een vaste persoon.
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2. Wonen
Standpunt
Eerst en vooral moet er in Kapellen dringend werk gemaakt worden van een woonbeleidsplan. Aan het
begin van de huidige legislatuur werd nochtans de wens geuit om dit op te stellen. We denken dat de
afwezigheid een politieke keuze is.
Het aanbod van betaalbare woningen op het Kapels grondgebied is enorm beperkt. Voor jonge startende
gezinnen is het geen evidentie om iets betaalbaars te vinden.
Als we van Kapellen geen “openlucht-rusthuis” willen maken van meer begoede inwoners wordt het tijd dat
men investeert in betaalbaar wonen, zodat de jeugd niet langer wegtrekt uit onze gemeente.
In de projecten die op stapel staan zijn betaalbare woningen voorzien. Wat voor ons onbegrijpelijk is, is
dat hier nergens prijzen van te vinden zijn. Betaalbaar is dan een vaag en rekbaar begrip. Het is nochtans
perfect mogelijk om bij de aanbesteding maximumprijzen en richtprijzen op te leggen voor een deel van de
wooneenheden.

Onze voorstellen
Een: Een openbaar woonbeleidsplan
• Dit is aanwezig in alle omliggende gemeenten maar is in Kapellen nog steeds onbestaande en met alle
op stapel staande projecten is dat onbegrijpelijk.
• Wij eisen een transparant bestuur in functie van de inwoners van onze gemeente.
• Hoeveel sociale woningen zijn er?
• Waar zijn de langste wachtlijsten?
• Zijn dit koop-of huurwoningen?

Twee: Prestigeprojecten ten dienste van wie?
• Meer inspraak bij de aanbestedingen van grote projecten. Ontwikkeling van de dorpskern, daar zijn we
helemaal vóór, maar alleen in samenspraak met en in functie van de inwoners van Kapellen.
• Stop met de uitverkoop van gemeentelijke gronden aan de privé. Dit zal de gemeenschap op lange
termijn verarmen.
• We eisen transparantie doorheen het gehele proces, geen besprekingen achter gesloten deuren. De
Kapellenaars hebben het recht om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt.
• Bij bouwprojecten steeds zorgen voor ⅓ sociale huurwoningen en ⅔ betaalbare woningen.

Drie: Nultolerantie voor leegstand
• Met regelmatige en gerichte controles bestrijden we commerciële leegstand en woningleegstand. Zo
komen we ook tot een correcte registratie.
• We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing en verminderen het aantal vrijstellingen.
• Wooneenheden die langer dan drie jaar leeg staan kan de gemeente overnemen en beschikbaar stellen
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voor sociale woonprojecten.
• We actualiseren het leegstandsregister en ook burgers kunnen leegstand mee signaleren.
• Leegstaande winkelpanden die niet verhuurd geraken stellen we ter beschikking van lokale verenigin
gen. Deze zullen het pand onderhouden en verkrotting tegengaan. De eigenaar wordt vrijgesteld van
alle leegstandsbelastingen.
• Bewuste verkrotting tegengaan door het invoeren van een hoge verkrottingstaks.

Vier: Verdere uitbouw sociale huisvesting
• Kapellen heeft een grote achterstand als het gaat over sociale woningbouw.
• Bij nieuwbouwprojecten leggen we een minimum van één derde sociale huurwoningen op.
• We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van de
renovaties en voldoende financiering.
• We willen dat de huurprijzen van sociale woningen bevroren worden en plafonneren de gemeenschap
pelijke kosten (de huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.
• We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders, in plaats van ze af te bouwen.
• We investeren in sociale huurwoningen, niet in sociale koopwoningen. Koopwoningen blijven niet sociaal
en kunnen na een aantal jaar gewoon doorverkocht worden en verliezen zo hun sociale karakter.
• Controle op de kwaliteit van de sociale woningen en actieve renovaties waar nodig. Zonder de huurprij
zen te verhogen.

Visie
Een degelijk dak boven je hoofd, het is een grondwettelijk vastgelegd recht. Maar in de praktijk is dat lang
niet voor iedereen gegarandeerd. Woningen worden immers niet gezien als iets waar we recht op hebben,
ze zijn het onderwerp van een commerciële markt. Het zijn dingen om te verhandelen, om grof geld aan te
verdienen, om mee te speculeren.
Het wordt steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden in Kapellen. Ruime appartementen in
het groen, vlakbij het centrum: dáár zetten de vastgoedbedrijven maar al te graag op in. Jammer genoeg
zijn deze projecten voor heel veel mensen onbetaalbaar. De dure projecten in het centrum zorgen ervoor
dat alle huizen in de omgeving per direct duurder worden. Er moet nu geïnvesteerd worden in betaalbare
woonprojecten en sociale woningen.
Het enige woonbeleid dat in onze gemeente bestaat wordt gevoerd door bouwpromotoren en vastgoedin
vesteerders. Dit moet gedaan zijn, we willen dat er een transparant en toekomstgericht woonbeleidsplan
komt, in functie van alle inwoners van onze gemeente.
In Vlaanderen houdt 30% van de huurders na betaling van de huur te weinig geld over om een menswaardig
leven te leiden. De helft van de private huurders besteedt meer dan 30% van hun inkomen aan de huur.
240.000 huishoudens komen in aanmerking voor een sociale woning.
Een woning in eigendom wordt bij ons nog altijd als ideaal gezien. Maar een woning verwerven wordt
voor een groot deel van de bevolking steeds moeilijker of zelfs totaal onmogelijk. Ook bij de eigenaars zit
lang niet iedereen op rozen. Voor veel eigenaars zijn de afbetaling en de onderhoudskosten te zwaar om
dragen. Niet weinig mensen zien zich genoodzaakt hun woning op te geven.
Betaalbare gezinswoningen, aangepaste woningen voor verschillende gezinssamenstellingen, sociale
woningen… dat staat allemaal onderaan de agenda. Alleenstaanden, starters, nieuwkomers, éénouder
gezinnen, werkzoekenden, ouderen met een karig pensioen, grote gezinnen… ze worden allemaal gecon
fronteerd met woningnood.

14

Gemeentelijk programma kapellen 2018

De wooncrisis vraagt een resolute koerswijziging in het woonbeleid. Wonen moet daarin van elke winst
logica losgekoppeld worden en opnieuw een onvoorwaardelijk recht worden voor iedereen.

Een: Een openbaar woonbeleidsplan
Dit is aanwezig in alle omliggende gemeenten. We eisen dat hier heel snel werk van gemaakt wordt. In een
woonbeleidsplan maakt de gemeente haar strategie duidelijk in een meerjarenplanning, transparant en in
functie van de noden van de gemeenschap. Het huidige bestuur laat de woningmarkt over aan de privé.
Dit met hoge huur en aankoopprijzen tot gevolg. Zelfs de gemeentelijke gronden moeten geloven aan de
vraatzucht van de bouwpromotoren.
We krijgen geen inkijk in de toekomstplannen van het huidige bestuur. Waar liggen de prioriteiten? Wordt
er rekening gehouden met de noden en het milieu? Hoeveel sociale woningen zijn er, hoe lang zijn de
wachtlijsten? Daar hebben we het raden naar.
Met alle projecten die eraan komen is het onbegrijpelijk dat dit bestuur niet werkt aan een woonbeleidsplan.
Hoe kan er nu aan toekomstgerichte gemeentelijke ontwikkeling worden gedaan zonder toekomstvisie. Als
deze er is, roepen we het bestuur op om deze snel openbaar te maken.

Twee: Prestigeprojecten ten dienste van wie?
Het is ondertussen een Kapelse traditie geworden. Je kan ervan op aan, elk verkiezingsjaar rolt er een
ander prestigeproject van de band. Iets opvallends, dat iedereen ziet, iets nutteloos, iets als het maar iets is.
Deze projecten lijken wel impulsaankopen. Neem nu het dorpsplein, niet toegankelijk voor senioren en
rolstoelgebruikers, niet bruikbaar als marktplaats. Sinds de aanleg zijn er al verschillende ingrepen gebeurd
met als kers op de taart de fonteintjes. Leuk voor de kinderen maar ondertussen heeft dit ons al een behoor
lijke duit gekost. De winkelpanden rondom het plein zijn ondertussen helemaal leeggelopen omdat ze zelfs
voor grote ketens veel te duur zijn, 6900 euro per maand!
We willen dat de ontwikkeling van de dorpskern gebeurt met en voor de inwoners van Kapellen. Bij de
bouw van het NAC (Nieuw Administratief Centrum) werd op geen enkele moment inspraak gegeven aan de
inwoners van onze gemeente. Maar mee betalen mogen ze wel. Kaartjes uitdelen met wensen wanneer
alles al in kannen en kruiken is, dat is geen inspraak verlenen. Dat is lachen met de mensen.
Bij de ontwikkeling van de gronden waar het huidig administratief centrum gelegen is werd de belofte
gedaan dat er een minimum aantal betaalbare koopwoningen zullen komen. We vinden hier, behalve een
voorzichtige becijfering van de oppositie, jammer genoeg geen prijzen van terug. Betaalbaar is een rekbaar
begrip. Betaalbaar voor de burgemeester of voor de dokwerker?
Omdat er een groot gebrek is aan betaalbare woningen willen we dat er bij aanbestedingen steeds ⅓
sociale huurwoningen en ⅓ betaalbare woningen wordt voorzien. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jonge
gezinnen en jongeren in onze gemeente een toekomst kunnen opbouwen.
We willen een halt toeroepen aan de uitverkoop van de gemeentelijke gronden aan de privé. Door hier aan
toe te geven worden de woningen in onze gemeente onbetaalbaar. De gemeente zelf verarmt op lange
termijn. We willen méér aanbestedingen van de gemeente voor de bevolking. Geen vastgoed à la Far West!

Drie: Nultolerantie voor leegstand
Wie door het centrum van onze gemeente rijdt kan er niet rond. Er is veel leegstand in Kapellen. De hoge
huurprijzen werken dit in de hand. De leegstand zorgt voor verloedering en een verdere leegloop.
We willen dat panden die langer dan een half jaar leeg staan gratis ter beschikking worden gesteld van

Gemeentelijk programma kapellen 2018

15

Kapelse verenigingen. De panden zullen zo niet in verval geraken en de verenigingen hebben een (tijdelijk)
dak boven hun hoofd. Wanneer de eigenaar van de panden hier niet tegenin gaat zal hij geen leegstands
belasting meer betalen. Als hij dit weigert zal ze verhoogd worden. Zo kunnen we de eigenaar stimuleren
om zijn prijs naar beneden te halen.
De leegstand slaat niet alleen op de winkelpanden maar ook op de woongedeelten erboven of gewone
woningen.
Wij willen de heffing op leegstand verhogen. Daarbij ontzien we mensen die niet de nodige middelen of
expertise hebben om de renovaties uit te voeren. Maar voor vastgoedbedrijven willen we een verdubbeling
van de leegstandsheffing, zo willen we bewuste verkrotting (van meestal een paar panden naast elkaar)
tegengaan. De opbrengst kan geïnvesteerd worden in projecten voor betaalbaar wonen.
Bij structurele leegstand van langer dan drie jaar moet er ingegrepen worden. We willen dat deze woon
eenheden in eerste instantie worden overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. De gemeente
kan dit doen via het voorkooprecht. Zo kunnen we het aanbod sociaal en betaalbaar wonen gevoelig uit
breiden zonder open ruimte te moeten verkavelen.
Om de leegstand nauwkeurig te kunnen bijhouden willen we dat er actief aan prospectie gedaan wordt. We
zullen ook een meldpunt inrichten voor burgers. Alleen bij een correcte registratie kan er sprake zijn van
een correcte heffing.

Vier: Verdere uitbouw sociale huisvesting
De sociale huisvesting in Vlaanderen maakt slechts 6,7% uit van het totale woningaanbod. In vergelijking
met een aantal andere Europese landen is dat erg mager. Nederland heeft 30% sociale woningen, Oosten
rijk 24%, Denemarken 20,9%, Zweden 19%, het Verenigd Koninkrijk 17,6%, Frankrijk 16,8% en Finland 13%.
Kapellen heeft een grote achterstand in sociale huisvesting. In sommige gevallen loopt de wachttijd op tot
15 jaar! Volgens het bindend sociaal objectief moet Kapellen tegen 2025 de bouw van 257 sociale huurwo
ningen realiseren. In december 2016 waren er 52 sociale huurwoningen beschikbaar in Kapellen. Er is on
dertussen een inhaalbeweging gebeurd, gelukkig maar. Er is nog veel werk aan de winkel want tot nu toe is
er nog maar 38% van de doelstelling gerealiseerd. Wij kiezen prioritair voor sociale huurwoningen. Sociale
koopwoningen zijn eenmalig sociaal. Een paar jaar later kunnen ze verkocht worden op de huizenmarkt.
Wij kiezen voor duurzame investeringen, die op lange termijn zullen zorgen voor meer sociale huisvesting.
Sociale huisvesting wordt vandaag omschreven als een tijdelijke noodoplossing. Iets voor arme sukkelaars,
die er best zo snel mogelijk weer uit weggaan en doorschuiven naar de heilige private markt. De Vlaamse
regering, met N-VA en Open Vld voorop, wil de sociale huisvesting dan ook liefst zoveel mogelijk beperken
en strenger reglementeren. Er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid; sociale huurders
mogen niet het minste stukje eigendom hebben; als hun inkomen een beetje stijgt, moeten ze verhuizen;
als ze vrienden of familie in nood tijdelijk onderdak verlenen, worden ze als fraudeurs behandeld.
Dat er veel meer ambitie nodig is, wordt door meerdere specialisten bevestigd. Joy Verstichele, coördinator
van het Vlaams Huurdersplatform, stelt: “Sociale woningen bieden een antwoord voor die huurders die
de private huurmarkt niet kan bedienen. Een reden te meer om ambitieuzer in de sociale huurmarkt te
investeren. De grote verdienste van sociaal wonen is dat er een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod met
woonzekerheid wordt ontwikkeld voor hen die daar nood aan hebben.”
Ook stadssocioloog Stijn Oosterlynck pleit voor extra investeringen : “Er is nood aan méér sociale wo
ningen… Stoppen met de bouw van sociale woningen is absoluut geen oplossing, ook niet in steden waar
er al relatief veel zijn.”
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3. Mobiel Kapellen
Standpunt
Er moet dringend werk gemaakt worden van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Ook de permanente
file in het centrum van Kapellen dient weggewerkt te worden. Die is nefast voor de gezondheid van ons en
onze kinderen. Door een aantal maatregelen willen we dat het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker
gemaakt worden dan de wagen. Veel mensen hebben op dit moment een wagen nodig voor hun woon,
werkverkeer. In plaats van de automobilist te bestraffen moeten we zorgen voor alternatieven. Daarom
zetten we de fietser en het openbaar vervoer centraal. Door hier actief in te investeren zullen mensen hun
wagen vaker aan de kant laten staan.

Wat we willen
Een: De fietser centraal
• Gevaarlijke punten voor fietsers moet men zo snel mogelijk en met effectieve ingrepen wegwerken,
geen oplapperij of bordjes.
• Voorrang voor de zwakke weggebruikers garanderen in de bebouwde kom.
• Goed beveiligde en overdekte fietsstallingen.
• Vierkant groen op alle kruispunten toepassen.
• In de bebouwde kom, waar geen fietspad is, voeren we een maximumsnelheid van 30km/u in.
• Een fietskaart en een goede bewegwijzering in samenwerking met omliggende gemeenten.
• We willen zichtbare, duidelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
• Het consequent doortrekken van de fiets-o-strade op ons grondgebied.
• Afvlakken van alle fietspaden en zorgen voor een duidelijke afscheiding tussen zwakke weggebruikers
en wagens.

Twee: Veilig naar school
• Verhoogd toezicht aan alle scholen.
• Autoluwe straten rondom scholen.
• We organiseren samen met de scholen een fietstaxi (ouders begeleiden groepen kinderen per wijk van
en naar school). Zo halen we een grote groep auto’s uit de ochtendspits.

Drie: Dé ovonde
• Verwarrende situaties moeten worden weggewerkt. Maak een duidelijke keuze: rond punt, kruispunt
ritsen of lichten.
• Neutrale studie in functie van doorstroming van wagens en veiligheid voor zwakke weggebruikers.
• Hertekenen van alle fietsstroken zorgt voor duidelijkheid zowel naar de toe fietsers als voor de auto
mobilisten.
• Ook hier, voorrang voor de zwakke weggebruikers!
• Geen oplapperij, maar echte ingrepen.
• Vierkant groen op de gehele ovonde zal de doorstroming bevorderen en veiligheid vergroten.
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Vier: Openbaar vervoer
• We willen dat in samenwerking met de Provincie, werkgevers en De Lijn een goede verbinding met de
haven tot stand komt. Dag en nacht!
• De spoorweg op de A12 en de Scheldelaan kan mits kleine aanpassingen gebruikt worden voor perso
nenvervoer richting de haven.
• We willen dat de nachtbussen opnieuw worden ingevoerd, zodat uitgaan met de bus gepromoot wordt.
• Een directe lijn garanderen tussen Kapellen-centrum en Putte, tot aan het huidige administratief centrum.

Vijf: De NX
• We willen dat er een onafhankelijke studie komt voor de aanleg van de NX. Het is niet omdat er meer
wegen komen dat het fileprobleem opgelost geraakt.
• Deze studie dient rekening te houden met de leefbaarheid in de omliggende gemeenten en met de
heraanleg van de ring. Er zullen op- en afritten verdwijnen bij de heraanleg.
• Wij denken dat er eerst en vooral moet gewerkt worden aan een betere doorstroming en alternatieve
vervoersmiddelen.

Onze visie
Het centrum van onze gemeente is verstikt en dichtgeslibd. Er is een permanente file in het centrum van
Kapellen. Van begin tot eind is het aanschuiven. Door bij de ontwikkeling van de dorpskern steeds opnieuw
de auto centraal te zetten zullen mensen niet gemotiveerd worden om hun wagen aan de kant te laten staan.
Fietsers en voetgangers worden daarentegen steeds op de tweede plaats gezet, onbegrijpelijk met 6
scholen in de dorpskern. Wij stellen de veiligheid en propere lucht voorop en vinden dat er eerst en vooral
moet geïnvesteerd worden in alternatieve mobiliteitsvormen. We willen dat alternatieven moeten gesti
muleerd worden in plaats van automobilisten afgestraft. Veel mensen hebben hun wagen nodig voor hun
woon-werkverkeer. Zolang er geen voldoende alternatieven zijn kan er niets opgelost worden.
In het centrum van onze gemeente is fietsen geen plezier. Oversteekplaatsen zijn onduidelijk en onveilig en
bushaltes staan midden op het fietspad.
We willen dat de veiligheid van zwakke weggebruikers voorop staat en passen het STOP principe toe: (Eerst
Stappers dan Trappers dan Openbaar vervoer en als laatste Privé). Doordat minder mensen in hun wagen
stappen zal de doorstroming in het centrum vlotter lopen. We zullen op zoveel mogelijk plaatsen vierkant
groen invoeren: fietsers en voetgangers kunnen oversteken bij groen licht zonder bang te moeten zijn
dat ze worden aangereden. Automobilisten komen soms ogen tekort bij oversteekpunten en kunnen dan
ook met een gerust hart doorrijden. We willen dat er nieuwe fietsstallingen komen aan het station en aan
de Promenade, in plaats van te investeren in de zoveelste ondergrondse parkeergarage. Als je ziet welke
keuzes de laatste jaren gemaakt zijn kan je niet anders dan vaststellen dat de leden van het huidige beleid
nooit op de fiets zitten.

Een: de fietser centraal
We willen dat de fietsveiligheid wordt verbeterd met effectieve ingrepen: bordjes met “opgepast” “hier
afstappen” lossen het probleem van onveiligheid niet op. Het geeft sommige automobilisten zelfs de indruk
dat ze overal zomaar mogen doorrijden. Als je in Kapellen de bordjes opvolgt stap je in het centrum meer
naast je fiets dan dat je erop zit. Met een normale fiets lukt dit maar met een bakfiets of fietskar is dit echt
niet doenbaar.
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De zwakke weggebruiker moet voorrang krijgen in de dorpskern. Voorrang voor auto’s is iets voor daar
buiten en op de autosnelweg. De bebouwde kom is geen raceparcours.
Aan de promenade willen we goede fietsstallingen en de mogelijkheid om je aankopen uit te laden aan je
fiets. Dit is nu onmogelijk en is niet bevorderlijk voor het fietsgebruik. Ook de fietsstallingen aan het station
hebben nood aan een make-over. Fietsen worden her en der in het rond gezet omdat er geen plaats meer
is. Veilige en overdekte fietsstallingen waar het nodig is stimuleren het fietsgebruik. En zorgen voor meer
bezoekjes aan de lokale handelaars. Veel inkopen achter de hoek worden met de fiets gedaan, als dit op
een aangename en veilige manier kan zullen veel mensen hun fiets verkiezen boven de wagen.
We willen dat er op alle kruispunten vierkant groen wordt ingevoerd. De zwakke weggebruikers zullen een
apart moment krijgen om een kruispunt over te steken. Dit in alle richtingen, tegelijkertijd. Dit al op veel
plaatsen toegepast en met succes. Het is te gek dat je niet veilig kan oversteken als het groen is. Het zal de
doorstroming bevorderen want automobilisten zullen bij groen licht ook gewoon kunnen doorrijden, zonder
dat ze eerst moeten wachten tot alle voetgangers veilig zijn overgestoken.
In de bebouwde kom op plaatsen waar geen fietspad, is voeren we een maximumsnelheid in van 30 km/u.
Zeker in de schoolomgeving zullen er regelmatig controles uitgevoerd moeten worden.
Door de fietsostrade door te trekken, wat nog altijd niet gelukt is in Kapellen, zorgen we voor een betere en
veiligere verbinding richting Essen en Antwerpen. Een fietskaart en een goede bewegwijzering in samen
werking met omliggende gemeenten zorgen ervoor dat mensen zich gericht en veilig kunnen verplaatsen
met de fiets.
Ten laatste moeten de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers duidelijk aangegeven worden. Dit
zorgt ervoor dat er geen verwarring is en dit zal de veiligheid verhogen.
Door een mobiliteitsplan in functie van de fietser en voetganger uit te tekenen in het centrum zal het trans
port naar de scholen en lokale handelaars vaker met de fiets gebeuren.

Twee: Veilig naar school
Door te garanderen dat kinderen op een veilige manier op school geraken zullen ouders hun kinderen
minder vaak met de wagen naar school brengen. Door een paar kleine maar efficiënte ingrepen kan de
veiligheid aan en naar school snel verhoogd worden. We willen dat er aan alle scholen toezicht is voor en
na school. Een gemachtigd opzichter of wijkagent zal de kinderen helpen veilig over te steken. Dit is de
eerste prioriteit.
Rondom alle scholen moeten autoluwe straten komen waar maximaal 30 km/u mag gereden worden. De
Streepstraat enkelrichting maken is een ingreep die al veel te lang werd uitgesteld en de veiligheid ten
goede zal komen.
We willen dat er een fietstaxi wordt georganiseerd in samenwerking met scholen. Per wijk fietsen kinderen
onder begeleiding van een ouder naar school. De kinderen zijn niet alleen op de baan en zullen zo vroeger
alleen naar school kunnen rijden, tegelijkertijd is dit een goed leermoment inzake verkeersveiligheid.

Drie: Dé ovonde
Dé ovonde, hoe vaak is dit een bron van frustratie? Het lijkt wel of niemand weet wat je daar moet doen.
Ritsen? Misschien is het een rond punt? Soms wel. Dan weer niet.
Wat we wel weten is dat dit een flessenhals is om U tegen te zeggen. Het verkeer stokt, met enorme files
in de dorpskern als gevolg.
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Het wordt tijd dat er een evaluatie komt van dit experiment. De verwarrende situaties moeten weggewerkt
worden. Op een paar honderd meter moet er 3 keer geritst worden. Dat vraagt om problemen. Fietsers
moeten gokken wanneer ze veilig kunnen oversteken, voetgangers ook. Ook hier moet er op alle kruis
punten vierkant groen komen. Waar geen verkeerslichten zijn dienen de fietsers en voetgangers voorrang
te krijgen. De oversteekpunten voor fietsers en voetgangers moeten zo snel mogelijk opnieuw getekend
worden. De afwezigheid hiervan schept verwarring en creëert onveilige situaties.

Vier: Openbaar vervoer
We willen dat er werk gemaakt wordt van een aantal belangrijke verbindingen. Een betere verbinding
tussen Putte en Kapellen en een snellere en betere verbinding met de haven. Veel mensen uit onze regio
zijn er tewerkgesteld maar tot nu toe geraken deze mensen alleen met hun wagen of (als die er is) een
door de werkgever voorziene bus tot op hun werk. Door de treinbedding op de A12 aan te wenden voor
personenvervoer kunnen veel arbeiders naar hun werk gaan met het openbaar vervoer. Noodzakelijkerwijs
zal het aanbod aangepast moeten worden aan de shift regimes.
De Lijn beschikt over een uitgebreide infrastructuur en over capabel en toegewijd personeel, maar de lei
ding begaat blunder na blunder, het gaat van de ene besparingsgolf naar de andere. Door gemeentelijk
druk te zetten kunnen we de Vlaamse overheid dwingen te investeren. We kunnen onze eis kracht bijzetten
door samen met omliggende gemeenten te ijveren voor een grotere inzet van het openbaar vervoer. De
weginfrastructuur vergroten trekt telkens weer nog méér wagens aan. Maar we vergeten vaak dat dit ook
geldt voor het openbaar vervoer. Ons uitgangspunt daarbij is de basismobiliteit: voor iedereen een halte
op wandelafstand van de voordeur en van de bestemming. Op die manier overtuigen we de mensen om
het openbaar vervoer te gebruiken. In het openbaar vervoer van morgen zijn tram, bus en trein op elkaar
afgestemd in mobiliteitsknooppunten.

Vijf: Dé NX
Als sinds jaren een onderwerp van discussie. PVDA sluit zich aan bij de standpunten van LENORA, Ademloos
en NixNX. We zijn ervan overtuigd dat extra wegen trekken geen oplossingen zal bieden. We eisen een
neutrale studie, die de volksgezondheid voorop stelt.
Er moet eerst en vooral gewerkt worden aan een betere doorstroming van de kleinere gewestwegen. Een
van de problemen met de huidige studies is dat deze geen rekening houden met de heraanleg van de ring.
Er zullen op en afritten verdwijnen of verplaatst worden. Het is te gek dat hier geen rekening mee gehouden
wordt.
We willen dat er in de eerste plaats gewerkt wordt aan de luchtkwaliteit in de regio, die vaak veel te wensen
overlaat. Investeer in alternatieven in plaats van meer wegen te trekken. Investeer met een blik op de
toekomst!
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4. Betaalbaar ouder worden
Standpunt
Wie met pensioen gaat heeft, afhankelijk van zijn of haar scholingsgraad en de fysieke en mentale belasting
van de loopbaan, nog veel levensjaren voor zich en plant ‘een nieuw leven’. Na jaren van hard werken heb
je dat ook verdiend. Je wil voor de kleinkinderen zorgen, je wil erop uit, je wil dingen doen waarvoor je
voordien nooit tijd vond.
Betaalbaar ouder worden is een hot item. Mensen van alle leeftijdscategoriën geven dit in de bevraging aan
als een van de belangrijkste punten. Veel mensen maken zich zorgen over hoe het hun ouders, grootouders
of zichzelf zal afgaan in de winsthongerige zorgbedrijven. Er zijn lange wachtlijsten en alhoewel het per
soneel zijn uiterste best doet is het niet altijd mogelijk de nodige zorgen te bieden. In alle zorgcentra moet
de zorg voor de mensen voorop staan. We zijn ten volle tegen het privatiseren van rusthuizen. Dit betekent
namelijk dat er winst gemaakt wordt en dat investeerders verwachten er een meerwaarde uit te halen. De
grote winstmarges die verwacht worden gaan altijd ten koste van de zorg en het personeelsbeleid. Minder
middelen, minder personeel, minder tijd. Mensen die hun ganse leven hebben gewerkt en mee voor de
welvaart van ons land hebben gezorgd kan je niet zomaar opzij zetten. Ze verdienen goede zorgen en
omkadering. De gemeente kan erop toezien dat de prijs van de aangeboden serviceflats niet te hoog is en
betaalbaar voor mensen met een gewoon pensioentje. Prijzen van 1500 euro en meer voor een rusthuisver
blijf per maand zijn voor veel gepensioneerden onhaalbaar.

Wat we willen
Een: Betaalbare ouderenzorg
• Een maximumprijs opleggen voor serviceflats, zeker wanneer de bouw hiervan op gemeentelijke gron
den gebeurt.
• Via het OCMW ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven door thuiszorg op maat
aan te bieden.
• Door een actieve begeleiding binnen het gemeenschapshuis ouderen die eenzaam zijn ondersteuning
aanbieden binnen de gemeenschap.
• We vinden dat er in elke gemeente een OCMW-rusthuis aanwezig moet zijn. Dit zorgt voor een betaal
baar aanbod in woonzorgcentra.

Twee: Inspraak en communicatie
• Door koffie en papieren aan te bieden helpen we senioren door het digitale doolhof.
• We willen een actieve seniorenraad, waar echt naar geluisterd wordt.
• Een actief beleid tegen de vereenzaming samen met de senioren ontwikkelen.

Drie: Mobiliteit, kwaliteitsvolle openbare ruimte en
veiligheid
• We voorzien voldoende buslijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand.
We verbieden het afschaffen van bushaltes vlakbij dienstencentra.
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• Een bus of tram nemen wordt voor senioren weer gratis. Voor alle 65-plussers, en niet alleen voor seni
oren in armoede, voorzien we taxicheques.
• We leggen meer en veiliger fiets- en voetpaden aan. De toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen
en diensten verbeteren we. We voorzien voldoende zitbanken met rugleuningen in de openbare ruimte.
• We zorgen voor een goede openbare verlichting, verbeteren zo het sociaal contact en verminderen zo
het onveiligheidsgevoel.
• Door regelmatig bezoek van de wijkagent aan activiteiten van het dienstencentrum verbeteren we de
bekendheid van de senioren met de wijkagenten.

Visie
Onze bomma’s en bompa’s, ze verdienen ons respect en onze hulp. Met ons bedoelen we de volledige
maatschappij, de overheden. De overheden, want ze hebben de plicht om in te grijpen als onze senioren
worden uitgeperst tot de laatste cent. De speculanten hebben geld geroken in de uitbating van rusthuizen.
Er moet en zal geld verdiend worden aan onze senioren.
Deze walgelijke wanpraktijken zorgen ervoor dat er geen tijd meer is om mensen aan te kleden, waardoor
ze heel de dag in hun nachtkledij rondlopen. Ze dragen een pamper, want het is teveel werk om hen een
aantal keer per dag naar toilet te helpen.
Het personeel doet zijn uiterste best maar moet de kamers tegen een hallucinant tempo afwerken. “Time
is money”...
We willen dat de overheden toezien op de prijzen van serviceflats en betaalbare thuiszorg voorzien.
En de hele gemeenschap, want het wordt tijd dat we hier met zijn allen tegen ingaan. Iedereen die op dit
moment niet kan bijdragen aan de productie wordt als een last gezien, als een kost voor de samenleving.
Iedereen heeft recht op een gezonde, goede oude dag. Dit moet gegarandeerd worden voor iedereen.
Daarom willen we dat er maximumprijzen worden opgelegd voor de huur van serviceflats.
We willen dat er dringend actie ondernomen wordt om de senioren beter te betrekken binnen de gemeen
telijke activiteiten. Er moet dringend iets gedaan worden aan de vereenzaming want dit is een tragisch
fenomeen dat moet aangepakt worden. Een actieve, ondersteunende wijkwerking kan hier een heel groot
verschil maken. Die kan armoede en vereenzaming snel opsporen en aanpakken.
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven. Maar ze botsen op
een onoverzichtelijk kluwen van diensten en hulpvormen: huishoudhulp, poetshulp, oppashulp, thuisver
pleging, woonadvies, nachtzorg … Dienstencentra blijven een belangrijk aanspreekpunt om hen hierin te
ondersteunen. Dienstencentra zijn jammer genoeg niet voor iedereen bereikbaar.
PVDA stelt voor om in elke wijk een lokaal aanspreekpunt te voorzien op een vaste dag in de week. Het
zorgaanbod wordt zo dichter bij de zorgnood gebracht.
Zo’n lokaal aanspreekpunt informeert senioren over de diensten, rechten en hulpvormen waar zij een be
roep op kunnen doen en maakt hen daarbij wegwijs. De medewerkers ervan kunnen ook aan huis komen.
Zij zorgen voor de beste zorg op maat, in samenwerking met de mutualiteiten en met welzijns-, thuiszorg- of
andere middenveldorganisaties.
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Een: Betaalbare ouderenzorg
We willen dat alle overheden, ook de lokale, waar mogelijk een maximumprijs opleggen voor serviceflats
en zorgcentra, en zeker wanneer de bouw hiervan op gemeentelijke gronden gebeurt. 53 euro per dag
of meer dan 1600 euro per maand voor een eenpersoonskamer, zonder extra’s of dokterskosten. Dit wil
zeggen dat de senioren met een gemiddeld pensioen zelfs geen “zakgeld” overhouden of dat de kinderen
zullen moeten bijspringen zodat hun ouders niet alleen moeten blijven wonen op hun oude dag.
Door volop in te zetten op thuiszorg kunnen we er wel voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Dit ook met de nodige zorg en tijd. Niet met de chronometer ernaast alsjeblieft!
We willen eenzaamheid tegengaan door laagdrempelige hulpverlening in een gemeenschapshuis (zie het
punt “armoede” hierboven) aan te bieden. We moeten de schaamte wegnemen, het is geen schande hulp
te vragen of nodig te hebben. Ook voor ouderen is dit moeilijk om op te zoeken. Als ze dit dan eenmaal
hebben aangedurfd moeten ze op een stevig netwerk kunnen rekenen en serieus genomen worden.
Jammer genoeg is er geen OCMW-rusthuis aanwezig in onze gemeente, dit is heel jammer want dat zou de
vraag naar betaalbare ondersteuning tegemoet kunnen komen. Misschien een goed idee, als er nog een
prestigeproject gezocht wordt naar de volgende verkiezingen toe.

Twee: Inspraak en communicatie
We willen de Kapelse senioren ondersteunen via het concept “koffie en papieren”. Op deze manier worden
senioren geholpen hun weg te vinden in de digitale doolhof. Door de aanwezigheid van vrijwilligers of
ambtenaren kunnen de senioren geholpen worden met hun papieren. Door dit en andere activiteiten aan te
bieden kunnen we de eenzaamheid tegengaan. We vinden dat de vereenzaming moet aangepakt worden
samen met een seniorenraad. Daar kan gezocht worden naar de oorzaken van de vereenzaming. Door de
oorzaken samen met hen te onderzoeken kunnen we veel gerichter hulp bieden. Mensen zijn de specia
listen van hun eigen leven. Bij hulpverlening moeten we starten vanuit de mensen zélf en hun vraag, niet
vanuit statistieken en steekproeven.

Drie: Mobiliteit, kwaliteitsvolle openbare ruimte en
veiligheid
We willen dat er voldoende buslijnen voorzien zijn en dat de opstapplaatsen toegankelijk zijn, ook voor
mensen met een verminderde mobiliteit. Comfortabele zitbanken in een wachthokje zijn een must, zeker
als je slecht te been bent. We willen dat erop wordt toegezien dat er aan elke bushalte een bank voorzien is.
We vinden dat de gemeente in samenwerking met andere gemeenten moet ijveren voor het opnieuw gratis
maken van busabonnementen. We denken dat dit een positieve ingreep is tegen de vereenzaming van veel
senioren die zich niet meer in de auto wagen.
We zorgen voor een goede openbare verlichting, verbeteren zo het sociaal contact en verminderen zo het
onveiligheidsgevoel.
Door regelmatig bezoek van de wijkagent aan activiteiten van het dienstencentrum verbeteren we de be
kendheid van de senioren met de wijkagenten.
Door de inzet van volwaardige, goed ondersteunde wijkraden willen we ervoor zorgen dat ouderen zich
goed thuis voelen in hun wijk. Door de inschakeling van wijkraden houden we de vinger aan de pols in
woonwijken. Zo kunnen vereenzaming of andere problemen ook sneller opgelost worden.
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5. Jeugd
Jongeren verdienen hun plaats in onze gemeente. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen,
leren en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en
engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugd
werk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer
plaats nodig om bij elkaar te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor jongeren de drempels
verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

Wat we willen
Een: Actieve ondersteuning van alle jeugdbewegingen
• Vereenvoudig de subsidieaanvraag van de jeugdbewegingen.
• Zorg voor materiële ondersteuning.
• Ondersteuning van de leidinggevenden binnen de jeugdbewegingen.

Twee: Jongeren verdienen een plaats in de openbare
ruimte
• De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen.
• Maak werk van een echt skatepark.

Drie: Afschaffing “boterhammentaks”
• Geen verdoken belastingverhoging meer.

Vier: Laagdrempelige aanbod in elke wijk
• We willen terug volle speelpleintjes en speeltuinen, we kunnen dit bereiken door activiteiten te organi
seren op diverse pleinen en speeltuintjes in de gemeente.
• Wie veel jongeren bereikt, kan ook meer animatoren vinden en opleiden, in samenwerking met profes
sioneel jeugdwerk.
• Een permanent jeugdhuis.

Vijf: Laat jongeren meebouwen aan onze gemeente
• Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen.
• Een goed functionerende jeugdraad vraagt om permanente professionele ondersteuning en zit veran
kerd in de jeugdverenigingen.
• De jeugdraad moet initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad: zo kunnen jongeren punten op de agenda
zetten.
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De kindergemeenteraad
• Geef hen echte inspraak, er mogen dingen gestemd worden: hou hier dan ook rekening mee in de be
sluiten.
• De kindergemeenteraad is een uitstekende manier om kennis te maken met democratie. Wat wil je dat
ze hier aan onthouden? Toch dat hun stem of idee een verschil heeft gemaakt.

Onze visie
Een: Actieve ondersteuning van alle jeugdbewegingen
Vereenvoudig de subsidieaanvraag van de jeugdbewegingen. De vele eisen waaraan moet worden voldaan
zijn voor kleine jeugdbewegingen moeilijk waar te maken.
Zorg voor materiële ondersteuning zoals het vervoer naar kampplaatsen, dit werd in het verleden georga
niseerd maar is jammer genoeg stopgezet.
De leidinggevenden binnen de jeugdbewegingen hebben een belangrijke taak, zorg voor actieve onder
steuning. Dit kan in de vorm van opleidingen en studiedagen. Maar ook door de jeugdbewegingen met
elkaar te laten samenwerken en indien nodig hun materiaal onderling uit te lenen.

Twee: Jongeren verdienen een plaats in de openbare
ruimte
De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen, met voetbal- en basketbalveldjes,
zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.
Maak werk van een echt skatepark, er is een skatepleintje. Het huidige pleintje heeft dringend nood aan
een make-over.

Drie: Afschaffing “boterhammentaks”
Geen verdoken belastingverhoging meer.
We willen dat de gemeentelijke subsidie voor middagopvang opnieuw wordt uitbetaald aan de scholen. Zo
kunnen ze opnieuw gratis middagbewaking aanbieden.

Vier: Laagdrempelige aanbod in elke wijk
We willen terug volle speelpleintjes en speeltuinen, we kunnen dit bereiken door activiteiten te organiseren
op diverse pleinen en speeltuintjes in de gemeente. Op deze manier leren de kinderen van de wijk elkaar
kennen. Het is begrijpelijk dat ouders hun kinderen niet alleen laten vertrekken naar een speelplein. De
kans dat ze alleen in de speeltuin rondhangen is groot. Door activiteiten aan te bieden willen we dit door
breken. Wie veel jongeren bereikt, kan ook meer animatoren vinden en opleiden, in samenwerking met
professioneel jeugdwerk.
De jeugd van Kapellen wil een permanent jeugdhuis. Een plek waar ze activiteiten kunnen organiseren en
kunnen uitgaan, zonder dat hen overlast verweten wordt.

30

Gemeentelijk programma kapellen 2018

Vijf: Laat jongeren meebouwen aan onze gemeente
Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen.
Met de huidige technologische middelen kunnen we platformen aanbieden. Referenda en polls kunnen
heel gemakkelijk worden aangeboden via alle scholen en jeugdverenigingen.
Een goed functionerende jeugdraad vraagt om permanente professionele ondersteuning en zit verankerd
in de jeugdverenigingen.
De jeugdraad moet initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad: zo kunnen jongeren punten op de agenda
zetten. Er dient naar de jongeren toe goed beargumenteerd te worden waarom sommige punten wel of niet
worden weerhouden.
Geef de kindergemeenteraad echte inspraak over zaken die haar aangaat. Als er mag gestemd worden,
hou dan rekening met de resultaten. Hier ook: zorg voor een goede argumentatie.
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6. Gezondheid
Standpunt
Een goede gezondheid voor iedereen, vanaf de geboorte. We willen dat goede gezondheidszorg gegaran
deerd wordt voor iedereen. Medicatie en dokterskosten zijn vaak heel duur en worden soms uitgesteld. Dit
ten koste van de gezondheid op lange termijn en met een hoger oplopende rekening tot gevolg.
Een goede gezondheid is méér dan naar de dokter kunnen gaan. Het gaat ook om psychologische on
dersteuning en het wegwerken van taboes hierrond. Het gaat over gezond wonen en betaalbaar kunnen
sporten.
We willen dat dit betaalbaar is en gegarandeerd voor iedereen. Gezondheid mag geen luxeproduct worden.
We willen de garantie dat iedereen, ongeacht zijn portefeuille, een goede medische ondersteuning krijgt.
Dit kunnen we garanderen door een praktijk naar het voorbeeld van Geneeskunde voor het Volk op te
richten. De dokters krijgen een maandloon en werken samen in een multidisciplinair team, zo krijgt de
patiënt de juiste ondersteuning.

Een: Zonder geld naar de huisarts
• We willen dat er gezorgd wordt voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je
zonder geld naar de huisarts kan, naar het voorbeeld van Geneeskunde voor het Volk. Geïntegreerd in
ons gemeenschapshuis zorgen we voor de aanwezigheid van een multidisciplinair team.
• Door de samenwerking tussen het gemeenschapshuis en de gezondheidscentra kunnen we achter
liggende oorzaken van gezondheidsproblemen sneller vaststellen.

Twee: Het belang van goede psychologische
ondersteuning
• We zetten vooral in op het wegwerken van de wachtlijsten voor betaalbare psychotherapie.
• We zoeken naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. Dit kunnen we doen
door een psycholoog te koppelen aan ons gemeenschapshuis. Deze kan lokale verenigingen en scholen
ook helpen om preventief te werken via workshops en infomomenten.
• We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen en
brugfiguren in te zetten.

Drie: Voorkomen is beter dan genezen
• De Huizen van het Kind zijn een prima initiatief om laagdrempelig vanaf de geboorte de gezondheids
zorg te stimuleren. We investeren erin om de mogelijkheden van elk Huis te benutten.
• We willen een betere prenatale begeleiding, zeker voor sociaal zwakkere groepen. Dit kunnen we aan
bieden doordat het gemeenschapshuis alle diensten omkadert.
• Vanaf zo jong mogelijke leeftijd moet er aandacht besteed worden aan gezondheid. Op school stellen we
warme en gezonde maaltijden beschikbaar, plus een gezond tussendoortje.
• De problematiek van fijn stof en luchtvervuiling verdient een grondige aanpak.
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Vier: Allemaal sporten
• We willen dat schoolzwemmen opnieuw betaalbaar gemaakt wordt.
• We willen een betaalbaar sportaanbod voor alle Kapelse inwoners.
• De automatische toekenning van een verlaagd inschrijvingsgeld bij sportclubs voor al wie hier recht op
heeft.
• Door een samenwerking tussen scholen en sportclubs een laagdrempelig sportaanbod garanderen.

Onze visie
Ons land heeft een uitstekende gezondheidszorg opgebouwd die gefinancierd wordt door de solidaire
bijdragen aan de sociale zekerheid. Maar de toegankelijkheid tot onze gezondheidszorg daalt en de bespa
ringen op alle beleidsniveaus zorgen voor een gebrek aan middelen bij veel zorginstellingen en voor een
verminderd aanbod op verschillende terreinen. Toch zijn de noden hoog, de sociale behoeften stijgen en de
vergrijzing doet de zorgvraag toenemen.
Ook lokale overheden kunnen hun bijdrage leveren, door kleine ingrepen die een groot verschil maken.
Gezondheid gaat over meer dan een doktersbezoek. Het gaat ook over preventie en informatie verstrekken.
Ondersteuning van moeders tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte maken bijvoorbeeld een
groot verschil.

Een: Zonder geld naar de huisarts
We willen dat er gezorgd wordt voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je
zonder geld naar de huisarts kan, naar het voorbeeld van Geneeskunde voor het Volk. Geïntegreerd in ons
gemeenschapshuis zorgen we voor de aanwezigheid van een multidisciplinair team. Door de samenwerking
tussen een multidisciplinair team en sociale assistenten kan er zorg op maat aangeboden worden. Als een
gezin regelmatig langskomt met longproblemen, dient dit met de sociale assistent besproken te worden of
met de woonbegeleider. De kans is groot dat deze mensen in een ongezond huis leven. Door zo te werken
kunnen we de oorzaken van problemen aanpakken in plaats van aan symptoombestrijding te doen.

Twee: Het belang van goede psychologische
ondersteuning
Een van de belangrijkste ingrepen is het wegwerken van het taboe rond psychologische ondersteuning.
Hierdoor zetten mensen de stap naar hulp soms niet of te laat. Dit kan gedaan worden door projecten op
te starten samen met scholen en middenveldorganisaties. We willen dat er in het gemeenschapshuis op
regelmatige basis een psycholoog aanwezig is. Deze kan ingezet worden bij individuele problemen maar kan
ook zorgen voor ondersteuning van lokale verenigingen en scholen zodat deze preventief kunnen werken.

Drie: Voorkomen is beter dan genezen
Het Huis van het Kind is een prima initiatief om laagdrempelig vanaf de geboorte de gezondheidszorg te
stimuleren. We willen een betere prenatale begeleiding, zeker voor sociaal zwakkere groepen. Dit kunnen
we aanbieden doordat het gemeenschapshuis alle diensten omkadert.
Vanaf zo jong mogelijke leeftijd moet er aandacht besteed worden aan gezondheid. Op school stellen we
warme en gezonde maaltijden beschikbaar, plus een gezond tussendoortje. In plaats van de subsidies voor
middagbewaking af te schaffen kan de gemeente misschien de “tutti-frutti”-acties ondersteunen en zo
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helpen deze uit te breiden (kinderen krijgen voor een vast bedrag elke week een stukje fruit).
De problematiek van fijn stof en luchtvervuiling verdient een grondige aanpak. Drie van onze scholen liggen
op de meest vervuilde as van onze gemeente. Zolang het verkeer hier stilstaat zal dit niet verbeteren.

Vier: Allemaal sporten
Tot een paar jaar geleden was zwemmen voor Kapelse scholen gevoelig goedkoper. De prijzen gingen de
laatste jaren omhoog, tegelijkertijd werden de Jacobuscheques afgeschaft, deze gaven ons de kans om
“gratis” gebruik te maken van de gemeentelijke diensten. Gratis tussen aanhalingstekens want we betalen
gemeentebelastingen om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Door de kostprijs van alle gemeen
telijke diensten omhoog te laten gaan heeft men een belastingverhoging onder de deur geschoven. Er
wordt nu al ingezet op sociale tarieven bij sportclubs, dit is positief. Dit systeem moet verder uitgewerkt
worden en verplicht voor alle clubs zodat iedereen die dat wil een sport naar keuze kan beoefenen.
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7. Klimaatneutraal en groen
Kapellen
Standpunt
Een groene gemeente zijn is méér dan veel groene ruimte hebben. We moeten eerst en vooral de (open
bare) parken en bossen beschermen en behouden. We willen dat er ook investeringen komen op lange
termijn. Een andere visie op mobiliteit ontwikkelen en als gemeente actief inzetten op alternatieven voor
de wagen. De zwakke weggebruiker moet voorrang krijgen, zeker in de dorpskern. Het openbaar vervoer
moet gestimuleerd worden door het aanbod te vergroten. De zorg voor het milieu moet op grote schaal
aangepakt worden, we verwijzen je graag door naar het programma van Antwerpen “klimaatneutrale stad”
voor een uitgebreid plan. (link naar programma Antwerpen)

Een: Anders omgaan met mobiliteit
•
•
•
•

Autodelen.
Meer inzetten op openbaar vervoer.
Het aanbod van het openbaar vervoer uitbreiden.
Voorrang aan de zwakke weggebruikers.
(zie ons standpunt over mobiliteit).

Twee: Af van het afval
• Ondersteuning van initiatieven die bijdragen tot het verkleinen van de afvalberg.
• Wekelijkse afvalophaling.
• Het containerpark moet goedkoper: we moeten mensen stimuleren om te sorteren door dit efficiënt en
goedkoper te maken.

Drie: Een ander en duurzamer bouwbeleid
• Duurzaam bouwen, met een langetermijnvisie.
• De gemeente geeft het voorbeeld door zelf ecologisch te investeren.

Onze visie
Kapellen is een groene gemeente maar onze dorpskern is verstikt door rijen aanschuivende auto’s. Dit kan
en moet echt anders. Een andere visie op mobiliteit is noodzakelijk als we het verkeer uit de knoop willen
halen. Nieuwe wegen trekken, lanen verbreden lost niets op. Meer en betere fietspaden, een beter open
baar vervoernetwerk. We willen een toekomstgericht en dus een ecologisch verantwoord mobiliteitsplan.
We willen dat mensen gestimuleerd worden om te sorteren en dus het containerpark goedkoper maken. De
vervuiler betaalt… als hij de moeite neemt om te sorteren. Het principe gaat aan zijn doel voorbij.
Bij het bouwen van nieuwe projecten dient men duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Het is niet
ecologisch om alle gemeentelijke gebouwen na 20 jaar of eerder af te schrijven als verouderd. Enkel en
alleen voor electoraal gewin wordt ons milieu wel erg zwaar belast.
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We willen een groene gemeente die aan de toekomst denkt en hier actief in investeert. Er is geen tijd te
verliezen. Laat de investeringen in ecologie niet over aan privébedrijven maar zorg er als beleidsmakers zelf
voor. We verwijzen je graag naar het programma van Antwerpen voor onze uitgebreide visie op ecologie.

Een: anders omgaan met mobiliteit
Autodelen is in Kapellen nog steeds niet mogelijk. We willen dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden
en dat er snel een samenwerking komt met een bedrijf dat elektrische wagens kan voorzien.
Meer inzetten op openbaar vervoer door het aanbod te vergroten.
Het aanbod van het openbaar vervoer uitbreiden en zorgen voor een goede infrastructuur. (zie ons stand
punt over mobiliteit)

Twee: Af van het afval
Alle initiatieven die bijdragen tot het verkleinen van de afvalberg verdienen de nodige ondersteuning. Ze
hebben een grote meerwaarde en gaan in tegen de wegwerpmentaliteit. Als we een geloofwaardig afval
beleid willen kan het niet dat deze initiatieven niet de volle aandacht krijgen. We willen dat er plaats komt
voor repair-cafés. Mensen gooien te snel spullen weg. Omdat ze het niet zelf kunnen herstellen of omdat
ze vrezen dat een herstelling te duur zal zijn. In een repair-café worden gratis herstellingen gedaan door
vrijwilligers. Veel kleding, huisraad, fietsen en elektronica wordt zo gespaard van de afvalberg. Ook de
ruilshop moet opnieuw een plaats krijgen binnen de gemeente.
We willen dat er opnieuw wekelijkse ophalingen worden georganiseerd voor groen, pmd en restafval. Dit
het ganse jaar door en niet enkel in de zomer. Ook in de winter is een overvolle vuilbak onaangenaam, zeker
als je op een appartementje woont.
Het containerpark moet goedkoper: we moeten mensen stimuleren om te sorteren door dit efficiënt en
goedkoop te maken.

Drie: Een ander en duurzamer bouwbeleid
Duurzaam bouwen, met ecologische materialen als voorkeur. Gebouwen worden in Kapellen heel snel af
geschreven. Het lijkt wel of het niet de bedoeling is dat ze lang meegaan. Ons gemeentebestuur heeft een
baksteen in de maag. Bouwen en slopen aan het huidige tempo vergroot de voetafdruk enorm. Gemeente
lijke ontwikkeling door middel van impulsaankopen is ecologisch belastend. We willen dat dorpsontwikke
ling gebeurt met een lange termijn visie en in functie van de inwoners van onze gemeente. De gemeente
kan het voorbeeld geven door zelf te investeren in het aanleggen van groendaken en zonnepanelen op alle
gemeentelijke gebouwen waar dit mogelijk is.
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8. Gemeente zonder graaiers
Standpunt
Voor de verkozenen van PVDA staat het principe “wie niet leeft zoals hij denkt gaat denken zoals hij leeft”
altijd voorop.
Daarom blijven we altijd werken aan een gemiddeld arbeidersinkomen. We stellen ons in dienst van onze
kiezers. We weten maar al te goed wat het betekent als de gas- of waterfactuur weer eens omhoog gaat.
We verwachten van andere partijen niet dat ze hetzelfde principe toepassen maar eisen wel openbaar
heid van alle mandaten. We willen een loonplafond voor alle verkozenen. Het kan niet zijn dat er op alles
bespaard wordt en dat de enorme vergoedingen ongemoeid worden gelaten.
We willen dat de draaideurpolitiek een halt wordt toegeroepen. Geen belangenvermenging meer. We willen
een correcte en duidelijke scheiding tussen de politiek en de privé.
Transparantie en goed bestuur moeten ten allen tijde gegarandeerd worden en hier moet streng op toege
zien worden

Wat we willen
Een: Meldpunten
• We willen dat elke ambtenaar via een ethische brievenbus een klacht over misbruik of corruptie kan
indienen.
• De klokkenluiders krijgen bescherming.

Twee: Transparantie en openbaarheid van mandaten
• Alle zetelende gemeenteraadsleden dienen hun mandaten openbaar te maken. Dit geldt ook voor hun
mandaten in de privé.
• Geen overlappende mandaten meer, dit zorgt voor belangenvermenging.
• Gemeenteraadsleden mogen geen post meer bekleden in de raden van bestuur. Dit zolang hun mandaat
loopt en om neutraliteit te garanderen en belangenvermenging te voorkomen.

Onze visie
In heel België en ook in Kapellen is een zorgwekkende cultuur ontstaan van verwevenheid tussen vastgoed
baronnen, financiële holdings, speculanten en partijpolitieke kingmakers. Een cultuur die stedelijke ruimte
en publieke diensten verpatst, een cultuur die het zonlicht niet kan verdragen.
Links moet zich buiten die verwevenheid houden. En er ook iets aan doen. Dat is al meer dan anderhalf jaar
de essentie van de voorstellen van de PVDA, sinds de publicatie van Peter Mertens’ boek Graailand.

Gemeentelijk programma kapellen 2018

41

De vastgoedsector krijgt vrij spel en het ene na het andere project rijst uit de grond.
Openbare ruimte wordt meer en meer ingenomen en gemeentegronden staan in uitverkoop voor de
hoogste bieder. De gemeente stelt hier klaarblijkelijk niets tegenover of wil enkel investeren in heel dure
serviceflats en luxe appartementen.
Ook de postjes-politiek is Kapellen niet vreemd, veel van onze huidige schepenen combineren verschil
lende mandaten. Hoe ze dit allemaal combineren is maar de vraag. Wat ze hiermee verdienen is iets anders.
Op alles en iedereen wordt bespaard. Echter, als er gesproken wordt over een maximumloon voor onze
“vertegenwoordigers” gaan de poppen aan het dansen. Dit is blijkbaar onbespreekbaar.
“Het is niet ongewoon dat de regels niet worden aangepast terwijl de rit nog gereden wordt”, dixit Dirk Van
Mechelen als er gesproken wordt over een loonplafond.

Een: Meldpunten
We willen dat elke ambtenaar via een ethische brievenbus een klacht over misbruik of corruptie kan in
dienen. Hij of zij moet dit kunnen doen zonder angst te hebben zijn job of geloofwaardigheid te verliezen. We
willen dat vanuit alle niveaus controle mogelijk is. Eerlijkheid moet hoog in het vaandel gedragen worden.

Twee: Transparantie en openbaarheid van mandaten
Alle zetelende gemeenteraadsleden dienen hun mandaten openbaar te maken. Dit geldt ook voor hun
mandaten in de privé. De draaideur politiek moet aan banden gelegd worden. Belangenvermenging moet
uitgesloten worden.
We willen dat er een maximum komt op de verloning van zittende politici en een beperking in mandaten
wordt opgelegd. Gemeenteraadsleden mogen geen post meer bekleden in de raden van bestuur. Dit zolang
hun mandaat loopt en om neutraliteit te garanderen en belangenvermenging te voorkomen.
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9. Democratisch Kapellen
Het huidige beleid vindt transparantie en inspraak duidelijk bijzaak. Veel inwoners van Kapellen zien dit
anders. Ze klagen aan dat alle beslissingen boven hun hoofd worden genomen. Dit gaat over partijen die
verkiezingsbeloften aan hun laars lappen maar ook over directe inspraak.
Democratie is meer dan bolletjes kleuren. Het bestuur staat in dienst van de gemeenschap en moet hier dan
ook op regelmatige basis verantwoording tegenover afleggen en inspraak garanderen.

Een: Zorg voor een transparant beleid
• Beslissingen voor openbare aanbestedingen mogen niet achter gesloten deuren genomen worden.
• De gemeente moet transparantie garanderen bij alle openbare aanbestedingen.

Twee: Geen nieuwe projecten zonder echte inspraak
• Zorg voor directe inspraak via referenda voor alle grote aanbestedingen.
• Bij grote projecten dienen de inwoners gehoord te worden.

Drie: Wijkraden met echte inspraak organiseren
• Actief georganiseerd en ondersteund door de gemeente.
• Wijkraden krijgen echte inspraak.

Onze visie
Veel mensen hebben het gevoel dat alles boven hun hoofd beslist wordt. Er is geen transparantie en geen
inspraak. Democratie is meer dan bolletjes kleuren. De gemeenteraad dient alle beslissingen openbaar te
verantwoorden. Met de huidige digitale mogelijkheden kan dit zonder veel moeite georganiseerd worden.
Via online platformen en het livestreamen van gemeenteraden kan er al een grote stap in de goede rich
ting gezet worden. De verkozenen vergeten soms dat ze verkozen zijn door het volk om hun belangen te
verdedigen.

Een: Zorg voor een transparant beleid
Beslissingen voor openbare aanbestedingen mogen niet achter gesloten deuren genomen worden. Be
sprekingen achter gesloten deuren kunnen alleen als er beslissingen gemaakt moeten worden aangaande
personen. Dit enkel en alleen om de privacy van deze persoon te beschermen. Bij alle openbare aanbeste
dingen moet er voor de volle 100% ingezet worden op transparantie. Met de mogelijkheden die er tegen
woordig zijn op digitaal vlak kan men snel en efficiënt communiceren naar de gehele bevolking.
Als de keuze valt voor een bedrijf, laat dan weten waarom dit bedrijf wordt gekozen. Het is perfect mo
gelijk om de bevolking hierin te laten participeren. Gemeenteraden kunnen gelivestreamd worden, zodat
iedereen vanuit zijn luie zetel kan volgen wat er besloten wordt.
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Twee: Geen nieuwe projecten zonder echte inspraak
Zorg voor directe inspraak via referenda voor alle grote aanbestedingen. De inwoners van de gemeente
betalen mee. Het is dan niet meer dan normaal dat zij inspraak hebben. Bij grote projecten dienen de inwo
ners gehoord te worden, vóór de contracten en plannen ondertekend zijn.
Met de technologische middelen van vandaag kan de gemeente via online platformen gemakkelijk en
objectief allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.

Drie: Wijkraden met echte inspraak organiseren
Per wijk kunnen mensen samenkomen, dit dient actief georganiseerd en ondersteund te worden door de
gemeente.
Wijkraden krijgen echte inspraak, met hun verzuchtingen dient zoveel mogelijk rekening gehouden te
worden.
Veranderingen in een wijk dienen eerst met hen besproken te worden. Voordat er plannen en contracten
worden getekend.
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10. Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is solidariteit met de armsten, niet die van vlakbij ons, maar over de hele
wereld. Het Zuiden voelt het meest de gevolgen van de klimaatwijziging, maar wordt daarenboven ook nog
eens gehinderd door oneerlijke handelsregels. Op bescheiden schaal kan de gemeente daarin ook een
verschil maken.
Wat we willen:

Een: De herwaardering van de GROS
• Herstelling van de subsidiëring.
• De aanstelling van een Noord-Zuid-ambtenaar.

Twee: Fairtrade als eerste keuze
Drie: Een vuist tegen de apartheidspolitiek van Israël

Onze visie
In Kapellen is een adviesraad, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarin zitten ver
scheidene organisaties die zich bezighouden met die wereldwijde solidariteit. Sommigen daarvan maken
deel uit van een grotere NGO, andere zijn een privé-initiatief van bezorgde burgers.
Enkele van die organisaties ondersteunen ook een project in het Zuiden. Zij krijgen daarvoor subsidies van
de gemeente. Maar dat budget werd – in twee stappen – tijdens deze legislatuur meer dan gehalveerd. Dat
is besparen op de rug van de allerarmsten.
De GROS kan als adviesraad advies uitbrengen rond onderwerpen in verband met ontwikkelingssamenwer
king. Het college is echter niet verplicht dat advies te volgen.
We vinden dat vanuit de GROS moties aan de gemeenteraad moeten kunnen voorgelegd worden. De hui
dige situatie in Palestina is onder andere zorgwekkend. Een signaal vanuit gemeenteraden overal te lande
kan sturend werken voor het beleid van de ministerraad
In Kapellen is ook een Wereldwinkel, een centrum van Fairtrade. De gemeente ondersteunt die structureel,
en met mondjesmaat ook door de eerlijke producten af te nemen: thee en suiker voor het personeel. Verder
is de klandizie van de gemeente eerder mager te noemen.

Een: Een herwaardering van de GROS
We willen dat de subsidiëring van de GROS wordt herbekeken en stapsgewijs verhoogd wordt. Besparingen
op ontwikkelingssamenwerking zijn besparingen op de kap van de allerzwaksten. Daarom ondersteunen
we de eis voor de verhoging van de projectsubsidies tot het vroegere peil, en een stapsgewijze verhoging
tot 1% van de gemeentelijke begroting.
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De aanstelling van een voltijds Noord-Zuid-ambtenaar, om de acties rond ontwikkelingssamenwerking te
initiëren en ondersteunen.
Het advies van de GROS hoort bindend te zijn, en mag niet terzijde gelegd kunnen worden. Als dit toch
gebeurt moet dit beargumenteerd worden.
Ook het asielcentrum in de gemeente kan bij de werking van de GROS betrokken worden.

Twee: Fairtrade als eerste keuze
Wij begrijpen dat er ook andere plaatselijke wijnhandelaars aan bod moeten komen, maar vanuit de ge
meente zou ook van de Wereldwinkel moeten afgenomen worden voor de recepties en andere bijeen
komsten waar dranken (alcoholische en andere) geserveerd worden. Maak van Kapellen een fairtrade
gemeente de naam waardig en ondersteun lokale verenigingen in hun keuze van fairtrade.

Drie: Een vuist tegen de apartheidspolitiek in Israël
We werken niet samen met Israëlische bedrijven die de bezetting van Palestina steunen en onderschrijven
de BDS-campagne tegen de Israëlische staat (Boycott, Divestment and Sanctions).
Als alle gemeenten samen een vuist maken, kan dit signaal niet meer genegeerd worden. Het kan niet
dat men nog steeds de ogen sluit. Dagelijks worden de internationale rechten van de mens met de voeten
getreden door de Israëlische overheden.
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11. Diversiteit
Standpunt
De wereld is een dorp en de multiculturele samenleving is een feit. We willen dat iedereen zich thuis kan
voelen in onze gemeente, ongeacht religie of afkomst. We willen dat er verder actief wordt samengewerkt
met alle scholen die kinderen van asielzoekers opvangen. Er moet actief worden ingezet op het betrekken
van asielzoekers binnen de gemeenschap. De medewerkers en vrijwilligers van Fedasil doen hier al
prachtig werk. De verenigingen en scholen die actief samenwerken met Fedasil moeten hierin de nodige
ondersteuning krijgen.
Veel kinderen en volwassenen die aankomen uit oorlogsgebied dragen oorlogstrauma’s met zich mee, het
is belangrijk dat hier correct mee wordt omgegaan.

Wat we willen
Een: Actieve samenwerking met Fedasil ondersteunen
• We willen dat er opnieuw werk gemaakt wordt van het festival dat vroeger jaarlijks werd georganiseerd.
• Zorg voor laagdrempelige ontmoetingsmomenten.
• Geef scholen en verenigingen extra ondersteuning in het begeleiden van vluchtelingen

Twee: Positieve signalen vanuit het beleid

Visie:
Diversiteit houdt grote troeven in, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dan
moeten er voldoende sociale voorzieningen zijn – denk maar aan huisvesting. Zodat er geen concurrentie
wordt georganiseerd tussen mensen die maar met moeite toegang krijgen tot schaarse sociale voorzie
ningen. Maar net dat gebeurt, met de besparingen in het OCMW en in het culturele aanbod. Het bestuur
houdt de schaarste in stand, zogezegd om geen armen aan te trekken. Zo organiseert het de concurrentie
tussen de talrijke bewoners die recht hebben op sociale voorzieningen. Het bestuur moet actief ingaan
tegen racisme, het zet mensen tegen elkaar op. Door de schuld door te schuiven naar sociaal zwakkere
groepen ontdoen beleidsmakers zich van de plicht om problemen op te lossen.

Een: Actieve samenwerking met Fedasil
Onbekend maakt onbemind, geef mensen een inkijk in het leven van asielzoekers door kennismakings
momenten en bezoeken te organiseren vanuit de gemeente. In het verleden werd er jaarlijks een fes
tival georganiseerd. Het is heel jammer dat dit werd stopgezet. Dit zorgt voor een laagdrempelig kennis
makingsmoment voor de hele gemeente. We willen dat er opnieuw werk gemaakt wordt van dit prachtige
initiatief, de gemeente kan hier een actieve rol in spelen.
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Geef scholen en verenigingen extra ondersteuning in het begeleiden van oorlogsvluchtelingen. Kinderen en
volwassenen dragen vaak trauma’s met zich mee. Het is heel belangrijk dat hier correct mee wordt omge
gaan. De leerkrachten van scholen en monitoren van verenigingen waarmee samengewerkt wordt, moeten
op regelmatige basis gebrieft worden en een actieve ondersteuning krijgen door vormingsmomenten aan
te bieden.

Twee: Positieve signalen vanuit het beleid
Binnen de gemeentediensten kan het niet dat mensen gediscrimineerd worden bij aanwerving op basis van
geloof. We willen dat de gemeente hier een duidelijk beleid voert. We willen dat er binnen onze gemeente
praktijktesten worden georganiseerd om na te gaan of bedrijven discrimineren op afkomst.
Het gemeentebestuur moet actief ingaan tegen racisme en discriminatie.
We willen dat de diversiteitsambtenaar de vrijheid krijgt kritisch te zijn, indien nodig, ook naar de eigen
gemeentediensten.
Een ruim aanbod in sociale voorzieningen dat voldoet aan de realiteit zodat mensen in armoede niet tegen
elkaar worden uitgespeeld.
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geef ons vleugels
Steun onze campagne

v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018 • Niet op de openbare weg gooien

⊲ kies een affiche en hang ze uit
⊲ like & share onze visuals op
de sociale media

kapellen@pvda.be
Drukkosten: 9 euro
Te koop vanaf 5 euro of vrije bijdrage

