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TIJD VOOR GROEN
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was Groen de grote winnaar. We stegen van 2 naar 4
zetels. Groen Merelbeke had een succesvolle campagne achter de rug met veel aandacht voor
leefbaar wonen in de Flora en het Centrum (als reactie op de onaanvaardbare hoogbouwprojecten
die toen uit de grond werden gestampt), maar ook voor de bescherming van de zwaar bedreigde
open ruimte in Melsen (waar een complex met drie voetbalvelden zou komen net naast de
beschermde Makkegemse bossen) en een resolute neen tegen de toen geplande ringweg rond
Merelbeke (wat opnieuw heel wat open ruimte zou aantasten).
U gaf ons in 2006 massaal uw steun. Toch werd Groen onmiddellijk geweerd uit het bestuur door de
klassieke partijen Open VLD, sp.a, CD&V en NVA. Zes jaar oppositie dus. Groen liet zijn hoofd niet
zakken en voerde op een correcte, constructieve en - als het moest - ook stevige manier oppositie.
Groen zette de laatste zes jaar zwaar in op het bewaren van de bedreigde open ruimte en verzette
zich tegen hoogbouwprojecten in Flora en het Centrum. We pleitten voor een lokaal Kyotoplan (dat

Groen Merelbeke is vandaag heel fier om met een sterke lijst naar de verkiezingen te stappen. De
lijst bevat een pak jonge, gemotiveerde kandidaten, maar ook kandidaten die al lang heel stevig
verankerd zijn in de Merelbeekse samenleving, tal van engagementen hebben opgenomen in het
verenigingsleven en expert zijn in belangrijke domeinen als ruimtelijke ordening, mobiliteit,
leef
Groen voor de verkiezingen van 14 oktober mee vorm te geven.
Het resultaat leest u in dit document. Groen heeft opnieuw een stevig programma klaar met
beleidsvoorstellen voor een aangename gemeente met onder andere meer betaalbare woningen,
een wekelijkse markt, meer bos en groen, 100% veilige fietspaden en oversteekplaatsen, behoud
van de open ruimte, meer betrokkenheid en inspraak voor de burger, een gezond financieel
Dit is een programma met concrete realisatiepunten, maar ook met een visie op lange termijn.
Zes jaar geleden regende het loze beloften bij de traditionele partijen. CD&V en NVA beloofden zelfs
om de belastingen te verlagen. Iets van gezien? Sp.a beloofde een Cultureel Centrum. Iets van
gezien? Maar u kreeg wel waar u niet om gevraagd had, een peperdure ondergrondse parking in het
centrum! Dit totaal nutteloos prestigeproject kostte uiteindelijk meer dan 3,7 miljoen euro, doet u
dagelijks betalen als u in het centrum komt (ook bovengronds), lost het mobiliteitsprobleem niet
op en draagt mee bij tot de enorme schuldenberg van onze gemeente. Groen wil het anders
aanpakken. U leest er hier alles over.
Maar of Groen ook deel zal kunnen uitmaken van de nieuwe bewindsploeg en haar voorstellen zal
kunnen realiseren, is niet zeker. De drie traditionele partijen CD&V, Open VLD en sp.a hebben immers
een voorakkoord gesloten. Ze hebben niet gewacht op de stem van de kiezer. Ze hebben niet
gewacht op de inhoudelijke keuzes die u als inwoner van Merelbeke wil maken in het stemhokje.
Dit motiveert onze groene kandidaten nog meer om er stevig in te vliegen en hopelijk ook jou te
overtuigen van onze sterke lijst en van ons realistisch maar ambitieus programma. Kortom om jou
te overtuigen dat het tijd is voor Groen.
Stefaan Van Hecke
Lijsttrekker Groen Merelbeke
Volksvertegenwoordiger fractieleider Groen in de Kamer
Mail: stefaan.vanhecke@groen.be
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WONEN
Algemene visie
Een betaalbare woning vinden, is voor meer en meer mensen een onmogelijke opdracht, zeker in
Merelbeke. Merelbeke zou als lokale overheid terug meer vat moeten kunnen krijgen op de
woningmarkt door gericht gronden en eigendommen aan te kopen en te verbouwen via een rollend
woningfonds, haar bouwgronden in eigen beheer houden via recht van opstal en fors investeren in
sociale woningen, want met amper 2% sociale woningen scoort Merelbeke heel zwak.
Energiezuinig wonen is goed voor het klimaat en de portemonnee. De Belgische
energieconsumptie ligt 70% hoger dan het Europese gemiddelde. Onze huizen verbruiken meer
energie dan in het koude Zweden. Vooral de woningen op de private huurmarkt zijn er slecht aan
toe. Via slimme, duurzame renovatiepremies en sociale verhuurkantoren kan het lokale bestuur
energiezuinige renovatie stimuleren.
Inspelen op de demografische evolutie
wonen in
. Kwalitatief en betaalbaar wonen voor alle ouderen
realiseren kan alleen als we resoluut kiezen voor een buurtgebonden aanpak.

Doelstelling 1: Een verkavelingsstop voor Merelbeke. Waar het niet anders kan,
wordt volop ingezet op sociale ecowijken.
De voorbije zes jaar werden door het schepencollege maar liefst 54 nieuwe verkavelingen
goedgekeurd in Merelbeke waarvan 24 in het buitengebied en 30 in stedelijk gebied. Intussen liggen
1588 bouwgronden (toestand 29 maart 2012) klaar om te worden bebouwd. De druk op de open
ruimte is heel groot. Nieuwe verkavelingen betekent ook een constante aangroei van de bevolking
met nog meer wagens die dagelijks richting R4, E40, E17 moeten, of over de Gaversesteenweg en de
Hundelgemsesteenweg naar Gent. Merelbeke slibt dicht. De verkeersdruk verhoogt elk jaar en de
files worden langer.
Groen kiest daarom resoluut voor een verkavelingsstop. Dit betekent niet dat er geen woningen
meer kunnen worden gebouwd in onze gemeente. Er zijn nog tal van onbebouwde percelen (volgens
sommige bronnen zelfs ongeveer 1.500 zodat het aansnijden van nieuwe open ruimte onnodig is).
Wanneer het juridisch onmogelijk is om een nieuwe verkaveling te weigeren, kiest de gemeente
resoluut voor de realisatie van sociale ecowijken.
Een sociale ecowijk stelt ecologische en sociale criteria centraal in het woonbeleid. Dit houdt
onder meer in dat bij de ontwikkeling van de wijken aandacht is voor volgende aspecten:





autovrije, compactere, gedifferentieerde woonvormen en wijken met aandacht voor
fietsstallingen en aansluiting op openbaar vervoer. Het worden veilige en kindvriendelijk
woonwijken
starten met het bepalen van het aandeel groene ruimte en publieke ruimte vooraleer het
aandeel van de bebouwing te bepalen
ruimtes worden veel meer gedeeld: collectieve energievoorziening, wateropvang en zuivering, bepaalde ruimten delen zoals tuinen (volkstuinen), grote en klein



de groene woonomgeving wordt gekenmerkt door centrale groene assen, bosjes,
waterpartijen en slimme beplantingen (maximaal streekeigen plantgoed in tuinen en
aandacht voor ruimte voor jongeren met onder andere
avontuurlijke speelplekken en een speelruimtenetwerkplan
zorgen voor een mix van huurders en kopers en een sociale mix (van inkomenscategorieën,



aandacht voor bewonersparticipatie bij het ontwerpen en beheren van de wijken

Bestaande wijken wil Groen onder handen nemen door ze groener en aangenamer te maken. Dit kan
onder meer door:
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de herinrichting van dorpspleinen en aanpalende straten in de buitengemeenten en flora.
Zo kan het Floraplein (deel naast de kerk) omgevormd worden tot een groene plek met
ruimte voor sport e



een verbod op de realisatie van hoogbouwprojecten in de gewone woonstraten.
Hoogbouw kan slechts heel uitzonderlijk een plaats krijgen, nl. als er geen enkele hinder is
voor de omwonenden en indien de wooneenheden voldoende kwalitatief zijn. Behalve langs
de Hundelgemsesteenweg ten noorden van het Centrum, ziet Groen geen ruimte voor
hoogbouw in het Centrum en in de Florawijk. De bestaande stedenbouwkundige verordening
biedt te weinig garanties om hoogbouw in te dijken (hoogbouw kan nu zelfs langs de
Hundelgemsesteenweg tot aan de Schellebellepontweg)



duidelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) moeten de bouwregels vastleggen. De
gemeente hanteert een strikt handhavingsbeleid



ervoor te zorgen dat er verschillende functies en ontmoetingsruimtes aanwezig zijn in de
wijken



in sterk verstedelijkt gebied te zorgen voor bereikbare groene ontmoetingsplekken, zeker
op wandelafstand. In de Florawijk kunnen de gebieden waar vroeger serres stonden daar
uitstekend voor dienen. In geen geval kunnen deze vrijkomende binnenruimtes worden
volgebouwd en overgelaten aan bouwpromotoren



verkleinen van verplaatsingsafstanden door het stimuleren van fiets- en wandelverkeer,
buurtvoorzieningen en buurtwinkels met meerdere functies



de inrichting van wegen en voetpaden wordt grondig onderzocht met aandacht voor
veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers, fietser en rolwagengebruikers



burgers te stimuleren om mee zorg te dragen voor hun straat en woonomgeving

Doelstelling 2: Energiezuinig en duurzaam wonen. Maak het verschil voor u zelf
en voor wie na u komt.
Groen wil dat Merelbeke een klimaatneutrale gemeente wordt tegen 2030. Om deze doelstelling te
bereiken zal ook wonen veel duurzamer en energiezuiniger moeten gebeuren. Investeren in een
energiezuinige woning is dan ook van groot belang. De gemeente heeft een belangrijke taak om haar
burgers hierbij te helpen. Maar de gemeenten heeft ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Het is
daarom belangrijk dat de gemeente:


bij het opstellen van de bouwverordeningen specifieke voorschriften opneemt zodat er
energiezuinig wordt gebouwd en verbouwd;



haar burgers stimuleert om energiezuinig en CO2-neutraal te bouwen en vooral te
verbouwen. De gemeente ondersteunt dan ook gericht de investeringen in werken met
energiescores leiden;



en grootschalige dakisolatiescan uitvoert, om zicht te krijgen op de mate waarin de daken
van de huizen in Merelbeke zijn geïsoleerd;



ook het goede voorbeeld geeft door zorg te dragen voor het eigen patrimonium en bij
renovatie of (her)nieuwbouw ook zelf consequent handelt en energiezuinigheid en
duurzaamheid van de materialen als belangrijke criteria opneemt in de plannen. Zo is het
een goede zaak dat de nieuwe school in Lemberge een passiefschool is. Ook andere
investeringen moeten dit voorbeeld volgen. Alle sociale woningen die vandaag nog in
Merelbeke worden gebouwd, zouden systematisch laag-energiegebouwen of
passiefgebouwen moeten zijn. Dat levert drie keer winst op: een keer voor het milieu, het
zorgt voor lage energietarieven voor personen die het financieel al moeilijker hebben en het
is ook een goede zaak voor de tewerkstelling;



eveneens aandacht besteedt aan duurzaam materiaalgebruik en -beheer (bv.
energiezuinige verlichting, FSC gelabeld hout, vermijden bij groenaanleg van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen, recyclage van materialen, lichtplan in functie van veiligheid en

GROEN Merelbeke verkiezingen 14 oktober 2012

Pagina 7 van 46

Doelstelling 3: Een sterk sociaal woonbeleid
Merelbeke is, net zoals andere gemeenten rond Gent, Antwerpen of Brussel, een dure gemeente om
te wonen. Dit geldt zowel voor huren als voor kopen. De gemeente kan door een gericht beleid
wonen goedkoper maken, als de politieke wil er is om er werk van te maken. In Merelbeke zijn er
maar ongeveer 2% sociale woningen. Het gemiddelde voor Vlaanderen bedraagt ongeveer 6%,
maar ook dat is, vergeleken met andere landen, bijzonder weinig. De weg is nog lang om ook in
Merelbeke 5% sociale woningen te creëren, maar dit is voor Groen een belangrijke doelstelling op
middellange termijn.
Om wonen betaalbaar te maken, moet de gemeente niet alleen inzetten op sociale woningen. Veel
mensen voldoen (net) niet aan de voorwaarden om een sociale woning te krijgen. Er bestaan ook
andere instrumenten om wonen betaalbaar te maken.
Om wonen in Merelbeke socialer en meer betaalbaar te maken voor een grotere groep inwoners, wil
Groen dat de gemeente volgende initiatieven neemt:


Merelbeke werkt een concreet plan uit om het aantal sociale woningen en noodwoningen
op middellange termijn op te trekken van 2% naar 5% van het totaal aantal woningen. Dit
vergt een doorgedreven inspanning in samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Merelbeke. De sociale woningen
worden ook
goed verspreid over de verschillende deelgemeenten en wijken op
voorwaarde dat er op wandel- of fietsafstand voorzieningen zijn als een bakker, kruidenier
en apotheker maar ook bereikbaar openbaar vervoer



de gemeente verkoopt in principe geen bouwgronden en woningen meer, maar wendt die
aan voor het voeren van een actief en sociaal woonbeleid
o

Dit kan door de gronden te bestemmen voor sociale woningenbouw

o

Of de gemeente kan deze gronden ook in eigendom houden en betaalbare
wooninitiatieven nemen door het systeem van de Community Land Trust (CLT).
Kopen wordt voor meer mensen haalbaar en betaalbaar als de koper niet langer de
grond moet kopen. De eigendom van de grond blijft in handen van de gemeente of
van een vzw, de CLT. Gezien de waarde van de grond niet meer meegerekend wordt
voor de waarde van het gebouw, blijft dit goedkoper dan op de klassieke markt. De
koper wordt volwaardig eigenaar van de woning met alle rechten (erven,
woonzekerheid, aanpassingen) maar als hij de woning verkoopt, moet hij een deel
van de meerwaarde terugbetalen. De CLT zorgt er voor dat minder gegoede kopers
het voorschot krijgen, nodig om een lening bij de bank te krijgen zodat de aankoop
van de woning ook haalbaar wordt voor wie geen spaarpot of rijke ouders heeft.
Groot voordeel is dat de woning ook voor de volgende koper een sociale en
betaalbare koopwoning blijft





gezocht naar formules voor jongeren, eenoudergezinnen, personen met een handicap
en ouderen zodat ook voor deze soms kwetsbare doelgroepen voldoende betaalbare
woningen zijn
de gemeente neemt initiatieven voor de verdere uitbouw en de promotie van het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) dat recent werd opgericht. Het aanbod in Merelbeke moet vergroot
en verbeterd worden. Sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en
verhuren die dan door aan sociaal kwetsbare huurders. Sociale verhuurkantoren zorgen er
mee voor dat lage inkomensgroepen mits huursubsidie een betaalbare woning vinden op de
private huurmarkt. Daarnaast garanderen zij de verhuurder elke maand een eerlijke huurprijs
verwacht. Verhuren wordt zo ook opnieuw aantrekkelijker
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de gemeente richt een wooninfopunt op, gekoppeld aan het nieuw opgerichte Sociaal Huis.
Daar kan je ook terecht voor milieuadvies bij de renovatie van je woning



de gemeente voert een doorgedreven beleid inzake de strijd tegen leegstand



De gemeente ondersteunt actief nieuwe woonvormen. Vormen van samen-wonen en
woningdelen zijn oplossingen voor de toenemende vergrijzing en de gezinsverdunning in
combinatie met intensief ruimtegebruik. De gemeente voert een stedenbouwkundig beleid
dat toelaat dat bestaande panden
hergebruikt en herbestemd worden in functie van
generatiewonen: Kangoeroewonen en 2 en 3 G(eneratie)-wonen: woonvormen waarbij
verschillende generaties, niet noodzakelijk familie van elkaar, apart maar samen onder één
dak wonen en elkaar helpen. Dergelijke projecten worden gestimuleerd en gemeentelijke
voorschriften worden aangepast.
co-housing: Bij co-housing heeft elk huishouden zijn eigen wooneenheid, maar is er wel een
zekere mate van gemeenschappelijkheid. Verschillende ruimtes en functies worden gedeeld
zoals was-; speel- en ontmoetingsruimtes (om te vergaderen of voor familiebezoek). De
gemeente werkt de hindernissen (onaangepaste regelgeving) weg en biedt ondersteuning.
Rurale erfwoningen (hoeves, boerderijen) komen hiervoor in aanmerking.
Abbeyfield-wonen is kleinschalig groepswonen voor ouderen. De bewoners vinden in hun
Abbeyfield-huis een evenwicht tussen privéleven en leven in gemeenschap.
Bij oudere, gerealiseerde, verkavelingen kunnen de verkavelingsvoorschriften aangepast








groepswoningen, kangoeroewoningen ...


De gemeente stimuleert de vorming van eigentijdse woonzorgcentra, zorgwoningen,
kleinschalig groepswonen (zoals de hoger genoemde Abbey-field-woningen). Wonen en
zorg worden zo dichter bij elkaar gebracht en dit op een kleinschalige, decentrale en
en aantrekkelijk
wat praktische problemen met zich mee brengt op latere leeftijd



Teneinde de goede inplanting en de kwaliteit van de studentenkoten te garanderen, wordt
een bouwverordening voor studentenkoten opgemaakt. Door de nabijheid van de
Universiteit Gent en de Faculteit Dierengeneeskunde in het bijzonder, moet dit een
aandachtpunt worden voor de gemeente Merelbeke
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GROENE MOBILITEIT
Groen! Merelbeke streeft naar duurzame mobiliteit. Een duurzaam mobiliteitsbeleid betekent
namelijk vierdubbele winst: minder verkeersslachtoffers, minder vervuiling, een gezondere
leefomgeving en een publieke ruimte waarin mensen graag vertoeven en elkaar ontmoeten.
Groen! Merelbeke wil de automobiliteit terugdringen en kiest resoluut voor de actieve
weggebruikers (voetgangers en fietsers) en het openbaar vervoer om zich te verplaatsen,
ongeacht of het gaat over woon-werk, woon-school of woon-winkel verkeer, recreatieve of andere
verplaatsingen. Het STOP- principe staat hierbij centraal : eerst ruimte creëren voor de Stappers,
de voetgangers, vervolgens voor de Trappers, de fietsers, dan voor het Openbaar vervoer en
tenslotte voor het Privévervoer, de auto. Bij alle ingrepen die er gebeuren in het openbaar domein, in
verkavelingen, bij heraanleg van straten, oordelen we vanuit het STOP-principe waarbij er ruimte
wordt gecreëerd voor elke vervoerswijze op de juiste plaats. Het is niet de bedoeling te auto te
bannen, maar wel om hoogwaardige alternatieven aan te bieden zodat deze meer gebruikt worden.
De fiets en bus moeten concurrentieel zijn met de auto zowel wat betreft comfort,
betrouwbaarheid als snelheid. Om al deze punten te realiseren, wordt in het begin van de volgende
legislatuur een hiertoe aangepast mobiliteitsplan opgemaakt.

Doelstelling 1: Actieplan 'Voetgangers eerst'
De staat van de voetpaden maar ook de ruimte die voetgangers en rolwagengebruikers krijgen
toebedeeld, zijn in Merelbeke totaal ontoereikend. Enkel in het centrum zijn er de voorbije jaren
inspanningen gedaan terwijl de rest van de gemeente verkommerd achterblijft. Groen ijvert dan ook
voor een forse inhaalbeweging op vlak van veilige en aangename voetpaden. Meer algemeen is ook
een vlotte doorstroming nodig van kinder- en rolwagens op zowel voet- als fietspaden. Daarbij gaan
we voor het maximaal benutten en mogelijk maken van voet- en fietsersdoorsteken. Het netwerk
van trage wegen wordt geïntegreerd in het actieplan 'Voetgangers eerst' en verder uitgebouwd.

Concrete actiepunten :






een investeringsplan wordt opgemaakt voor een stelselmatige aanpak en spreiding van
voetpaden over alle deelgemeenten en wijken van Merelbeke op basis van vastgestelde
prioriteiten. In samenwerking met het 'Steunpunt Straten' worden nieuwe plannen en
ontwerpen beoordeeld vanuit het perspectief van de gebruiker
participatie van de bewoners bij de aanpak van hun straat, is voor Groen een essentieel
onderdeel van het beslissingsproces. Dit vanaf de aanvang van nieuwe plannen, en niet
enkel in de eindfase van een ontwerp
alle ingrepen in de publieke ruimte worden getoetst aan het STOP-principe en getest op hun
kindvriendelijkheid. Instrumenten als KISS (Kids Street Scan) en de STOP-toets worden
hiervoor ingezet
een speelweefsel brengt alle speelplekken van kinderen en jongeren in kaart en zorgt voor
routes waarmee kinderen zich onafhankelijk van de ene plek naar de andere kunnen
verplaatsen (zie ook 'groen speelruimtenetwerk bij hoofdstuk Milieu en natuur)

Merelbeke mét Groen in 2018:
Als gevolg van prioritaire investeringen in voetpaden, is te voet gaan in Merelbeke
opnieuw een veilige en aantrekkelijke activiteit voor jong en oud.
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Doelstelling 2: Actieplan trage wegennetwerk
Groen Merelbeke plaatst de herwaardering van trage wegen reeds jaren op de politieke agenda. Zo
kregen onder impuls van Groen de meeste trage wegen op Merelbeeks grondgebied opnieuw een
naam. Van een echte opwaardering in functie van het ruimere mobiliteitsverhaal kwam echter
weinig tot niets in huis. Groen Merelbeke pleit dan ook voor het uitbouwen van een fijnmazig trage
wegennetwerk als alternatief wegennet voor de actieve weggebruikers. Want de praktijk leert
dat voor korte afstanden de fiets het snelste vervoermiddel is. Het voorzien van voet- en
fietsersdoor-steken zorgt niet alleen voor een snelle maar ook voor een aangename en veilige
verbinding.

Concrete actiepunten :







afgesloten trage wegen worden via een actief handhavingsbeleid heropend, van een
naambord voorzien en bewegwijzerd. Het patrimonium aan trage wegen wordt versterkt
door herwaardering van bestaande en het aanleggen van nieuwe paden. Prioritair te
realiseren verbindingen zijn o.a. de Verbrande Heiwegel (Flora) en de doorsteek van
Hogenbos naar Nerenbos (Schelderode)
trage wegen worden
samen met andere voetgangervoorzieningen (voetpaden,
netwerk van voetganger- en fietsroutes. Een dergelijk netwerk vormt de basis voor o.a. het
uittekenen van routes, bijv. voor een fietspooltraject van en naar de school of naar de
dorpskern
bij opwaardering en herstel van trage wegen is, daar waar mogelijk, aandacht voor de
toegankelijkheid van rolstoelgebruikers en slechtzienden
Waar voetganger- en fietsroutes wegen met gemotoriseerd verkeer kruisen (of er op
aansluiten) wordt de veiligheid van de voetganger/fietser gegarandeerd door
kwaliteitsvolle oversteekvoorzieningen

Merelbeke mét Groen in 2015:
Elk gezin ontvangt een tragewegenkaart waarop bestemmin-gen als openbare
worden door een fijnmazig netwerk van voetganger- en fietsinfrastructuur.
Op de achterzijde worden de cultuur-historische wandelroutes per deelgemeente
toegelicht en aangeboden (VVV-aanbod).

Doelstelling 3: 100% veilige fietspaden en fietsoversteekplaatsen
Groen Merelbeke beschouwt de uitbouw van een ambitieus fietsplan met veilige fietsinfrastructuur
als één van de topprioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent het aanleggen van
extra fietspaden en het creëren van veilige oversteekplaatsen.

Concrete actiepunten :





in aansluiting met Gent en de andere buurgemeenten wordt een veilige, prioritaire noordzuid en oost-west fietsas uitgebouwd. Op die manier kunnen fietsers op een veilige
manier van Bottelare naar Zwijnaarde en van Melsen naar Flora. Hiertoe worden prioritaire
fietsoversteken aangelegd ter hoogte van de kruispunten Gaversesteenweg - Kerkstraat en
Gaversesteenweg - Brandegemse Ham
de Gontrode heirweg wordt met hoogdringendheid heraangelegd en voorzien van veilige
fietspaden net als de Gaversesteenweg tussen Molenstraat en Gavere
doorheen Bottelare komt een veilige fietsverbinding tussen de Poelstraat en de
Hundelgemsesteenweg
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Voor Flora moet de oversteek Hundelgemsesteenweg - Ringvaartstraat dringend worden
aangepakt.
behoren snelheidsremmende voorzieningen waarbij een verkeersplateau in combinatie
met een versmalling van de rijbaan zeer goed scoort tot de betere oplossingen
een fietsbrug aan de Bergwijkbrug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat.
Intussen kan de huidige brug met technische ingrepen veiliger worden gemaakt1 en wordt
grondig onderzocht of eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer over de brug niet
kan leiden tot een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling
met een fietstoelage die overeenstemt met de kortingen die andere schoolgaande jongeren
krijgen bij het gebruik van openbaar vervoer en met de fietsvergoeding die wordt toegekend
aan hun werkende leeftijdgenoten, stimuleren we jongeren om de fiets te gebruiken
een gemeentelijk fietsatelier wordt uitgebouwd. Scholieren, studenten en inwoners
kunnen daar zelf hun fiets herstellen. We schakelen sociale tewerkstelling in, o.m. voor het
demonteren en hergebruiken van onderdelen van fietsen afkomstig uit het containerpark
een fietspunt wordt uitgebouwd aan het station van Merelbeke met o.a. verhuur van
fietsen, oplaadpunt voor elektrische fietsen. Dit gebeurt in samenwerking met het
gemeentelijk fietsatelier
een fietsenstallingenplan zorgt voor diefstalveilige fietsenstallingen of fietsklemmen bij voorkeur overdekt- in de onmiddellijke nabijheid van alle openbare gebouwen, scholen en
bushaltes. Ook fietskarren en bakfietsen komen ter beschikking en krijgen een plaats in de
nieuwe fietsenstallingen die ook voor de gewone fietsen in de breedte meer ruimte moeten
bieden dan tot heden doorgaans het geval is
de hoofdstraten van het gemeentelijk fietsroutenetwerk worden echte fietsstraten. Het
deel van de Fraterstraat tussen Guldensporenlaan en Ketsken Bonjour
(Hundelgemsesteenweg) wordt de eerste 'velostrade'
aan of langs de Warmoezeniersbrug over de Schelde komt een fietsoversteek die de
verbinding maakt tussen wijk Flora (Liedermeerspark) en het gebied achter het Universitair
ziekenhuis (cfr. mobiliteitsplan Gent). Deze nieuw te bouwen brug maakt een vlotte
fietsverbinding mogelijk tussen Merelbeke Flora en o.a. UZ Gent, station Gent-Sint-Pieters,
diverse onderwijsinstellingen en het nieuw geplande Arteveldestadion (AA-Gent)
Tezelfdertijd wordt de tragel langsheen de Schelde voorzien van een comfortabel en vlot
berijdbaar
ens het
voorbijgaan van gebruikers

Merelbeke mét Groen in 2024 :
Merelbeke wordt genomineerd als fietsvriendelijkste gemeente van OostVlaanderen wegens het veilig maken van alle oversteekplaatsen, de aanleg van
veilige en aangename fietspaden, een uitmuntend stallingenbeleid met voldoende
en diefstalveilige stallingen gespreid over Merelbeke en de realisatie van een
functioneel fietsroutenetwerk dat enerzijds alle deelgemeenten onderling
verbindt en anderzijds deze deelgemeenten verbindt met hun directe
buur(deel)gemeente.

Doelstelling 4: Veilige en autoluwe dorpskernen
Iedereen heeft recht op een verkeersveilige leefomgeving. Vandaag vallen er nog steeds te veel
slachtoffers op onze wegen. Bovendien zijn kinderen en jongeren oververtegenwoordigd in de
ongevallenstatistieken. Groen zet in op een bereikbare en toegankelijke gemeente met een lage
autodruk, een veilige verkeersomgeving en een inrichting van straten en pleinen op maat van de
meest kwetsbare groepen in onze maatschappij, door onder meer autoloze straten en pleinen,
trage wegen, toegankelijk groen, speel- en fietsstraten en woonerven. Dergelijke projecten
1

Voor fietsers én automobilisten kan de brug veiliger worden gemaakt. De bestaande borstweringen kunnen worden verplaatst waardoor
de voetpaden kunnen worden verbreed en omgebouwd tot fietspaden.
2

Het Dorpsrestaurant strijkt beurtelings neer in elke deelgemeente en biedt mensen (zowel uit kansengroepen als uit de hele bevolking)
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komen tot stand door participatieve processen met bijzondere aandacht voor inspraak van kinderen,
jongeren en buurtbewoners.

Concrete actiepunten :


het nieuw mobiliteitsplan pakt het verkeersinfarct aan in Flora, met maximaal
eenrichtingsverkeer (bijv. in Sint-Jozefstraat) en een circulatieplan voor doorgaand verkeer,
bredere en afgescheiden fiets- en voetpaden, een test met een richtingsverkeer op



de nieuwe afrit aan de faculteit dierengeneeskunde en de doortrekking van de R4 (2015)
zullen zorgen voor nieuwe verkeersstromen. Extra maatregelen worden genomen om
doorgaand verkeer te vermijden op Merelbeeks grondgebied: sluipverkeer wordt ontmoedigd
door een consequente weginrichting afgestemd op de functie van de weg (verbindingsweg,
ontsluitingsweg of erftoegangsweg). Circulatieplannen en tonnagebeperkingen worden
ingevoerd om hardnekkig sluipverkeer tegen te gaan.
garanderen van een vlotte doorstroming op de grote verbindingsassen waardoor doorgaand
'. De grote verbindingsassen rond Merelbeke zijn
de Oudenaardesesteenweg (N60 richting Gavere en Vlaamse Ardennen) en Afrit Wetteren
(N42 richting Oosterzele en Zottegem ).
doorgaand verkeer (wat in de praktijk hoofdzakelijk sluipverkeer is) wordt onmogelijk in de
Sportstraat waarbij het sportcomplex Ter wallen site met sporthal, zwembad, korfbal-,
voetbal en tennisclub - voor gemotoriseerd vervoer (met uitzondering van voertuigen voor
hulpdiensten) enkel nog ontsloten wordt via de Gaversesteenweg. Voor voetgangers,
fietsers en hulpdiensten wordt de Sportstraat bijkomend ontsloten vanuit de Kerkstraat.
Het deeltracé van de Sportstraat tussen inkom sporthal en Kerkstraat wordt een fiets- en
voetgangerszone en een fietsstraat vanuit Hof Ter wallen.
alle lokale ontsluitings- en woonstraten worden ingericht als zone 30. Doorgaand
gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd door snelheidsremmende maatregelen
en/of enkelrichtingsverkeer in
te voeren of onmogelijk gemaakt door het plaatsen van paaltjes
woonstraten). De hoofdstraten van de buitengemeenten Lemberge , Bottelare ,
Schelderode en Melsen worden prioritair aangepakt.
de gemeente voert een sturend parkeerbeleid. Het aanbod wordt nauwgezet bepaald
functie van het beheersen van het autogebruik. De huidige aanpak in het centrum met vijf
parkeersystemen zorgt voor chaos en dient grondig bijgestuurd.
een integraal parkeerbeleid zorgt dat parkeerruimte in het centrum zo optimaal mogelijk



















richt zich in eerste instantie naar bewoners. Bezoekers worden doorverwezen naar
randparkings.
Schoolomgevingen worden maximaal verkeersveilig ingericht. Kinderen kunnen via
binnenwegen of brede voetpaden veilig naar school stappen. Fiets- en voetpools zorgen
fietsen.
vrachtverkeer wordt uit woonstraten geweerd d.m.v. een tonnagebeperking.
lawaai en vervuiling veroorzaakt door verkeer wordt actief tegengegaan, ook door
snelheidsbeperkingen en infrastructuurmaatregelen.
de gemeente stimuleert het gebruik van zero emissie wagens en bouwt de infrastructuur
die daarvoor nodig is mee uit.
de jaarlijkse Autovrije Zondag wordt eindelijk ernstig genomen waarbij de gemeente het
initiatief neemt om er een voet- en fietsfeest van te maken voor alle inwoners. Naast de
gestart.
verschillende systemen van autodelen worden ondersteund en ontwikkeld in Merelbeke.
Voor Flora en het centrum wordt met Cambio een autodeelproject op poten gezet
(www.cambio.be). Later kan dit eventueel uitgebreid worden naar andere wijken of
dorpscentra.
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in de buitengemeenten wordt autodelen met de buur (en/of de wijk) gepromoot. De
in te zetten. Vlot bereikbare parkeerplaatsen worden voorbehouden voor autodeelwagens.
Merelbeke voorziet informatie en brengt geïnteresseerden samen (www.autopia.be).
bij de organisatie van grote evenementen, ongeacht of de organisator de gemeente zelf is of
een vereniging, worden de bezoekers consequent opgeroepen om voor een duurzame
verplaatsing te kiezen. Het evenement wordt bijv. ondersteund door een tijdelijke
bewaakte fietsstalling te voorzien of stappers en trappers op een of andere manier te
belonen.

Merelbeke met Groen in 2018:
Door een actieve promotiecampagne met het toekennen van een functie aan elke
straat of weg en door aangepaste weginrichting is in Merelbeke het sluipverkeer
aanzienlijk verminderd en worden de zones 30 gerespecteerd.

Doelstelling 5: Openbaar vervoer
Bij de herwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan (2012-2013) wordt vervoersmaatschappij De
Lijn intensief betrokken. Op termijn moet Merelbeke structureel beter worden ontsloten via het
openbaar vervoer, bijv. door het doortrekken van tramlijnen (of busways ," do bus think tram" zoals
in Nantes) richting Gent St-Pieters en Gent-zuid. Groen Merelbeke zet in op comfortabele,
toegankelijke en voldoende haltevoorzieningen én een vlotte doorstroming voor het openbaar
vervoer.

Concrete actiepunten :



de dienstverlening van de NMBS in Merelbeke station moet blijven bestaan. De mogelijkheid
van een light-railway wordt onderzocht. Dit is een snelle en klopvaste verbinding met een
lichtere trein van en naar Gent-Sint-Pieters.
de dienstverlening vanuit Merelbeke station wordt verbeterd. De gemeente dringt er bij de



ochtends a
van het station voor mensen met een beperking te verbeteren (alle sporen toegankelijk
maken).
Merelbeke station moet op termijn ontwikkeld worden als een knooppunt van openbaar









treinreizigers makkelijker met de bus naar het station kunnen.
een lawaai-arme lage-vloer tram/buslijn wordt gerealiseerd tot in het centrum van
Merelbeke met onmiddellijke aansluiting naar het nieuwe Woon-en Zorgcentrum ' t
Lindeken.
Automobilisten die via het zuiden de gemeente binnenrijden, kunnen hun wagen kwijt aan
de nieuwe voorstedelijke pendelparking ter hoogte van sportpark Molenkouter en
vervolgens verder pendelen met de tram/bus richting Gent.
uitgaan moet veilig kunnen door een voldoende aanbod van laatavond- en nachtelijk
openbaar vervoer binnen Merelbeke maar ook met de buurgemeenten , in bijzonder Gent.
er komt een betere spreiding en aansluiting van de bestaande buslijnen met o.a. een
aansluiting tussen de bus naar Bottelare en de bus naar Kwenenbos maar ook met de bus
naar Schelderode en verder richting Gavere.
de in 2012 aangekochte gemeentebus wordt ook ingezet voor vervoer van en naar bijv.
evenementen in CC Groenendal. Dit om hiaten in de dienstverlening van De Lijn op te vullen.
tijdens de wekelijkse marktdag rijdt een bus op heel regelmatige tijdstippen langs de
deelgemeenten om bewoners op een vlotte manier heen en terug te brengen.
dit initiatief van Mobiel 21 worden ouderen opgeleid tot OV-ambassadeurs om daarna andere
ouderen wegwijs te maken in het openbaar vervoer .
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in de recreatieve sfeer wordt onderzocht of er tijdens de zomermaanden een veer (fiets- en
voetgangersoverzet) kan worden gerealiseerd ter hoogte van Schelderode/Melsen. Ook
een watertaxi op de Muinkschelde met vertrekpunt Liedermeerspark naar het centrum van
Gent, wordt - in samenwerking met het Gents stadsbestuur- onderzocht.

Merelbeke met Groen in 2024:
Onder impuls van Groen is Merelbeke er naar analogie met Zwijndrecht in gesl aagd
om op het einde van de tweede legislatuur een lawaai-arme lage-vloer tram/bus
tot in het centrum te brengen met verbinding naar het nieuwe Woon -en
Zorgcentrum ' t Lindeken. Automobilisten die via het zuiden de gemeente
binnenrijden, kunnen hun wagen kwijt aan de nieuwe voorstedelijke pendelparking
ter hoogte van sportpark Molenkouter en vervolgens verder pendelen met de
tram/bus richting Gent.
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SOCIAAL BELEID
Doelstelling 1: Sociaal beleid als beleidsprioriteit
Sociaal beleid komt de hele bevolking ten goede, maar focust extra op die groepen die bijkomende
bescherming nodig hebben. De gemeente neemt een duidelijke regierol op in het zorglandschap.
Daarom moet er ook een homogeen takenpakket sociale zaken komen, samengebracht bij 1 schepen,
die tegelijk OCMW-voorzitter is. Gemeente, OCMW en particuliere organisaties smeden sterke
samenwerkingsverbanden, die onder meer tot uiting komen in het Sociaal Huis.





brochures en andere informatie worden in heldere en eenvoudige taal geschreven en
krijgen een Wablieft-toets. (Wablieft is het tijdschrift voor laaggeletterden)
het OCMW verzekert aanvullende financiële steun zodat niemand onder de
armoedegrens belandt. De gemeentelijke toelage moet desnoods daarvoor worden
opgetrokken.
het OCMW moet proactief de kinderarmoede bestrijden; sociaal werkers moeten bij elk
dossier nagaan hoe de leefomstandigheden en de kansen op maatschappelijke integratie
en/of inclusie kunnen verbetert worden. Kinderen kiezen er zelf niet voor om in armoede te
leven.

Merelbeke met Groen in 2018:
Geen enkele inwoner van Merelbeke heeft een inkomen onder de Europese
armoedegrens.

Doelstelling 2: Rol van ouderen waarderen

Vergrijzing lokaal verzilveren

Senioren vormen een groeiende groep in de bevolking. Dat creëert enerzijds een grotere
zorgbehoefte voor wie hulpbehoevend is, maar anderzijds ontstaat er ook een steeds grotere groep
actieve senioren die hun maatschappelijke rol ten volle willen opnemen:
Groen Merelbeke wil senioren alle ruimte geven om zich te blijven ontplooien. Dat willen we doen
met volgende voorstellen:





een volwaardige mantelzorgpremie voor elke mantelzorger, en niet afhankelijk van het
beschikbare budget, zoals dat nu het geval is
de uitbouw van een zorgnetwerk met een pool van gemotiveerde vrijwilligers die ook de
kans krijgen om zich bij te scholen. Dat zorgnetwerk kan de vereenzaming tegengaan. Heel
wat (hoog)bejaarden verliezen hun sociaal netwerk en leven geïsoleerd. De gemeente gaat
hiervoor actief rekruteren. Het zorgnetwerk kan dat isolement doorbreken door vrijwilligers
in te zetten voor diverse taken:
o verjaardagsbezoek (als eerste contact)
o begeleide boodschappendienst
o k
o minder mobielen centrale (met een busje dolmus-systeem)
o gezelschap (thuis of als begeleider bij sociale activiteiten)
o
ouderen ook mee inschakelen in intergenerationele ontmoetingen:
o als leesouder in de school
o als ervaringsdeskundige in levenslang leren
o medewerker Rode Kruis
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o gids voor de gemeente
o vrijwilliger in de bibliotheek
o barhouder in de sportkantine
o erfgoedklassen
o buurtzorg
o
Groen wil het verenigingsleven voor ouderen actief ondersteunen, maar tegelijk ook
senioren stimuleren om actief te blijven in sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen

Groen pleit voor een inclusief ouderenbeleid. Aandacht voor ouderen is terug te vinden in
verschillende beleidsdomeinen, van welzijn, wonen en cultuur tot ruimtelijke ordening en veiligheid.
De inbedding van het ouderenbeleid in de meerjarenplanning mag echter niet ten koste gaan van de
aandacht voor de specifieke behoeften en noden van de oudere bevolking.

Merelbeke mét Groen:
In elke deelgemeente een zorgnetwerk van gemotiveerde vrijwilligers.

Doelstelling 3: Een aangename leefomgeving voor iedereen
Publieke ruimte is ook een sociale (ontmoetings)ruimte. Groen Merelbeke wil de publieke ruimte
faciliteren voor ouderen, minder mobiele mensen en personen met een handicap. Daarom wil Groen
maximaal streven naar groene ontmoetingsruimtes in de dorpskom, bereikbaar voor iedereen, ook
in verstedelijkte gebieden en/of gebieden met hoogbouw. De OCMW-campus moet vergroenen.
Groen kiest voor een buurtgebonden aanpak. Daarom geen geïsoleerde seniorenwijken. Mensen
moeten niet per se zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen, wel in hun buurt, tussen en
met andere generaties. Daarom is er nood aan bereikbare diensten en voorzieningen, nabijheid van
Groen streeft naar integrale wijk- en buurtcentra, waar ruimte is voor een babbel, nuttige info,
activiteiten op maat, vorming, enz. Daarom voorziet het gemeentebestuur in bijkomende
kleinschalige
buurtgebonden
infrastructuur,
eventueel
samen
met
de
sociale
huisvestingsmaatschappijen, of via investeringen uit het rollend fonds.
Concreet wil Groen in elke deelgemeente een ontmoetingscentrum uitbouwen, maximaal in
aangeboden:







antenne van Sociaal Huis waar mensen terecht kunnen voor laagdrempelige informatie
over dienstenaanbod van gemeente en OCMW
bezoekruimte met activiteiten op maat van verschillende groepen (kaarten,
mobiel dorpsrestaurant dat beurtelings elke week in een andere deelgemeente neerstrijkt
(soort antenne van sociaal restaurant in centrum) met aanbod van goedkope en gezonde
maaltijd en gelegenheid tot ontmoeting en in samenwerking met lokale verenigingen en
middenstand, minder mobielen centrale zorgt voor vervoer
speciale aandacht voor het dichten van de digitale kloof met laagdrempelige
computercursussen
rekrutering van mantelzorgers
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Merelbeke mét Groen in 2018:
Mensen kunnen minstens 1 keer per maand in hun eigen deelgemeente genieten
van maaltijd en ontmoeting in het mobiele Dorpsrestaurant2.

Doelstelling 4: Een sociaal zorgbeleid
Senioren vormen een heel diverse bevolkingsgroep. Een 60-jarige heeft heel andere noden en
behoeften dan een 90-jarige. Daarom wil Groen Merelbeke een gediversifieerd zorgaanbod met
dagopvang, kortverblijf en nachtopvang. Dat is nog een hiaat in het huidige zorgaanbod in de
gemeente. Bovendien hebben ook andere bevolkingsgroepen specifieke zorgbehoeften. De
gemeente moet daarom een gediversifieerd en laagdrempelig zorgaanbod aanbieden.









uitbreiding en modernisering van het rusthuis (woonabsolute prioriteit krijgen om de toenemende vergrijzing en het toenemend aantal
hulpbehoevende bejaarden op te vangen.
het OCMW voorziet in een forse uitbreiding van dagopvang en kortverblijf voor ouderen
zodat die in eigen woning en/of familiekring kunnen blijven wonen.
de gemeente heeft blijvende aandacht voor toegankelijkheid van openbare gebouwen en
stimuleert ook om privé-infrastructuur toegankelijk te maken en te houden voor minder
mobiele mensen of mensen met een functiebeperking. Dat kan bvb. een label toe te kennen
aan toegankelijke winkels en horecazaken.
actieve gezondheidspreventie gebeurt in samenwerking met apothekers en
huisartsenkring. De bevolking wordt op een correcte manier geïnformeerd in voor- én
Geen frisdrank en snoep op school, wel gratis te verdelen fruit en water. De
gemeentescholen kunnen hier voortrekker zijn.

Merelbeke mét Groen in 2018:
Elke zorgbehoevende kan (bij voorkeur in de eigen buurt) de aangepaste
ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft.

Doelstelling 5: Een sociaal energiebeleid
De hoge facturen voor energie drijven veel mensen de armoede in . Daarom moet het
gemeentebestuur maximaal streven naar betaalbare energie en zuinig energieverbruik, in de eerste
plaats voor de meest kwetsbare inwoners.




het OCMW maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden van het FRGE (Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost), daarmee kunnen ook leningen verstrekt worden voor
bvb. a
het OCMW moet de minimumregeling voor aardgas aanbieden bij de klanten, dat is nu niet
verplicht. Het bestuur doet ook inspanningen om die minimumregeling bekend te maken bij
niet-cliënten, bvb. mensen die gedropt zijn bij hun netbeheerder. Het OCMW vordert de
kosten maximaal (= 70 %) terug bij de netbeheerder

2

Het Dorpsrestaurant strijkt beurtelings neer in elke deelgemeente en biedt mensen (zowel uit kansengroepen als uit de hele bevolking)
de kans om elkaar te ontmoeten bij een lekkere maaltijd. Het Dorpsrestaurant zal ca. elke week een andere deelgemeente aandoen in het
uit te bouwen ontmoetingscentrum.
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de gemeente en/of het OCMW begeleiden actief gezinnen om hun energiefactuur te doen
dalen. Dat kan door gratis energie-audits, isolatie voor gezinnen met een laag inkomen,
leasing van energiezuinige toestellen als alternatief voor dure energieslokoppen als
elektrische verwarmingstoestellen (zie ook dakisolatieplan, hoofdstuk milieu).
s
nkopen goedkopere
tarieven onderhandelen bij energieleveranciers. Die systemen worden verder gepromoot
en laagdrempelig gemaakt.
verder inzetten op gratis energiescans voor kansengroepen

Merelbeke mét Groen in 2015:
In 2015 een energiesnoeiplan voor elke inwoner met een laag inkomen.

Doelstelling 6: Een sociaal woonbeleid
Merelbeke wordt de voorbije jaren geteisterd door hoogbouw, terwijl uit onderzoek (onder andere
Dorp in Zicht) blijkt dat er net nood is aan een heel ander type woningen: sociale woningen,
huurwoningen en service-flats. Groen wil vooral op die woontypes inzetten (zie hoofdstuk
betaalbaar wonen).


de gemeente steunt renovaties van woningen in functie van hulpbehoeften: aanpassing



verkavelingsstop, behalve voor sociale en ecologische bouwprojecten (zie hoofdstuk
betaalbaar wonen)

In 2018 heeft Merelbeke 5 % sociale woningen die bovendien maximaal van type
lage energie of nul-energie zijn.

Doelstelling 7: Een sociaal vrijetijdsbeleid
Via het zorgnetwerk
vrijetijdsactiviteiten.

(zie zorgbeleid) leidt het OCMW mensen naar culturele en

De gemeente probeert ook in te tekenen op het pilootproject van de Uitpas (nu gestart in Aalst en
omliggende gemeenten) in functie van de evaluatie van het project.

Merelbeke mét Groen in 2018:
Een laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod voor elke inwoner.

Doelstelling 8: Een sociaal economiebeleid
De gemeente steunt buurtgebonden sociale economieprojecten:
Groen wil maximaal op sociale economie inzetten om hiermee een versnelde overgang naar
duurzaamheid te bevorderen. Sociale economie moet verder als een volwaardige economische
bedrijfstak ondersteund worden om zo een niet-groei economie lokaal te installeren. Sociale
economie streeft een driedubbele meerwaarde na: ecologisch-duurzaam, kansen op de
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arbeidsmarkt voor kwetsbare mensen, levering van noodzakelijke diensten voor de plaatselijke
bevolking.








coöperatieve kinderopvang
kringloopwinkel
fietspunt aan station van Merelbeke
sociale kruidenier
lokale banenmarkt
hersteldienst kledij
Dolmus

De Voedselteams in Merelbeke zijn heel succesvol. De gemeente blijft dit promoten en
ondersteunen en onderzoekt de mogelijkheden in andere deelgemeenten, nu al in Flora en
Merelbeke-Centrum. De gemeente probeert ook de lokale landbouw daarbij te betrekken.
Overheidsopdrachten moeten maximaal sociale clausules bevatten en zo de sociale economie
stimuleren.
Het PWA blijft een belangrijke werkgevers én dienstverlener en biedt nabije dienstverlening met
werknemers die niet meer dan een paar uur per week kunnen werken of dit nodig hebben als eerste
opstap naar andere tewerkstelling.
De gemeente promoot actief invoegplaatsen, stageplaatsen bij reguliere bedrijven.

Merelbeke mét Groen in 2018:
Een lokaal aanbod sociale economie met buurtgerichte diensten: kringloopwinkel,
opgelijst in een brochure zodat iedereen, bedrijven en particulieren, bewust voor
deze dienstverlening kan kiezen.

Doelstelling 9: Zorg voor kinderen
Merelbeke kampt met een nijpend tekort aan kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang
publiceerde inmiddels al een brochure met een overzicht van alle voorschoolse en buitenschoolse
kinderopvanginitiatieven. Een goede zaak om ouders naar een geschikt aanbod te leiden voor hun
kind. Maar het zal het probleem van de schaarste niet verminderen.
Oorzaak is het toenemend aantal kinderen van buiten Merelbeke die in de gemeente opgevangen
worden. Mensen die ten zuiden van Merelbeke wonen en in Gent of in het Axess-bedrijvencentrum
werken, zoeken hier naar kinderopvang. Gevolg? Dat maakt het steeds moeilijker om betaalbare,
kwaliteitsvolle opvang te vinden. Die krapte geldt zowel voor de voorschoolse (0-3 jaar) als voor de
buitenschoolse opvang.








het OCMW (of de gemeente) moet investeren in bijkomende capaciteit voor voorschoolse
opvang (0-3 jaar) en ook in bijkomende omkadering van die nieuwe onthaalouders. Het
aanbod wordt in het algemeen als kwaliteitsvol gezien en is inkomensgerelateerd.
Merelbeke kent in verhouding een groot aantal private crèches. De gemeente moet hen
stimuleren om in te stappen in het inkomensgerelateerd systeem. Sommige hebben dat al
gedaan.
kinderen moeten kunnen opgevangen worden in hun eigen buurt. Daarom werkt de
gemeente voor de voorschoolse opvang een systeem uit met voorrangsregeling voor
kinderen die in hun eigen buurt kunnen opgevangen worden, voor de scholen heeft de
gemeenteraad al een gelijkaardig reglement goedgekeurd. Dus niet beperkt tot de
gemeentegrenzen.
op termijn moeten we bekijken of we dit systeem ook invoeren voor de scholen zelf, want
steeds meer Merelbeekse scholen zitten aan hun maximumcapaciteit.
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ook voor de buitenschoolse opvang moet de gemeente investeren in bijkomende
capaciteit, bvb. door renovatie van het oude gemeentehuis in de Fraterstraat.
Groen Merelbeke pleit voor een brede school, waarbij de school ook een plaats is waarin
men buiten de schooluren recreatief kan sporten. De sportdienst werkt hiervoor samen met
de scholen een aanbod uit.
elk kind moet de kans krijgen om te sporten, competitief of recreatief. Daarom zal de
openheid van sportclubs voor recreatief sporten ook een criterium zijn in het gemeentelijk
subsidiereglement.

Merelbeke mét Groen in 2018:
Elk kind vindt gepaste voorschoolse of buitenschoolse opvang in zijn buurt of in
de buurt van zijn school.

Doelstelling 10 : Armoedebestrijding










een gemeentelijke armoedebarometer brengt jaarlijks de evolutie van de armoede in beeld
via gegevens over 6 sleuteldomeinen: werk, inkomen, onderwijs, gezondheidszorg,
huisvesting, samenleven. Meten is weten.
beleidsmaatregelen worden systematisch onderworpen aan een armoedetoets door de
schepen van sociale zaken.
automatische toekenning van sociale rechten is een doelstelling die Groen op alle
proactief op zoek te gaan naar welke rechten een cliënt heeft. Sociaal werkers trekken ook
zelf de wijken in om contact te leggen met kwetsbare bewoners en zo de drempel te
verlagen om naar het OCMW te stappen. Het OCMW moet met andere woorden ook de
verborgen armoede te lijf gaan.
brochures en andere informatie worden in heldere en eenvoudige taal geschreven en krijgen
een Wablieft-toets. (Wablieft is het tijdschrift voor laaggeletterden)
het OCMW verzekert aanvullende financiële steun zodat niemand onder de Europese
armoedegrens3 belandt. De gemeentelijke toelage moet desnoods daarvoor worden
het OCMW moet proactief de kinderarmoede bestrijden; sociaal werkers moeten bij elk
dossier nagaan hoe de leefomstandigheden en de kansen op maatschappelijke integratie
en/of inclusie kunnen verbetert worden. Kinderen kiezen er zelf niet voor om in armoede te
leven.

Merelbeke mét Groen in 2018:
Elke inwoner heeft een inkomen dat minstens gelijk is aan de armoedegrens.

3

De Europese armoedegrens bedraagt voor België 973 euro/maand voor een alleenstaande en 2.044 euro/maand voor een gezin met 2
kinderen. Ter vergelijking, het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 785,61 euro/maand, voor een persoon met een gezin ten laste
1.047,48 euro/maand, ver onder de armoedegrens dus.
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Doelstelling 11: Gezondheid
Gemeente en/of OCMW lanceren een actieplan gezondheid met specifieke aandacht voor
gezondheidspreventie en een gezonde levenshouding bij kinderen en jongeren, maar ook voor een
laagdrempelige en (financieel) toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.







promotie van gezonde maaltijden in kleuter- en lagere scholen (gemeenteschool fungeert
als trekker
minstens 1 keer per week een vegetarische maaltijd (gemeenteschool fungeert als
trekker)
kinderen meer doen bewegen:
o via sport op school (zie ook brede school)
o fietspoolinitiatieven (met maximale betrokkenheid van de ouders): men zou hier
ook op kunnen inspelen in het mobiliteitsbeleid en die fietspoolers voorrang geven
en laten escorteren door de plaatselijke politie
o Air@school: campagne voor gezonde binnenlucht in schoolgebouwen
via Logo blijven inzetten op vroege opsporing van ziektes (vb. borstkanker)
het OCMW organiseert overleg tussen huisartsen en ziekenfondsen voor een
veralgemeende derdebetalersregeling4 voor eerstelijnszorg. Dit maakt gezondheidszorg
zowel financieel als psychologisch veel toegankelijker en vermijdt stigmatisering van
mensen in armoede.

Doelstelling 12: Diversiteit
De gemeente streeft naar maximale diversiteit in het personeelsbeleid met specifieke aandacht
voor kansengroepen (vrouwen, mensen van buitenlandse origine, personen met een handicap,
.

4

Derdebetalersregeling: de patiënt betaalt niet of een zeer klein bedrag (1 euro) aan remgeld. De rest van de vergoeding wordt
rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld. Dit vermijdt dat mensen doktersbezoek uitstellen om financiële redenen.
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MILIEU
Thema's energie, R.O. , water, milieu, natuur, landbouw en voeding

In de volgende legislatuur wil Groen de overgang naar duurzaamheid versnellen. Wij willen van de
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, van klimaatneutraliteit, van gesloten kringlopen, korte
ketens en nabijheid speerpunten van ons lokaal beleid maken. Stappen die deze doelstellingen
dichterbij brengen, maken lokale gemeenschappen immers weerbaarder tegen externe schokken
(veerkracht).

Doelstelling 1 : Een groen energiebeleid als opstap naar een
klimaatneutraal Merelbeke
Om Merelbeke klimaatneutraal te maken, wil Groen Merelbeke een ambitieus energiebeleid voeren
waarbij eigen groene energieproductie en klimaatneutrale woningbouw centraal staan. Maar ook de
toegang tot groene energie is voor ons prioritair.

Concrete actiepunten :








een eigen energiebeleid dat ook voor nieuwe inkomsten zorgt, geven we vorm door
initiatieven te ondersteunen inzake warmte-energiekoppeling, opwekking van zonneenergie en windmolens. Het huidig subsidiereglement passen we aan door allerlei
duurzame maatregelen voor kleinschalige, lokale energieopwekking aan te moedigen.
Ook zullen we de participatie van individuen (als belegging) of van wijken in het opwekken
van groene stroom i.s.m. een bestaande groene stroomproducent actief promoten. Hiertoe
plannen we contact met nabije gemeentes om ingeplande windmolenparken mee te
participeren ( zie windmolenpark naast de E40 in Wetteren/Melle)
met een dakisolatiescan en -premie voor energiebesparende ingrepen met duurzame
materialen worden alle eigenaars/verhuurders gemobiliseerd hun dak te isoleren
Merelbeke organiseert een groepsaankoop van duurzame isolatiematerialen. Om dit in
goede banen te leiden, wordt een woon-, water- en energieloket opgericht dat gratis
advies aan de burger verstrekt
vanaf 2018 is alle nieuwbouw CO2-neutraal
voor de realisatie van het klimaatneutraal actieplan 2030 wordt een klimaatverbond
gesloten met alle actoren: handelaars, bedrijven, verenigingen, scholen, individuele
burgers
bij de verhuur of verkoop van een woning, voert de gemeentelijke handhavingsambtenaar
controle uit op de veiligheid, gezondheid (vochtigheid) en energiezuinigheid (isolatie)

Merelbeke mét Groen in 2018:
De Merelbeekse huizen zijn geïsoleerd met duurzame materialen waardoor de
stookkosten (en dito CO2-uitstoot) voor de bewoners aanzienlijk zijn gedaald.

Doelstelling 2: Maximaal behoud open ruimte door invoering verkavelingsstop
De voorbije jaren werd de schaarse open ruimte in Merelbeke in sneltreinvaart verkaveld. Vooral in
het reeds dichtbevolkte centrum en de Flora zorgen een tiental nieuwe verkavelingen voor extra
druk op de woonkwaliteit en leefbaarheid. Honderden nieuwe woningen zullen de komende
maanden en jaren worden opgericht waardoor Merelbeke langzaam maar zeker wordt
volgebouwd. Vooral op het vlak van mobiliteit zorgt deze verkavelingsgolf voor steeds meer
problemen. Maar ook de druk op kinderopvang, scholen (overvolle klasjes), sportinfrastructuur
(overbezet zwembad)... neemt alsmaar toe.

Concrete actiepunten :


Groen Merelbeke breekt met de huidige rampzalige aanpak en voert een verkavelingsstop
in. Aan de hand van een brede bevraging wordt vanuit deze verkavelingsstop een beleid
voor de komende legislaturen uitgetekend en vastgelegd.
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enkel in woongebied waar juridisch geen andere uitwijkmogelijkheid voor zou bestaan, kan
nog gebouwd worden, maar dan via het concept van de sociale ecowijk (cfr. thema
Betaalbaar wonen, wijk Vauban in Freiburg).

Merelbeke mét Groen in 2024:
Een nieuwe sociale ecowijk wordt officieel ingewandeld. Rondom een centraal
gelegen speelpark wonen een honderdtal gezinnen, jong en oud, meer - en minder
begoeden.
De auto's staan buiten de wijk terwijl de net doorgetrokken tram een halte heeft
aan de hoofdingang van de wijk. Een gemeenschappelijke volkstuin levert bijna
het hele jaar door verse groenten. Via een avontuurlijk netwerk van trage wegen
wordt de wijk verbonden met andere buurten en met het Gentbos.

Doelstelling 3 : Zuiver water als bron voor biodiversiteit en sprankelende
recreatie
De komende jaren investeert Merelbeke fors in waterzuivering om de vele waterlopen terug proper
te krijgen. Naast de voordelen voor de bevolking ( geen geurhinder, een betere hygiëne...) is dit ook
voor alle leven in de bossen en natuurgebieden van cruciaal belang.
Gelinkt aan het thema wonen wil Groen dat de watertoets ernstig wordt toegepast zodat er geen
bouw-vergunningen worden toegestaan in waterziek gebied. Merelbeke maakt in de volgende
legislatuur eindelijk werk van het scheiden van hemel- en afvalwater via een doordacht en
stimulerend afkoppelingsbeleid. Dit is voor Groen een belangrijk dossier dat het huidig bestuur
compleet heeft verzuimd.

Concrete actiepunten:








zuivering van de beken en grachten. Met een apart grachtenplan wordt de bevolking
gesensibiliseerd om enkel milieuvriendelijke wasproducten te gebruiken. Waar grachten de
voorbije jaren onnodig werden gedempt, worden ze opnieuw in eer hersteld
na de realisatie van het Melsenbeekproject, willen we de Schragebeek aanpakken. Eens die
weer zuiver is , kunnen de vissen terug richting Makkegemse bossen doorzwemmen
de aanleg van een zwemvijver: Groen wil een 'big jump' in eigen gemeente bv. in de
Schelde-arm. Van de vier Schelde-armen is er één visvijver (Teirlinckput), twee zijn natuur
ontwikke-lingszone (de Schelderode- en St. -Elooisput) en één is een gedempte arm in de
Merelbeekse meers (rond het voetbalveld). Groen stelt voor die arm uit te diepen als
zwemvijver en het aanpalende voetbalveld als lighooilandweide in te richten
de herinrichting van het molenvijvergebied en de bouw van een ecotunnel in Melsen.
Groen pleit voor de bouw van een ecotunnel onder de Gaversesteenweg (100m voor
Warandestraat). Dit is de enige groene plaats die de Makegemse bossen met de
Scheldevallei verbindt. Zo zouden o.a. zoogdieren veilig de doorsteek kunnen maken. Op
termijn wil Groen ook een doorgang van de Makegemse bossen naar de Driesbeekvallei nl.
onder de Hundelgemsesteenweg tussen Stokt en de Groenstraat. Deze wegen liggen nog in
vrij open gebieden en op één van de weinige plaatsen waar we deze groene zones kunnen
verbinden. Via landschaps-trechters zoals bijv. haagkanten kunnen dieren (bijv. reeën)
geleid worden van de Scheldevallei en de Makegemse bossen tot de Driesbeekvallei
bij de herwerking van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is het belangrijk de
beekdalen expliciet te koppelen aan de groene zones (groene bpa, RUP's), zoals de
Zwartebroekbeek (Bottelare Gentbos ), de Kerkesbeek tussen Munte en Scheldewindeke

Merelbeke mét Groen in 2024 :
Wandelen langs zuivere beken en propere grachten in de valleien en bossen van
Merelbeke wordt ten zeerste gesmaakt door de bevolking. Tijdens de zomer
genieten honderden mensen van de natuurlijke zwemvijver aan de rand van de
Scheldevallei.
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Doelstelling 4 : Doorgedreven afvalpreventie en hergebruik
Met Groen aan het roer, duikt Merelbeke onder de grens van 100 kilo restafval per inwoner door
verdere sensibilisatie en acties. De aparte inzameling van GFT wordt grondig geëvalueerd en
bijgestuurd.

Concrete actiepunten:






in Merelbeke komt een echte kringwinkel
waar regelmatig sociale happenings
plaatsvinden. Dit zorgt voor nieuwe sociale tewerkstelling en maakt hergebruik van alle
mogelijke gebruiksvoorwerpen meer populair
een jaarlijkse prijs wordt uitgereikt voor de duurzaamste winkel. Samen met de milieuraad
worden criteria vastgelegd inzake grondstoffengebruik, het voorkomen van verpakking,
energieverbruik...
de gemeente ondersteunt promotioneel de tweedehandsbeurzen en op de gemeentelijke
website wordt een tweedehandsplatform opgestart, voor aan- en verkoop van spullen
binnen het grondgebied van Merelbeke
garageverkopen worden ondersteund net zoals tweedehands (fiets-) en andere markten
de mogelijkheid om te werken met ruildiensten en andere handelssystemen worden
onderzocht (zie ook doel 10)

Merelbeke mét Groen in 2018:
De kringwinkel van Merelbeke draait op volle toeren. Naast een bloeiende
tweedehandshandel is het the place to be voor creatief Merelbeke met
workshops over 'zelf kleren maken', 'naaien en breien' en 'ecologisch renoveren'.
Vooral jongeren vinden de weg naar de Kringshop.

Doelstelling 5 : Groene leefomgeving met meer biodiversiteit
Groen in de straat is een proces van lange adem. Sommige mensen hebben het moeilijk met bomen,
bloemenperken of ander groen in de straat en zien de gezonde kant, de gezonde lucht en het belang
voor de biodiversiteit niet in. Het is nochtans een feit dat hoe dichter het groen bij de vervuiling
(auto- en kacheluitlaten) aanwezig is, des te beter de zuivering verloopt. Groen maakt hiervan een
positief verhaal en stelt volgende concrete actiepunten voor :

Concrete actiepunten :






met een nieuwe gevelgroenpremie stimuleert de gemeente het buurt- en straatgroen
aanleg van groendaken worden actief gepromoot en gesubsidieerd
Merelbeke kiest resoluut voor een ecologisch park- en bermbeheer zonder pesticiden
elke deelgemeente adopteert i.s.m. Natuurpunt een dier (bijv. Schelderode gaat voor de
vuursalamander) en een plant. Vanuit de gemeente wordt een actieplan ontwikkeld en dit
naar het voorbeeld van het poelenactieplan voor amfibieën
met scholen worden heel concrete acties opgezet. Om de speel- of sportplaats te
vergoenen kunnen bijv. meidoorns worden geplant als omheiningshaag. De eerstejaars
mogen de haag planten en pas als ze in het zesde leerjaar zitten mogen ze de haag
bewerken zodat de struik ook van onderuit terug kan opschieten.Het charter biodiversiteit
(tal van actiepunten) wordt maximaal gerealiseerd
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Merelbeke met Groen in 2018:
Elke deelgemeente heeft een groeiende populatie van een zeldzame soort op haar
grondgebied. Munte ziet de steenuilen terug toenemen, in Bottelare broedt een
koppel kerkuilen, Schelderode telt steeds meer huiszwaluwnesten terwijl in de
Flora voor het eerst een ooievaarsnest is vastgesteld.

Doelstelling 6 : Meer ruimte voor bos, ontspanning en natuurbeleving
Merelbeke zet in op nieuwe bossen waarin gewandeld, gespeeld, gesport, gemediteerd ... kan
worden. In het aan te planten sport- en/of geboortebos komt een Finse piste in hakselhout.
Bestaande bosjes (bijv. langs Guldensporenlaan) worden opgewaardeerd zodat meer mensen er
van genieten. Hierbij zijn toegankelijkheid en belevingswaarden cruciale punten : begaanbare
paden, ook bij regen, en voldoende zitbanken. Een beleidsvisie wordt uitgewerkt om vast te leggen
wat toegankelijk is voor wie en waarvoor: wat is de meest kwetsbare natuur of wat kan maximaal
ontsloten worden?

Concrete actiepunten :









prioritair wordt een groen speelruimtenetwerk gerealiseerd waarbij alle speelruimten
worden verbonden via het tragewegennetwerk. Een overzichtelijke kaart van Merelbeke
nodigt elk gezin uit hiervan gebruik te maken. Ook een natuurwandelingenkaart wordt
gepubliceerd
naast de erfgoedborden worden natuurbelevingsborden geplaatst die de wandelaar
prikkelen te genieten van de omgeving. Hierbij wordt gefocust op enkele unieke
eigenschappen van het gebied en hoe de bezoeker ze kan ontdekken. Concrete plaatsen:
Gentbos, Makegemse bossen, Schelde- en Driesbeekvallei. Ook bij de merkwaardigste
bomen van Merelbeke komen borden
op wandelroutes worden picknickplaatsen voorzien die kindvriendelijk zijn zoals de
heksenkring-cirkel met berkenstoeltjes in het Makegembos. Een houten klouterpaard of
een nagemaakte holle boom nodigen kinderen uit tot avontuurlijke spelactiviteiten
aan de randen van de bossen en natuurgebieden worden fietsstelplaatsen voorzien,
aansluitingen op het openbaar vervoer
het plan voor een regionaal bos tussen Makegem en Gontrode wordt eindelijk gerealiseerd.
het Liedermeerspark in wijk Flora wordt ecologisch beheerd en actief ontwikkeld tot het
natuur- en wandelpark voor alle Merelbekenaren

Merelbeke mét Groen in 2018:
Tijdens de zomer trekken steeds meer inwoners op avontuur in Merelbeke. Dankzij
het net ingewandelde trage wegen wandelnetwerk kunnen trektochten van 5-1015-20-25 km worden afgelegd doorheen heel Merelbeke. Te voert, per ezel of met
de paardenkar. Tijdens de zomermaanden treden her en der muziekgroepen op
waardoor steeds meer Merelbekenaren op reis gaan in eigen dorp. Want intussen
krijgt ook het regionaal bos tussen Makegem, Munte, Bottelare, Lemberge,
Landskouter en Gontrode steeds meer vorm.

Doelstelling 7 : Ruimte voor volkstuinen, lokale landbouw en gezonde
voeding
Voor Groen is de aanleg van volkstuingebieden een belangrijk punt. Dat er is nood aan is, bewijst
het succes elders in Vlaanderen. Groen pleit hiertoe voor de opmaak van een moestuinenbank door
de milieudienst die gelinkt wordt aan gemeenschappelijke volkstuinen. Naast dit prioritair punt
waarin de hele Merelbeekse bevolking kan meestappen, wil Groen een groenere landbouw op ons
grondgebied.
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Concrete actiepunten :










Aanleg en inrichting van volkstuingebieden en opmaak van een moestuinenbank
Een groenere landbouw door de aanleg en onderhoud van kleine landschaps-elementen
(KLE's), aanleg van amfibieënpoelen en meer akkerland voor natuurverbindingsstroken met
bloemen en kruiden voor weide- en akkervogels (patrijzen, kwartels, gorzen, gele
kwikstaarten). De boer zal hier uiteraard voor ondersteund worden, bv. met een
natuurverbindingspremie
Steun aan hoeveverkoop en de promotie van streekproducten o.a. via het infomagazine en
een wekelijkse markt
Maatschappelijk sterke verankering van de landbouw via het concept van zorg- en/of pluk
boerderijenén vergoedingen voor ecologische diensten. Zorgboerderijen zijn land- of
tuinbouwbedrijven waar mensen uit kwetsbare groepen opgevangen worden. Die opvang
bestaat erin dat zij meedoen met de gewone activiteiten op het bedrijf. Op een
plukboerderijen kan je zelf je groenten en/of fruit oogsten
Indien landbouwers afhaken en hun domein verlaten, wordt op gepaste wijze gezocht naar
nieuwe functies voor deze gebouwen (bijv. cohousing) waarbij zonevreemdheid wordt
vermeden
Inzetten op gezonde voeding via de promotie van biovoeding, waterfonteinen, een
veggiedag per week en een ruimer aanbod aan groenten in scholen. Het sociaal restaurant
kiest resoluut voor gezonde voedselcatering
max. aankoop van lokale landbouwproducten

Merelbeke met Groen in 2018:
De modale Merelbekenaar heeft het plezier van tuinieren in eigen buurt
(her)ontdekt en dankzij de sociale grootkeuken is gezonde voeding binnen
handbereik van elke Merelbekenaar.

Doelstelling 8: Kwaliteitsvolle groene ruimte en prikkelende landschappen
Groen gaat voor een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak. Concreet beoordelen we Merelbeekse
deelgebieden op hun huidige kwaliteit en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. We integreren
natuur, landbouw, mobiliteit en ruimtelijke ordening in één visie. Zo houdt de inrichting van de
Scheldevallei rekening met natuurlijke en culturele aspecten zoals de herwaardering van de molen
in Melsen. Nieuwe ruimtelijke bestemmingen houden rekening met bestaande landschappelijke
structuren (bijv. sportpark Molenkouter of het bedrijventerrein tussen Ringvaart en E40).
De enorme verscheidenheid aan landschappen bekijken we holistisch: als historische laag met
natuur- en cultuurelementen en als drager van kwaliteit en identiteit van onze streek. Zo
voorkomen we polarisering tussen natuur en verstedelijking, economie en landbouw. Een concreet
project is de Kerkhoek aan de Pontweg waar de eerste kerk van Merelbeke stond. Deze
archeologische site is nog intact en verdient opwaardering. Ook de hierbij aansluitende donk
(Montoye) is van oudsher als akkergebied op oude kaarten ingekleurd.
Open ruimte kent een meervoudig gebruik. Naast landbouw is er plaats voor recreatie, erfgoed en
natuur. Groen benadrukt die verweving van functies. Deze visie betekent meer aandacht voor
kwaliteit bij stedenbouw. Daarbij wordt bebouwing geïntegreerd in het landschap d.m.v. gepaste
materiaalkeuze of beplanting. Denk hierbij aan het aanbrengen van streekeigen beplanting rondom
de serres nabij Makegemse bossen of keuze van baksteengevels met klimplanten voor industriële
nieuwbouw in woongebieden.

Concrete actiepunten :


het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en de Gemeentelijke Stedenbouwkundige
Verordening (GSV) worden bij de herziening grondig vergroend. Centraal daarbij staan
dorpskernversterking en het maximaal behoud van de open ruimte.
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unieke erfgoedlandschappen zoals de site rond het kasteel van Lemberge, de kerkhoek
aan de Pontweg, de zinkdriesjes in Munte en de ruime omgeving achter de kerk van
Bottelare krijgen extra bescherming.
de vele kerkhoven van Merelbeke worden aangename wandelparken met veel groen en
inheemse bomen
een Sportpark in Melsen nabij de Makegemse bossen past niet in deze visie en wordt
definitief geschrapt.

Merelbeke mét Groen in 2018:
De afbraak van erfgoed(gebouwen, landschappen...) is omgekeerd in actieve
herwaardering van de historische sites van Merelbeke. In plaats van verdere
versnippering van de open ruimte, komt Merelbeke opnieuw op adem dankzij
zichtbare groenassen die de grote natuur- en bosgebieden met elkaar verbinden.

Doelstelling 9: Een aangename leefomgeving met minder milieuhinder
Anno 2012 worden nog steeds heel wat Merelbekenaren geraakt door vormen van milieuhinder zoals
lawaai. Dit kan echt niet. De aanpak van lawaaihinder veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer,
slechte wegdekken, quads of schreeuwerige toestellen verdient dan ook de hoogste prioriteit. We
vertrekken vanuit de inventarisatie van lawaaipunten die enkele jaren geleden reeds op ons
grondgebied werd verricht en pakken eerst de grootste knelpunten aan. Bij de verlening van
vergunningen aan bedrijven staat de leefkwaliteit van de buurt voorop. Zeker in woongebied kan
het niet dat een onderneming periodiek zorgt voor geur- of lawaaihinder, laat staan voor vervuiling
van lucht of bodem. Ondanks de reeds jaren aangekondigde stop op het gebruik van pesticiden bij
het onderhoud van de Merelbeekse parken en plantsoenen, is dit in de praktijk nog steeds niet het
geval. Dit kan en moet dringend worden gerealiseerd. Groen pleit voor een strikte toepassing van
het voorzorgsprincipe bij de plaatsing van UMTS/GSM-masten op Merelbeeks grondgebied. Zeker in
de nabijheid van scholen en Woon- en Zorgcentra (WZC) is maximale terughoudendheid geboden.

Concrete actiepunten :





trage wegen waar regelmatig gemotoriseerde snelheidsduivels passeren, krijgen
antiquadborden
oude wegen met losliggende betonplaten krijgen een nieuw geluidsarm wegdek
geen GSM/UMTS-masten in de nabijheid van schoelen en rusthuizen
pesticidengebruik door gemeentelijke diensten wordt tot nul herleid

Merelbeke mét Groen 2013:
Om het milieu- en natuurprogramma te kunnen realiseren, wordt één schepen
bevoegd voor energie, milieu, natuur, parken en plantsoenen (groendienst). Enkel
zo kan een sterke, coherente visie worden omgezet in concrete realisaties op het
terrein. Deze Groene superschepen voert via zijn bevoegdheden een gecoördineerd
energie- en milieubeleid .

Doelstelling 10 : Aanwakkeren van debat over groenere economie en transitie
De aanhoudende crisis veroorzaakte financieel leed bij heel veel mensen. Groen wil dan ook
initiatieven over andere handelssystemen (LETS-systeem) en/of een alternatieve munt (zoals het
Toreken in Gent) een kans geven en ondersteunen. LETS staat voor Local Exchange Trading System.
Het is een uitwisselingssysteem voor diensten maar ook voor goederen. Eigenlijk is dit niet nieuws
want wat nu LETS noemt, gebeurde vroeger voortdurend. De mensen hadden meer contact met
elkaar en hielpen mekaar ook vaker. Niet voor geld, maar omdat het leuk is mekaar te helpen of
samen te werken
Ook het debat dat door het transitienetwerk Vlaanderen wordt gevoerd en de eventuele oprichting
van een transitiegroep Merelbeke, kan op Groene steun rekenen ( www.transitie.be). Een
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transitiegroep tracht antwoorden te formuleren op vragen als 'hoe kan onze lokale gemeenschap
een antwoord bieden op de uitdagingen en de kansen van dalende olievoorraden en
klimaatverandering?'.

Merelbeke met Groen 2018:
Een actieve Merelbeekse transitiewerkgroep ondersteunt steeds meer mensen in
hun pogingen om de lokale economie te laten bloeien. Lokale productie van
goederen en diensten krijgt steeds meer bijval en een nieuwe Merelbeekse munt
ziet het licht : de Marila, genaamd naar de oorsprong van 'Merelbeke', Marila Baki
(Gallo-Romeins voor 'beekje dat uitmondt in een meer').
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JEUGD
Onze visie
net als dé senior - niet. KINDEREN willen ruimte om te spelen, JONGEREN om hun ding te doen,
engagement op te nemen, creatief bezig te zijn. JONGVOLWASSENEN zoeken een plaats in de
samenleving zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Een jeugdbeleid vereist dus een aanpak op
maat.
Vele jongeren zijn de kritische stem in onze samenleving. Ze schieten in gang als het om onrecht en
onrechtvaardigheid gaat en hebben frisse ideeën voor een andere wereld. Groen wil een
samenleving met ruimte voor kinderen en jongeren waarbij kinder- en jongerenrechten het
uitgangspunt vormen. Daarom wil Groen de invoering van een jeugdparagraaf voor elk
beleidsdomein. Jongeren verdienen alle kansen en ruimte om vrij te bewegen, elkaar te ontmoeten.
Ruimte ook in het verkeer, voor creativiteit, voor inspraak.

Doelstelling 1: Ruimte creëren om vrij te bewegen.
een ruimte voor volwassenen. Open ruimte of braakliggende terreinen als ontmoetingsplek voor
jongeren zijn schaars. Ook verzetten we ons tegen een reservaat-denken, waarbij kinderen alleen op
afgebakende plekken mogen spelen.

Concrete actiepunten :






veilige fietspaden en duidelijk zichtbare oversteekplaatsen op punten waar veel
kinderen en jongeren komen: aan scholen, jeugdbewegingen, fuifzalen, sportparken ...
een speelpleinweefsel over heel Merelbeke waarbij alle speelruimtes (bos, pleinen) via
een uitgebreid net van veilige trage wegen met elkaar verbonden worden
De speelstratenwerking wordt verder uitgebouwd en degelijk ondersteund
dat ook jonge chauffeurs gemakkelijk kunnen gebruik maken van autodeelprojecten
recht op mobiliteit voor jongeren. Jongeren willen zich zelfstandig kunnen verplaatsen op
een vlotte, veilige en aangename manier. Er wordt geïnvesteerd in creatieve oplossingen
zoals nachtbussen, carpooling in het uitgangsleven en vlotte fiets-, bus- en
treinverbindingen. De gemeente blijft verder investeren in de Buzzy-pass. Voor jongeren die
geen Buzzy-pass hebben, maar vooral met de fiets naar school gaan, wordt een
fietsvergoeding uitgewerkt zodat de kosten voor een goed onderhoud van de fiets worden
gecompenseerd. Deze premie wordt gelanceerd tijdens een fietsherstel happening in
combinatie met het merken van de fiets

Doelstelling 2: Ruimte creëren om elkaar te ontmoeten
Voor jongeren zijn ontmoetingsplaatsen als jeugdcafés, jeugdhuizen en fuifruimtes heel belangrijk
om hun sociale leven verder uit te bouwen. De jeugd moet eigen plekken hebben - ook in open lucht
- waar ze zich goed voelen en hun eigen ding kunnen doen.

Concrete actiepunten :




één overkoepelend fuifdossier voor het bekomen van een fuifvergunning zodat je niet van
hot naar her moet hollen om een fuif te organiseren. Het reeds bestaande maar omslachtige
'evenementen aanvraagformulier' wordt hiertoe herwerkt
extra inspanningen om het gebruik van gemeenschapsruimtes voor en door jongeren
makkelijker te maken: minder nutteloze regels en meer flexibiliteit, ook inzake sluitingsuren
dat de gemeente het organiseren van evenementen faciliteert door jongeren te helpen bij
het vinden van geschikte ruimtes, technisch materiaal, subsidies, catering via lokale
handelaars en sociale economie projecten. De bestaande fuifwijzer wordt geactualiseerd én
boven al veel beter gecommuniceerd naar jongeren toe
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dat bij de invulling van een totaalvisie op het gemeentelijk patrimonium extra wordt ingezet
op ontmoetingsruimtes voor doelgroepen als de al dan niet georganiseerde jeugd
dat nieuwe publieke (sport)ruimte als sportpark Koestraat ook doordacht voor de voor
ongeorganiseerde jeugd wordt opengesteld. Uit schrik voor vandalisme dergelijke domeinen
afsluiten voor de niet georganiseerde jeugd, getuigt niet van ene sterke visie
de realisatie van een gemeentelijke zwemvijver ter hoogte van de oude Scheldearm nabij de
Zwijnaardsesteenweg

Merelbeke met Groen in 2018:
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben een plaats in de open ruimte en de
weg er naar toe is veilig, ook voor de allerkleinsten.

Doelstelling 3: Ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en zorg
Jongeren moeten steeds meer in onze prestatiegerichte maatschappij. Ze moeten zich steeds
vroeger volwassen gedragen en al op zeer jonge leeftijd heel prestatiegericht functioneren.
Stress bij kinderen en jongeren, depressies en verslavingen zijn rode knipperlichten in onze
samenleving. Kinderen en jongeren hebben recht op hun jeugd, op tijd en op vrije tijd.

Concrete actiepunten :







creativiteit stimuleren met ateliers en een aanbod voor jeugdtoneel
muziekbeleving, door een gericht ondersteuningsbeleid: creëren van podiumkansen voor
beginnende artiesten en groepen, aanbieden van repetitielokalen, zoeken naar
mogelijkheden voor het opnemen van een CD of demo buiten het (onbetaalbare)
commerciële circuit. De net opgestarte podiumwerkgroep moet hierbij maximaal worden
ondersteund
een toegankelijk en betaalbaar zorg- en ondersteuningsaanbod voor kinderen en
gezinnen die het moeilijk hebben op psychosociaal vlak. Het sociaal huis speelt hierbij een
regisseursrol door initiatieven op vlak van opvoedingsondersteuning en gezinstherapie op
elkaar af te stemmen en bekend te maken bij potentiële gebruikers
dat het sociaal huis met jongeren communiceert via de media die jongeren gebruiken.
Sociale netwerksites moeten binnen het arsenaal van de communicatie van de gemeente
worden opgenomen. Dit geldt voor alle diensten en leeftijdsgroepen. De gemeente moet
moderniseren en gebruik maken van Facebook, Twitter , Myspace, vi.be etc. want dit zijn de
tools om jongeren te bereiken, aan te spreken en te motiveren

Doelstelling 4: Ruimte voor sport en spel
Elke jongere heeft zijn eigen manier om zich te uiten. De ene doet dit met muziek en de andere door
zich uit te leven met sport en spel. Voor Groen is sport bij uitstek een activiteit waarbij jongeren
zichzelf kunnen ontwikkelen.

Concrete actiepunten :





een betere ondersteuning van alle Merelbeekse sportclubs die extra investeren in
jeugdwerking en waar jonge, recreatieve sporters welkom zijn, dus niet alleen focus op
competitiesport
speelplekken op wandel- of fietsafstand waar jongeren spontaan kunnen spelen en sporten
een inrichting van het sportpark Molenkouter zodat de focus ook ligt op sport en spel voor
de jeugd
een sterkere ondersteuning van de gemeentelijk speelpleinwerking met uitbreiding naar de
verschillende vakantieperiodes. Daarbij wordt de inclusieve werking van de
speelpleinwerking gewaarborgd. Een uitbreiding naar deelgemeenten wordt ernstig
onderzocht
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een grondige opwaardering van alle bestaande speelpleinen in Merelbeke. Ze worden veel
avontuurlijker en voor kinderen en jongeren ook veel aantrekkelijker ontmoetingsplekken
Zoals eerder vermeld, moet voor Groen het vernieuwde sportpark Koestraat een op de jeugd
gerichte invulling krijgen

Doelstelling 5: Naar een beleid samen met kinderen en jongeren (coproductie)
Ruimte voor participatie op school, in de jeugdraad, maar ook b.v. via jeugdpeilingen. Die leveren
cruciale informatie bij de heraanleg van straten, pleinen of parken, maar ook over bibliotheken op
kindermaat. .
Betrek jongeren van bij het begin bij het vormgeven aan het beleid. Coproductie gaat verder dan
participatie en laat jongeren ook zelf taken op zich nemen die te maken hebben met de uitvoering
van het beleid . Nu het lokale jeugdbeleidsplan ingekapseld wordt in het gemeentelijke masterplan,
zal Groen garanties eisen voor echte participatie van kinderen, jongeren en hun verenigingen. Een
jeugdbeleidsplan geschreven in samenwerking met de jongeren, kan hiertoe bijdragen.
Groen wil ook dat de gemeente het intergenerationeel overleg tussen jeugdverenigingen en buren
stimuleert en ondersteunt waar zich problemen voordoen.

Concrete actiepunten :






een jeugdparagraaf, die aangeeft welke effecten beleidsmaatregelen hebben op de jeugd.
Een paragraaf is weliswaar onvoldoende om participatie van jongeren mogelijk te maken,
maar het lokaal bestuur garandeert hiermee dat er aandacht is voor de belangen van
kinderen en jongeren
dat de gemeente diversiteit aan inspraak- en beslissingsmethoden hanteert om zoveel
mogelijk (diverse) jongeren te kunnen bereiken. Hierbij wordt erover gewaakt dat de
gebruikte methoden de kloof tussen hoog- en laagopgeleide jongeren niet verder vergroten.
Bij inspraak is ruimte voor kortere termijnen van engagement: jongeren wisselen graag van
doel en inzet
dat de gemeente de jeugdraad alle ruimte geeft en ze blijft ondersteunen. De jeugdraad
van de toekomst fungeert als een draaischijf: naast de formele adviesopdracht wordt de
koppeling gemaakt met kleinere en tijdelijke participatieve initiatieven om ook jonge
kinderen en minder georganiseerde jongeren te bereiken. Deze werkwijze zal het draagvlak
van de jeugdraad en van kleinere projecten doen toenemen. Om dit te realiseren voorziet
men bijv. binnen de jeugddienst meer tijd voor het motiveren en sensibiliseren van
vrijwilligers

Merelbeke mét Groen in 2018:
Merelbeke is een gemeente waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen een
duidelijke stem hebben. Dankzij deze stem voelt de jonge bevolking zich ernstig
genomen door de politiek in Merelbeke.

Doelstelling 6: Toekomst bieden aan alle jongeren
Laagdrempelige en aanspreekbare intiatieven, zoals wijkanimatie of buurtsport worden
opgestart. Zij leggen contacten met jongeren die geen aansluiting vinden bij het jeugdwerk, die niet
meer naar school gaan en voor problemen kunnen zorgen. Via kortingssystemen, opgezet door het
OCMW en verschillende sectoren, kunnen jongeren makkelijker instappen op het vrijetijdsaanbod.
De gemeente kan investeren in projecten die erkenning geven aan informele vormen van leren.
Lokale besturen ondersteunen jongeren die buiten het schoolsysteem deelnemen aan vormingen en
stages. Dat doen ze door het aanbod bekend te maken en een deel van het cursusgeld terug te
betalen. Heel concreet pleit Groen voor praktische 'hobbyopleidingen' zoals bijv. 'werken met hout',
'herstellen van fietsen'... waarmee jongeren een getuigschrift kunnen behalen, bijv. in
samenwerking met KTA.
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Groen wil zinvolle, aantrekkelijke jobs voor jongeren, want zij zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan vakantiejobs.

Doelstelling 7: Jeugdwerk ten volle blijven ondersteunen
Voor Groen kan het belang van jeugdwerk moeilijk overschat worden.

Concrete actiepunten :





dat de Merelbeekse jeugdverenigingen actief worden ondersteund bij renovatie van hun
lokalen mét een focus op het gebruik van duurzame materialen en klimaatvriendelijkheid
dat de eis van het jeugdwerk voor een betere aansprakelijkheidsregeling voor
jeugdverenigingen wordt ingewilligd
een brede invulling van vormingskansen voor alle jeugd. Ook individuele jongeren moeten,
los van elk vast verenigingsverband, kansen krijgen om een vormingspakket in de gemeente
te kunnen meepikken
dat jeugdverenigingen, kinder- en jongerenwerkingen aan jongeren een niet-commerciële
ruimte bieden om samen hun grenzen te verleggen

Merelbeke mét Groen in 2018:
Geen administratieve rompslomp meer voor jeugdverenigingen. Iedereen moet de
kans krijgen om zich op zijn manier te ontplooien binnen een bepaalde vereniging.
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LOKALE ECONOMIE MET OOG VOOR NOORD EN ZUID
Groen wil investeren in de lokale economie en een halt toeroepen aan de invasie van grote
warenhuizen. De hoogbouw in het centrum en de toevloed van grootwarenhuizen, gekoppeld aan
een rampzalig parkeerbeleid (zie mobiliteit), verstikt zowel de lokale economie als het sociale leven
in onze gemeente.
Merelbeke behaalde in 2010 het label van Fair Trade Gemeente. Een goede zaak, vindt Groen, maar
voor de partij is dat maar het begin om de bevolking verder bewust te maken. We stellen vast dat
dit voor het gemeentebestuur een eindpunt was, want sedertdien leunt de gemeente achterover en
worden er nog maar weinig inspanningen gedaan om het draagvlak voor eerlijke handel nog verder
uit te bouwen.

Concrete actiepunten :














Groen wil meer promotie voor Fair Trade en ook en vooral voor de handelaars en
horecazaken die deelnemen: duidelijk overzicht op de website, folder met stratenplan waar
FTMerelbeke keurde enkele jaren geleden ook het principe van Schone Kleren goed. Sindsdien
wordt daar maar zeer weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Welke werkkledij is schoon? Hoe
volgt de gemeente dit op? Niemand die het weet
Groen vraagt in het algemeen meer communicatie en sensibilisering
duurzaamheid is voor ons een zaak van noord én zuid, daarom moet de gemeente ook de
voedselteams in Flora en Centrum beter ondersteunen en ook peilen naar het draagvlak
in andere deelgemeenten
de gemeente probeert hier ook de lokale landbouw bij te betrekken
de gemeente organiseert een wekelijkse markt op het vernieuwde kerkplein, een
klassieke markt met gangbare producten waarin ook ruimte is voor bio-producten
Groen wil ook een kringloopwinkel in Centrum of Flora (uitdrukkelijke vraag uit enquête
Dorp in Zicht)
De gemeente stelt een betaalbare en duurzame locatie ter beschikking van Wereldwinkel
Merelbeke-Centrum
een vergunningenbeleid dat grote winkelketens afremt en voorrang geeft aan lokale
kleinhandel en horeca
de gemeente investeert in buurtgerichte projecten sociale economie

Merelbeke mét Groen in 2018:
In 2014 een bruisende wekelijkse markt als trekker van een levende lokale
economie.
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CULTUUR, ERFGOED, TOERISME EN SPORT
Keuzes maken, wieden en zaaien

In de volgende legislatuur wil Groen bijdragen aan een warme lokale gemeenschap. Nabijheid en
participatie zijn voor groen van groot belang bij het voeren van een lokaal beleid.
Duurzaamheid, toegankelijkheid en kwaliteitsvolle belevingswaarde van publieke ruimte,
infrastructuur en sites zijn van kapitaal belang om een lokale dynamiek te ontwikkelen en de nood
aan ontmoeting te stimuleren. De kerntaken op het lokale niveau zijn: cultuurspreiding, educatie,
ondersteuning van verenigingen, amateurskunsten en carnavalverenigingen, zorgen voor geschikte
infrastructuur, opkomen voor cultureel en onroerend erfgoed.

Doelstelling 1 : Sterker ondersteunen van burgerinitiatieven
Groen hecht heel veel belang aan participatie en daarom moeten inspraak-en participatievormen
vernieuwen. De inzichten, ervaringen en energie van de burger moet worden verzilverd.
Concrete actiepunten:
 adviesraden en bewonersplatforms lichten zelf hun standpunt en adviezen toe op de
gemeenteraad
 bij uitbreiding invoeren van vragenmoment voor de burgers bij aanvang van de
gemeenteraad
 burgers, bedrijven, verenigingen van bij de aanvang van projecten betrekken en
alternatieven laten formuleren
 burgers verantwoordelijkheid geven
ruimte (bedenken, inrichten,
zorg dragen voor)
 transparantie en openheid staan voorop door echtstreekse online toegang tot
bestuursdocumenten
 overheidsinformatie makkelijker toegankelijk maken door verder te investeren in het
gemeentelijk informatieblad,
 uitbouwen van een klachten- en ombudsdienst
 de gemeenteraad stuurt vanuit haar opdracht, het participatiebeleid en de contacten met
de burgers en burgergroepen. Dit met het oog op participatie van doelgroepen en




gemeenteraadscommissies worden opgewaardeerd
er
komen
duidelijke
overeenkomsten
met
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, we tekenen geen blanco cheques meer
inzetten van nieuwe modellen van participatie en innovatieve middelen. Dit kan onder
andere door meer te werken met ad hoc groepen in een vroege fase, werken aan inspraak

Merelbeke mét Groen in 2018:
De gemeenteraad stuurt vanuit haar opdracht het participatiebeleid en de
contacten met de burgers en burgergroepen aan. Dit met oog op participatie van
doelgroepen, betrokkenheid van wijken . Er wordt ook adhoc rond bepaalde
thema
toe op de gemeenteraad en bij uitbreiding voeren we een vragenmoment voor de
burgers bij de aanvang van de gemeenteraad.

Doelstelling 2: Geintegreerde aanpak vrijetijdsbeleid
Groen wil cultuur, jeugd en sport inzetten om bij te dragen tot de uitbouw van een levendige
gemeente, sociale cohesie en ontmoeting tussen de burgers.
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Cultuur, jeugd, sport hebben verwante doelstellingen en doelgroepen. Dus kan er tussen deze 3
sectoren nog meer worden samengewerkt, afgestemd.
Groen wil kwaliteitsvolle
ontmoetingsplekken ontwikkelen geografisch gespreid over de gemeente . De insteek zijn
vrijetijdsactiviteiten, gecombineerd met sociale dienstverlening. Voor jeugd verwijzen we naar ons
programma bekeken vanuit de blik van jongeren.

Doelstelling 3 : Bestaande infrastructuur uitbouwen
Beheer van patrimonium, ondersteuning met infrastructuur is nodig en vraagt een doordachte visie.
De huidige culturele infrastructuur hypothekeert een goede culturele werking. Hier zal men keuzes
moeten maken tussen centralisering en/of decentralisering.
Concrete actiepunten:


bekijken van oudere en nieuwe infrastructuur vanuit een energiezuinig perspectief en
duurzaamheid. Kiezen voor ecologisch design en materialen
infrastructuur geografisch goed spreiden over het grondgebied. Dit in combinatie met
werkbare gebruikersreglementen en het voorzien van moderne middelen voor programmatie
en presentatie
screenen van alle infrastructuur op toegankelijkheid, bereikbaarheid zowel overdag als














bewerkstellingen van privaatpublieke samenwerking met derden. Bijvoorbeeld: met de
bestaande parochiezalen, scholen, kerkbesturen
kiezen voor een bibliotheek van de toekomst
Naast de traditionele dienstverlening moet de bibliotheek aandacht hebben voor nieuwe
uitdagingen
inzake de cultuurparticipant. De bibliotheek zal meer fungeren als
ontmoetingsplek, als informatie en eigentijds vormingscentrum met aandacht voor
nieuwe vormen van dienstverlening. Maar ook met oog voor verschillende doelgroepen en
een aanbod op maat. Groen denkt aan de volgende mogelijkheden:
o een bezoekerscentrum op het scharnierpunt tussen de domeinen informatie,
erfgoed, toerisme en cultuur. Bibliotheek als bezoekerscentrum voor Merelbeke
met info en vorming over het heden, verleden en de toekomst van Merelbeke
 info over verleden= erfgoedcentrum,
 info over het heden in functie van onthaal van toerisme en nieuwe
inwoners,
 info over de toekomst met informatie en dialoog over toekomstige
gemeentelijke en infrastructuurprojecten
o uitlenen van gezelschapsspelen, speelgoed, uitleen (speel -o -theek) voor jonge
gezinnen
o Een sterk audiovisueel aanbod
o De bibliotheek als informatie -en educatief centrum in het kader van levenslang
en levensbreed leren
uitbouwen van een site met voldoende atelierruimte en repetitielokalen in
samenwerking met scholen, kerkbesturen,
denken aan een site waar de meer dan 1000 deelnemers aan amateurskunsten,
vrijetijdsatliers, muziekateliers s
zorgen voor een eigentijdse en goed uitgeruste tentoonstellingsruimte
op zoek gaan naar een goed uitgeruste zaal voor 350 personen
een nieuwe waardevolle invulling geven aan kerkelijk erfgoed in overleg met de kerkelijke
instanties
zorgen voor groene en culturele ontmoetingsplekken met een belevingswaarde en
identiteit, waardoor men fier is over zijn woonplek en de directe omgeving
soepeler faciliteiten voor het inpalmen van straten en pleinen bij het organiseren van

GROEN Merelbeke verkiezingen 14 oktober 2012

Pagina 36 van 46

Merelbeke mét Groen in 2018:
Er is voldoende kwalitatieve atelierruimte en repetitielokalen. De bibliotheek
reorganiseert zich als bezoekerscentrum, informatie -en educatief centrum.
Bewerkstellingen van privaatpublieke samenwerking om te komen tot
ontmoetingsplekken in elke deelgemeenten, het centrum en de Flora.

Doelstelling 4 : Randvoorwaarden scheppen en initiatieven mogelijk maken
De kerntaken op het lokale niveau zijn: cultuurspreiding, educatie, ondersteuning van verenigingen,
amateurskunsten en carnavalverenigingen, zorgen voor geschikte infrastructuur, opkomen voor
cultureel en onroerend erfgoed.
Bouwen op de aanwezige kennis en ervaringen zijn een must. Zorgen dat vele organisaties,
verenigingen voor
doen is nodig.
Concrete actiepunten:
 ondersteunen van een aanbod op vraag van de burger en verenigingen. Bovendien
toegankelijk, gebruiksvriendelijk en betaalbaar
 aanvullend programmeren bij initiatieven van burgers en verenigingen. Concurrentie met
bestaande programmatie en initiatieven vermijden. Bijvoorbeeld door een goede
afstemming van de kalender en verhuur van ruimten
 spontane initiatieven ondersteunen en deze niet direct in bestaande structuren en
systemen dwingen. Bijvoorbeeld : werking Post X, trage wegen, erfgoedgroepen
 uitbouwen van communicatie en promotiebeleid
 ter beschikking stellen van modern en degelijk materiaal. Bijvoorbeeld in functie van
tentoonstellingen, optredens, interactieve activiteiten
 degelijke uitgeruste infrastructuur/ontmoetingsplekken met materiaal die te gebruiken
is door alle huurders van de infrastructuur(zie ook doelstelling 4)
 verstrekken
van
subsidies
op basis van een niet te ingewikkeld
subsidieverdelingssysteem, voldoende voor een werking uit te bouwen en vernieuwing te
bevorderen
 lang genoeg op voorhand aankondigen van de mogelijkheid voor het ontvangen van
projectsubsidies
 vereenvoudigen van allerlei procedures, tarievenstructuren, gebruikersreglementen,
subsidieregelingen. Waar mogelijk éénvormig tussen alle vrijetijdsdiensten.
 uitbouw van een uitpas
 het rekruteren, behouden en stimuleren van vrijwilligers vraagt een gezamelijke aanpak.
Vrijwilligerswerking waarderen, ondersteunen en versterken

Merelbeke mét Groen in 2018:
Merelbeke beschikt over degelijke uitgeruste infrastructuur/ontmoetingsplekken
met materiaal te gebruiken door alle huurders van de infrastructuur. Het
rekruteren, behouden en stimuleren van zorgvrijwilligers en vrijetijdsvrijwilligers
wordt gezamelijke aangepakt.Spontane initiaiteven krijgen kansen om te groeien,
zonder het zich moeten inpassen in een keurslijf.

Doelstelling 5: Erfgoed behouden, ontwikkelen en verbinden
Een goede omgang met het cultureel en onroerend erfgoed is een lokale zaak! Het lokale erfgoed en
het draagvlak ervoor staat permanent onder druk door het niet koesteren, bewaren ervan. De
gemeente moet een voorbeeldrol opnemen ten aanzien van het eigen waardevol patrimonium. Dit
betekent op zijn min
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aankopen of durven een toekomstig patrimonium met waarde bouwen. Erfgoed moet worden
gezien als een element van gemeenschapsvorming.
Concrete actiepunten :






















de gemeente beslist autonoom over werken en over het slopen van gebouwen in het kader
van de inventaris/lijst van het bouwkundig erfgoed. De gemeente werkt met een lokale
collectieve geheugen z
een erfgoedbeleid dat steunt op beleving, participatie maar ook het behoud van erfgoed
invoegen van een toezicht op de verkoop van gronden en gebouwen met een lokale en/of
historische waarde
toetsen van elk initiatief inzake ruimtelijke ordening op aan een aantal erfgoedwaarden
aanstellen van een verantwoordelijke voor erfgoed die nauw samenwerkt met
deskundigen inzake milieu en ruimtelijke ordening. Deze persoon speelt een rol in
samenwerking met het intergemeentelijke samenwerkingsverband land van Rode. Vooral
bij de ontsluiting van erfgoed en de opbouw van een sterker draagvlak, bij advisering van
opname in inventarissen, bij bescherming en restauratie, bij het creëren van nieuw erfgoed
trouwens het erfgoed van morgen
gaan voor een hedendaagse omgang met het eigen gemeentelijk erfgoed. Het erfgoed moet
worden ingezet voor hedendaagse functies en toepassingen. Erfgoedzorg is een uiting
van duurzaam beleid
verder op punt stellen van het funerair erfgoed (alle erfgoed aanwezig op
begraafplaatsen). De gemeente voert hierin een eigen beschermingsbeleid
het kerkelijk erfgoed in de gemeente wordt een steeds grotere en kostelijke zorg. Bewaren
is nodig, maar niet stilstaan. We moeten aan deze centraal gelegen gebouwen er komen
er in de komende tijd steeds meer vrij een nieuwe waardevolle invulling geven. Dit gebeurt
in overleg met de kerkelijke instanties. Het is beter dan het erfgoed te laten verloederen, te
vernietigen of te ontkennen
nazorg bij archeologische opgravingen
optimaal herwaarderen en onderhouden van de trage wegen. Aandacht voor de kleine
erfgoedkundige landschapselementen. Bijvoorbeeld: oude bomen, haagjes, een
ondersteunen van de burgergroepen die rond erfgoed werken door de gemeente en het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Land van Rode
de gemeente ondersteunt verder de goede werking van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband erfgoedcel Land van Rode
de gemeente geeft een aantal ankerplaatsen, sites, landmarks die het erfgoedlandschap
sterk bepalen opnieuw betekenis en bewaard ze. Bijvoorbeeld: Stenen Molen en molenhuis
in Melsen, de motte van Schelderode, de pastorijen en tuin, de bunkerlinie en de kouter in
Ook aandacht voor de bloemisterijschouwen op flora, de tramstelplaats, het
ontsluiten van het gemeentelijk archief voor het publiek.
uitbouwen van een projectwerking inzake erfgoed. Bijvoorbeeld hulp bij het archief van
lokale verenigingen en scholen

Merelbeke mét Groen in 2018:
Er zal er een plan zijn om het patrimonium, landmarks te beschermen en te
herbestemmen. Erfgoed wordt ingezet om het lokale gemeenschapsleven te
dynamiseren.
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Doelstelling 6: Levenslang en levensbreed leren
Europa hecht heel veel belang aan levenslang en levensbreed leren. Het is dan ook een uitdaging
om de gemeente te zien als lokale levendige leerplek.
Concrete actiepunten:


werk maken van een coördinatiepunt vorming en centrale communicatie voor alles wat te
maken heeft met educatie en vorming: muziek, vrijetijdsateliers, cursussen in de
bibliotheek, jeugdcentrum, dienstencentrum, erfgoed, gemeenschapscentrum, natuur- en



het opzetten van een lokaal gids- en educatienetwerk voor kinderen en jongeren met
aandacht voor milieu en natuureducatie, cultuur-, kunst- en erfgoededucatie in
samenwerking met talrijke vrijwilligers. Hierin zitten ook mogelijkheden voor
intergenerationele projecten
aandacht voor een aanbod voor 12 tot 18 jarigen
werken aan een informeel educatief aanbod voor nieuwe inwoners waardoor ze de
gemeente en elkaar beter leren kennen
het inzetten van de brede school waarbij de school ook een plaats is waarin men
bijvoorbeeld buiten de





Merelbeke mét Groen in 2018:
Zal de gemeente ingezet worden als een lokale levendige leerplek in het kader van
levenslang en levensbreed leren.

Doelstelling 7: Sport
Sport is belangrijk voor de gezondheid en voor het ontwikkelen van een sociaal weefsel in de
gemeente. Sport is evenzeer een grote sociale beweging en geeft positieve kracht aan de lokale
gemeenschap. Het brengt mensen bij elkaar, zorgt voor ontspanning en onthaasting.
Concrete actiepunten:
 sportclubs en informele verbanden aanmoedigen en ondersteunen met aandacht voor
clubs,wijk- en buurtsport
 via incentives in subsidiereglement het recreatief sporten aanmoedigen
 uitbouwen van een goede accommodatie met aandacht voor duurzaamheid, ecologische
materialen en energiezuinige gebouwen
 zorgvuldig inplanten van sportterreinen, met respect voor de buurt en de omgeving.
Het Rup Melsen is en blijft een slechte keuze door de ligging nabij het habitatrichtlijngebied
Makkegemse bossen. Groen wil het Rup Melsen niet verder uitvoeren. De ontwikkeling van
Molenkouter zijn we genegen mits respect voor de directe leefomgeving
 zorgen voor de individuele noden van sporters. Bv degelijke fietsroutes, Finse looppiste
langs trekweg Schelde
 aandacht voor de integratie van maatschappelijk zwakkeren in de sport door te letten op de
toegankelijkheid via lidgelden, uitrusting, korting sportkampen,
 zorgen voor open ruimte om te sporten, te ontmoeten (bijvoorbeeld: bos, natuur,
buurtgroen, landelijke wegen, jaagpaden, zwemvijver)
 zorgen voor buurtgroen in het verstedelijkt gebied ifv zachte recreatie
 maximale inzet van bestaande gebouwen en het gebruik maken van scholen en
bedrijfsgebouwen
 meer doen bewegen van kinderen via sport op school (zie ook concept brede school)
 stimuleren van fietspoolinitiatieven (met maximale betrokkenheid van de ouders)
 gaan voor Air@school ( campagne voor gezonde binnenlucht in schoolgebouwen).
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Elk kind moet de kans krijgen om te sporten hetzij competitief of recreatief. Openheid van
sportclubs voor recreatief sporten zijn een criterium in het gemeentelijk subsidiereglement.

Merelbeke mét Groen in 2018:
Tijdens de zomer genieten honderden mensen van de natuurlijke zwemvijver aan de
rand van de Scheldevallei. Sport wordt ingezet als een sociale beweging die kracht
geeft aan de lokale gemeenschap.
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GEZOND FINANCIEEL BELEID
Doelstelling: Merelbeke weer financieel gezond maken.
De financiële situatie van de gemeente Merelbeke is niet gezond. Verschillende cijfers tonen aan dat
de Merelbeekse financiën heel zwaar onder druk staan. Voor Groen is het belangrijk dat Merelbeke
weer financieel gezond wordt. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de dienstverlening aan de
burger of leiden tot hogere belastingen.
Dat de financiële situatie van de gemeente ernstig is, blijkt onder meer uit volgende gegevens:


evolutie van de schulduitgaven. De schulduitgaven tonen aan hoeveel de gemeente
jaarlijks uitgeeft om leningen terug te betalen en de intresten hierop. In 2006, bij het begin
van de legislatuur (1 januari 2007), waren de schulduitgaven goed voor 3.940.212 euro. In
2011 (31 december) was dit bedrag opgelopen tot 5.050.971 euro. En dit ondanks de veel
lagere intresten waaraan de laatste jaren kon worden geleend. Dit wordt duidelijk
aangetoond door onderstaande grafiek (zie balken). De stijging van de schulduitgaven
leidde ook tot een stijging van de schuldgraad (verhouding van de totale schuld t.o.v. de
gewone ontvangsten zie lijn) vanaf 2008
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Vooral vanaf 2009 zijn de schulduitgaven fors gestegen. In 2011 stegen ze met 11,2% ten
opzichte van 2010. In absolute cijfers is dat ongeveer 500.000EUR en dat is meer dan de
stijging van de personeelskosten, de werkingskosten of de overdrachten (wat we betalen
aan de politiezone, OCMW, ed). De stijging met 11,2% in 2011 komt na een forse stijging in
2010 met 8,1% (ten opzichte van 2009). Dat wil zeggen dat we op twee jaar tijd een stijging
van de schulduitgaven kennen van ongeveer 20% of ongeveer 1 miljoen euro. Dit is het
bedrag dat we jaarlijks meer moeten betalen om de leningen (kapitaal en intresten) af te
betalen.
De forse stijging is onder meer het gevolg van een aantal heel betwistbare investeringen,
zoals de aankoop van de ondergrondse parking voor 3,7 miljoen euro en de veel te duur
aangekochte gronden voor het sportpark Molenkouter. De gemeente betaalde daar het
dubbele van de normale markprijs, een meerkost van 1 miljoen euro en een forse cadeau voor
de grondeigenaars.
Een vergelijking met de situatie van andere gemeenten is ook nuttig. Uit cijfers van de VVSG
(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) blijkt dat de gemiddelde schulduitgaven
van de gemeenten ongeveer 12% bedragen van de gemeentelijke uitgaven. In Merelbeke is
het 16,7% hetgeen forse hoger is.
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Evolutie van de totale schuld.
o

In globale cijfers
de totale schuld van onze gemeente steeg ook fors. In het begin van de legislatuur
bedroeg de totale schuld ongeveer 36,5 miljoen euro. De schuld daalde de eerste
jaren tot 28,8 miljoen euro in 2008, om nadien fors te stijgen tot 49,1 miljoen euro op
31 december 2011. De forse stijging wordt ook duidelijk aangetoond in onderstaande
grafiek
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Sommige partijen beweren dat de totale schuld en de schuldgraad ook op het einde
van de legislatuur 1994-2000 hoog lagen. Inderdaad, in die periode werden een
nieuw zwembad en een nieuw gemeentehuis gebouwd, wat leidde tot een hogere
schuld. Maar dit waren noodzakelijke uitgaven die door de totale gemeenteraad
werden gesteund. Deze legislatuur werden we geconfronteerd met de aankoop van
een peperdure ondergrondse parking, zonder enige visie op een globaal
parkeerbeleid in het centrum van onze gemeente, ten bedrag van 3,7 miljoen euro.
De forse stijging van de schuld gaat volledig in tegen de dalende trend die de VVSG
vaststelde, een daling die het gecombineerde gevolg is van de lagere rentelasten,
het actief schuldbeheer, de toewijzing van uitzonderlijke opbrengsten (beursgang
van Dexia, de verrichtingen i.v.m. Suez, Distrigaz, Telenet enz.), tot de
schuldaflossing en de maatregelen van de Gewesten (het lokaal pact in Vlaanderen
dat leidde tot een schuldvermindering van 100 euro per inwoner voor de
gemeenten). Dit verklaart de daling tussen 2006 en 2008. Nadien stegen de
schulden in Merelbeke opnieuw fors.
o

Per inwoner
een totale schuld van 49,1 miljoen euro betekent dat de schuld per inwoner 2.089 euro
bedraagt. Ook dat is een cijfer dat je kan vergelijken met andere gemeenten. Als je kijkt
naar het Vlaamse gemiddelde, dan zitten we daar ruim boven, meer dan 50% zelfs.
Belfius (het vroegere Dexia) heeft in juli 2012 een nieuwe studie uitgebracht met een
financiële analyse van de gemeenten en de provincies op basis van de cijfers van 2010.
Zie: https://www.belfius.be/NR/rdonlyres/9F48C473-AE8E-46F2-B53D1BBD73347F5C/0/FinancesNlDEF.pdf
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Daaruit blijkt dat de brutoschuld per inwoner in Vlaanderen 1.277 euro bedroeg in 2010. In
Wallonië was dit 1.382 euro en in Brussel 1.288 eur. In Merelbeke bedroeg de schuld per
inwoner in 2010 reeds 1.701 euro. Dit is eind 2011 spectaculair opgelopen tot 2.089 euro
per inwoner.
Deze cijfers zeggen genoeg.


Eigen Dienst zwaar in de problemen
dat deze situatie onhoudbaar wordt voor de gemeente en haar inwoners bleek overigens uit
de laatste cijfers die aan de gemeenteraad werden voorgelegd in juni 2012, bij de bespreking
van de resultaten van het jaar 2011.
Het is verontrustend te moeten vaststellen dat het resultaat van het eigen dienstjaar 2011
zwaar negatief zou zijn geweest zonder enkele meevallers. Er was immers een versnelde
inkohiering van de inkomstenbelasting op federaal niveau, wat leidde tot een snellere
doorstorting van het gemeentelijk aandeel aan de gemeenten (de 8% Aanvullende
Personenbelasting die u jaarlijks betaalt) zodat er onverwacht ongeveer 1 miljoen euro extra
werd ontvangen.
Zonder deze meevaller op het einde van 2011 zou het eigen dienstjaar afgesloten zijn
geweest met een tekort van bijna 700.000euro ipv het overschot van 300.000 euro dat nu in
de boeken staat. Het is dankzij die meevaller dat het is gelukt om in 2011 toch nog niet in de
rode cijfers te gaan. Er waren trouwens nog meevallers. Zo was er ook een terugbetaling
van BTW en intresten ten bedrage van 500.000 euro naar aanleiding van een dispuut met de
federale administratie. Ook dat is een element dat eenmalig is en dat niet elk jaar voor
inkomsten zal zorgen.

Concrete voorstellen:


Groen wil in geen geval een belastingsverhoging voor de inwoners. De financiële situatie
moet gezond gemaakt worden door andere ingrepen (zie hieronder)



de totale schuld mag niet stijgen. Integendeel, de schuld moet worden afgebouwd zodat
de jaarlijkse schulduitgaven (wat de gemeente jaarlijks betaalt aan kapitaal en intresten)
dalen met minstens 500.000 euro per jaar



waar mogelijk moeten besparingen worden gerealiseerd op de werkingskosten (bv door
beter samen te werken), maar dit mag niet leiden tot een afbouw van de
dienstverlening. Open Vld stelt voor om 600.000 euro te besparen op de werkingskosten
afbouw van de dienstverlening aan de burger. Open Vld somt immers niet op welke voor
-essentiële take



Groen is ook bezorgd als het bij diezelfde partij leest dat er moet bespaard worden op
personeel en bij het pleidooi van de Nblijven heel onduidelijk in welke diensten en op welke functies ze willen snoeien. Welke
diensten willen ze afbouwen? Waar moet er personeel verdwijnen? Groen zal zich steeds
verzetten tegen een blinde afbouw van het personeel of besparingen bij het personeel
die leiden tot een afbouw van de dienstverlening. Dit gaat overigens vaak gepaard met
het uitbesteden van taken aan de privé (wat dan weer leidt tot een verhoging van andere
budgetten)



met Groen worden er geen nutteloze prestigeprojecten meer gebouwd zoals de
ondergrondse parking in het centrum. Dus voor Groen is er zeker geen geld voor het
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sportpark Melsen. Dit is een grote aanslag op de mooie open ruimte naast de Makegemse
bossen en is daar niet op zijn plaats.


met Groen moeten eventuele aankopen van gronden en gebouwen steeds tegen
correcte prijzen gebeuren. Groen zal zich blijven verzetten tegen te dure aankopen zoals
bij de aankoop van (landbouw)gronden voor de realisatie van sportpark Molenkouter
(minstens 1 miljoen euro te veel betaald).



Groen wil een betere controle op (de kostprijs van) meerwerken die bij openbare werken
schering en inslag zijn.



er moeten keuzes gemaakt worden bij de toekomstige investeringen. Elke euro kan maar
eenmaal uitgegeven worden. Voor Groen gaat de absolute prioriteit bij de nieuwe
investeringen naar de hernieuwbouw van het woon en zorgcentrum in het Centrum en het
veiliger maken van onze wegen voor fietsers en voetgangers (aanleg fietspaden en
beveiligen van gevaarlijke oversteekplaatsen).
Verder moet er ook steeds financiële ruimte gemaakt worden (en dat hoeft niet altijd duur
te zijn) om verder te investeren in de vergroening van Merelbeke (meer natuur, bos,
speelweefsel, stedelijk groen op wandelafstand) én degelijke infrastructuur voor alle
jeugdbewegingen en dit naast de noodzakelijke investeringen die steeds moeten gebeuren
zoals wegenonderhoud, ICT, ed.
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