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InleIdIng 
KIES PARTIJ VOOR  
EEN LOmmEL OP mENSENmAAT

ScHUD zE wAKKER

We willen de lommelse politiek wakker schudden met revolutionaire ideeën. rond energie, gezondheids-
zorg, rusthuizen en veiligheid voor fietsers. niet de belangen van de multinationals en de politici, maar de 
belangen van de bevolking staan centraal in al die ideeën. terwijl nu achter gesloten deuren afspraken 
gemaakt worden tussen de stad en nyrstar, willen wij de te hoge energiefactuur van de lommelaar aan-
pakken. We willen de lommelse politiek wakker schudden door te zeggen dat niet de eigenaars van ploeg-
dries maar onze ouderen centraal moeten in onze rusthuizen. op vlak van gezondheidszorg moet de patiënt 
centraal staan, niet de winst.

dit zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dromen van de meer dan 600 lommelaren met wie in dialoog gingen 
in onze grote Bevraging. Wij trokken van deur tot deur in de verschillende delen van de stad. We vroegen wat 
anders kan en wat er beter moet in lommel. Want de democratie begint met luisteren naar de mensen. 

onze voorstellen komen dus van de lommelaren zelf. Uit onze bevraging bleek dat een grote meerderheid 
van de lommelaren wil dat betaalbaarheid hoog op de politieke agenda staat. energie, rusthuizen, gezond-
heidszorg, wonen en nog veel andere zaken worden voor steeds vaker onbetaalbaar. dit thema loopt als 
een rode draad door ons programma. met betaalbare energie schiet ons programma uit de startblokken.

Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met 
wie. Wij zijn bezig met onze stadsvisie. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons 
dna. terwijl we op lokaal vlak eisen dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid neemt om de toekomst 
van de inloopcentrum te verzekeren, zijn we op datzelfde moment over heel het land in actie voor onze 
pensioenen. de graaischandalen maakten dat we ook in lommel volledige transparantie vroegen over de 
inkomsten van politici en met een petitie de straat op gingen. en we zullen blijven ijveren en meer veiligheid 
voor fietsers. van onderuit, samen met zoveel mogelijk lommelaren. 

Wakker schudden is wat we al vaak gedaan hebben. op vlak van transparantie, veiligheid voor fietsers of 
milieu. Bijvoorbeeld rond het bedrijf tigro. Bewoners hadden stankhinder en gevaarlijke transporten door 
de wijk gesignaleerd. toen een vraag tot uitbreiding op de gemeenteraad kwam, merkten we dat het bedrijf 
op verschillende punten niet in regel was met de milieuwetgeving. We verspreidden een pamflet in de 
wijken en riepen op om te reageren als protest op een speciaal mailadres. dit heeft ertoe geleid dat tigro 
ingrijpende aanpassingen heeft moeten doorvoeren.

Bij de pvda noemen we dat: straat-raad-straat. met een luisterend oor pikken we problemen in lommel op 
(straat). die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). dat debat 
koppelen we dan opnieuw terug naar de mensen (straat). en ondertussen mobiliseren we mensen om niet 
af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen.

dit programma is geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak om de prioriteiten terug juist te 
stellen. om de stad niet laten draaien op maat van grootgraaiers en private zorgbedrijven, maar op maat 
van de werkende mensen, van de jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Het is het programma 
van iedereen die de lommelse politiek wil wakker schudden.
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1. STAD mET bETAALbARE ENERgIE

de limburgse investeringsmaatschappij lrm en de stad lommel investeren samen 90 miljoen euro in het 
grootste zonne-energiepark in de Benelux. Het Kristal solar park, het nieuwe zonnepark dat in lommel ge-
pland is, krijgt de komende 15 jaar een subsidie van 6 miljoen euro per jaar. de groene stroom wordt tegen 
een goedkope prijs (weinig distributie infrastructuur nodig) in eerste instantie aangeboden aan nyrstar en 
later aan de lokale bedrijven die zich vestigen op het kristalpark. als pvda lommel vinden we het positief 
dat er geïnvesteerd wordt in groene energie maar ook de inwoners van lommel moeten mee kunnen pro-
fiteren van dit zonne-energiepark. Wij pleiten voor een stedelijk energiebedrijf.

EEn. Het is geen utopie 
In münchen, Kopenhagen en andere steden leveren  stadsbedrijven  betaalbare groene energie aan een 
groot deel  van de bevolking. Hun gemeentelijke energiebedrijven produceren duurzame stroom én han-
teren betaalbare prijzen. en ook in vlaanderen is het mogelijk: ebem, een energiebedrijf dat volledig in 
handen is van de gemeente merksplas, investeert volop in hernieuwbare energie.

TwEE. Het is democratiscH 
Wij pleiten we voor een stedelijk energiebedrijf met een verkozen raad van bestuur die 2 maal per jaar 
verantwoording aflegt aan de bevolking op algemene en open bestuursvergaderingen. Burgers hebben 
spreekrecht en alle bestuursvergaderingen zijn openbaar.

DriE. Het is goedkoper 
gezinnen en kleine bedrijven die nu nog energie kopen bij grote multinationals als electrabel, luminus, 
nuon of essent, betalen al jaren veel te veel. de aandeelhouders van grote energiemultinationals eisen 
15% rendement. dat drijft de prijzen kunstmatig omhoog. omdat een stadsbedrijf genoeg heeft aan een 
bescheiden, eerlijke winstmarge, wordt energie een pak goedkoper voor de consument. ter vergelijking: 
de coöperatieve ecopower levert lokale groene stroom aan 660 euro/jaar voor een gemiddeld gezin. dat is 
100 tot 200 euro goedkoper dan commerciële leveranciers als electrabel of luminus. ecopower bewijst op 
kleine schaal wat een stad als lommel op grote schaal kan realiseren.

ViEr. Het is Handiger 
Wie op zoek wil naar een goedkope leverancier moet zich nu een weg banen in een wirwar aan tarieven, 
leveranciers en promopraatjes. Wil je écht het goedkoopste tarief, dan moet je elk jaar opnieuw van leve-
rancier veranderen. Bij een openbaar energiebedrijf hoef je niet voortdurend van leverancier te veranderen. 
je bent zeker van goedkope stroom, duurzaam geproduceerd bovendien.

Vijf. Het is onze energie 
met een overheidsbedrijf hou je energie in eigen handen. We blijven onafhankelijk van de grote energie-
multinationals. Bij een lommels energiebedrijf betaalt u een pak minder én ondersteunt u de lokale, on-
afhankelijke productie van groene stroom. dat we groene energie in eigen handen nemen is eigenlijk niet 
meer dan logisch. Wind en zon zijn van iedereen. Het is logisch dat wij allemaal daar ook de vruchten van 
kunnen plukken. 
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ZEs. Het is duurzamer 

Wij investeren via het stadsbedrijf zelf in duurzame, groene energieproductie. We hangen dus niet langer 
af van de goodwill van grote energieleveranciers. door zelf groene energie te produceren neem je de hef-
bomen in handen om van lommel een klimaatneutrale stad te maken. als we het van privé-ontwikkelaars 
moeten laten afhangen, kunnen we immers nog lang wachten. op dit moment kunnen we de uitdaging 
aangaan. de mobiele zonnepanelen die gepland zijn op het industrieterrein Kristalpark III in eigen beheer 
nemen in plaats van over te laten aan de lrm.

ZEVEn. Het is beter voor de stadskas 
nu is de stad voor haar elektriciteit nog altijd klant bij een grote energieleverancier. door zelf energie te 
produceren, hoeft de stad geen energie meer te kopen bij grote multinationals. dat spaart flink wat geld uit.
acht. Het is durven! electrabel & co zijn veel te duur. elektriciteit werd op vijf jaar 44% duurder. We mogen 
niet bij de pakken blijven zitten. laat ons opnieuw als samenleving de hefbomen van onze toekomst in 
handen nemen. een actieve rol van de stad – onze stad! - is daarbij broodnodig. verwarming en verlichting 
zijn veel te belangrijk om over te laten aan de vrije markt. Het is tenslotte ónze energie.

AchT. Het is durven! 
electrabel & co zijn veel te duur. elektriciteit werd op vijf jaar 44% duurder. We mogen niet bij de pakken 
blijven zitten. laat ons opnieuw als samenleving de hefbomen van onze toekomst in handen nemen. een 
actieve rol van de stad – onze stad! - is daarbij broodnodig. verwarming en verlichting zijn veel te belangrijk 
om over te laten aan de vrije markt. Het is tenslotte ónze energie.

VISIE

door de verschillende dragers van energie, de energienetten zelf en de energiebesparing in één publiek 
bedrijf samen te bundelen, openen we de weg naar een efficiënt groen energiebeleid. Want integratie is 
de sleutel om de soms grillige productie van groene energie te kunnen stroomlijnen, dat leren de groene 
steden in duitsland en denemarken ons. een andere sleutel is de inspraak van de bevolking, die eindelijk 
zeggenschap krijgt over haar eigen energie. 

We richten een lommels gemeentelijk energiebedrijf op. een publiek energiebedrijf van ons allemaal met 
twee doelen voor ogen: een goede dienstverlening met betaalbare en de productie van 100 procent her-
nieuwbare energie. Zo kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen die de energiesector vandaag 
zo verlamt en volop gaan voor duurzame energie. Kopenhagen, stuttgart en münchen doen het ons al 
voor. Hun stadsenergiebedrijven produceren duurzame stroom aan betaalbare prijzen. en ook bij ons is dat 
mogelijk: ebem, een energiebedrijf dat volledig in handen is van de gemeente merksplas, investeert volop 
in hernieuwbare energie.
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2. EEN gEzONDE STAD

op dit moment hebben velen niet voldoende toegang tot gezondheidszorg. vandaag stellen in België 
900.000 mensen een bezoek aan de huisarts uit omwille van financiële redenen. maar het probleem gaat 
verder dan dat. In lommel hebben de meeste huisartsen een patiëntenstop ingevoerd. ook in de geeste-
lijke gezondheidszorg hebben we te maken met lange wachttijden. om dit op het lossen moet het tekort 
aan personeel en geld bij dagg lommel weggewerkt worden.

wAT wE wILLEN

EEn. zonder geld naar de Huisarts, voor elke lommelaar 

je doktersbezoek uitstellen wegens geldgebrek? maanden moeten wachten terwijl je psychologische hulp 
nodig hebt. dit kan niet. Wij eisen meer wijkgezondheidscentra, zoals die van geneeskunde voor het volk. 
dit zijn centra waar je gratis naar de huisarts, psycholoog, kinesist, diëtist en verpleegkundige kan. Want 
iedereen heeft recht op zorg.

TwEE. Werk de onderfinanciering van dagg lommel Weg 
de wachttijd voor betaalbare psychologische en psychiatrische hulp bij dagg lommel is vaak meer dan 3 
maanden. een spreekuur bij private psychologen kost 30 tot 70 euro per uur. Het tekort aan personeel en 
geld moet aangepakt worden. 

DriE. We zoeken naar manieren om de drempel naar de 
psycHoloog verder te verlagen 

In stedelijke werkingen zoals het oCmW, maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psycho-
logen die ook preventief kunnen werken. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoor-
beeld door ervaringsdeskundigen en brugfiguren in te zetten. om het taboe te doorbreken en het aanbod 
bekend te maken willen we een sensibiliseringscampagne op stadsniveau over mentale gezondheid.

VISIE

Het netwerk tegen armoede liet een enquête uitvoeren bij armoedeorganisaties. daaruit komt naar voren 
dat deze armoedeorganisaties wijkgezondheidscentra als een van de prioriteiten zien voor een stadsbe-
stuur om de ongelijkheid tussen rijk en arm in de zorg weg te werken.

Het model van de wijkgezondheidscentra – dat zijn multidisciplinaire medische huizen waar patiënten niet 
moeten betalen voor de huisarts – wint aan populariteit. de liberale minister maggie de Block kreeg een 
storm van protest over zich toen ze de opening van nieuwe centra liet opschorten. onder die druk moest ze 
haar maatregel weer intrekken.

In gent bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de stad. een op de vijf gentenaars 
wordt er verzorgd. ook in lommel moet het aanbod uitgebreid worden. die nieuwe wijkgezondheidscentra 
zijn ook nodig om het dreigende huisartsentekort in de stad op te vangen. de meeste huisartsen in lommel 
hebben een patiëntenstop ingevoerd.
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3. EEN STAD DIE zORgT VOOR 
OUDEREN

de heersende liberale visie op gezondheidszorg moedigt meer privatisering en commercialisering van 
 essentiële diensten aan. daardoor neemt de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze diensten af. verzelf-
standiging van openbare diensten is de nieuwe trend, om besparingen te kunnen doorvoeren en nog meer 
mensen met zorgbehoeften aan hun lot over te laten.

EEn. verblijfprijs per maand Woonzorgcentra nooit 
Hoger dan pensioen 

de gezondheidszorg wordt door privatisering en commercialisering meer en meer een koopwaar i.p.v. een 
basisrecht, wat de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid nog versterkt. Bijvoorbeeld de dure 
ligdagprijzen in de rusthuizen van lommel (1.600 euro per maand) zorgen ervoor dat voor velen de toegang 
bemoeilijkt wordt, aangezien het gemiddelde pensioen rond de 1.200 euro per maand ligt. 

TwEE. extra personeel in de ocmW Woonzorgcentra voor 
kWaliteitsvolle zorg

Het personeel in de rusthuizen is ook onderbemand. “We zijn met te weinig personeel. tegelijk krijgen 
we meer bewoners binnen met zwaardere zorgbehoeften dan vroeger”, getuigt een verpleegkundige van 
oCmW-rusthuis Hoevezavel. 

DriE. de stad beHoudt sociale diensten voor bejaarden 
en gaat niet langer mee in outsourcing en privatisering. In 2017 heeft de vlaamse regering een nieuw 
verzelfstandigingsdossier goedgekeurd. In het kader van de afschaffing van het oCmW zullen in lommel 
woonzorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel, de assistentiewoningen Kopshoeven, Kapittelhof en molse-
kiezel, dienstencentrum ’t trefpunt en dagopvangcentrum de mantel onder de koepel Zorggroep door het 
leven gaan. Wij eisen dat deze privatisering wordt stopgezet.

ViEr. meer serviceflats en Woonzorgcentra 
om de wachtlijsten weg te werken zodat ouderen in hun eigen stad kunnen blijven wonen. een toenemend 
aantal bejaarden van lommel dienen noodgedwongen opgenomen worden in woonzorgcentra buiten 
lommel als gevolg van de lange wachtlijst.

VISIE

de levensverwachting van iemand uit de lagere sociale klassen is drie tot vijf jaar lager dan de levensver-
wachting van iemand uit de hogere klasse. de verwachting in goede gezondheid te blijven ligt voor een 
arbeider of werkloze zelfs achttien à vijfentwintig jaar lager dan voor een hoog opgeleide met een goede 
baan. Werksituatie, huisvesting, opleiding en inkomen bepalen dus veel als het op gezondheid aankomt.
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4. EEN mObIELE STAD

de komende jaren zal de mobiliteit een uitdaging worden voor de steden. Het verkeer wordt steeds drukker, 
dat betekent meer files, meer fijn stof en meer Co2 uitstoot. We willen onze stad in de toekomst nog leef-
baar houden en ons toch nog vlot kunnen verplaatsen.

wAT wE wILLEN

EEn. een stad met veel ruimte voor fietsers en 
voetgangers 

de fiets laten we uitgroeien tot een gezond en veilig alternatief voor de auto. In lommel is nog werk aan de 
winkel. de stadslaan is onveilig voor fietsers, van deze stadslaan maakt een groot deel van de schoolgaande 
jeugd gebruik om naar de scholen te fietsen (campus mercurius, college, gemeentelijke basisschool). 
•	 de schoolgaande jeugd moet op een veilige manier naar school kunnen fietsen. daarom is er nood aan 

fiets- en voetgangersdoorsteken door parken en woonblokken.
•	 een schoolbuurt moet autovrij worden met parkeerplaatsen op wandelafstand van de school
•	 overleg met de burger rond mobiliteit en met de resultaten hiervan aan de slag gaan. In februari 2017 

werden er in lommel avonden met de burgers georganiseerd om te brainstormen over hoe de mobiliteit 
in lommel verbeterd kan worden. tot op heden zijn de resultaten van deze denkoefening met de burger 
nog niet bekend gemaakt.

•	 Heraanleg van de stadslaan met voornamelijk aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

TwEE. een stad die inzet op openbaar vervoer 
de besparingen op het openbaar vervoer maken dat burgers zonder auto voor verplaatsingsproblemen 
gesteld worden en dat het openbaar vervoer voor veel gebruikers geen werkbaar alternatief meer is. ook 
lommel kampt met dit probleem. Zo is er de belbus die beperkt rijdt en het sluiten van loketten aan het 
station, wat de dienstverlening niet ten goede komt.
•	 de gemeente moet het openbaar vervoer ondersteunen. de gemeente moet druk uitoefenen op de lijn 

om de uurregeling uit te breiden. vóór 9.30u is er geen enkele bus richting geel. voor veel mensen is het 
moeilijk om met het openbaar vervoer het station te bereiken. ook de belbus begint pas te rijden vanaf 
9.30u, zodat mensen daarmee ook niet vóór 9.30u aan station kunnen geraken. 

•	 van het station tot in het centrum of van de wijken van lommel naar het centrum zijn er buiten de belbus 
geen mogelijkheden om het openbaar vervoer te nemen.

•	 verschillende vormen van vervoer zou men goed op elkaar moeten afstemmen en regelmatig hierover 
communiceren vb. via info lommel.

•	 metingen op fijn stof op verschillende locaties om de problematiek te onderzoeken en het toenemend 
verkeer met de auto in beeld te brengen met de impact hiervan op de stijging van fijn stof. transparante 
communicatie naar de burgers over deze problematiek.

VISIE

de komende jaren zal de mobiliteit een uitdaging worden voor alle steden. We willen onze stad in de toe-
komst nog leefbaar houden en ons toch nog vlot kunnen verplaatsen, met de auto maar ook met de fiets 
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en het openbaar vervoer.

de fiets is ecologisch gezien het beste vervoermiddel. maar fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Het is 
dus belangrijk zo veilig mogelijk te kunnen fietsen. Het aantal fietsslachtoffers daalt maar niet. Waar nodig 
moeten de fietspaden hersteld of heraangelegd worden. ook moeten de gevaarlijkste punten in kaart ge-
bracht worden om aangepakt te kunnen worden. meer dan ooit is er nood aan het stop-principe. dat is een 
mobiliteitsbeleid gebaseerd op de voorrangsregels: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer 
en ten slotte privéwagens. een schoolbuurt moet autovrij gemaakt worden met parking op wandelafstand. 
Zo kunnen kinderen en ouders te voet en op de fiets veilig vertrekken of aankomen.

Besparingen zetten het openbaar vervoer onder druk zowel de nmBs als de lijn. Het aantal reizigers bij de 
nmBs en de lijn groeit. maar besparingen brengen het openbaar vervoer in het gedrang. de dienstverle-
ning gaat erop achteruit. dit moet teruggedraaid worden.

Het toenemend autoverkeer zorgt voor lawaai en fijn stof. volgens het milieurapport vlaanderen wordt 8% 
van alle ziektes veroorzaakt door milieuvervuiling. grootste boosdoener: fijn stof. dat fijn stof is verantwoor-
delijk voor driekwart van het totaal aantal milieu gerelateerde ziektes. Ben je altijd blootgesteld aan de hui-
dige niveaus van vervuiling, dan verlies je als inwoner gemiddeld één gezond levensjaar. op verschillende 
plekken in vlaanderen blijft de uitstoot niet onder de europese normen. vlaanderen stikt in het fijn stof.
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5. EEN STAD zONDER ARmOEDE

In lommel leeft één op acht mensen in armoede en groeit één op zeven kinderen op in kansarmoede. de 
voorbije jaren zijn deze cijfers steeds gestegen. Het inloopcentrum Compagnie & Co  biedt aan iedereen en 
dus ook aan mensen in armoede een plaats voor ontmoeting en ontspanning. daarnaast kan men er kleren 
wassen, een douche nemen of een hapje eten aan een betaalbare prijs. de toekomst van dit inloopcentrum 
is momenteel in gevaar, omdat het vanaf 1 januari 2019 niet meer ondersteund wordt door het CaW. ook in 
het kader van verzelfstandiging ondersteunt de stad lommel het traject om voor dit inloophuis een vlaamse 
erkenning te krijgen als zelfstandige vereniging (vZW) waar armen het woord nemen.

wAT wE wILLEN 

EEn. de toekomst van Het inloopcentrum, Waar mensen in 
armoede terecHt kunnen, dient verzekerd te Worden 

•	 Het inloopcentrum Compagnie & Co wordt vanaf 1 januari 2019 niet meer ondersteund door CaW. In het 
kader van verzelfstandiging ondersteunt het CaW en het oCmW van lommel in samenspraak met de vrij-
willigers het traject om voor dit inloophuis een vlaamse erkenning te krijgen als zelfstandige vereniging 
(vZW) waar armen het woord nemen. de vZW moet dan zelf subsidies en sponsoring gaan zoeken, en 
dus een weg bewandelen die een onzekere toekomst biedt. 

•	 de pvda stelt een structurele financiering voor door de stad lommel zelf. 
•	 armoedebestrijding is een kerntaak van de stad. Inschakelen van liefdadigheid en afschuiven van ver-

antwoordelijkheid naar hogere instanties is hier misplaatst. 

TwEE. een levendig buurtHuis in elke buurt
•	 Het buurthuis helpt bij administratieve problemen via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie 

of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen 
en om andere problemen op te lossen.

•	 In het buurthuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij 
energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding en laagdrempelige medische hulp door 
verpleegkundigen.

•	 met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de buurt in om mensen te bereiken die de weg naar het 
buurthuis niet vinden.

•	 met buurtwerkers bouwen onze buurthuizen aan een sterke, warme en solidaire buurt. Ze organi-
seren ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de buurt elkaar beter leren ken-
nen.

DriE. Het ocmW draagt de eindverantWoordelijkHeid
•	 We herbevestigen de eindverantwoordelijkheid van het oCmW in het garanderen van een menswaardig 

bestaan voor iedereen die op het grondgebied verblijft. Het oCmW moet – ook in de nieuwe vorm – de 
regie opnemen in het lokaal sociaal beleid en moet het middenveld daarbij als partner betrekken.

•	 Iedereen met een hulpvraag moet bij het oCmW terechtkunnen voor hulp en begeleiding. Uitgangspunt 
daarbij is dat ieders sociale grondrechten gegarandeerd worden.

•	 daarbij is een rechtenverkenning van belang: voor iedereen nagaan op welke rechten en sociale tege-
moetkomingen hij of zij recht heeft.
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•	 Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor iedereen met een (gezins)inkomen beneden de europese 
armoedegrens.

•	 de stad streeft ernaar het leefloon op te trekken tot boven de europese armoedegrens via een aanvul-
lende financiële steun.

ViEr. de drie b’s in de dienstverlening: bereikbaar - 
begrijpelijk - beHulpzaam

•	 We voeren voor de stedelijke dienstverlening het 3-B’s-principe in: ze moet bereikbaar, begrijpelijk en 
behulpzaam zijn. Zo worden de drempels weggewerkt.

•	 We maken de dienstverlening bereikbaar qua afstand. maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor 
een afspraak, we werken dus niet alleen met digitale afspraken.

•	 We maken de dienstverlening begrijpelijk: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale dool-
hoven, maar hulp op maat, aangepast aan ieders behoefte. met een tolk als dat nodig is.

•	 We maken de dienstverlening behulpzaam: ambtenaren en loketbedienden vertrekken niet vanuit regel-
geving maar vanuit de hulpvraag, vanuit hoe ze kunnen helpen. ook dat is maatwerk.

•	 Waar maatschappelijke begeleiding nodig is, moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de 
hulpverlener en moet de continuïteit gegarandeerd worden.

Vijf. automatiscHe recHtentoekenning
•	 We organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch toegekend worden. dat kan relatief 

gemakkelijk online.
•	 We passen het ‘only-once-principe’ toe: als je een papier eenmaal binnenbrengt, moet het ook gebruikt 

kunnen worden voor andere aanvragen. dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de 
administratie.

ZEs. vast Werk, ook voor mensen in een kWetsbare positie
•	 We willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden, 

mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond…
•	 ‘artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de werk-

loze. We werken hiervoor samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise bieden.
•	 We zorgen ervoor dat het oCmW investeert in goede en nabije arbeidsbegeleiding. Werk blijft de belang-

rijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken.
•	 We organiseren het zo dat de stad zelf een representatief aantal werkplaatsen voorziet voor mensen met 

een beperking.

ZEVEn. Het recHt op Wonen garanderen voor allen
•	 We zorgen voor woonbegeleiders in onze buurthuizen. Zij helpen het recht op degelijke huisvesting te 

vrijwaren. er is evenveel woonbegeleiding nodig als gezins- en bejaardenhulp.
•	 verhuurders stimuleren we de maatschappelijke dienstverlening te informeren van zodra een huurder 

twee maanden huurachterstand heeft. Uithuiszetting kan alleen als er toegang tot een andere woning is.

VISIE

•	 een te laag inkomen zorgt voor allerlei problemen. Wie een woning van slechtere kwaliteit moet huren 
en slecht woont, wordt sneller ziek. gezinnen met een te kleine woonruimte hebben meer stress. en 
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dat kinderen niet rustig kunnen studeren, leidt tot meer schooluitval. mensen in armoede hebben meer 
kans op chronische ziektes zoals suikerziekte of hartziektes. arm zijn maakt ziek en ziek zijn maakt arm. 

•	 In de late middeleeuwen drukten de hoogste standen de sociale problemen in de stad uit in morele ter-
men: de slachtoffers kregen de ‘schuld’ voor hun problemen. adel en de clerus lieten de mensen geloven 
dat iedereen verantwoordelijk was voor het eigen geluk of ongeluk en dat armoede zondig was, het ge-
volg van luiheid of van een onaangepaste levensstijl. die moraliserende aanpak duikt vandaag weer op. 
‘eigen schuld, dikke bult’, horen we steeds vaker. Wie het hoofd niet boven water kan houden, zou dat 
aan zichzelf te wijten hebben. Het gaat over de eigen verantwoordelijkheid van de armen, hoor je dan. 

•	 een dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt. een baan die werkzekerheid biedt en een loon waar je 
mee rondkomt. toegang tot een betaalbare gezondheidszorg en tot een onderwijs met kleinere klassen. 
dat zijn allemaal essentiële elementen om mensen een toekomst te bieden. daar zijn structurele maat-
regelen voor nodig. natuurlijk, dat is een verantwoordelijkheid van de vlaamse en de federale regering. 
maar ook de stad heeft handvatten in de strijd tegen armoede. Haar sterkte is dat ze dichter bij de men-
sen staat. of zou kunnen staan. Wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing: het zijn essentiële 
mensenrechten. elk van die rechten vind je afzonderlijk terug in dit stadsprogramma. maar specifiek voor 
mensen in een moeilijke sociale situatie is er veel mogelijk. Zoals onze voorstellen hierboven aantonen.

stadsprogramma LommeL 2018 19



20 stadsprogramma LommeL 2018

kinderopvang
INVESTEER IN ONZE

Schud ze 
wakker

lommel.pvda.be



INVESTEER IN ONZE 6. EEN KINDVRIENDELIJKE STAD

Kinderen hebben recht op de stad. niet later, als volwassenen, maar nu. een stad waar de overheid kinder-
opvang van kwaliteit zelf organiseert. een stad waar kinderen zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken 
van de publieke ruimte en infrastructuur. een stad met een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod. In een 
kindvriendelijke stad is er constant dialoog tussen beleidsmakers, het middenveld en de kinderen zelf en 
zorgt kinderparticipatie voor een voortdurende stroom van signalen, ideeën en meningen.

wAT wE wILLEN

EEn. We Willen alle gezinnen toegang geven tot een 
publieke betaalbare kinderopvang 

een stedelijke kinderopvang doe gehuisvest is in een ruime, kindvriendelijke infrastructuur. een kinderop-
vang die kwaliteitsvol is, voor alle gebruikers goed bereikbaar en die zo breed mogelijk samenwerkt met 
sociale, culturele en sportverenigingen.
•	 een vernieuwde, ruime, gunstig gelegen infrastructuur moet de kinderen optimale kansen bieden om 

zich te ontspannen en te vermaken. de huidige locatie kent te veel beperkingen.
•	 een duidelijke en transparante communicatie over praktische aspecten in verband met de opvang (reser-

vering, kosten, uurregeling…) en het stedelijk beleid inzake kinderopvang.
•	 grote betrokkenheid van de ouders en de stedelijke verantwoordelijken in participatieorganen zoals 

een oudercomité, een stedelijke adviesraad Kinderopvang… zodoende worden de werking en het beleid 
ondersteund en worden nieuwe impulsen gegeven.

•	 laagdrempelig contactpunt. een kinderopvangloket (gevestigd in het Huis van de stad) om zo snel en 
efficiënt mogelijk in te kunnen spelen op de reële lokale behoeftes.

•	 Brede samenwerking met sportclubs, sociale organisaties (huiswerkbegeleiding), culturele ver enigingen 
(kunstonderwijs, toneelclubs…), de bibliotheek, welzijnsnoden (orthodontist, logopedist, fysio-
therapeut…).

•	 optimaal gebruik van lommelse infrastructuur (schoolsporthallen, zwembad, soeverein…) door kinderen 
die in de opvang verblijven.

•	 vermarkting van de sector tegengaan. er moet over worden gewaakt dat niet enkel de particuliere, zelf-
standige initiatieven kunnen uitbreiden. grote spelers kopen plaatsen en/of erkenningen op. 

TwEE. vrije tijd en de publieke ruimte
•	 de stad voorziet voldoende speelruimte in alle wijken.
•	 richt straten in met ‘spelaanleiding’.
•	 We zorgen voor een breed, laagdrempelig speelaanbod voor de kinderen op de pleinen in heel de stad: 

gratis en zonder inschrijvingen.

DriE. informatie en inspraak voor kinderen
•	 We maken werk van laagdrempelige communicatie naar kinderen via diverse kanalen.
•	 We bieden verschillende mogelijkheden aan om kinderen hun mening te laten geven. Bijvoorbeeld via 

kinderenquêtes aan de schoolpoort.
•	 We investeren in de kinder- en jeugdorganisaties. Zij bieden kinderen en jongeren een tweede thuis, 

een veilige omgeving om zichzelf te zijn, om problemen te bespreken en nieuwe dingen te ontdekken.
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•	 voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk en de kinderopvang, voorzien we regelmatige bijscho-
ling, vorming en omkadering.

•	 lommel moet zich inzetten om het label ‘Kindvriendelijke stad’ te behalen.

VISIE

Kinderen tussen nul en zes jaar halen veel profijt uit een stimulerend aanbod van kinderopvang, pedago-
gische ondersteuning en kleuteronderwijs, zowel qua cognitieve ontwikkeling als op sociaal en gezond-
heidsvlak. als ze in hun prille levensjaren verstoken blijven van kwaliteitsvolle diensten, presteren zelfs de 
knapste kinderen uit kansarme milieus beneden de middenmoot.

natuurlijk vinden kinderen en jongeren het belangrijk om mee na te denken over de stad waarin ze wonen, 
maar slechts één op de zeven kinderen en jongeren gelooft dat er ook effectief naar hen geluisterd wordt. 
neem kinderen ernstig in hun ideeën en bedenkingen. Burgerschap kan alleen vanuit wederzijds ver-
trouwen en respect. de stad moet kinderen en jongeren verschillende mogelijkheden aanbieden om te par-
ticiperen aan het beleid. dat kan bijvoorbeeld met eenvoudige bevragingen. In het najaar van 2017 bevroeg 
redFox, de jongerenorganisatie van de pvda, wel 7500 antwerpse jongeren aan tachtig schoolpoorten met 
een bakfiets, doorschijnende kokers en pingpongballetjes. de leerlingen waren super enthousiast om hun 
mening te geven over allerlei thema’s: van armoede, over mobiliteit tot racisme. dat kan ook bij kinderen 
in lommel.

participatie vraagt informatie en empowerment. Blijf investeren in de kinder- en jeugdorganisaties, zowel 
de vrijwillige als de professionele. Ze bieden kinderen en jongeren een tweede thuis, een veilige omgeving 
om zichzelf te zijn, om problemen te bespreken en om nieuwe dingen te ontdekken. voor informatie en 
participatie vinden kinderen en jongeren de jeugdwerkers belangrijke tussenpersonen.

We voorzien regelmatige bijscholing, vorming en omkadering voor alle betrokkenen bij het jeugdwerk en 
de kinderopvang. veel organisaties geven aan dat daar grote nood aan is. vrijwilligers en professionals 
worden almaar meer geconfronteerd met psychologische problemen, kansarmoede, racisme… en weten 
niet altijd goed hoe daarmee om te gaan.

tot slot willen wij dat lommel het UnICeF-label ‘Kindvriendelijke stad’ behaalt. dat label wordt verleend aan 
steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind.
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7. EEN STAD zONDER gRAAIERS

de stad is een publiek gegeven, gefinancierd met publieke middelen. die middelen zijn kostbaar, er moet 
goed mee omgesprongen worden. Zelfbedieners, zakkenvullers en speculanten horen niet thuis in stede-
lijke besturen. We maken het stadsbestuur weer transparant en helder, we richten een Bureau voor trans-
parantie en goed Bestuur op. We communiceren alle beslissingen volgens het openbaarheidsprincipe en 
we maken het inkomen en vermogen van alle stedelijke bestuurders bekend. Kortom: we vervangen de 
graaipolitiek door een politiek die vertrekt vanuit een engagement voor de samenleving en voor de pu-
blieke zaak in de stad.

wAT wE wILLEN

EEn. een bureau voor transparantie en goed bestuur

•	 We richten een Bureau voor transparantie en goed Bestuur op. dat bureau controleert het beheer van 
publieke fondsen van de stad, pakt de corruptie aan en sluit belangenconflicten uit.

•	 Het bureau controleert ook of externe firma’s die een contract hebben met de stad niet met sociale dum-
ping werken en of ze filialen hebben in belastingparadijzen. dat wordt voortaan onmogelijk.

•	 elke ambtenaar en stadsbewoner kan via een ‘ethische brievenbus’ een klacht over misbruik of corruptie 
indienen. de klokkenluiders krijgen bescherming.

TwEE. transparantie via Het openbaarHeidsprincipe

•	 We voeren het offentlighetsprincip of openbaarheidsprincipe in zoals dat in Zweden bestaat. daar is het 
wettelijk verplicht alle beslissingen, wetgevingsprocessen en officiële communicatie openbaar te maken.

•	 via dat openbaarheidsprincipe maken we ook het vermogen en de verloning van politici openbaar, net 
zoals in Zweden.

DriE. nieuWe stadsregionale bedrijven, of 
burgerbedrijven 3.0

•	 We vervangen de ingewikkelde intercommunale structuren door stadsregionale nutsbedrijven op maat 
van de stad en de mensen.

•	 We organiseren intergemeentelijke samenwerkingen die publiek, transparant en democratisch zijn, en 
die streng gecontroleerd worden. We investeren ook in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.

•	 We organiseren de nieuwe stadsregionale bedrijven transparant en democratisch, als burgerbedrijven 
3.0. Ze zijn van en voor de bevolking en staan onder rechtstreekse democratische controle. met verko-
zen raden van bestuur, met vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en van het middenveld en 
met rechtstreeks verkozen burgers.

ViEr. verHoging van de belasting op zandWinning

•	 We verhogen de belasting op zandwinning van 0,55 naar 1 euro per ton.
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VISIE

een bureau voor transparantie en goed bestuur

over heel België is een zorgwekkende cultuur ontstaan van verwevenheid tussen vastgoedbaronnen, fi-
nanciële holdings, speculanten en partijpolitieke kingmakers. een cultuur die stedelijke ruimte en publieke 
diensten verpatst, een cultuur die het zonlicht niet kan verdragen.

links moet zich buiten die verwevenheid houden. en er ook iets aan doen. dat is al meer dan anderhalf jaar 
de essentie van de voorstellen van de pvda, sinds de publicatie van het boek graailand.

transparantie komt niet vanzelf. daarom richten we een Bureau voor transparantie en goed Bestuur op, 
naar het voorbeeld van Barcelona. Het Barcelonese oficina para la transparencia y las Buenas prácticas telt 
56 personeelsleden die ervoor zorgen dat het beheer van publieke fondsen volledig wettelijk gebeurt. een 
‘ethische brievenbus’, buzón ético in het spaans, staat ter beschikking van ambtenaren en inwoners die 
misbruik en corruptie willen aanklagen. Het bureau licht de contracten van de stad door om te kijken of er 
onregelmatigheden zijn, om te controleren of er niet met sociale dumping gewerkt wordt en om te zien of 
er geen contracten zijn afgesloten met firma’s die filialen hebben in belastingparadijzen.

Wij willen een bureau dat het beheer van publieke fondsen van de stad controleert, dat corruptie hard 
aanpakt en belangenconflicten uitsluit, dat de klokkenluiders beschermt en waar de stadsambtenaren en 
burgers terechtkunnen voor klachten. Want transparantie heeft controle nodig.

Waarom is dat belangrijk? omdat de stad een publiek gegeven is. omdat de stad met publieke middelen 
gefinancierd wordt. omdat de stad de plaats is waar mensen samen leven, wonen, werken, zich bewegen 
en ontspannen, en de behoeften van de mensen bijgevolg centraal moeten staan. en dat is iets helemaal 
anders dan de belangen van vastgoedbaronnen, financiële holdings en speculanten.

transparantie via Het offentligHetsprincip
We zijn voor verplichte bekendmaking van alle inkomsten van politici. verplichte bekendmaking, dat is iets 
anders dan een bruine enveloppe voor een paar mensen. verplichte bekendmaking, dat is zoals het in 
Zweden gebeurt. daar verplicht de wet alle beslissingen, officiële communicatie en wetgevingsprocessen 
openbaar te maken. Het vermogen en de verloning van politici zijn er openbaar. de Zweden zijn trots op 
hun offentlighetsprincip, hun openbaarheidsprincipe. Ze hebben er terecht aan vastgehouden, ook bij hun 
toetreding tot de europese Unie. dat willen wij ook zo in lommel.

nieuWe stadsregionale bedrijven, of burgerbedrijven 
3.0

laten we dat soort nv’s en schimmige beleggingsvennootschappen maar opdoeken en het debat starten 
over nieuwe burgerbedrijven. Burgerbedrijven 3.0, aangepast aan deze eenentwintigste eeuw. stadsregio-
nale bedrijven en intergemeentelijke samenwerkingen die publiek, transparant en democratisch zijn, en die 
streng gecontroleerd worden. We investeren ook in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.

In plaats van te privatiseren, stellen we voor om de ingewikkelde intercommunale structuren te vervangen 
door stadsregionale nutsbedrijven op maat van de stad en de mensen. Wij willen weer een volwaardige 
publieke dienstverlening: voor betaalbare huisvesting, afvalophaling, kinderopvang, onderwijs, watervoor-
ziening en de productie en levering van 100 procent groene, betaalbare stroom. daarom moeten we het 
vermarkten van de zorg en de energie en het verrommelen van onze democratie stoppen. Focus op wat 
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echt belangrijk is! Wat voor de hele samenleving van cruciaal belang is, moet je niet verpatsen aan de vrije 
markt.

In onze visie moeten nieuwe stadsregionale bedrijven transparant en democratisch werken, als burger-
bedrijven 3.0 van en voor de bevolking, onder rechtstreekse democratische controle. met een raad van 
bestuur die niet alleen is samengesteld uit beroepspolitici, gepensioneerde kabinetschefs en geroutineerde 
dealmakers van de machtspartijen. Wij pleiten voor verkozen raden van bestuur, met gemeenteraadsleden, 
met vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en van het middenveld en met rechtstreeks verkozen 
burgers. Zodat alle engagement in de samenleving kan renderen voor die stadsregionale bedrijven: be-
trokken burgers, specialisten in ethisch beleggen, dossiervreters uit het middenveld, mensen met een 
passie voor de stad en voor de publieke dienstverlening.
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Geen nieuwe 
projecten zonder

8. DEmOcRATIScHE STAD

de toekomst van onze stad is niet alleen een zaak van het stadsbestuur maar van ons allemaal. Hoe meer 
bewoners betrokken worden bij het beleid  van  onze stad, hoe groter de collectieve kennis, ervaring, 
 capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. en ze zijn essentieel, want 
iedereen moet meetellen. mensen uit alle lagen van de bevolking, ook wie in de samenleving doorgaans 
onzichtbaar blijft, moet opgezocht, geïnformeerd en betrokken worden.

wAT wE wILLEN

EEn. maak informatie over Het reilen en zeilen van de 
stad voor iedereen toegankelijk

•	 Inspraak en participatie beginnen met informatie. de toegang tot informatie over het reilen en zeilen van 
de stad moet voor alle inwoners gegarandeerd worden.

•	 open source online platformen van de stad kunnen alle info groeperen. deze platformen moeten in 
handen van de gemeenschap zijn en blijven.

•	 We voorzien gratis wifi in de hele stad. er moeten openbare plaatsen zijn waar je gratis en onbeperkt 
online kan gaan.

•	 “Wij willen ook een rechtstreekse uitzending van de gemeenteraad op internet.
•	 Contracten tussen de stad en privébedrijven moeten openbaar raadpleegbaar zijn.
•	 Het verslag van de gemeenteraad moet integraal in de ‘Info lommel’ gepubliceerd worden.”

TwEE. geen nieuWe projecten zonder ecHte inspraak
•	 Inspraak en participatie kunnen niet zonder informatie en interactie. Interactie vraagt openheid en flexi-

biliteit van het beleid en van de administratie.
•	 met de technologische middelen van vandaag kan de stad via online platformen gemakkelijk en objectief 

allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.
•	 de stad heeft openbare ontmoetingsruimtes nodig, gericht op informatie, uitwisseling, inspraak en parti-

cipatie. dat kunnen vaste ontmoetingsruimtes zijn of pop-ups in functie van bepaalde projecten.

DriE. een sterk middenveld
•	 Wij willen een stad op mensenmaat. die bouwen we op van onderuit, met alle inwoners, doordat mensen 

zich inzetten, samenwerken, participeren en actievoeren als het moet.
•	 de stedelijke overheid moet het middenveld ondersteunen. een sterk ontwikkeld middenveld doet de 

democratie opleven.

ViEr. maak van de gemeenteraad een democratiscH 
debatorgaan

•	 de gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen moeten er echt voorliggen. alle proble-
men en uitdagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen.

•	 Contracten tussen stad en privébedrijven zijn openbaar te raadplegen. In autonome gemeentebedrijven 
horen personeel en inwoners vertegenwoordigd te zijn.
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Vijf. bindende referenda voor directe democratie

de pvda ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als duizend lommelaren erom vragen. 
de initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.

VISIE

maak informatie voor iedereen toegankelijk

Wij willen volledige openbaarheid. alleen welbepaalde dossiers specifieke en concrete bedreiging van de 
openbare veiligheid, en individuele personeelsdossiers kunnen daar buiten vallen. door de trend naar meer 
autonomie en privatisering van stadsdiensten, gaat de openbaarheid achteruit. Het kan niet dat contracten 
tussen de stad en privébedrijven zogezegd om concurrentiële redenen de openbaarheid beperken. Infor-
matie achterhouden fnuikt het democratische debat.

voor alle inwoners moet er de garantie zijn dat ze toegang hebben tot de info over het reilen en zeilen van 
de stad. open source online platformen – waar iedereen samen aan kan werken onder supervisie van de 
stad – kunnen die info groeperen. Ze moeten in handen van de gemeenschap zijn en blijven. Wij willen 
gratis wifi bieden in de hele stad. Wij dringen aan op openbare plaatsen waar je gratis en onbeperkt online 
kan gaan.

de inwoners van onze stad willen inspraak. dat is logisch en goed. ‘de burgers zelf weten gewoonlijk het 
best wat hun behoeften zijn en kunnen oplossingen of middelen appreciëren om deze behoeften te bevre-
digen. Ze kunnen ook zelf oplossingen aanreiken, zowel in de vorm van suggesties of creatieve ideeën, 
als van concrete acties’, besluiten vUB-onderzoekers in het boek de humane stad. die burgerbijdrage kan 
effectief het verschil maken. Want, zo gaan de onderzoekers verder: ‘op die manier gaan de burgers zelf 
actief participeren in het beheer van hun gemeente. aldus krijgen ze het gevoel dat ze wonen in een stad 
op maat van de mensen, en niet alleen van de bureaucratie, economie, technologie, of politiek.’

de technische mogelijkheden om iedereen te raadplegen en te betrekken, zijn vandaag eindeloos veel 
groter dan vroeger. met de sociale media en de smartphone volstaat een druk op een knop om je mening 
te geven. als  open source  publieke stadsplatformen alle info bijeenbrengen, is interactie mogelijk. die 
platformen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ze horen in handen van de gemeenschap thuis, niet in 
handen van een of ander privébedrijf dat vroeg of laat informatie kan achterhouden of alleen tegen betaling 
vrijgeven.

digitale platformen bereiken niet iedereen. daarom zijn ook openbare ontmoetingsruimtes nodig. ont-
moetingsruimtes waar je niets moet consumeren, maar wel van alles aangeboden krijgt: boeken, kranten, 
internet, televisie, kleine optredens, debatten, administratieve diensten… Waar je kennis kan uitwisselen en 
inspraak en participatie kan organiseren. 

een sterk middenveld
een sterk middenveld is belangrijk voor deze democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt, 
omdat het mensen versterkt, omdat er kennis samengebald zit … een brede en diepe democratie kan niet 
zonder een goed ontwikkeld middenveld. van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot 
buurt- en natuurverenigingen: zij zijn een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de 
buik van de samenleving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee 
de agenda bepalen en meningen helpen vormen.
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bindende referenda

referenda dwingen politici tot de gezonde reflex om hun politieke keuzes direct aan de basis te verant-
woorden. maar misschien is de belangrijkste winst wel dat het publieke debat voor iedereen opengesteld 
wordt. de democratie krijgt adem en treedt buiten de muren van de gemeenteraad. de discussie gaat 
spelen in de wijken, bij de bakker en de kapper. op de dag van het referendum bepalen we heel praktisch: 
deze richting gaat het beleid uit.

Het bindend karakter ervan moet ervoor zorgen dat het referendum werkelijk een stap is naar democratie. 
vandaag kan een beleid al te gemakkelijk een referendum negeren. nee is nee en ja is ja, en daarmee uit. 
er mogen geen opkomstdrempels worden ingesteld. Wie niet deelneemt, geeft zijn mandaat aan wie wel 
deelneemt. Zonder opkomstdrempel vermijden we ook boycotacties: een te klein aantal stemlokalen, een 
oproep van het beleid om niet te stemmen enzovoort. Wie met veel handtekeningen een referendum uit-
lokt, moet de vraagstelling ervan kunnen bepalen. nu legt de gemeenteraad nog vast waar het referendum 
exact om draait. daardoor kan je een referendum al verliezen nog voor de stemming. Wel een goed idee 
is: ambtenaren ter beschikking stellen die initiatiefnemers van een referendum eventueel helpen bij een 
goede formulering.
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9. EEN JONgE STAD

jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren 
en zich amuseren. daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en 
engagement aanboren. als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugd-
werk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer 
groene, openbare ruimte nodig. plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. daarnaast willen we voor 
jongeren de drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

wAT wE wILLEN

EEn. laat Het lommelse jeugdWerk bloeien

•	 er is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. We investeren daar in 
professionals en solide vrijwilligers om het aanbod te optimaliseren en nieuwe initiatieven op te starten.

•	 jeugdbewegingen zoeken vrijwilligers en omkaderen hen. Het is ook aan de stad om de jeugdbewegin-
gen daarbij te steunen. 

•	 om de ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen jongeren van de verschillende vormen van 
jeugdwerk te stimuleren, organiseren en ondersteunen we jaarlijkse gezamenlijke evenementen.

TwEE. jongeren verdienen een plaats in de openbare 
ruimte

•	 de openbare ruimte in de gehuchten richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen, met speeltuigen 
voor de kleintjes en voetbal- en basketbalveldjes, zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.

•	 luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skateparken nemen we op in de officiële lijst van 
straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker die dingen te plaatsen.

•	 We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is op wandelafstand, plekken waar jongeren zich 
kunnen uitleven.

DriE. infrastructuur op maat van jongeren en Hun 
organisaties

•	 We investeren in de bibliotheken voor een toegankelijk aanbod van boeken, tijdschriften en digitale diensten.
•	 er moet een fuifzaal voor jongeren zijn in beheer van de stad onder het motto: betaalbaar en bereikbaar.
•	 We openen een jeugdhuis in lommel, uitgebaat door jeugdwerkers van de stad.

ViEr. jeugddiensten met een open deur
•	 de jeugddienst stimuleren we om in een open aanbod te voorzien op plaatsen waar de jongeren zijn.
•	 Wie veel jongeren bereikt, kan ook meer animatoren vinden en opleiden, in samenwerking met profes-

sioneel jeugdwerk.
•	 plein patrons willen we op die plekken waar er storend gedrag wordt vastgesteld. plein patrons zijn 

animatoren op buurtpleinen. jongeren vanaf 16 jaar nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen 
plein in samenwerking met professionele coaches uit het jeugdwerk.
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Vijf. laat jongeren mee de stad maken

•	 Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkana-
len. We treden ze daarvoor tegemoet. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.

•	 de jeugdraad moet initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. dan kunnen jongeren punten op de agen-
da zetten. 

•	 We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen 
laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe 
online inspraakmedium.

ZEs. meer prikkels en mogelijkHeden voor spel, sport, 
dans en cultuur

•	 sporten en dansen moeten toegankelijker en goedkoper. daarom bieden we laagdrempelige infrastruc-
tuur aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de 
kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub. 

•	 Het aanbod van de adelberg stemmen we af op jongeren zodat het cultuuraanbod voor jongeren hun 
aandeel in de stedelijke bevolking weerspiegelt.

ZEVEn. samenleven en veiligHeid
•	 We nemen en stimuleren initiatieven om jongeren samen te brengen over alle verschillen heen: buurt-

evenementen, festivals…

VISIE

inspraak

om je te kunnen uitspreken, moet er ook geluisterd worden. dat vraagt om een open houding van beleids-
makers. die moeten beseffen dat jongeren experts zijn over hun buurt of school. democratie is tweerich-
tingsverkeer: verwacht niet alleen dat jongeren zelf hun weg vinden, maar ga ook actief naar hen toe.

met die ingesteldheid kan een stadsbestuur jongeren op allerlei manieren aan bod laten komen. In de 
eerste plaats via de structurele inspraakorganen, zoals de jeugdraden. die moeten uitgroeien tot volwaar-
dige jongerenvertegenwoordigingen. voorwaarden daarvoor zijn: professionele ondersteuning en respect 
en waardering vanwege het beleid. daarom moet de jeugdraad initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. 
dan kunnen ook de jongeren punten op de agenda zetten.

ook wie geen rechtstreekse lijn heeft naar de jeugdraad, moet haar of zijn ideeën op tafel kunnen leggen. 
daar is een open, digitaal instrument voor nodig, waarmee jongeren hun vragen en voorstellen kunnen naar 
voren brengen en daar steun van andere jongeren voor kunnen krijgen. de stedelijke diensten engageren 
zich elke vraag te beantwoorden en voorstellen die de steun krijgen van voldoende jongeren, te behan-
delen.

Het stedelijk jeugdbeleid moet verankerd zijn in de jongerenwereld. daarvoor kan het beleid steunen op 
het jeugdwerk en op banden in het onderwijs. dan kunnen jongeren gehoord worden als er veranderingen 
op til zijn in hun buurt, maar ook om beleid bij hen af te toetsen. Zonder sterk jeugdwerk kan het beleid 
doorgedreven inspraak van jongeren niet realiseren.
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jeugdWerk
jeugdverenigingen doen vandaag in onze stad schitterend werk. Het jeugdwerk is voor veel jongeren hun 
tweede thuis, een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het jeugdwerk haalt 
jongeren uit hun isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job.

Het professionele jeugdwerk moet weer meer middelen krijgen. om werkingen uit te breiden en om met 
jeugdwerkers de hulpvragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Het vrijwillige jeugdwerk helpen we 
vooral met ondersteuning bij het vinden en vormen van hun ruggengraat: de vrijwilligers die zich dag in dag 
uit engageren voor hun jeugdbeweging. maar we verlenen ook steun voor een degelijke infrastructuur voor 
de jeugdbewegingen.

armoede
de aanpak van de kansarmoede onder jongeren begint bij het verbeteren van de situatie van hun ouders. 
maar er zijn ook specifieke acties nodig, gericht op de jongeren zelf: een laagdrempelig aanbod voor sport, 
spel en cultuur en voor digitale diensten bijvoorbeeld. of ondersteuning in het onderwijs en begeleiding bij 
het zoeken naar werk. veroveren jongeren een positief toekomstperspectief, dan kunnen ze hun leven in 
handen nemen. We moeten koste wat het kost vermijden dat jongeren terechtkomen in een situatie zonder 
job of opleiding. Hier draagt ook de stad een verantwoordelijkheid.
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10. EEN ONDERwIJzENDE STAD

onderwijs moet de talenten van onze kinderen aanboren en ontwikkelen, hun kennis bijbrengen om de 
wereld te begrijpen, hen kritisch en weerbaar maken om die wereld beter te maken, hun creativiteit en 
vindingrijkheid stimuleren om aan de uitdagingen van morgen te werken. onderwijs moet de hefboom zijn 
voor emancipatie en sociale gelijkheid.

wAT wE wILLEN

EEn. onderWijs is net als gezondHeidszorg, Wonen en 
Werk een basisrecHt 

de overheid heeft dan ook de plicht voor iedereen onderwijs te garanderen zonder financiële of andere 
drempels. de stad moet er bij de vlaamse overheid op aandringen dat kleuter-, lager en secundair onder-
wijs volledig kosteloos worden. 

TwEE. in afWacHting Willen Wij Werken met 
onderWijscHeques om de betaalbaarHeid van Het 
onderWijs en daarmee de gelijke scHoolkansen te 
verbeteren 

•	 voor elke leerling van lommel uit een kansarm gezin wordt per schooljaar een aantal cheques toege-
kend. per leerling in het kleuteronderwijs: 5, per leerling in het lager onderwijs: 10, per leerling in het 
secundair onderwijs: 15. voor studenten in het hoger onderwijs kan per schooljaar een forfaitair bedrag 
verleend worden.

•	 de onderwijscheque is een cheque waarmee verplichte schoolkosten betaald kunnen worden, bijvoor-
beeld schoolreizen of sportdagen tijdens de schooltijden, verplichte boeken, werkmateriaal, ed. (In geen 
geval kunnen de cheques gebruikt worden voor het betalen van drankjes, snacks …) 

•	 de tussenkomst via onderwijscheques is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager 
onderwijs of het secundair onderwijs ongeacht waar ze school lopen én wiens ouders gedomicilieerd zijn 
in lommel én waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de school-
kosten. 

VISIE

voor de pvda moet het leerplichtonderwijs – kleuter-, lager én secundair onderwijs – kosteloos zijn, zoals 
het in de grondwet staat. Het onderwijsbudget in ons land moet opgetrokken worden naar 7 procent van 
het bbp, zoals dat in de jaren 1980 nog het geval was. voor de pvda is de herfinanciering van het onderwijs 
een van de posten waar de opbrengst van de miljonairstaks voor bestemd is.
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11. EEN VROUwVRIENDELIJKE STAD

de vrouwen dragen de helft van de hemel. en dat moeten we ten volle waarderen. Wij streven naar een sa-
menleving van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en zonder discriminatie. We willen dat vrouwen veilig 
zijn voor seksisme en geweld. We willen voor vrouwen gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, zonder gender 
loon- en pensioenkloof. We willen de druk van de traditionele rollenpatronen weg, met meer tijd en ruimte 
om zich ten volle te ontplooien. de genderongelijkheid wegwerken is een kwestie van maatschappelijke 
keuzes in allerlei aspecten van het samenleven. ook de stad moet die keuzes maken.

wAT wE wILLEN

EEn. We investeren in preventie van geWeld tegen 
vrouWen 

We willen meer inzetten op seksuele en relationele vorming op school. preventie van seksisme en van 
geweld tegen vrouwen begint op jonge leeftijd. de stad moet een vrouwvriendelijke cultuur uitdragen. Ze 
geeft geen steun aan projecten die de integriteit van vrouwen schenden. Ze bant seksistische reclame uit 
het straatbeeld. We verhogen de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte door verlichting van straten 
en parken. We zorgen bij nieuwe bouwprojecten dat ‘lege zones’ worden weggewerkt.

TwEE. maak van zorgtaken een keuze, geen verplicHting 
of noodzaak

•	 We breiden de publieke kinderopvang verder uit.

DriE. gelijkHeid op de arbeidsmarkt

•	 de loonkloof in de stadsdiensten en stadsbedrijven werken we weg. We stellen een commissie aan die 
daarop moet toezien, die rekening houdt met alle factoren die de loonkloof versterken over de verschil-
lende stadsdiensten heen, en deze kan bestrijden.

•	 We bannen verplicht deeltijds werk in de stadsdiensten of -bedrijven. Bij nieuwe vacatures moet er eerst 
gekeken worden naar het verhogen van het aantal uren van de werknemers die al in dienst zijn.

•	 We voeren proactieve praktijktesten in op stadsniveau, ook tegen seksisme.

VISIE

de stad heeft een rol in het wegwerken van de genderongelijkheid en van het seksisme. om die rol op te 
nemen moet ze investeren in het maatschappelijk weefsel. Ze moet seksisme en geweld tegen vrouwen 
aanpakken, zowel preventief als bij de opvang van de slachtoffers ervan. Ze moet discriminaties weg-
werken. 

een sterk sociaal weefsel is de voorwaarde om vrouwen volop te laten deelnemen aan het openbare leven 
en de arbeidsmarkt. sterke openbare diensten nemen veel zorgtaken op die anders bij het gezin, en vooral 
bij de vrouwen, blijven liggen. een voorbeeld daarvan is de kinderopvang. vrouwen hebben baat bij een 
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goedkope openbare dienstverlening van kwaliteit, die zorgtaken wegneemt van het gezin. dan groeit hun 
arbeidsparticipatie en verkleint de genderloonkloof.

Het seksisme en het geweld tegen vrouwen staan in de actualiteit. de beweging rond #metoo heeft bloot-
gelegd hoe diep dat probleem in de samenleving geworteld is. Het doet zich voor bij mensen van alle 
achtergronden en van alle sociale statussen. Wie seksisme en geweld tegen vrouwen wil aanpakken, moet 
inzetten op preventie in de gehele samenleving en werken aan een algemene mentaliteitswijziging. en wel 
vanaf de kindertijd. daarom is uitgebreide seksuele en relationele vorming op school zo belangrijk.
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12. EEN SPORTIEVE STAD

sport en vrije tijd moeten populair zijn in de werkelijke betekenis van het woord. met toegang voor allen en 
deelname van allen. door te sporten leren mensen elkaar kennen. een laagdrempelig sportaanbod draagt 
bij aan een solidaire samenleving. Bovendien is bewegen en sporten ook gezond. Clubs en infrastructuur 
zijn daarin belangrijk. als stad kunnen we op onze eigen gronden, in onze sporthallen en met onze sport-
diensten een voortrekker zijn van een toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven.

wAT wE wILLEN

EEn. We beHouden de stadsgronden voor publieke 
infrastructuur 

dat is de enige garantie dat de lommelaar betaalbaar kan sporten in zijn of haar buurt. verkoop van gronden 
aan de privé zorgt voor onzekerheid en hogere inkomprijzen.

TwEE. We investeren in de sportHallen zodat er voor 
iedereen voldoende toegankelijke zalen zijn 

Zalen met ruime openingsuren zijn cruciaal om jong en oud samen te laten sporten.

DriE. stadspersoneel zorgt voor professionele 
meerWaarde 

Het brengt expertise, ervaring en passie mee en wordt daar ook voor gewaardeerd. ook vrijwilligers zijn 
een meerwaarde voor elke vereniging en organisatie, maar we vervangen goed opgeleid personeel niet 
door vrijwilligers.

ViEr. We verlagen de tarieven in Het sport- en 
vrijetijdsaanbod 

In onze eigen sporthallen, op onze terreinen, in ons zwembad, in het publieke aanbod van buurtsport 
kunnen we de toegankelijkheid voor elke lommelaar het best garanderen.

Vijf. We steunen op de ervaring en kennis van de 
sportclubs 

Hun engagement en hun grote bereik moeten we koesteren. met hun noden en kennis over infrastructuur 
moeten we aan de slag.
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VISIE

We organiseren de stad zo dat iedereen op een fijne en goedkope manier aan sport en ontspanning kan 
doen. Zo maken we sport- en vrijetijdsbeleving werkelijk populair. de stad heeft daarvoor heel wat troeven: 
openbare gronden waarop we sportinfrastructuur kunnen bouwen; de bestaande sporthallen; het stadsper-
soneel dat expertise heeft om die sporters te begeleiden. 

ons sport- en vrijetijdsaanbod moet de lommelaar de mogelijkheid bieden deel te nemen aan activiteiten, 
vrijelijk te spelen en te sporten, en zelf laagdrempelig iets te organiseren. 

Investeringen in sport- en vrijetijdsaanbod moeten dan ook gericht zijn op het wegwerken van drempels. 
We zetten daarom in op sportinfrastructuur die door brede lagen van de bevolking gebruikt kan worden. de 
prioriteit is dus: het ondersteunen van lommelse sport- en vrijetijdsverenigingen.
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13. EEN SLImmE STAD

In de 21e eeuw zou elke stad een ‘sociaal slimme’ stad kunnen zijn. een stad waar iedereen kan rekenen 
op gebruiksvriendelijke stadsdiensten van topkwaliteit, vrij kan discussiëren en beslissen over de toekomst 
van de buurt en inzicht kan krijgen in wat de stadsoverheid allemaal uitvoert. Wij willen de mogelijkheden 
van de ‘slimme’ technologieën maximaal gebruiken om het dagelijks leven van de lommelaars te verbe-
teren en om ieders stem vrij te laten weerklinken.

wAT wE wILLEN

EEn. digitaal de democratiscHe Werking van de stad 
versterken

•	 We geven de burger inzicht in de beslissingen van de stad door de stedelijke prioriteiten in de stads-
begroting helder en duidelijk te visualiseren, en de informatie erachter beschikbaar te stellen.

•	 We zorgen voor een digitale ethische mailbox waarin alle inwoners anoniem melding kunnen doen van fraude.
•	 We zetten in op reële participatie met toegankelijke digitale referenda over concrete beleidspunten.
•	 We richten een breed democratieplatform op waar burgers voorstellen kunnen doen, erover kunnen 

discussiëren en erop stemmen.
•	 We garanderen met een platform inspraak voor jongeren. ook laten we hen op school kennismaken met 

digitale participatie in de wijk of op schoolniveau.
•	 We maken de algoritmes achter de camera-analyses van de politie openbaar. We maken een openbare 

database van de politie-interventies die gebaseerd zijn op camerabewegingen.

TwEE. slimme klantvriendelijke stadsdiensten
•	 We maken de stadsadministratie en dienstverlening eenvoudiger en transparanter.
•	 We gebruiken de door digitalisering vrijgekomen tijd niet om te besparen op overheidspersoneel maar 

om de bevolking beter bij te staan en de dienstverlening toegankelijk te maken.
•	 om de toegankelijkheid te garanderen, gaan we inclusief te werk. de gebruikservaring moet centraal 

staan bij de overgang naar nieuwe technologieën.
•	 We maken gebruik van nieuwe technologie om de inwoners te informeren over wat er te doen staat in 

hun wijk of straat of over wat de stad voor hen kan betekenen.
•	 We verbinden de verschillende stedelijke databases om op te sporen wie recht heeft op ondersteuning. 

via een online platform maken we het eenvoudig om deze ondersteuning ook te laten toekennen.
•	 We zorgen ervoor dat de stadsdiensten overschakelen op open source software.
•	 alle software die de stad ontwikkelt of laat ontwikkelen, wordt open source beschikbaar gesteld.

DriE. onze informatie in eigen Handen Houden
•	 Bij het verzamelen van data op publieke plaatsen, garanderen we privacy en veiligheid. Zo kiezen we 

voor technologie opgebouwd rond het principe ‘privacy by design’, zodat de data niet voor andere doel-
einden misbruikt kunnen worden.

•	 omdat deze publieke data van ons allemaal zijn, moeten ze in publieke handen blijven. We zien erop toe 
dat het gebruik ervan transparant verloopt.

•	 We verzamelen alle stedelijke data, van de overheid of afkomstig van publieke plaatsen, op een open en 
gestructureerde manier in een centrale database die hergebruik door alle burgers toelaat.
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ViEr. bouWen aan een sociale digitale samenleving

•	 via het onderwijs zorgen we ervoor dat jongeren al vroeg hun technologische creativiteit kunnen ont-
plooien.

•	 We organiseren toegankelijke sessies over technologie, zodat iedereen mee is en men de digitale rechten 
maximaal kan benutten. 

•	 We ondersteunen organisaties uit de stad om hun werking te innoveren met gepaste technologische 
oplossingen.

•	 We voorzien snel, open en gratis internet op openbare plaatsen en in openbare gebouwen.

Vijf. de stad als sociale innovator
•	 Bij nieuwe projecten vertrekken we vanuit de noden van burgers en in dat kader beslissen we welke 

hightech of lowtech oplossingen het best geschikt zijn. daarbij kiezen we voor de optie met de kleinste 
privacygevaren.

•	 We ontwikkelen een verhuurplatform met alle lommelse huurwoningen. daar kunnen huurders info 
 krijgen, contact leggen met de eigenaars en woningen beoordelen.

•	 We stimuleren de ontwikkeling van innovatieve sociale ‘fablabs’ waar coöperatieve organisaties experi-
menteren met nieuwe vormen van duurzame en lokale productie.

•	 We transformeren de stad naar een sociale slimme stad. We zorgen dat lommel een voorloper wordt in 
sociale digitale innovatie. We ontwikkelen mee een open stadsplatform dat ook andere steden kunnen 
gebruiken en uitbreiden.

VISIE

de smartphone heeft ons leven veranderd. de kans dat je dit aan het lezen bent op zo’n slimme telefoon 
is groot. daarna gebruik je misschien een andere app om je weg te vinden naar het centrum van de stad, 
of om op te zoeken wanneer de volgende bus aankomt. op die bus stuur je wellicht een berichtje naar je 
afspraak dat je er wat later zal zijn omdat je een razend interessant verkiezingsprogramma aan het lezen 
bent. dankzij de aaneenschakeling van allerlei nieuwe technologieën is je gsm vandaag veel meer dan al-
leen een apparaat om mee te bellen, hij is een grote rol gaan spelen in ons dagelijks leven.

maar zoals alle vormen van technische vooruitgang kan ook deze techniek op een andere manier gebruikt 
worden. apps kunnen je ongevraagd en ongeweten volgen of bespioneren. je job kan morgen plots over-
bodig worden omdat een app die job vervangt. dan moet je noodgedwongen aan de slag voor een groot 
buitenlands bedrijf waarvan je via een andere app je orders krijgt. grote bedrijven azen via je smartphone 
op alle mogelijke informatie – ‘data’ – over jou en de mensen in je omgeving. deze informatie is geld waard 
want door haar te analyseren komen bedrijven erachter hoe ze je het best iets kunnen verkopen. Hoe 
meer data ze bezitten, hoe beter ze erin slagen je te doen kopen en hoe meer winst ze dan kunnen maken. 
daarom zoeken ze voortdurend naar nieuwe manieren om meer data te vergaren over ons allemaal.

ook onze steden proberen ‘slimmer’ te worden. dat kan op allerlei manieren. Zo kunnen digitale dien-
sten de stedelijke administratie efficiënter maken en dichter bij de antwerpenaar brengen. en sensoren op 
straat kunnen het verkeer vlotter laten verlopen. via online platformen zou de stad gemakkelijker burgers 
kunnen bereiken en mee laten beslissen. of haar beleid transparanter kunnen maken. nieuwe technolo-
gieën kunnen ook helpen de ecologische transformatie mogelijk te maken waar onze planeet naar snakt.

parkeren onder een sensor, een veloritje maken, voorbij een politiecamera lopen, verbinding maken met 
openbare wifi of een nieuwe domicilie bij de stad melden: telkens maak je nieuwe persoonlijke data aan. 
die data kunnen ook nuttig zijn. door ze te verzamelen kunnen we bijvoorbeeld het openbaar vervoer beter 
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afstemmen op wanneer mensen het nodig hebben. of met die data kunnen we nagaan wie extra ondersteu-
ning nodig heeft en die ondersteuning ook automatisch aanbieden. We maken deze data eigenlijk allemaal 
zelf aan. Het is dan ook cruciaal dat ze gebruikt worden in ons belang, en niet tegen ons.

We kunnen bijvoorbeeld databasetechnologie gebruiken om een overzicht te maken van alle huurwoningen 
in de stad en die woningen door gebruikers laten beoordelen. We kunnen innovatieve apps ontwikkelen 
zodat jongeren opdrachten op nieuwe, vlotte manieren kunnen uitvoeren We kunnen de scholen open-
stellen zodat computers wel beschikbaar zijn. We kunnen de verschillende databases van de stad met 
elkaar verbinden om proactief gezinnen met kinderen de ondersteuning te geven waar ze recht op hebben, 
in plaats van een aanvraag af te wachten.

veel technologiebedrijven beschikken over bepaalde technieken om problemen te kunnen vinden. door 
van onderuit en participatief te werken zou de stad de echte problemen kunnen vinden, die oplossingen 
nodig hebben. dan zou ze ook alleen maar data verzamelen met een duidelijk doel voor ogen. dat zou 
ingaan tegen de trend om zo veel mogelijk mensen voortdurend te monitoren. Het zou misbruik tegengaan 
en privacy vooropzetten. dan zou de stad zelf de controle houden over wie welke data in de stad verzamelt 
en er meester over blijven.
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14. EEN STAD mET EEN HART VOOR 
cULTUUR

We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin 
van het woord. met toegang voor allen, met deelname van allen. via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding 
ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Cultuur is geen 
markt. er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuuraanbod dat tot bij 
de allerlaatste inwoner van de stad raakt anderzijds. Kunstbeleving in musea, theater- en concertzalen kan 
niet overschat worden. tegelijk willen we ook kunstbeleving in scholen, zorginstellingen, buurten, straten, 
de openbare ruimte. We ijveren voor een democratische cultuur op mensenmaat waarin iedereen, ongeacht 
afkomst, de eigen cultuur kan beleven en uitdrukken.

wAT wE wILLEN

EEn. verlaag de drempels naar cultuur

•	 We investeren meer in cultuur en kunst op mensenmaat: laagdrempelig.
•	 We plooien de programmatie in onze cultuurhuizen open om alle lagen van de samenleving aan te spre-

ken. We werven programmatoren met een diverse achtergrond aan zodat alle inwoners van de stad een 
breed cultuuraanbod krijgen waarin ze zich kunnen herkennen.

•	 We brengen kunst en cultuur op school, niet als uitstapje, maar als een volwaardig deel van het lessen-
pakket met aandacht voor de culturele diversiteit. daarbij zetten we professionele kunstenaars en kunst-
organisaties in. We laten alle kunstdisciplines aan bod komen.

•	 We zetten kunstenaars met een grote wijkbetrokkenheid in om buurten creatief ‘in te vullen’. er mag ge-
rust kleur en creativiteit bijkomen in de gehuchten van de stad. dat doen we in overleg en samenwerking 
met de bewoners.

TwEE. voldoende middelen voor stedelijke kunst- en 
cultuuraanbieders

We werken niet alleen projectmatig, maar geven de cultuuraanbieders het vertrouwen om ook op langere 
termijn hun werking uit te bouwen.

DriE. respect voor Het vrijWilligersWerk én voor jobs
•	 We vullen de jobs van conciërges, personeel in de cafetaria, klusjesmannen/vrouwen, logistieke mede-

werkers … maximaal in. We zorgen voor volwaardige banen in plaats van precaire jobs en nepstatuten.
•	 We zetten naast professionals ook vrijwilligers in en schatten hen naar waarde door te voorzien in vol-

doende omkadering, opleiding, opvolging en appreciatie. We blijven het vrijwilligersstatuut opwaarderen.
•	 We ijveren voor respect en aandacht voor een gezonde werkbelasting van de werknemers uit de cul-

tuursector.

ViEr. voldoende middelen voor de bibliotHeek
We verlagen de drempels naar de bibliotheek voor jongeren, voor senioren, voor mensen met een beper-
king, voor nieuwkomers, voor laaggeletterden, voor digibeten.
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We zetten in op een boekencollectie die cultureel divers is. met de hedendaagse middelen moet het moge-
lijk zijn een bredere waaier aan te bieden.

Vijf. ons stedelijk cultuurbeleid is niet te koop
We zorgen ervoor dat de leden van de raden van bestuur van onze stedelijke musea en grote cultuurtem-
pels alle lagen van de bevolking vertegenwoordigen. dat ze uit het professionele veld, uit het middenveld, 
en uit de kansengroepen komen.
We weren de grote multinationale ondernemingen in ons cultuurbeleid. Het is ons niet te doen om een gift 
hier en daar in ruil voor zelfpromotie en exclusiviteit voor het gebruik van de openbare instanties. met een 
fair belastingsysteem, ook op stedelijk vlak, komt er heel wat meer geld in de stadskas. daarmee kunnen 
we voor het cultuurbeleid een tandje bijsteken.

VISIE

verlaag de drempels

voor heel wat mensen in onze stad zijn er nog te hoge drempels naar kunst en cultuur. niet alleen financiële 
drempels kunnen de toegang verhogen, maar ook de digitalisering bij reserveringen, of de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer in late uren. de programmatie moet ook een zo breed mogelijk groepen aan-
spreken. We willen dat elke lommelaar, jongeren, kinderen, mensen met een migratieachtergrond, mensen 
die in armoede leven… zich aangesproken voelt door het cultuurbeleid.

voldoende middelen voor kunst- en cultuuraanbieders
de cultuurbesparingen op vlaams niveau hebben hun effect op de cultuursubsidies in de stad. met de 
besparingen van twintig miljoen euro door vlaams minister van Cultuur gatz (open vld) krijgen heel wat 
knappe kunstenorganisaties het financieel moeilijk. Ze kunnen nu nog project per project middelen aan-
vragen. dat vergt vooral veel administratieve werkuren, die niet kunnen gaan naar het creatieve proces. en 
een langetermijnwerking is voor hen zo goed als onmogelijk geworden. de continuïteit van de organisaties 
staat onder druk. Het behoud van structurele subsidiëring is voor heel wat organisaties een kwestie van 
overleving. Het maatschappelijk verlies door de besparingen zal groter blijken dan alleen het verdwijnen 
van enkele organisaties en kleinere cultuurhuizen. als stad willen we zelf extra inspanningen doen om voor 
voldoende middelen te zorgen voor de kunst- en cultuuraanbieders in de stad.

vaak wordt de cultuurwereld aangestuurd om hoge bezoekersaantallen te halen en rendement te scoren. 
We willen niet meedoen aan het aanporren van de cultuurwereld de programmatie af te stellen op bezoe-
kersaantallen en op rendement. Het gaat in cultuur uiteraard niet om de grote namen van cultuurhuizen, 
het gaat om wat ze doen, wie ze bereiken en of de kunst en de kunstenaars een belangrijke plaats krijgen.

een fijnmazig netWerk van bibliotHeken
In 2016 schafte de vlaamse regering de bibliotheekplicht af, die, zoals de naam zegt, gemeenten verplichtte 
een bibliotheek te hebben. steden en gemeenten bepalen voortaan dus zelf of een bibliotheek nodig is in 
hun gemeente en welke werking die bib moet uitbouwen. Het geld dat vroeger naar hun bibliotheek moest 
gaan, mogen de gemeenten nu voor andere uitgavenposten gebruiken, rioleringswerken bijvoorbeeld. 
gezien de moeilijke budgettaire context van de gemeenten is dat als een zwaard van damocles voor het 
bibliotheekwezen.

de pvda pleit voor het herstel van de bibliotheekplicht. We vertrekken daarbij vanuit de visie dat elke 
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burger het recht heeft op een toegankelijke ongebonden, pluralistische en hoogstaande informatievoor-
ziening. Wij steunen het charter van ‘een bibliotheek voor iedereen’. Het charter is te vinden op: www.
bibvooriedereen.be.

een bibliotheek heeft vier belangrijke functies. die maken een bibliotheek tot bibliotheek. de ‘plek’ is er 
daar één van: een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en waar je dingen kan organiseren. de collectie 
is het tweede aspect. Bij een bibliotheek gaat het toch altijd ook over de informatie die aanwezig is. Het 
derde aspect is de deskundigheid: het aanwezige personeel dat een specifieke expertise heeft. en tot slot is 
er nog de lokale inbedding: de linken met culturele organisaties maar ook met het onderwijs en met instel-
lingen uit de welzijnssector. de sluiting van een bibliotheek treft altijd eerst de sociaal zwakkeren, de minst 
mobielen en de minst gedigitaliseerden.
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15. EEN wERKENDE STAD

er zijn vele werkende handen nodig voor een stad op mensenmaat. We hebben bouwvakkers nodig om 
huizen te isoleren, chauffeurs voor een beter openbaar vervoer, meer leerkrachten voor kleinere klassen, 
meer zorgpersoneel in bejaardenhuizen… er is zoveel te doen. toch zijn er in lommel nog vele werkzoe-
kenden en voor elke vacature zijn er teveel kandidaten.

wAT wE wILLEN

EEn. investeer in de stad

•	 Wij investeren in het stedelijk onderwijs, de stadscrèches en in de herwaardering van andere stadsdien-
sten. daar zijn honderden jobs voor nodig.

•	 We gaan voor investeringen en banen in toekomstsectoren. We bouwen een stadsbedrijf voor duurzame 
en goedkope energie uit. 

•	 We willen een stedelijk investeringsbudget dat uitgaat van de sociale noden, maar ook zorgt voor vol-
waardige jobs. dat is een andere koers dan het cadeaubeleid aan ondernemingen zonder tewerkstel-
lingsvoorwaarden.

TwEE. nultolerantie voor sociale dumping
•	 Wij voeren een a-charter tegen sociale dumping in. Want op de bouwwerven van de stad aanvaarden we 

alleen volwaardige jobs. geen wirwar van constructies en onderaannemingen die een loopje nemen met 
de sociale rechten en de veiligheid van de werknemers.

•	 opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerk-
stelling creëren. Ze mogen geen stabiele banen vernietigen.

DriE. respect voor Het stadspersoneel

•	 Wij tonen respect voor de medewerkers van de stadsdiensten. sterke publieke diensten zijn nodig. Ze 
staan of vallen bij gemotiveerde medewerkers. Zorg voor een vast statuut op alle niveaus. de stad moet 
een sociale werkgever bij uitstek zijn.

•	 We luisteren naar het stadspersoneel en nemen de expertise qua dienstverlening ernstig. We verspillen 
daarom geen geld aan dure consultancybureaus.

•	 We verzetten ons tegen elke privatisering van het stadsbestuur.
•	 er moet een structurele oplossing zijn voor de financiering van de pensioenen van het stadspersoneel. 

ViEr. sociale innovatie met de 30-urenWeek
•	 We testen de 30-urenweek uit bij een aantal stadsdiensten. een experiment met de 30-urenweek in 

göteborg leverde beloftevolle resultaten op inzake ziekteverzuim, burn-outs…
•	 de 30-urenweek biedt mogelijkheden bij verminderde tewerkstelling door digitalisering en technologi-

sche vernieuwing.
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VISIE

investeer in de stad

Het beleid is verlamd door het liberale idee dat je privébedrijven zo gemakkelijk mogelijk moet maken. je 
legt de managers van die bedrijven in de watten. je doet aan citymarketing. allemaal met het idee dat de 
stad daar de vruchten van zal plukken, dat de welvaart dan zal verbeteren. maar dat sprookje werkt niet. 
rijken worden er alleen rijker van, en armen armer.

Wij hebben geen sprookjes nodig maar een echte visie op investeren in de stad. Wij geloven niet in de 
cadeaupolitiek waar geen enkele tewerkstellingsvoorwaarde tegenover staat. Want dan kunnen we al dat 
geld beter nuttig besteden. daarom richten wij ons investeringsbudget naar de noden van de inwoners en 
naar jobcreatie voor lommelaren. 

sommigen beweren dat het niet uitmaakt of een dienst privé of publiek is, als hij maar bestaat. voor de 
pvda is het publieke wél een meerwaarde. Bij openbare stadsdiensten kan de dienstverlening werkelijk 
centraal staan, in plaats van de winst en rendabiliteit. daarom willen we niet dat de stad haar vaste publieke 
functies uitbesteedt. We zijn tegen het vermarkten van taken van de overheid. We zijn tegen een beleid dat 
publieke diensten benadeelt of afbouwt omdat ze stoorzenders zouden zijn voor de privé. Want overal waar 
zo’n beleid gevolgd werd, zien we de dienstverlening aan de inwoners van de stad achteruitgaan

respect voor Het stadspersoneel
de werknemers bij de stad hechten veel belang aan de maatschappelijke relevantie van hun job. Ze willen 
iets voor anderen betekenen. daar worden ze bij gehinderd door de logge procedures, de te hoge werk-
druk en het tekort aan personeel. Het beeld van de ambtenaar die er de kantjes afloopt, is misplaatst. de 
maatschappelijke rol en het algemeen belang: daar doet het stadspersoneel het voor. Het verdient alle ver-
trouwen en respect; een kritische houding mag niet afgestraft worden met zwijgplicht. Brandweermannen 
weten beter dan schepenen wat de beste brandweerpakken zijn, loketbedienden weten het best hoe je 
voor iedereen goede dienstverlening kan aanbieden. 

sociale innovatie met de 30-urenWeek

de Zweedse havenstad göteborg lanceerde in een stedelijk rusthuis een innovatief experiment. Het verple-
gend personeel ging er werken met een nieuwe fulltime: 30 uur per week. de output van dat experiment? 
tevreden oudjes over de betere dienstverlening. en tevreden werknemers. die hadden een betere gezond-
heid, een betere levenskwaliteit en meer arbeidsvreugde. er was dan ook beduidend minder ziekteverzuim 
dan in een langere arbeidsweek. Het werk was niet alleen gezonder, maar ook aangenamer. ook voor veel 
stadsmedewerkers in lommel zou een 30-urenweek een grote opluchting zijn.

mensen werken zich te pletter, het aantal burn-outs stijgt zienderogen. een 30-urenweek met behoud van 
loon en bijkomende aanwervingen heeft uiteraard een kostenplaatje. de overheid kan deze uitgave groten-
deels terugverdienen doordat ze minder uitkeringen moet betalen voor ziekte en werkloosheid.

de 30-urenweek is het moderne antwoord op de technologische ontwikkelingen. ook stadsdiensten 
stemmen zich af op de eenentwintigste eeuw. minder werken per week biedt mogelijkheden om het werk te 
verdelen bij vermindering van de tewerkstelling door de digitalisering en de technologische vernieuwingen.
Wij willen de 30-urenweek bij een aantal stadsdiensten uittesten. We mikken hier op stadsdiensten met 
hoge werkdruk en ziekteverzuim, en we denken daarbij aan een testproject met de 30-urenweek in Hoe-
vezavel en Kapittelhof. We willen daar een sociaal, productief en gendergelijk experiment voor een nieuw, 
korter voltijds opzetten.
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16. EEN wOONSTAD

een stad is een plaats waar mensen wonen en samenwonen. Wonen zou een basispijler van een stedelijk 
beleid moeten zijn. maar is dat het geval in lommel? Investeren in een goede woning betaalt zich nochtans 
dubbel en dik terug. Wij willen dat de stad kiest voor een ambitieus a-plan voor betaalbaar wonen. een stad 
met voldoende woningen van goede kwaliteit. een stad die komaf maakt met de onveilige situaties, met de 
vochtproblemen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. een stad met een stedelijke wooncoöperatie 
die zelf instaat voor de bouw en renovatie van betaalbare woningen.

wAT wE wILLEN

EEn. een Huurprijzenraster en Woonkeuringslabel op de 
Huurmarkt

•	 Wij willen dat de vlaams regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen 
begrenst aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers.

•	 In afwachting van een huurprijzenraster van de vlaamse regering, stellen we als stad lommel zelf een 
a-raster van huurprijzen beschikbaar. de stad promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar 
grondgebied.

•	 We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook 
elk verhuurd pand controle op de kwaliteit. er komen extra woontoezichters om het aantal controles 
gevoelig op te drijven.

•	 de stad beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. met kwaliteitslabel en met vermel-
ding van de huurprijs. 

•	 Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. de heffingen op 
ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en effectief geïnd.

TwEE. nultolerantie voor leegstand

•	 met permanente controles bestrijden we commerciële leegstand en woningleegstand. Zo komen we ook 
tot een correcte registratie.

•	 We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing bij woningen en verminderen het aantal vrijstellingen.
•	 Wooneenheden die langer dan drie jaar leegstaan, geven we in handen van de stedelijke wooncoöpe-

ratie of van sociale huisvesting. 
•	 We actualiseren het leegstandsregister, we verhogen het aantal stedelijke medewerkers en ook burgers 

kunnen leegstand mee signaleren.

DriE. een ambitieus beleid voor moderne sociale 
Huisvesting

•	 met de sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen we ervoor dat elk gehucht en het centrum  minimaal 
9 procent sociale huurwoningen heeft. 

•	 Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, leggen we een minimum van een derde sociale 
huurwoningen op.

•	 We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van de 
renovaties en voldoende financiering.
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•	 We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke kosten (de 
huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.

•	 We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders, in plaats van ze af te bouwen.

ViEr. een actieve stedelijke vastgoedpolitiek
•	 We verbieden de verdere verkoop van stadsgronden en stadsgebouwen.
•	 Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo blijven publieke gronden 

in publiek bezit.
•	 We richten een lommelse Wooncoöperatie op die zelf instaat voor de bouw, renovatie en isolatie van 

woningen.
•	 Bij nieuwbouwprojecten van de stedelijke wooncoöperatie voorzien we twee derde betaalbare wonin-

gen (naar het Weense smart-model) en een derde sociale woningen.
•	 We laten het voorkooprecht van gronden in de eerste plaats gelden voor verwerving van gronden en 

gebouwen voor de huurmarkt.

VISIE

Wonen is onbetaalbaar geworden en een oplossing komt niet in zicht zolang we geen radicaal ander be-
leid zullen voeren. de vastgoedsector herontdekt de stad en mikt op het rijke segment van de bewoners. 
daardoor is er in die prijsklasse een overaanbod. dat trekt de gemiddelde huurprijzen dan weer omhoog.

alleenstaanden, starters, nieuwkomers, eenoudergezinnen, werkzoekenden, ouderen met een mager pen-
sioen, grote gezinnen… ze zijn allemaal aangewezen op de onderkant van de woningmarkt. Kortom, het 
aanbod voldoet gewoon niet aan een zeer groot gedeelte van de vraag naar gepaste woningen. de vrije 
markt lost het woningprobleem niet op. Integendeel.

Betaalbaar wonen, dat zou een prestigeproject moeten worden voor de hele stad. daar hebben we een 
ambitieus plan voor betaalbaar wonen voor nodig. een plan met vier pijlers: (1) de instelling van een woon-
code op de private huurmarkt, met een objectieve huurprijsbepaling en een woonkeuringslabel; (2) een 
nultolerantie voor leegstand van woningen en gebouwen; (3) een ambitieus plan voor moderne sociale 
huisvesting; (4) een actieve stedelijke vastgoedpolitiek met een stedelijke Wooncoöperatie. 

elke geïnvesteerde euro in goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend, zo toont een europese studie. 
logisch. Want wie slecht woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. gezinnen die 
in een te kleine ruimte wonen, hebben meer stress. omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er 
ook meer schooluitval. en meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven. allemaal kosten 
waar je als stad minder op moet uitgeven.
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17. EEN TOEgANKELIJKE STAD

ongeveer 15 procent van de wereldbevolking gaat met een beperking door het leven. auditieve, visuele, 
motorische of verstandelijke beperkingen zijn een keiharde realiteit voor meer dan een miljard mensen. We 
maken van lommel een toegankelijke stad, waar alle inwoners en bezoekers gelijkwaardig en onafhankelijk 
toegang hebben tot de gebouwen, de openbare ruimte, de dienstverlening en de communicatie. Iedereen 
kan er goed, gemakkelijk en betaalbaar wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich ver-
plaatsen en ontspannen. ook inwoners en bezoekers met een beperking. dat is de geest van het vn-verdrag 
inzake de rechten van personen met een Handicap. België ratificeerde dat verdrag in 2009. Het pleit ervoor 
dat personen met een beperking volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

wAT wE wILLEN:

Eén. toegankelijke stadsgebouWen

•	 alle hindernissen die het mensen met beperkingen moeilijk maken, verwijderen we, niet alleen in de ad-
ministratieve gebouwen maar ook in de scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, jeugdlokalen, sport-
hallen, zwembaden, culturele centra, stadsparken enzovoort.

•	 In de stadsgebouwen passen we de loketten aan en maken we de ingangen en doorgangen toegankelijk 
voor mensen met een rolstoel. We voorzien ze van duidelijke wegwijzers.

•	 We passen de principes van Universal design toe in alle projecten van de stad en alle opdrachten van 
vespa: scholen, administratieve gebouwen, sportzalen, cultuurhuizen, bibliotheken…

•	 We gebruiken die kennis bij de bouw van nieuwe gebouwen. dat is beter en goedkoper dan achteraf 
fouten te moeten rechtzetten.

TwEE. toegankelijke openbare ruimte
•	 ook in iedere publiek toegankelijke ruimte vermijden en verwijderen we hindernissen die verplaatsingen 

bemoeilijken of verhinderen. We moedigen eigenaars van winkels en horecazaken aan hun zaken maxi-
maal toegankelijk te maken, ook de toiletten.

•	 We zorgen voor een sluitende controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen op vlak van ter-
rassen, bouwwerven, geveltuintjes…

•	 de stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid in het vergunningenbeleid passen we strikt 
toe en we handhaven de regels opgenomen in deze stedenbouwkundige verordening.

•	 We letten op voldoende kleurcontrast bij de inrichting van gebouwen en bij de aanleg van straten en 
pleinen, zodat slechtzienden er hun weg vinden.

•	 alle openbare ruimtes moeten een attest van toegankelijkheid krijgen, afgeleverd door een eigen ato 
(adviesbureau toegankelijke omgeving) in lommel. nu moet men daarvoor naar het ato in Hasselt 
gaan. dat bemoeilijkt de controles en het kost de stad geld.

•	 We willen de expertise en controle in onze stad versterken door te ijveren voor de herinvoering van het 
vak Universal design in de opleiding architectuur en voor de heroprichting van het provinciaal steunpunt 
toegankelijkheid limburg, dat in 2015 opgegaan is in Inter vzw.

•	 We zorgen voor voldoende goed toegankelijke openbare toiletten.

DriE. dienstverlening
•	 We willen investeren in de vorming en opleiding van het stadspersoneel over hoe vlot om te gaan met 

mensen met een beperking.

stadsprogramma LommeL 2018 63



•	 We willen voldoende personeel in alle stadsdiensten en stadsorganisaties om mensen met een beper-
king te begeleiden.

•	 Wij willen verenigingen financieel aanmoedigen om de barrières voor personen met een handicap weg 
te werken.

ViEr. communicatie
•	 We verwachten dat mensen met een beperking positief in beeld komen in de stadscommunicatie. laat 

ze ook méér in beeld komen!
•	 de informatie van de stad moet toegankelijk zijn voor iedereen. We gebruiken ‘klare taal’. We bieden 

informatie in verschillende formats zodat ze gemakkelijk kan vergroot worden of uitgelezen door een 
computer. de stedelijke website lommel.be moet beantwoorden aan de eisen van anysurfer.

•	 de website moet ook voldoende informatie geven over de toegankelijkheid van gebouwen en diensten.
•	 Communicatie vanuit de stadsdiensten naar blinden en slechtzienden gebeurt voortaan alleen digitaal 

in plaats van op papier.
•	 de onwennigheid tegenover mensen met een beperking willen we verminderen. We willen meer aan-

dacht voor hen zodat iedereen vertrouwd raakt met mensen met een beperking en de basiskennis heeft 
van hoe met hen om te gaan.

•	 speciale loketten die gemakkelijke toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Vijf. onderWijs en teWerkstelling
•	 We pleiten voor inclusief onderwijs. dat veronderstelt niet alleen fysieke toegankelijkheid maar ook extra 

ondersteuning voor leerkrachten en aandacht voor een goed leerlingenvervoer.
•	 We willen de quota van tewerkstelling van mensen met een beperking in de stadsdiensten optrekken 

naar 5 procent. We willen een goed diversiteitsplan waar kandidaten met een handicap een eerlijke kans 
krijgen om hun talent in dienst te stellen van de stad, op alle niveaus.

•	 Wij willen dat de stad voldoende opdrachten toewijst aan beschutte werkplaatsen. dat mag niet gebeu-
ren ten koste van reguliere tewerkstelling. de werknemers uit beschutte werkplaatsen mogen ook niet 
in concurrentie staan met gewone werknemers of hetzelfde werk doen tegen slechtere betaling.

ZEs. mobiliteit
•	 mensen met een handicap moeten mobiel kunnen zijn met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid.
•	 We zorgen voor een aangepaste inrichting van straten, stoepen en oversteekplaatsen. Bij werkzaamhe-

den zorgen we voor een goede doorgang op stoepen en bij oversteekplaatsen.
•	 er moeten voldoende voorbehouden parkeerplaatsen zijn, met controle op misbruik.
•	 deze parkeerplaatsen mogen ook in de Kerkstraat voorkomen bijvoorbeeld, ook al is de parkeertijd maar 

beperkt tot een half uur of drie kwartier.
•	 de overgangen van publieke parkeerterreinen naar de openbare weg gaan beter aangepast worden 

voor rolstoelgebruikers. geen zandpaden of gras maar verharde paden, zoals aan de parking aan het 
Kapittelhof of aan de mudakkers.

•	 als wegbeheerder is de stad verantwoordelijk voor de aanleg van bushaltes. We willen haltes beter 
toegankelijk maken.

•	 We zorgen voor een aanbod van aangepast vervoer voor inwoners die het openbaar vervoer niet kunnen 
gebruiken.

ZEVEn. evenementen
•	 We streven ernaar alle evenementen georganiseerd door de stad lommel maximaal toegankelijk te 

maken voor mensen met een beperking. Concreet: audiodescriptie voor blinden en slechtzienden, ring-
leiding (via een ringleiding genieten mensen met een hoortoestel van een optreden zonder omgevings-
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geluid), gebarentaal voor doven en slechthorenden, rolstoeltoegankelijkheid…
•	 We gaan goed zichtbare plaatsen voorzien waar rolstoelgebruikers het podium ook kunnen zien en ge-

makkelijk te bereiken zijn.
•	 We zorgen voor een specifieke opleiding voor de vrijwilligers en medewerkers aan deze evenementen, 

zodat ze de juiste kennis hebben van de nodige begeleiding.
•	 We zoeken naar oplossingen voor de meerkost van bepaalde personen met een beperking die altijd een 

begeleider nodig hebben.

VISIE

de pvda kiest voor een inclusieve stad: een stad waar iedereen de kans krijgt op een goed, menswaardig 
leven. Willen we dat ook bieden aan lommelaren met een beperking, dan zijn daar inspanningen voor nodig.

Het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een Handicap (vrpH) erkent de noodzaak 
om de mensenrechten van alle personen met een beperking te bevorderen en te beschermen. Het beleid 
van onze stad moet daaraan beantwoorden. een beperking wordt een handicap door een onaangepaste 
omgeving. Concrete aanpassingen kunnen in specifieke situaties nodig zijn om obstakels weg te werken 
zodat personen met een beperking ook kunnen deelnemen aan een activiteit, de arbeidsmarkt, een scho-
ling, of ook kunnen genieten van een dienst.

toegankelijkheid van de volledige omgeving, van vervoer, van informatie en communicatie en van voor-
zieningen of aangeboden diensten is een recht voor alle personen met een beperking, welke dan ook. 
toegankelijkheid houdt veel meer in dan de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en van de 
gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals winkels, bioscopen, medische praktijken enzovoort.

onder een integraal toegankelijke publieke ruimte verstaan we een publieke ruimte die iedereen moet kunnen 
bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier. dat lijkt een van-
zelfsprekendheid, maar in de praktijk zien we dat mensen met een beperking nog op veel hindernissen stoten.

aanpassingen aan de publieke omgeving komen niet alleen personen met een beperking ten goede. ook 
mensen die zich om allerlei redenen minder goed kunnen verplaatsen omwille van bijvoorbeeld een kwet-
suur, het dragen van boodschappen of het duwen van een kinderwagen worden beperkt in hun bewe-
gingsvrijheid. degelijke stoepen en veilige oversteekplaatsen zijn voor iedereen een goede zaak! en voor 
veel oudere mensen is het een groot voordeel om in gemakkelijk begrijpbare taal te communiceren. een 
integraal toegankelijke publieke ruimte vormt de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie 
en participatie van iedereen en getuigt van respect voor mensen.

Het beleid rond mensen met een beperking is voor een groot deel vlaamse en Federale materie, maar ook de 
stad kan een grote impact hebben op de toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteit en communicatie. de stad 
kan ook zelf een modelwerkgever zijn, initiatieven nemen op vlak van mobiliteit, onderwijs, huisvesting en zorg.

lommel zou, naar het model van amsterdam, een ‘manifest voor een inclusief lommel’ kunnen opstellen. 
Inclusie betekent volgens dat manifest: meedoen zonder na te denken of het wel of niet kan, want aanwezig 
zijn is niet hetzelfde als participeren. Het betekent: accepteren dat iedereen een beetje anders is. Het be-
tekent: kunnen meedoen binnen je eigen mogelijkheden, ook als je een niet-zichtbare beperking hebt. Het 
betekent ook: de middelen krijgen om mee te kunnen doen.

mensen voelen zich gehandicapt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. daarom is er 
ondersteuning nodig om de omgeving toegankelijk, bruikbaar, begrijpelijk en dus comfortabel te maken voor 
iedereen. dat gebeurt het beste door samenwerking tussen deskundigen, gebruikers en beleidsmakers.
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vleugelsgeef ons

⊲ kies een afficHe en Hang ze uit

⊲ like & sHare onze visuals op  

de sociale media

STEUN ONzE cAmPAgNE

lommel@pvda.be
www.lommel.pvda.be
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drukkosten: 9 euro
te koop vanaf 5 euro of vrije bijdrage


