VERKIEZINGSPROGRAMMA
CD&V SCHOTEN – 2012

{iedereeninbegrepen}

Voorwoord: Waar staan we voor?
CD&V staat voor een warme samenleving waar iedereen, jong of oud, arm of rijk, zorgbehoevend
of zeer vitaal, van welk geslacht, kleur of geaardheid ook, zich thuis voelt in onze
maatschappij. {Iedereen inbegrepen} dus.
Maar CD&V staat ook voor {elkaar}, voor een maatschappij waar iedereen zijn / haar steentje
bijdraagt aan het groter geheel zonder het individu daarin te verliezen. CD&V wil mogelijkheden
scheppen voor ieder individu en elke groep, maar wil er ook zijn voor de zorgbehoevende
medemens zodat deze ten volle mee in de maatschappij kan leven. Niemand mag aan de kant
gezet worden. En daarom is er een ethische regulator nodig die de samenleving coördineert
zodat iedereen zich er thuis kan voelen en kan deelnemen aan het vrije leven. Want je eigen
"vrijheid" stopt daar waar je de vrijheid van anderen beperkt.
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Verkiezingsprogramma 2012
Over de periode 2006-2012 stond in de Knack van 6 juni volgende beschouwing:“In de
naoorlogse politieke geschiedenis was er zelden een groter “Tijdsverloop” tussen twee
gemeenteraadsverkiezingen dan tussen 2006 en die van 2012. Zeker, het gaat nog altijd om de
klassieke zes jaar. Maar in die periode is de wereld en dus dit land mogelijk harder veranderd
dan ooit tevoren. In 2006 waren er nog geen sociale media – of ze waren in dit land nog
marginaal: geen Facebook, geen Twitter. Er waren nog geen smartphones. Vergeleken met
vandaag stond de digitale televisie nog in haar kinderschoenen: men keek nog tv volgens de
uitzendschema’s die de strategen bij VRT en VTM programmeerden. Voor wie in 2006 hoopte
dat de individualisering stilaan haar hoogtepunt had bereikt, was het naar ontwaken.
Daarenboven kwam de nieuwe globalisering: die van de economische crisis. In 2006 waren
Fortis en Dexia nog machtige banken, en namen we aan dat er zich in Griekenland en Ierland een
economisch wonder voltrok. De hele maatschappelijke context om aan politiek te doen is in
2012 totaal anders dan in 2006.”
De realiteit van vandaag is dat wij onmogelijk kunnen bepalen of een programma dat wij
vandaag goedkeuren, morgen nog uitvoerbaar zal zijn. De federale en Vlaamse regering
weten zelf nog niet wat de besparingen voor hen gaan betekenen. Elke dag worden wij
opnieuw geconfronteerd met mogelijk nieuwe besparingen;
Besparingen op federaal en Vlaams niveau hebben ook grote gevolgen voor de
gemeenten. Als er vroeger moest gespaard worden op die niveaus had dit voor de
gemeenten telkens 2 gevolgen: minder inkomsten en meer bevoegdheden. De huidige
besparingen zijn veel groter en niet te vergelijken met het verleden. Men moet naïef zijn
om te denken dat dit aan ons zal voorbij waaien. Een programma dat vandaag uitvoerbaar
lijkt, kan dus morgen misschien totaal achterhaald zijn. Laten wij in ons achterhoofd
beseffen dat deze basistekst de volgende jaren niet de bijbel zal zijn waar wij ons moeten
aan vast houden. Neen, wij zullen dit alles constant moeten evalueren.
Harrie Hendrickx
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1. Woon-, werk- en leefgemeente Schoten
Hier vind je in verschillende onderdelen terug waar CD&V Schoten in de volgende legislatuur
voor wil gaan op het vlak van LEVEN in Schoten.
1.1.
Wonen in Schoten
CD&V wil het wonen in het groen behouden maar dit verzoenen met betaalbaar wonen en
levenslang wonen. Elke doelgroep heeft haar noden, jongeren, ouderen, gezinnen,
mensen met een handicap,… iedereen moet zijn thuis vinden in onze gemeente.
Jongeren, singles en ouderen hebben nood aan kwalitatieve kleinere wooneenheden.
Deze zijn in verhouding te weinig aanwezig. Dit aanbod moet dus vergroot worden. De
schaal hiervan mag evenwel niet in tegenspraak zijn met het groene karakter van de
gemeente en de wijken. Dit betekent: geen “hoogbouw” en zo veel mogelijk omringd door
groen en een kwalitatieve open ruimte. CD&V wil ook informerend en ondersteunend
werken naar de ontwikkeling van nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen en cohousing of samenwoningsprojecten.
Voor nieuwe woonwijken is er in Schoten niet zoveel plaats meer. Om meer woonruimte te
creëren en betaalbaar wonen voor jonge gezinnen mogelijk te maken zal creatief moeten
worden omgesprongen met het bestaande aanbod.






Het wonen boven winkels kan verder gestimuleerd worden.
Nieuwe trends zijn het kangoeroewonen en co-housing. CD&V wil de mogelijkheden
onderzoeken om bestaande villa’s en gezinswoningen op te delen in meerdere
woongelegenheden.
Investeren in oude woningen kan gepromoot worden met verhoogde aandacht voor
woningen in bepaalde (achtergestelde) zones.
Jongeren en singles hebben nood aan kleinere wooneenheden. Deze zijn in verhouding te
weinig aanwezig. Dit aanbod moet dus vergroot worden.
CD&V wil de woonwinkel verder uitbouwen, een informatiecentrum over wonen,
bemand door vrijwilligers (bvb. beurtrol architecten). (Ver-)bouwlustige inwoners
kunnen hier terecht voor informatie over aangepast en levenslang wonen, de
energiehuishouding, premies en regelgeving enzovoort.

Het gebrek aan ruimte speelt ook parten om het objectief sociale woningen te behalen. CD&V
pleit voor een overleg met privé-actoren om meer sociale woningen te creëren via het Sociaal
Verhuur Kantoor (SVK). In het kader van het sociaal woonbeleid is het ook nodig dat de
wachtlijsten worden opgevolgd door de gemeente.
De Schotense bevolking wordt ouder. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in het eigen
huis blijven wonen. Deze wens dient door de gemeente actief ondersteund te worden.

3

1.2.
Werken in Schoten
Het ondernemen in Schoten bevorderen geeft een dubbele winst: het geeft meer kansen
aan ondernemers om in Schoten actief te zijn en het laat meer inwoners toe in eigen
gemeente aan de slag te kunnen. Wat op zich dan weer milieu- en mobiliteitsverbeterend
is. Voor de komende 6 jaar wil CD&V de duurzame ontwikkeling van het oude stort
aangrijpen, bvb om zonevreemde Schotense bedrijven te herlokaliseren. CD&V wil deze
terreinen dan ook slechts ter beschikking stellen aan arbeidsscheppende bedrijven, dus
niet voor enkel opslagmagazijnen. Het is tevens onze bekommernis dat winkelen in
Schoten aangenaam blijft en verder bevorderd wordt in samenspraak met de plaatselijke
winkeliers.
CD&V schept een ondernemingsvriendelijk klimaat via verschillende invalshoeken:
-

ondernemers en zelfstandigen, met in het bijzonder starters, kunnen beter ondersteund
worden: bvb via een digitaal ondernemersloket.
de middenstandorganisatie kan blijvend op de steun van CD&V rekenen.

Werken in Schoten kan gepromoot en comfortabeler gemaakt worden
-

door een goed fietsennetwerk naar de bedrijven
het verbinden van scholen en gemeente via het actief bemiddelen bij stageplaatsen,
bedrijvenbezoeken…

1.3.
Een veilige gemeente
Het grote probleem in de veiligheidsketen is de strafuitvoering. Zolang men de straf van
criminelen niet laat uitvoeren is het dweilen met de kraan open. Daarom moeten wij
zeker de middelen die wij hebben optimaal gebruiken ter beveiliging van onze
burgers. Een eerste pijler is het optimaal inzetten van onze politie. Een tweede pijler is
het sensibiliseren van onze burgers. Via onze “Diefstal preventie ambtenaren
(vrijwilligers)” kunnen wij advies geven voor een optimale beveiliging van de woning.
Maar ook het uitwerken van BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) moet een prioriteit
worden.
1.4.
Verenigingen en vrijwilligers
CD&V wil expliciet het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en andere initiatieven van
inwoners waarderen en verder versterken, door het actief te stimuleren, te faciliteren en
te ondersteunen. Er bestaat in Schoten al heel wat aan steun voor de verenigingen. Deze
mbt de coördinatie van en de communicatie over activiteiten willen we nog beter
aanpakken. Ook een vrijwilligersloket kan tot de mogelijkheden behoren. Regels en
reglementen mogen geen drempel zijn om initiatieven te nemen. Hier gaan we
vereenvoudigen waar het kan. CD&V wil ook meer mensen, zeker de jonge senioren,
leiden naar een klein of groot vrijwillig engagement door vraag en aanbod in kaart te
brengen, op te volgen en waar mogelijk te coördineren.

De dienstverlening naar de verenigingen verder optimaliseren
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Er is reeds een uitgebreide dienstverlening naar verenigingen en vrijwilligersinitiatieven:
subsidies, infrastructuur… Maar alles kan beter. Extra aandachtspunten zijn:
-

-

-

informatie en communicatie: CD&V wil de deelname aan Uit in … verder zetten, maar
daarnaast ook de verenigingen ondersteunen bij een meer professionele aanpak van de
communicatie (bvb. eigen website koppelen aan de website van de gemeente)
geen regelitis of administratieve overbevraging: veiligheidsmaatregelen bij evenementen
moeten in verhouding zijn tot de grootte van het evenement, subsidieaanvragen kunnen
eenvoudiger, de ballast van billijke vergoeding en dergelijke moet tot een minimum
worden
herleid.
Voor
de
organisatie
van
evenementen
staat
een
evenementencoördinator ter beschikking van alle verenigingen.
een betere steun op het logistieke vlak van de jeugdverenigingen, zoals aangepaste
“jeugd”-huurtarieven voor materiaal.
Om de verenigingen nog beter te ondersteunen zal alle info gebundeld worden op een
digitaal verenigingenloket.

De gemeente laat ruimte aan het ondernemerschap van verenigingen en creatieve individuen,
stimuleert en ondersteunt, maar blijft op een gepaste afstand
-

-

Samenwerking en partnerschap mag niet leiden tot een te grote impact van de gemeente
op initiatieven van verenigingen en individuen. Het eigenaarschap moet bij de
verenigingen blijven.
Wat de gemeente volgens CD&V wel moet bieden is betrokkenheid tonen, dienstbaar
ondersteunen waar nodig, eventueel linken leggen tussen initiatieven om deze zo te
versterken.

Vele initiatieven zijn niet mogelijk zonder vrijwilligers. CD&V wil actief inzetten op het
stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk:
-

door hiervoor een kader te creëren (verzekering?)
door inwoners, bv de jong gepensioneerden, actief toe te leiden naar vrijwilligerswerk
(bijhouden en matchen van talenten- en werkbanken, m.n. het in kaart brengen van
competenties enerzijds en behoeften anderzijds)

1.5.

Een nabij en aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en evenementen, voor alle
leeftijden
Het gemeentebestuur blijft investeren in een aanbod aan activiteiten en evenementen.
Het doet de gemeente leven. Het brengt jong en oud samen en zorgt voor verbondenheid.
Het cultuurcentrum blijft bestaan als culturele ontmoetingsplek van de gemeente met
verhoogde aandacht voor het eigen verenigingsleven. De belangrijkste uitdaging is voor
de academies. Er komt een nieuw decreet voor de werking van de academies. Dit moet
vertaald worden naar de Schotense context. CD&V wil de samenwerking van de beide
academies zoveel mogelijk versterken en zo mogelijk komen tot één academie voor alle
kunstvormen.
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Evenementen zijn hoogdagen voor de gemeente en voor de inwoners. Schoten moet de
gemeente van de Scheldeprijs blijven, van Hello Schoten!, het wereldfestival van de folklore, van
Folk in’t gruun, van Blues in Schoten… Vele evenementen, dat vraagt om afstemming. De
gemeente kan hiertoe het initiatief nemen.
Evenementen kunnen ook wijken doen opleven. CD&V staat achter de vraag naar een grotere
spreiding van culturele en sportactiviteiten over de verschillende wijken.
Schoten zorgt mee voor dat sportieve en culturele klimaat door een eigen aanbod van sport- en
cultuurdienst en van de culturele instellingen.
-

-

-

Deze instellingen liggen in het centrum van de gemeente, als eilandjes van cultuur. Ze
liggen op wandelafstand van elkaar, via de “culturele as”. CD&V wil deze as meer
zichtbaar maken om zo de samenwerking en onderlinge verbondenheid duidelijk te
maken. Op de Markt kruist deze as de winkelas van de gemeente. CD&V wil de Markt
duidelijker profileren als het hart van de gemeente.
Het cultuurcentrum is een belangrijke hefboom voor het culturele leven en is er geen
sprake van om het cultuurcentrum, nu in de categorie C, te laten degraderen tot een
gemeenschapscentrum. Voor CD&V blijft het cultuurcentrum een ontmoetingsplek van
mensen en cultuur in al z’n verscheidenheid, via een eigen aanbod dat zoveel mogelijk
Schotenaren kan boeien. We willen inspelen op de vraag naar een groter aanbod aan
overdagactiviteiten gericht naar senioren. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor
creatieve projecten. Via projectwerking willen we leemten in de programmatie dichten.
CD&V wil ook de creatieve hobbybeoefening en atelierwerking stimuleren, hiervoor, zo
nodig, ruimten ter beschikking stellen.
De gerenoveerde Braembibliotheek zal een echte belevingsbibliotheek worden.

Jongeren hebben soms nood aan eigen biotopen om elkaar te ontmoeten, zich te ontspannen, te
verkennen. Op het CD&V-lijstje voor de komende jaren staan:
-

Plaats voorzien voor street art (legaal graffiti spuiten) en het organiseren street art
festival.
Meer fuifgelegenheid voor jongeren +16 en freepodia, ev. In het kader van Kiosk of de
braderij
Verder uitbouwen van het skateterrein op de Zeurt.
Blijvende ondersteuning van jeugdhuis Kaddish

Een belangrijke bekommernis naar de senioren toe is dat zij voldoende voeling houden met de
wereld om hen heen. Zeker voor oudere senioren kan de wereld al ‘ns erg versmallen. Voor
CD&V ligt hier ook een taak van de gemeente en OCMW:
-

Ondersteunen van activiteiten die ouderen stimuleren om bij te blijven.
Ondersteunen van activiteiten die oudere en jongere senioren samenbrengen.
Ondersteunen van activiteiten die kinderen en senioren samenbrengen.

CD&V wil hen ook kansen geven om hun knowhow die ze hebben verworven op heel diverse
terreinen te delen met andere ouderen én jongeren.
In Schoten is iedereen inbegrepen. Ook mensen met een handicap moeten in hun vrije tijd
kunnen sporten. CD&V wil daarom het aanbod aan G-sport blijven promoten en steunen.
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Voor kinderen zijn korte introducties in sport en cultuur belangrijke toeleidingskanalen naar
actieve vrijetijdsbesteding. Hier blijft een taak voor de gemeente liggen, via de ondersteuning
van sportweken, cultuurworkshops enzovoort.
Voor de academies voor muziek en woord en voor beeldende kunsten komen er belangrijke
jaren aan, met de op stapel staande hervorming van dit type van onderwijs.
De academies barsten uit hun voegen. Steeds meer mensen vinden er de weg naar, en dat is
natuurlijk positief. De infrastructuur is tot nu toe niet gevolgd. Daarbij zijn er specifieke vragen
naar lokalen voor slagwerk en dans. CD&V wil hier in de komende jaren voor een oplossing
zorgen. Deels zal deze liggen in de integratie van de lokalen van het Be(e)rtje in de
muziekacademie (’t Be(e)rtje krijgt een nieuwe stek in de Toekomstlaan.) We willen ook zien
wat verder op de site van de huidige school en op ander plaatsen in de gemeente mogelijk is. Dit
lokalenprobleem moet opgelost worden.
Naast de academies zijn de vele verenigingen voor amateurkunstenaars verantwoordelijk voor
een bloeiende kunstpraktijk. Voor CD&V blijft het: amateurkunst boven!
1.6.
Toerisme
Schoten is een groene gemeente met een rijke geschiedenis en dat mag iedereen weten!
CD&V wil Schoten promoten als wandel- en fietsgemeente. Haar troeven zijn: parken en
kastelen, trage wegen, horeca, beeldhouwwerken, erfgoed, evenementen, de vaart… .
Voor de elektrische fietsers wil CD&V aan enkele fietsknooppunten oplaadpunten voor
ondermeer elektrische fietsen installeren.
De voorbije jaren werd de ontwikkeling van het jachthavenplein onderzocht, met
betrekking tot de mogelijke inrichting en de gevolgen voor de mobiliteit. Als het aan
CD&V ligt, worden hier de komende legislatuur knopen doorgehakt. Het jachthavenplein
kan ondermeer uitgebouwd worden tot knooppunt en recreatief plein op de recreatieve
as kanaal Schoten – Dessel.
1.7.
Flankerend onderwijsbeleid
Schoten heeft een uitgebreid scholenaanbod. Het gemeentebestuur is hiervan niet de
inrichtende macht maar dat betekent niet dat ze hier geen verantwoordelijkheden heeft.
Er zijn heel wat raakvlakken met mobiliteit, kinderopvang, levenslang en levensbreed
leren, sociaal beleid enzovoort. CD&V wil dat de gemeente hier in de komende legislatuur
een regierol opneemt, met accent op veilig schoolverkeer, stimuleren van levenslang en
levensbreed leren.
CD&V wil de scholen ondersteunen en overkoepelende activiteiten opnemen, zoals
-

fietsroutes uitproberen met de leerlingen
het aanbieden van activiteiten die jong en oud samen brengen zoals klasbezoeken aan
RVT.

We willen het schoolproject over toegankelijkheid voor het basisonderwijs blijven ondersteunen
en het scholenoverleg heropstarten.
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2. De publieke ruimte en het leefmilieu
Hier vind je in verschillende onderdelen terug waar CD&V Schoten in de volgende legislatuur
voor wil gaan op het vlak van de publieke ruimte en het leefmilieu.
2.1.
Ruimtelijke ordening
In Schoten is het aangenaam om te wonen, en dit heeft veel te maken met de kwaliteit van
de publieke ruimte: mooi aangelegde en goed onderhouden straten (voor volgende
legislatuur staat de heraanleg van de wijken “Klarre Warre” en “Sas 6” op de agenda), een
doordacht bebouwingsbeleid (geen “hoogbouw”), een duurzame ontwikkeling van
bepaalde sites (het oude stort, Dienst der werken, jachthavenplein, …). Dit zijn meteen
belangrijke punten in het omgevingsbeleid dat CD&V voor de komende jaren voor ogen
staat. Topprioriteit hier is het vrijwaren van de reservatiestrook A102 als groene gordel
en buffer met behoud van de bestaande natuur, parken en domeinen als een deel van een
stadsrandbos. Minder waardevolle delen kunnen aangewend worden als trage wegen,
fietssnelweg, volkstuintjes,… .
Schoten laat zich zien als een plek waar het aangenaam vertoeven is: groen en met z’n typische
plekken die de gemeente haar identiteit geven.
-

-

-

-

-

CD&V wil de groene gordel van Schoten als ‘overgangsgebied’ tussen stad en platteland
versterken. Een spoorweg en een autoweg door het groen staan haaks op dit streven.
CD&V wil het front hiertegen trekken, en er samen met de andere betrokken gemeenten
voor ijveren dat deze infrastructuurwerken in een geboorde tunnel, onder de grond,
worden gerealiseerd. Dit laat toe om de reservatiestrook A102 te ontwikkelen als een
stadsrandbos, met trage wegen, een fietssnelweg, volkstuintjes, een park, open ruimte…
De Markt wordt geherwaardeerd als knooppunt van de zgn. commerciële (Markt,
Paalstraat) en culturele (Markt, St. Cordulastraat) as. De boorden van ‘de Vaart’ willen
we ontwikkelen als de recreatieve as van de gemeente.
Straten en pleinen zijn mooi aangelegd en goed onderhouden , én proper, gekenmerkt
door eenvormigheid in het gebruik van materialen, een goede verlichting, aangepast
straatmeubilair, met leuke ontmoetings-plekjes, en af en toe een kunstwerk dat je op een
ander manier naar de plek laat kijken.
Klarre Warre en Sas6 zijn wijken en straten die op ons lijstje voor heraanleg staan.
Sensibilseringsacties tegen zwerfvuil, tegen sigarettenpeuken en hondenpoep, en voor
meer bloemen in de straten (bebloemingswedstrijd) kunnen er mee voor zorgen dat de
straten proper blijven.
Jongeren zijn belangrijk voor CD&V, CD&V wil voor de jongeren eigen
ontmoetingsplekken creëren, met gezellige banken ed.

De kwaliteit van de publieke ruimte heeft ook te maken met evenwichten in de bebouwing.
-

-

CD&V wil een kwalitatieve ruimtelijke ordening in alle buurten en wijken, daartoe wil
CD&V de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) verder zetten en waar
mogelijk versnellen.
Schoten is geen gemeente voor echte hoogbouw. Voor CD&V kan die er in Schoten niet
(bij)komen. De nood aan kleine woningen (voor starters, alleenstaanden…) moet
ingevuld worden maar wel met respect voor het groene en eerder kleinschalige karakter
van de gemeente.
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Het terrein van de Dienst der Werken zal in de komende jaren verhuizen naar het oude stort . Op
de huidige site komt dan plaats vrij voor ondermeer sociale woningbouw.
De begraafplaats wacht op een verdere herwaardering. CD&V wil dat ook de komende 6 jaar
realiseren. “Verparken” van de begraafplaats kon de voorbije jaren niet maar blijft op onze lijst
staan dossier is bekeken, is iets van de lange termijn cfr. concessies van 15 jaar en langer al veel
voorbereidend werk gebeurd
Voor het beleid ruimtelijke ordening past de boutade “globaal denken, gefaseerd handelen”.
CD&V wil een masterplan opstellen voor het Centrum. Werken met een masterplan laat het
beleid vertrekken vanuit één visie, en geeft ambitie. In die visie zit alvast dat de ontwikkeling
van het centrum stimulerend moet zijn voor vastgoedinvesteringen (renovatie van
privépatrimonium, verdere opwaardering middenstand) en voor activiteiten en ontmoeting.
2.2.
Mobiliteit
Zich verplaatsen van A naar B en vooral vlot op je bestemming geraken: dat is niet altijd
vanzelfsprekend. We willen niet dat een Touring Mobilis-check voor Schoten nodig is.
Voor verplaatsingen in Schoten zelf zet CD&V in op de fiets, met de verdere inrichting van
autoluwe wijken, vermijden van sluipverkeer, de aanpak van de missing links in het
fietswegennet, blijvende zorg voor onderhoud van de fietspaden, wegwerken van
gevaarlijke punten en extra fietsparkings. Voor de auto blijft een vlotte doorstroming een
aandachtspunt, en gratis parkeren. CD&V wil in de volgende legislatuur een grondige
evaluatie van het parkeer- en mobiliteitsbeleid doorvoeren.
De zwakke weggebruiker primeert…
-

-

-

Het beleid van autoluwe wijken wordt verder gezet. Bij de heraanleg van straten worden
ingrepen voorzien om het autoverkeer af te remmen en de straten veiliger te maken voor
fietsers en voetgangers.
Bij aanleg en onderhoud van de weginfrastructuur is er oog voor details. (Zo weinig
mogelijk drempels.)
Met sensibiliseringsacties zoals “Met belgerinkel naar de winkel” promoten we de fiets
als topvervoermiddel voor korte afstanden. De beste promotie is natuurlijk een
comfortabel fietspadennetwerk en voldoende fietsparkeergelegenheden, zeker op de
Markt en in de Paalstraat. CD&V zal het bestaande beleid hier verder zetten. In het
fietspadenplan worden missings links weggewerkt, bijvoorbeeld de Botermelkbaan.
Gevaarlijke punten voor fietsers worden aangepakt, zoals het kruispunt RodeborgstraatPaalstraat-Fluitbergstraat en de H. Consciencestraat- L. Van Hullebuschstraat. Verder zal
het systeem van het dubbel wegennet bestudeerd worden. Dit houdt in dat voor fietsers
een andere route van A naar B wordt uitgestippeld dan voor auto’s: veiliger en groen.
Nieuwe fietsroutes door het groen zullen hiervoor aangelegd worden, wat meteen een
kans is om het netwerk van de Trage wegen verder te ontwikkelen. CD&V zal verder
actief inzetten op de aanleg van een fietssnelweg naar Antwerpen.
We willen er natuurlijk ook voor zorgen dat iedereen veilig fietst en zullen blijvend
sensibiliseren rond veilig rijgedrag en het gebruik van fietslichten, fietshelmen… De
gemeente kan het begeleiden van fietsende kinderen door vrijwilligers faciliteren.

… maar ook auto’s moeten in Schoten vlot op hun bestemming kunnen geraken.
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-

-

Het mobiliteitsplan zal worden herbekeken, met andere categorisering ontsluiten,
doorvoeren…
Schoten is geen eiland, de mobiliteitsstroom hangt samen met deze in de buurgemeenten
en de stad Antwerpen. Het is evident dat Schoten de mobiliteitsproblematiek aanpakt in
intergemeentelijk verband.
Parkeren is in Schoten nog steeds gratis. Als het aan CD&V ligt blijft dat zo. De
parkeerverordening (incl. voortuinparkeren) zal worden geëvalueerd.

Een optimale dienstverlening van het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrale
-

Het openbaar vervoer van en naar Antwerpen moet Schotenaren, ook na 2015, in staat
stellen om op een half uur in hartje Antwerpen te staan.
Voor een goede werking van de Minder Mobielen Centrale en de handicar is de blijvende
ondersteuning door een vrijwilligerscoördinator essentieel.

2.3.
Leefmilieu en duurzaamheid
Voor CD&V is het logisch dat Schoten verder bijdraagt aan de realisatie van de
klimaatdoelstellingen, door een mentaliteitswijziging op gang te brengen maar ook door
zelf het goede voorbeeld te geven. Dat kan door een duurzaam aankoopbeleid en een
duurzaam mobiliteitsbeleid binnen de gemeentediensten, werken rond afvalpreventie en
aandacht voor minder energieverbruik in het algemeen. CD&V wil verder investeren in
duurzame en hernieuwbare energie. Ook het behoud en de verdere verbetering van de
biodiversiteit in onze gemeente vindt CD&V belangrijk.
Schoten is een groene gemeente.
-

-

-

-

Bos, park en groen moeten zoveel mogelijk bewaard blijven.
Het belangrijkste aandachtspunt de komende jaren is de bescherming is het vrijwaren
van de reservatiestrook A102 als groene gordel voor het creëren van een stadsrandbos,
met trage wegen, een fietssnelweg, volkstuintjes, een park…
Maar ook meer in het algemeen moet er blijvend geïnvesteerd worden in groen, onder
het motto: min 1 boom = plus 1 boom.
Voor CD&V is het ook belangrijk dat de biodiversiteit bevorderd wordt en dat dit wordt
aangegrepen voor natuurontwikkeling en ruimtelijke planning.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid…
CD&V wil dat de gemeente een voortrekker vervult mbt afvalpreventie, energiereductie
en de vermindering van de CO2-uitstoot. Dat betekent o.m. een duurzaam aankoopbeleid
en een duurzaam mobiliteitsbeleid binnen de gemeentediensten.
Er moeten duidelijke criteria komen voor het duurzaam onderhoud van patrimonium en
weginfrastructuur. Overheidsopdrachten en het wagenpark moeten een
duurzaamheidstoets doorstaan.
De regie ligt bij de milieuraad en de duurzaamheids- en energiecoördinator.

… en wil ook de Schotenaren stimuleren tot een duurzamer energieverbruik
-

verder subsidiëring van energiezuinige technieken
actieve informatieverstrekking over de besparing van energie, isolatie enz.

De aandacht voor het leefmilieu omvat verder ook de bekommernis om het dierenwelzijn.
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Het dierenasiel kan op blijvende ondersteuning rekenen maar ook kunnen nog andere stappen
ondernomen worden zoals duivenprobleem diervriendelijk aanpakken, bijvoorbeeld door het
onderzoeken van de mogelijkheid om duiventillen te plaatsen, en zwerfkattensterilisatie- en
voederprojecten. Een dierenwelzijnbeleid kan opgestart worden in samenwerking met de
Schotense dierenartsenpractijken.
2.4.
Erfgoed
De identiteit van de gemeente hangt voor een groot deel samen met typische
dorpsgezichten en waardevolle gebouwen. CD&V wil de identiteit van de gemeente
bewaren waar mogelijk. Daarom wil ze de beschermingsdossiers terug activeren en
verder werk maken van een erfgoedverordening. We willen dat ook de beeldbank verder
wordt ondersteund. Ook wil CD&V werk maken van de verdere inventarisering van het
eigen roerend erfgoed zoals schilderijen, beelden, kunstvoorwerpen, … en deze
conserveren, waar nodig restaureren en gestructureerd ontsluiten.
De aandacht voor het (onroerende) erfgoed is inherent aanwezig in het gemeentebeleid.
-

-

Ze krijgt gestalte in de erfgoedreflex bij de opmaak van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP), de aanleg van de publieke ruimte (beeldkwaliteit omgeving
erfgoed, concreet site Gelmelenhof en Dienst der Werken) en de herziening van de
ruimtelijke structuurplannen.
Verder moet er meer aandacht zijn voor het funerair erfgoed, de oude graven op het
kerkhof.

Voor de zorg voor het roerend erfgoed is Heemkring Scot vzw en het gemeentelijk
documentatiecentrum de partner. Deze vereniging moet blijvend ondersteund worden voor oa
het inventarisatiewerk en het actualiseren en onderhouden van de beeldbank.
De gemeente beschikt zelf over een aardig patrimonium. Voor CD&V mag dit meer zichtbaar zij
(inventariseren, ontsluiten). Waar nodig worden de kunstwerken gerestaureerd.
Het erfgoed maakt de gemeente aantrekkelijk. CD&V wil blijvend inzetten op activiteiten en
evenementen die dit onder de aandacht van de Schotenaar brengen (erfgoeddag, Open
Monumentendag, erfgoedroutes…)
Voor de opmaak van een beleidsplan erfgoed rekent CD&V op de inbreng van de Erfgoedraad,
gecombineerd met professionele inbreng.
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3. Samen-Leven
Hier vind je in verschillende onderdelen terug waar CD&V Schoten in de volgende legislatuur
voor wil gaan op het vlak van SAMEN-LEVEN in Schoten.
3.1.
Leefbare wijk
Een wijk is onze directe leefomgeving. Mensen moeten zich er goed en thuis voelen. CD&V
vindt het daarom belangrijk dat de straten goed zijn aangelegd, verkeersveilig zijn en
uitnodigen om samen buiten te komen. Voor de komende jaren krijgen een aantal wijken
en woonstraten, met ondermeer de “Klarre Warre” en “Sas 6”, een nieuw gezicht. CD&V
wil verder cultuur meer naar de wijken brengen en ondermeer het mobiele podium van
de gemeente meer in de wijken inzetten, voor evenementen die de buurt samenbrengt.
investeren in sociale samenhang
CD&V vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de eigen wijk, en wil daarom inzetten
op ontmoeting in de wijken, via:
-

"Ken je buur"-projecten die actief stimuleren tot meer buurcontacten
subsidies voor gemeenschapsvormende wijk- en buurtactiviteiten
organiseren van culturele activiteiten in de wijken oa door het actiever gebruik van het
mobiele podium

Leefbare wijken zijn goed aangelegde, goed onderhouden en propere wijken. Voor de komende
jaren staat– als het van CD&V afhangt - de heraanleg van de “Klarre Warre” en Sas 6 op het
programma.
Bij die heraanleg is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Dit betekent dikwijls meer
ruimte voor fietsers en extra fietsparkings, en extra verlichting aan gevaarlijke
oversteekplaatsen. De verkeersveiligheid blijft trouwens in het algemeen een bekommernis, en
CD&V wil dat de gemeente hier blijvend op inzet, bvb. via regelmatige fietscontrole en de actie
fluo-vestjes bij kinderen.
We zien de wijkagent als een belangrijk doorgeefluik voor informatie over de wijk. Hij kan
attenderen op inbraakpreventie, maar evengoed op sociale problematieken zoals gezinnen in
moeilijkheden, geïsoleerde ouderen. Desalniettemin staat CD&V ook open voor
buurtinformatienetwerken (BIN), zoals nu een proefproject in Elshout uitprobeert.
3.2.
Vlaamse identiteit
Schoten is een Vlaamse gemeente met een Vlaamse identiteit en dit willen we zo
behouden.
De werking van de Vlaamse initiatieven en verenigingen zoals het 11-juli comité,
“Vlaanderen Feest”, Het Schotens Spoor, viering Vlaamse feestdag en andere
identiteitversterkende organisaties dienen verder ondersteund te worden.
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3.3.
Vreemde roots
Echter kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat ook Schoten mondialer wordt en er
ook andere nationaliteiten zich nestelen. Ook Schoten zal zich hiervoor moeten
organiseren. Voor CD&V zijn deze mensen welkom, Schoten moet een gastvrije gemeente
blijven, maar niet onvoorwaardelijk. De bereidheid tot integratie en zich schikken naar
onze waarden is van primordiaal belang om een samenhangende gemeenschap te blijven.
Het beleid van CD&V wil er op gericht zijn dat ook wie ‘niet van hier’ is zich in Schoten thuis
moet voelen, maar dat ook de Schotenaar zich thuis moet blijven voelen in de eigen gemeente.
Dat vraagt een geïntegreerde aanpak: verschillende concrete beleidssectoren moeten elk hun
steentje bijdragen. Een efficiënt integratiebeleid zit bijvoorbeeld in een toegankelijke
dienstverlening, maar evengoed in het werken aan een sociale mix op het vlak van huisvesting
en het bestrijden van huisjesmelkerij.
Mensen van vreemde origine hebben dikwijls met achterstelling te maken op het vlak van
wonen, onderwijs, werk, deelname aan sport of cultuur enzovoort. CD&V wil dit tegen gaan en
hen alle kansen geven. Dit vraagt om een geïntegreerd beleid etnisch-culturele diversiteit.
-

-

Er gebeurt al heel wat naar deze doelgroep, maar versnipperd over verschillende
diensten en organisaties. Om een coherente visie te kunnen uitwerken is het nodig eerst
deze initiatieven te inventariseren.
We willen de coördinatie van dit geïntegreerd beleid specifiek toewijzen. Dat kan een
medewerker zijn, of een dienst of een stuur- of werkgroep. Belangrijk is dat iemand de
coördinatie draagt.

Samen feesten, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen zijn belangrijke hefbomen voor een
goede verstandhouding en fijn nabuurschap. Het contact met ander culturele is immers niet
altijd gemakkelijk, er zijn de taalverschillen, de culturele verschillen. CD&V wil jeugdhuizen en
wijk- en buurtfeesten stimuleren om in dit kader activiteiten te organiseren, zoals een 'feest met
invloeden uit een andere cultuur' . Ook het jaarlijkse “Hello Schoten” kan een aanzet zijn.
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4. Voor wie zorg en steun nodig heeft
Hier vind je in verschillende onderdelen terug waar CD&V Schoten in de volgende legislatuur
voor wil gaan voor wie zorg en steun nodig heeft in Schoten.
4.1.
Blijvende aandacht voor mensen met een beperking
Mensen met een beperking hebben er recht op om gewoon met iedereen mee te kunnen
doen. Alleen: soms zijn de drempels, letterlijk en figuurlijk, te hoog. Voor CD&V is het
vanzelfsprekend dat er initiatieven worden genomen om die drempels weg te werken. Bij
bouw of verbouwing van gemeentelijke gebouwen en openbaar domein is er standaard
een toegankelijkheidstoets, en dat willen we zo houden. Er mogen ook geen drempels
zijn om aan activiteiten deel te nemen. CD&V wil dat de gemeente de voortrekkersrol
voor G-sport in de provincie blijft behouden.
De toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen voor rolstoelgebruikers blijft een
vanzelfsprekendheid. De gemeente wil ook andere (dienstverlenende) organisaties en de horeca
in de gemeente hierop attent maken.
activiteiten
-

-

We willen het vrijwilligerswerk (o.m. de AKABE-werking ed) stimuleren om samen met
kinderen met een beperking activiteiten te doen, zoals wandelen, film, discotheek,
dierentuin, Hello Schoten, Parkhappening. We willen ook jeugdbewegingen stimuleren
om in hun werking daar aandacht voor te hebben. Mogelijks kan hier worden
samengewerkt tussen jeugdverenigingen en sportclubs.
Om mensen met een beperking de stap naar sport gemakkelijker te laten zetten willen
we het aanbod aan G-sport blijvend ondersteunen en promoten.
We willen actief op zoek gaan naar mogelijkheden opdat mensen met een
(verstandelijke) beperking zelf ook als vrijwilliger kleine en vaste activiteiten kunnen
opnemen.

Onbekend is dikwijls onbemind. Om de wereld van mensen met een beperking beter bekend te
maken bij wie met hen niet vertrouwd is wil CD&V dat de gemeente doorgaat met het
organiseren van workshops in de scholen, over omgaan met mensen/kinderen met een
beperking.
4.2.
Ouders en kinderen
CD&V is bij uitstek een gezinspartij. Het zal niemand verbazen dat we een actief
gezinsbeleid willen blijven voeren en gezinnen met kinderen willen blijven ondersteunen
(zonder uiteraard andere gezinsvormen uit te sluiten). In 2013 verhuist kinderopvang ’t
Be(e)rtje naar haar nieuwe stek in de Toekomstlaan. Kinderopvang in het algemeen is
dan ook een belangrijk aandachtspunt voor CD&V, zowel gemeentelijk als de
ondersteuning van de privé-initiatieven.
Ook voor ouders met kinderen gelden de regels van een goede toegankelijkheid. Bij bouw
of verbouwing van gemeentelijke gebouwen en openbaar domein dient er rekening
gehouden te worden met de toegankelijkheid voor de kinderwagen en de zichtbaarheid
van de kleine fietser.
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Voor kinderen met een beperking willen we de aandacht verhogen. Hier geldt hetzelfde
als voor andere kinderen: zij sporten en spelen graag. Dit willen we extra ondersteunen,
bvb. door het plaatsen van specifieke speeltoestellen in de Schotense openbare
speeltuintjes.
Ook de realisatie van voorbehouden parkeerplaatsen voor ouders met een kinderwagen
kan bekeken worden in het parkeerbeleid.
Hierbij staat voldoende kwalitatieve kinderopvang met ruime openingsuren met stip op 1. De
gemeente blijft hier zelf initiatieven nemen: de kinderopvang ’t Be(e)rtje van de Verbertstraat
krijgt een nieuw onderkomen in een nieuw gebouw in de Toekomstlaan. We willen echter toch
ook aanstippen dat we het privé-initiatief hier toejuichen en zeker niet deze plaats willen
innemen.
Kleine en grote kinderen opvoeden: het is niet altijd gemakkelijk, en goede raad en steun kan
soms wonderen doen. CD&V wil hier de opvoedingswinkel verder ondersteunen en promoten
waar ouders met problemen terecht kunnen (bvb. omgaan met opvoedingsvragen, gezond eten).
CD&V wil ook de mogelijkheid onderzoeken voor een “Huis van het kind”, een kwalitatief
partnerschap tussen verschillende lokale organisaties met uiteenlopende diensten voor ouders
en kinderen. Een huis dat dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders wordt.
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4.3.
Senioren
Het aantal ouderen in onze gemeente stijgt, en daarmee de vraag naar specifieke
activiteiten en aangepaste zorg. De komende jaren wil CD&V de bejaardenflatjes in de J.
Van Craenstraat en de Borgeindstraat renoveren. Dat neemt niet weg dat we blijven
stimuleren dat senioren zo lang mogelijk veilig thuis moeten kunnen blijven wonen Dit
willen we ook mee mogelijk maken en stimuleren door een gepaste dienstverlening. We
geloven ook in een groot vrijwilligerspotentieel in deze doelgroep. We denken dat heel
wat senioren zich voor anderen – en zeker andere senioren - willen inzetten. We willen
hiervoor een duidelijker kader creëren.
Op pensioen gaan betekent dat er veel tijd vrij komt.
-

-

-

Soms wordt die vlot ingevuld, anderen hebben hiervoor wat hulp nodig. Activiteiten op
maat kunnen voor ontspanning en ontmoeting zorgen.
CD&V wil senioren ook actief naar het vrijwilligerswerk toeleiden. Een middel om de
stap hier naar toe te verkleinen is het aanleggen van een databank met gegevens over de
know how van de vrijwilligers enerzijds, en de gevraagde know how anderzijds. Zo kan
bij wijze van spreken vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.
We zien alleszins een mogelijkheid dat fitte senioren zorgbehoevende ouderen
ondersteunen. We denken aan de boodschappendienst, bezoeken aan alleenstaande
hoogbejaarden (bestaat al voor zieken), wegbrengen van afval naar het containerpark.
We willen hiertoe een kader creëren.
Wijkbewoners en verenigingen willen we sensibiliseren om oog te hebben voor
geïsoleerde ouderen.

De voorbije jaren werden al heel wat initiatieven genomen opdat ouderen zo lang mogelijk thuis
zouden kunnen blijven wonen.
-

-

-

Deze dienstverlening moet behouden blijven en zelfs versterkt worden: thuiszorg,
dienstencheques, thuisverpleging, uitbreiden mantelzorg, boodschappendienst,
meldpunt voor ouderen ivm zorgproblemen, buurtwerking, maaltijden OCMW,
klusjesdienst.
Thuis blijven wonen kan soms enkel maar mits aanpassingen aan de woning. CD&V wil
ervoor zorgen dat betrokkenen(zowel seioren-eigenaars als
eigenaars van
huurwoningen en nieuwbouwprojecten) goed geïnformeerd zijn over mogelijkheden van
aanpassingen (informatiepunt) en de bestaande premies, over kangoeroewonen, …
Met het ouder worden kan ook de mobiliteit een probleem worden. Hiervoor bestaan
diensten als de Minder Mobielen Centrale en de Handicar.

beschermd en verzorgd wonen
-

-

Schoten investeerde de voorbije jaren in dienstencentra en serviceflats. Voor de
komende jaren staat de renovatie van de flats in de J. Van Craenstraat en de
Borgeindstraat op het programma.
Een stijgend aantal ouderen betekent ook een stijgend aantal dementerenden, en een
uitbreiding van de afdeling dementerenden van het RVT moet onderzocht worden.
Meer ouderen betekent dat de zorgvraag zal toenemen, en dus ook de kost van de zorg.
Voor CD&V mag de kwantiteit geen afbreuk doen aan de kwaliteit.
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-

Het is belangrijk dat ouderen (met een laag inkomen) goed geïnformeerd worden over
de mogelijke tegemoetkomingen, over hulp die men thuis kan krijgen…

We willen ook jaarlijks verder één of twee informatie-avonden voor nieuw-gepensioneerden
organiseren, om voorlichting te geven over de nieuwe levensfase.
Het zou goed zijn als er voor de senioren een expliciet aanspreekpunt in de gemeente aanwezig
is. Mogelijks kan een consulent deze opdracht opnemen.
4.4.
Preventief gezondheidsbeleid
CD&V wil de Schotenaren gezond houden. Sporten en bewegen zijn hier goede medicijnen
die we nog meer willen toedienen door het samen sporten sterker te stimuleren. CD&V
wil ook specifieke campagnes ondersteunen en promoten, zoals stoppen met roken” en
de anti-stress actie "fit in je hoofd" .
Bewegen en sporten, het komt er niet altijd van. Starten is één, volhouden is twee. Samen
sporten kan er mee voor zorgen dat die tweede stap gezet wordt.
-

-

CD&V stelt voor een 'buddy-systeem' uit te bouwen, waarbij sporters starters kennis
laten maken met een sport en hen aanmoedigen om vol te houden. Meer promotie voor
de sportclubs in de scholen, ev. via deze “buddy’s”.
Dit systeem kan ook toegepast worden om ouderen fit te houden. Jongeren kunnen
samen met ouderen gaan wandelen, samen een activiteit ondernemen. Dit zal niet alleen
de lichamelijke maar ook de geestelijke gezondheid bevorderen.

De mogelijkheid voor een studententarief in Sportoase, het intergemeentelijke zwembad, dient
bekeken en overwogen te worden.
Een belangrijke partner voor het preventief gezondheidsbeleid is het LOGO (Lokaal
gezondheidsoverleg). Het spreekt voor zich dat de samenwerking behouden blijft.
Inentingen, preventief onderzoek… kunnen helpen om langer gezond te blijven. Het is belangrijk
dat de senioren hier weet van hebben.
4.5.
Mensen in armoede
CD&V wil armoede geen kans geven. We zetten in op een sterk lokaal sociaal beleid met
aandacht voor betaalbaar wonen. Er komen sociale woningen in de Gelmelenstraat (site
oude zwembad), op het Gasketelplein (aan nieuw politiebureau) en in de Lodewijk
Weijtenstraat (wat nu de dienst der werken is). Verder gaan we de armoedetoets
invoeren, als waarschuwing voor onbedoelde neveneffecten van bepaalde
beleidsmaatregelen.
CD&V gaat voor een sterk lokaal sociaal beleid.
-

Om een nog gerichter armoedebeleid te kunnen voeren wil CD&V de armoede in de
gemeente beter in kaart brengen (opstellen armoedebarometer).
We willen ook een armoedetoets invoeren bij maatregelen van dienstverlening,
huisvesting, onderwijs, woonomgeving... Dit moet ons alert maken voor onbedoelde
neveneffecten die wie arm is nog extra of te veel benadelen.
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-

-

Wie arm is heeft een grotere kans om ook sociaal aan de kant te moeten staan. Dit willen
we vermijden door zoveel mogelijk de drempels (niet alleen de financiële) te slechten die
participatie aan activiteiten en het verenigingsleven in de weg staan.
Het is taak van de gemeente om kansarme mensen uit hun isolement te halen en de weg
te wijzen naar OCMW en lokaal dienstencentrum.

De verhuis van de dienst der werk naar wat vroeger het stort was, maakt een interessant terrein
voor ondermeer sociale woningen vrij in het centrum van de gemeente. Dat is althans
ondermeer de bestemming die CD&V aan deze site wil geven. Op de plaats van het
Gelmelenzwembad is reeds de bouw van nieuwe sociale woningen gepland.
Omdat mensen in armoede zelf het best kunnen aangeven welk de impact van armoede op hun
leven is, is het belangrijk hen een stem te geven. Zo kan het beleid beter inspelen op de noden
die er zijn.
-

-

CD&V wil hiertoe opgeleide ervaringsdeskundigen als vrijwilliger inzetten in de diensten hulpverlenende organisaties die werken met mensen in armoede, en om
participatieprocessen mee te ondersteunen.
We denken ook dat een afdeling van welzijnsschakels in de gemeente kan helpen om
meer en beter de brug naar deze doelgroep te leggen.
De wijkagent en vertrouwenspersonen blijven natuurlijk belangrijk om het beleid op
mogelijke armoede en de dikwijls daarmee gepaard gaande vereenzaming te wijzen.

Voorkomen is beter dan genezen.
-

CD&V vindt de projecten over schulden en schuldbemiddeling op scholen in dit kader
waardevolle initiatieven. Ook een jaar lang werken over armoede in de jeugdraad kan
jongeren sensibiliseren rond dit thema.
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5. Efficiënt en effectief besturen
Hier vind je in verschillende onderdelen terug waar CD&V Schoten in de volgende legislatuur
voor wil gaan op het vlak van efficiënt en effectief besturen in Schoten.
5.1.
Een efficiënt gemeentebeleid
Een duurzame gemeente streeft naar zoveel mogelijk welvaart en welzijn voor elke
inwoner, maar wel zo dat ook de volgende generaties daarvan kunnen genieten. In
concreto betekent dit voor CD&V dat de investeringen van de komende jaren onze
draagkracht op de lange termijn niet mogen overschrijden. Gemeente en OCMW moeten
voor CD&V ook een voorbeeldrol opnemen mbt duurzaam energiebeheer en
aankoopbeleid, via o.m. een duurzaamheidstoets bij overheidsopdrachten en het
wagenpark.
CD&V garandeert een degelijk budgetbeheer.
-

-

Met CD&V haalt Schoten de positieve autofinancieringsmarge.
Om dit te realiseren is het nodig de werking van de gemeente en de dienstverlening te
evalueren. We moeten het kerntakendebat van de gemeente durven aangaan en bekijken
wat we best zelf doen en wat beter en goedkoper kan worden uitbesteed. Voor wat de
dienst der werken betreft wordt o.m. gedacht aan een samenwerking met sociale
werkplaatsen.
CD&V wil het leidinggevende personeel meer responsabiliseren door een meer
doorgevoerde toepassing van het budgethouderschap.
De personeelskost is een grote post. De gemeente moet komen tot een duurzaam en
effectief personeelsbeleid.

CD&V wil het patrimonium van de gemeente zo efficiënt mogelijk inzetten om de
dienstverlening te realiseren.
5.2.
Organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeheer
De modernisering van de administratie is een permanente opdracht. De steeds
veranderende omgeving maakt het noodzakelijk dat gemeente en OCMW zich
systematisch en continu evalueren en vervolgens evolueren. Om van gemeente en OCMW
betere dienstverleners te maken, evoluerend met de tijd, is het noodzakelijk dat de
gepaste managementinstrumenten ingezet worden. Het in kaart brengen van de
processen van de organisatie met het oog op een kostenefficiënte en kwalitatieve
dienstverlening is hierbij een prioriteit.
Voor CD&V is er nog veel voordeel te boeken wat betreft efficiëntie en effectiviteit door diensten
meer en beter te laten samenwerken.
-

-

In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan de cultuur-, jeugd- en sportdienst, die
moeten uitgroeien tot een krachtige vrijetijdsdienst. Maar ook het clusteren van
beleidsdomeinen op ambtelijk en politiek niveau kan tot een efficiënter bestuur en
dienstverlening leiden.
Ook tussen gemeente, OCMW en politie zijn heel wat synergieën mogelijk. CD&V wil alle
kansen grijpen om deze diensten meer te laten samenwerken. Het spreekt voor zich dat
deze samenwerking moet worden opgezet in respect voor de eigenheid van deze
organisaties.
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-

Verder liggen er wellicht ook op het intergemeentelijke niveau meer kansen tot
samenwerking. CD&V wil deze actief verkennen.

Een en ander moet ondersteund worden door een performant en pro-actief personeelsbeleid.
Dit is een voorwaarde om de uitdagingen voor de toekomst aan te kunnen.
5.3.
Informatie en communicatie
Verschillende soorten inwoners willen verschillende soorten diensten en verkiezen elk
op hun beurt andere kanalen om de informatie en diensten te krijgen (website, mail, SMS,
papier, …). CD&V blijft het belangrijk vinden om de burger correct te informeren. Hierbij
willen we gebruik maken van de verschillende beschikbare communicatiekanalen,
gericht op de diverse doelgroepen.
De website van de gemeente is aan vervanging toe. Een nieuwe, hedendaagse, website moet op
een duidelijke en snelle manier de nodige informatie geven die de burger wenst. Hij kan ook een
deel van het loketwerk overnemen en dienst doen als digitaal en interactief loket op het vlak van
ruimtelijke ordening, milieu, ondernemen, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, en zo meer. Ook
een digitale ideeënbus hoort tot de mogelijkheden.
Schoten beschikt over verschillende websites met gerichte informatie naar de doelgroep
(Cultuur en jeugd), het is echter belangrijk dat deze verschillende websites up to date blijven en
voortdurend onderhouden worden.
Wat de informatie over socio-culturele activiteiten (van de gemeente, maar evengoed van de
verenigingen) betreft wordt de samenwerking met “Uit in …” verder gezet.
Er is verder nood aan gebundelde informatie over al wat met wonen en bouwen (besparing
energie, isolatie) te maken heeft. CD&V denkt hier aan het opzetten van een woonwinkel die via
een beurtrol bemand zou kunnen worden door architecten en andere professionals of
ervaringsdeskundigen.
Ook naar jongeren toe is er nood aan een specifiek infopunt, over budget, gezond eten,
betaalbaar wonen… .
Er moet ook bekeken worden welke rol onze bibliotheek, het informatiepunt van de gemeente
bij uitstek, kan opnemen in het informatie- en communicatiegebeuren van de gemeente.
Buiten de website moeten tevens de hedendaagse informatie- en communicatiekanalen
geëxploiteerd worden, zoals de sociale media en SMS, oa voor specifieke directe
groepscommunicatie bij wegenwerken.
We willen ook de communicatie over wegenwerken uitbreiden naar de gebruikers (niet alleen
bewoners).
5.4.
Gerichte participatie van de inwoners en adviesorganen
Het gemeentebestuur neemt beslissingen, maar niet over de hoofden van de inwoners
heen. CD&V waardeert de inzet en de input van de inwoners, en bouwt daarom een
creatief en actief participatiebeleid verder uit. Met de techniek “een advies is een project”
willen we adviesorganen actualiseren en herwaarderen. Dit in functie van het doel.
Maatwerk is hierbij het kernwoord.
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Het gemeentebestuur wikt en beschikt. In dit proces is het belangrijk dat de inwoner van de
gemeente worden betrokken. De input is welkom én nodig. Dit is niet nieuw, in Schoten zijn de
participatietrajecten op verschillende beleidsdomeinen al ingeburgerd, maar nog vele wegen
liggen open.
-

-

In de volgende legislatuur wil CD&V dit nog verbeteren door de inspraaktrajecten los te
koppelen van bvb de aanbestedingen, om de onafhankelijkheid van het
participatietraject te waarborgen.
We willen ook een participatieproject opzetten over de mobiliteit in Schoten, in het
kader van een grondige screening en actualisatie van het mobiliteitsplan.

De adviesverlening via de adviesraden kan nog versterkt worden.
-

-

CD&V wil de raden een aanvullende rol geven als "beheerder" van de adviesverlening
over hun domein en hen stimuleren om rond afgebakende thema’s inspraak te
organiseren, onder het motto “een advies is een project”. We willen zo de adviesorganen
opwaarderen tot effectieve gesprekspartners.
We willen ook dat de informatieverstrekking aan de adviesorganen beter georganiseerd
wordt en dat gemotiveerde adviezen, gemotiveerd beantwoord worden.

Om de stap voor jongeren naar het gemeentebeleid te verkleinen stelt CD&V voor:
-

om een ideeënbus te hangen op een plaats waar vele jongeren komen en / of een digitale
ideeënbus te organiseren via de nieuwe website of de website van de jeugdraad.
het contact tussen gemeente en de scholen / leerlingen moet verbeterd worden, dit kan
oa door de verslagen van de vergaderingen van de jeugdraad door te sturen naar de
leerlingenraden in de scholen. Omgekeerd kan er ook meer aandacht zijn om ideeën van
de leerlingenraden mee te nemen naar de jeugdraad, bvb. door de scholen uit te nodigen
om een vertegenwoordiger naar de jeugdraad te sturen. Meer contact tussen de
gemeente (schepen jeugd en jeugdconsulent) en de leerlingenraden is aangewezen.
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