CD&V-programma 2013-2018
Beste Meulebekenaren,

*********
Vandaag presenteren wij ons programma voor de komende zes jaar.
Wij drukken hiermee vooral onze visie uit.
Ons programma geeft het kader aan van onze acties en werkt de grote
doelstellingen uit die wij willen realiseren. Dit moet financieel haalbaar zijn: we
vertrekken met een gezonde financiële situatie. We zullen er – ondanks de
verminderde inkomsten vanuit de hogere overheid -over waken dat dit aanhoudt.
Daardoor moeten trouwens ook de lasten laag kunnen gehouden worden, zoals
CD&V dit in het verleden steeds deed.
Een gezond begrotingsbeleid zal dus zeker nodig zijn.
Uiteraard betekent de blijvende aandacht voor gezonde gemeentefinanciën niet,
dat wij de uitdagingen voor de komende jaren in afgezwakte proporties zullen
aanpakken.
Het is onze duidelijke ambitie om Meulebeke verfijnd in beweging te houden.
Het beleid van de voorbije jaren werd gekenmerkt door belangrijke
investeringen in infrastructuur, op gebied van verkeersveiligheid, op cultureel,
sportief, ecologisch en sociaal vlak.
De beslissingen door onze CD&V-mandatarissen in de voorbije jaren genomen,
zullen in de toekomst zeker renderen en er voor zorgen dat Meulebeke verder in
beweging blijft.
De komende zes jaren wil CD&V de verworvenheden bevestigen en verfijnen, ten
gunste van de welvaart en het welzijn van elke inwoner.
Dat is het engagement dat wij met onze ploeg aangaan.
Ons programma is geen volledige opsomming van acties en projecten. Het is een
kader dat ruimte moet bieden voor meer concrete invulling, bijstelling en zelfs
nieuwe beleidsopties op een later tijdstip.
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Ook in en om onze gemeente groeien er wellicht kansen, die we nu nog niet
kunnen beoordelen, maar die we later geenszins onbenut mogen laten. Zoals nu
reeds gepland : de aanleg van een fietspad langs de Gentstraat in samenwerking
met Oostrozebeke, Dentergem, Meulebeke en het Vlaams Gewest.

ALGEMEEN BELEID
Wanneer men de toekomst van een gemeente wil veilig stellen en er wil voor
zorgen dat Meulebeke een gemeenschap een warme, leefbare samenleving blijft,
mag men niet enkel investeren in wegen, patrimonium, leefmilieu e.d. maar ook in
menselijk kapitaal.
Onze kinderen en jongeren zijn de toekomst en daarom wil CD&V inzetten op
kinderopvang en alle flankerende organisaties en verenigingen.
Propere straten en pleinen en nette overheidsgebouwen geven de inwoners en
bezoekers van Meulebeke een aangenaam en veilig gevoel.
Wegen, fietspaden en voetpaden zijn de vormen van gemeentelijke
infrastructuur waar de inwoners het meest mee in contact komen. Met CD&VMeulebeke zullen we zorgen voor goed toegankelijke, onderhouden en propere
wegen, voet- en fietspaden.
Om het milieu te beschermen en om verder zuiver water te blijven behouden,
moet er heel wat geïnvesteerd worden in rioleringen en het ontdubbelen ervan.
Ten einde wateroverlast in de toekomst te vermijden dient vooral een lange
termijnvisie ontwikkeld te worden en dienen de nodige maatregelen prioritair
uitgevoerd te worden.
Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijk budget vereist telkenmale een lange
en moeilijke afweging, om ten slotte keuzes te maken over de uit te voeren
investeringen en de omvang van de werkingskosten. Uiteraard kunnen er door de
gemeente geen uitgaven gedaan worden zonder inkomsten te vergaren. Met
CD&V zullen we blijven streven naar lage belastingsdruk in functie van het ruime
aanbod op gebied van infrastructuur, cultuur- en sportbeleid, zorgvoorzieningen
en zo meer …

1.Een welvarend Meulebeke
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Meulebeke is geen industrieel , noch een belangrijk handelscentrum. Wij zijn een
woon – en leefgemeente, enerzijds landelijk, anderzijds een economisch
knooppunt. Vanuit dit besef willen wij een beleid voeren: gezond, doordacht en
realistisch.
Toch zijn er enkele belangrijke troeven om de welvaart op peil te houden en
zelfs te bevorderen: een werkzame bevolking en sociale verhoudingen die
getuigen van begrip en realisme.
CD&V-Meulebeke zal zich inzetten om deze economische dynamiek in de
toekomst door te trekken en verder te stimuleren.
Vooreerst zullen wij zorgen voor een gezonde financiële situatie. Dit vormt de
basis voor alle beleid. Belastingen heffen is nooit populair. Er zal gestreefd
worden naar duidelijkheid en rechtvaardigheid op dit vlak. De belastingsdruk, die
ook nu sterk beneden het gemiddelde ligt, mag in elk geval niet stijgen.
De land - en tuinbouwbedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan de lokale
economie. Zij kampen met een steeds meer ingewikkelde regelgeving. De
gemeentelijke ambtenarij moeten verder vertrouwd gemaakt worden met deze
regelgeving om een nog betere dienstverlening op gebied van
bedrijfsvergunningen en milieunormering te verzekeren.
Trouwens, alle zelfstandigen die initiatief durven nemen ter bevordering van
tewerkstelling moeten kunnen rekenen op volledige ondersteuning. Duidelijke
informatie over vergunningen, attesten, verplichtingen en tegemoetkomingen is
hierbij een belangrijke vereiste.
Er moet gestreefd worden naar een ondernemingsvriendelijk klimaat door goede
voorlichting, duidelijke bewegwijzering, goede wegeninfrastructuur, een
aantrekkelijk centrum, enzovoort.
Handelaars moeten kunnen rekenen op uitgebreide logistieke steun bij acties en
initiatieven die de plaatselijke handel promoten.
De reeds bestaande info-vergaderingen bij het plannen van grote openbare
werken en grote evenementen zullen nog uitgebreid worden. Er zullen ook
tussentijdse evaluatievergaderingen gehouden worden.

2. Ruimtelijke Ordening
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is opgemaakt. Hiermee wil de
gemeente werken aan een ruimtelijke visie op lange termijn. Ruimtelijke
uitvoeringsplannen moeten deze visie vertalen in regels.
De ruimte in een gemeente is een schaars goed. We moeten er, in het belang van
de toekomst, dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente moet erop toezien dat
er voldoende ruimte is om betaalbaar te wonen, te werken, te ondernemen, te
zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst.
CD&V-Meulebeke zal er naar streven om de procedures i.v.m. vergunnings- en
stedebouwkundige aanvragen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

3. Jeugdbeleid
De jeugd heeft en is de toekomst en dus moet hun stem meetellen in de
discussie over allerlei thema’s.
De gemeentelijke jeugdraad is een uitstekend forum om te overleggen over
jeugdkwesties.
Het georganiseerd jeugdwerk dat in Meulebeke schitterend werk verricht zal
verder op financiële en logistieke steun mogen rekenen.
Wij vinden dat vrijwilligerswerk een essentiële pijler is in de jeugdwerking.
CD&V zal deze vrijwilligerswerking verder stimuleren en ondersteunen.
Met de buurten die geïnteresseerd zijn, zal de mogelijkheid onderzocht worden
om in de eigen leefomgeving van de kinderen en de jongeren speel - en
ontmoetingsruimte bij te creëren.
CD&V vindt het gezin en elk duurzaam samenlevingsverband belangrijk voor de
vitaliteit van een samenleving en voor de toekomst van de opgroeiende kinderen.
Daarom vinden wij de basisvoorzieningen zeer belangrijk, nl.: goed en aangepast
onderwijs, mogelijkheden voor kinderopvang, speel - en ontmoetingsruimtes, een
muziekacademie, enz…
De geboortepremies willen we aanpassen aan de stijgende levensduurte.
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Alle generaties moeten welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen
en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast
beschouwd worden.
Meulebeke kent daarbij een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op
de vrijwillige inzet van vele mensen. Deze inzet verdient veel waardering en
steun omdat ze de jeugd en de jongeren ertoe aanzetten hun talenten te
ontplooien.
Naast een ondersteunend jeugdbeleid zullen we met de CD&V ook de nodige
aandacht hebben voor voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang
door o.a. nieuwbouw en uitbreiding van het Berenhuisje en toelage en
ondersteuning van private kinderopvang.
Er moet ook voldoende aandacht gaan naar flexibele en occasionele kinderopvang
op onverwachte momenten of wanneer een kind ziek is. De gemeente treden in
overleg met de betrokken actoren betreffende kinderopvang.
Enkele andere aandachtspunten zijn:
 Kinderopvang Berenhuisje: streven naar langer open zijn tijdens
vakantieperiodes,leeftijden opsplitsen, investeren in opleiding van
personeel kinderopvang,…
 Speelpleinwerking en speelzones: nieuw speelpleingebouw bouwen en
afwerken, speeltoestellen goed onderhouden, volwassen vrijwilligers
zoeken die monitoren kunnen begeleiden en ondersteunen, …, …

4. Economie
CD&V-Meulebeke zal ijveren om gunstige omgevingsfactoren te creëren voor de
privé-sector en voor de private ondernemingen. Dit kan zowel op het gebied van
fiscaliteit, ruimtelijke ordening, nutsvoorzieningen, dienstverlening aan bedrijven
e.a.
Een goed uitgebouwd en duidelijk herkenbaar ondernemingsloket, in overleg met
de ondernemers kan hierbij dienstig zijn.
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Een gemeente die leefbaar wil zijn moet economisch gezond zijn. Een goede
tewerkstellingsgraad is de beste garantie voor de leefkwaliteit van de inwoners
en de gemeente.
Een bloeiende lokale middenstand zorgt voor leefbare en aangename woonkernen.
Het promoten en aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich te vestigen in
het centrum is belangrijk. Wij willen de starterspremie behouden.
Wij zullen een link voorzien op de website van gemeente Meulebeke naar de
Meulebeekse ondernemers.
Met CD&V-Meulebeke willen we de nodige ruimte creëren om te ondernemen en
dit bij voorkeur op een aangepast bedrijventerrein. Wij kiezen voor het
ontwikkelen van het bedrijventerrein ‘Haandeput’, in overleg met alle betrokken
actoren.

De gemeente als werkgever.
De gemeente beschikt over de middelen om een uitgebreid personeelsbeleid te
voeren. Denken we vooral aan de mogelijkheid om binnen de OCMW-werking en
binnen de gemeentelijke VZW “Netwerk” mensen in het dienstencheque-systeem
aan werk te helpen.
De lokale werkwinkel Tielt.
Meulebeke beschikt ook over een dienstencheque-onderneming en een PWAkantoor. Deze moeten, in samenwerking met de lokale Werkwinkel Tielt, verder
uitgroeien tot een duidelijk aanspreekpunt voor mensen zonder werk.

5. Land- en Tuinbouw
We willen een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch
plattelandsbeleid ontwikkelen. Hierin staat het respecteren van het agrarisch
gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop.
Enkele aandachtspunten:
 Behoud van inzamelen landbouwplastiek.
 Landbouwwegen verder goed onderhouden.
 Nutsvoorzieningen nog meert uitbreiden naar buitengebieden.
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 Erosiebestrijding, grondig onderhoud van grachten en duikers, goede
waterbeheersing

6. Seniorenbeleid
Door een dynamisch ouderenbeleid willen we er voor zorgen dat ouderen zo lang
als mogelijk actief blijven binnen onze gemeenschap. Zij zijn onmiskenbaar een
meerwaarde voor onze gemeente. De vele lokale initiatieven voor en door
ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, zullen we verder ondersteunen.
Dit geldt ook in het bijzonder voor deze initiatieven die ouderen uit hun
isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Op die manier
wordt de leefbaarheid en de warmte van de lokale gemeenschap versterkt.
Toch mag de gemeente niet uit het oog verliezen dat een zekere groep ouderen
ook zorg nodig heeft. Het gemeentelijk zorgbeleid moet daarbij toegankelijk,
kwalitatief en betaalbaar zijn. De rol van onze Woonzorgcentra en het
Dienstencentrum Ter Deeve is daarbij cruciaal.
Wij willen de SAR (Senioren Adviesraad) nog actiever betrekken bij het beleid.

7. Sport
Onze CD&V-mandatarissen in de gemeenteraad hebben steeds geijverd voor een
goede sportbeoefening.
Een goed sportbeleid moet laagdrempelig zijn en bepaald worden in overleg met
de lokale actoren. Een evenwichtig samengestelde sportraad zorgt daarbij voor
de nodige inspraak en participatie van de sporters.
Het aantrekkelijk maken en het optimaal gebruik van het sportcomplex Ter
Borcht moet zorgen voor een expansief sportbeleid, dat nieuwe troeven moet
bieden aan zowel de competitieve als aan de recreatieve sporter. Er moet
overwogen worden om een extra financiële ondersteuning te voorzien voor
startende sportverenigingen om zo het aanbod aan sportclubs te vergroten en te
diversifiëren, vooral voor disciplines waarvoor in Meulebeke nog geen clubaanbod
is
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CD&V-Meulebeke wil ook de sportkampen verder uitbouwen.
Meulebeke is in de regio bekend als een sportieve gemeente in beweging. Waar
kan je meer bewegen dan in de sport ? Het houdt onze mensen gezond :
lichamelijk, maar ook geestelijk.
CD&V-Meulebeke is er zich van bewust dat investeren in de sport bijdraagt tot
het algemene welzijn van onze inwoners.

8. Cultuur, toerisme en onderwijs
Met OC Vondel en de bibliotheek scoort onze gemeente goed op gebied van
cultuur.
Daarom zal CD&V-Meulebeke ijveren om de huidige werking met gevarieerd
aanbod verder te handhaven en te verfijnen.
Overleg met de cultuurraad wordt gewaardeerd en moet verder worden
uitgebouwd. Organisaties en cultuuractiviteiten worden financieel en logistiek zo
goed als mogelijk ondersteund.
Er moet een sstructureel overleg worden georganiseerd met jeugdraad,
sportraad en cultuurraad om een antwoord te vinden hoe we de moeilijk
bereikbare doelgroep 14-20 jaar kunnen bereiken met cultuur- en
sportactiviteiten.
Samenwerking en ondersteuning van culturele activiteiten i.s.m. met
verschillende organisaties betekent een belangrijke toegevoegde waarde
CD&V wil zorgen voor een positieve uitstraling van onze gemeente. We zullen
zorgen voor het promoten van het lokale erfgoed en de andere troeven die onze
gemeente rijk is.
We zullen ijveren voor het behoud van het aanwezig erfgoed. Ook het goed
onderhouden van wegen, fiets- en voetpaden, bewegwijzering, enz. dragen bij tot
de aantrekkingskracht van de gemeente.

CD&V wil de aandacht voor Erfgoed verhogen door:


Een schepen specifiek bevoegd maken voor Erfgoedbeleid
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Middenveld (Mulenbeca) betrekken als adviserend orgaan



Aandacht voor Klein religieus erfgoed



Inventaris maken en prioriteiten leggen rond zorg voor onroerend
erfgoed



Landschappen met authentieke erfgoedwaarde (h)erkennen, behouden,
versterken en opwaarderen



Opwaardering van het historisch gedeelte van de gemeentelijke
begraafplaats door o.a. herstel van een aantal authentieke graven



Het opgestarte dossier kasteel Ter Borcht de nodige aandacht geven

Op gebied van onderwijs zal CD&V zorgen voor :



verdere ondersteuning van de lopende initiatieven voor het
basisonderwijs
Een vlotte samenwerking met de muziekacademie “Woord en muziek”
en ondersteuning van eventuele nieuwe initiatieven. De bouw van een
nieuwe academie moet daarbij een belangrijke troef zijn.

9. Brandweer
De brandweer heeft meer taken dan enkel het blussen van branden. De
hulpverlening bij ongevallen en allerhande dienstverlening, zoals de bestrijding
van wespennesten, maken eveneens een belangrijk onderdeel van het
takenpakket uit.
Met CD&V-Meulebeke zullen we er op toezien dat de brandweer binnen de
nieuwe brandweerzone deze dienstverlening optimaal kan uitvoeren. De nieuwe
brandweerkazerne is daarbij een belangrijke troef.

10. Openbare werken,Veiligheid en Verkeer
Verkeersveiligheid is een zaak van elke bewoner en heeft vooreerst te maken
met de juiste mentaliteit !
Toenemende eisen op het vlak van personenverkeer en goederenvervoer hebben
hun weerslag op onze wegen. We stellen dan ook vast dat de onderhoudsbeurten
zich sneller aandienen.
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Het is bijzonder moeilijk om in deze nota nu reeds alle te herstellen straten op
te noemen, vermits vele factoren hierop een invloed uitoefenen.
Ook onze landelijke wegen krijgen het steeds harder te verduren. Denken we
onder meer maar aan het zwaarder geworden landbouwmaterieel. In functie
hiervan zullen nog bijkomende uitwijkstroken worden aangelegd.

Wat betreft de afwatering dienen de kwetsbare punten grondig aangepakt.
Naast de reeds gerealiseerde werken dienen dan ook prioritair de volledige
waterlopen en waterafvoeren van Meulebeke onder de loep genomen te worden.
Gans deze studie dient te gebeuren in samenspraak, in overleg en vooral in
samenwerking met de provincie en de ons omringende gemeenten.

Wij geven hier een korte opsomming van andere maatregelen :
 Met CD&V-Meulebeke willen we een degelijke en goed verzorgde
wegmarkering, die de veiligheid van de zwakke weggebruiker moet ten
goede komt.
 Verkeersveiligheid vraagt ook toezicht en nazorg. Tijdig herstellen van
voet - en fietspaden en snel inspelen op, door attente bewoners, gemelde
punten is aangewezen.
CD&V-Meulebeke vindt dan ook een ploeg voor “kleine herstellingen”
noodzakelijk.
 Bij aanleg van voetpaden oog hebben voor ouderen en andersvaliden
 uitbreiden van de strooidienst bij gladde wegen, vooral op hellende
straten.
 Er wordt werk gemaakt van meer en veiligere fietspaden.
Langs de Bruggesteenweg, wordt het traject tussen de Maeneghemstraat
en de Elbestraat geherwaardeerd voor een trager verkeer, veilige
fietspaden en oversteken voor de fietsers in deze schoolomgeving.
In de Steenovenstraat ('t Haantje tot grens met Oostrozebeke) wordt er
een dubbelrichtingsfietspad aangelegd.
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In de Oostrozebekestraat komt er vanaf de Citroenbeek tot aan het
kreuispunt met de Paanderstraat,een afgescheiden enkel richtingsfietspad
aan beide kanten van de weg, verder één dubbel richtingsfietspad tot de
grens met Oostrozebeke.
Voor de Gentstraat is het ontwerp in opmaak.
Het is de bedoeling in de Ter Borchtlaan werken uit te voeren voor een
veiliger verkeer en ook fietspaden te voorzien.
Er moet steeds duidelijk gecommuniceerd worden over de voortgang van
deze dossiers.
 De jaarlijkse bedeling aan de scholen van fluohesjes draagt bij tot de
verkeersveiligheid voor onze kinderen.
 Zwaar verkeer uit het centrum weren en rond handelszaken optimaliseren.
De gemeente maakte een bedrijvensignalisatieplan op en voerde dit in
samenwerking met de politiezone al in. Er zou echter nog meer controle
moeten zijn op zwaar verkeer dat de verbods- en gebodstekens negeert.
Wat we nu al doen, maar wat in de toekomst nog kan verbeteren, is de
Meulebeekse bedrijven helpen om hun leveranciers nog beter te
informeren over hoe je best de verschillende nijverheidszones kunt
bereiken.
 De gemeente ondersteunt de campagne op school inzake sensibiliseren
dode hoek
 Fietspaden op kritieke plaatsen voorzien van extra wegmarkeringen in een
ander kleur,om de veiligheid te bevorderen.
 Het maaien van bermen op kritieke plaatsen ,vroeger dan toegelaten in het
decreet inzake bermbeleid, juist om de veiligheid op het fietspad te
waarborgen.
 Reinigingsplan fietspaden opstellen (veegwagen)
 Overal voldoende en veilige fietsstallingen voorzien, zeker bij openbare
gebouwen
 Aanpak van het parkeerprobleem ; beter aanduiden van de grote parkings
11. Patrimonium
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Het patrimonium van de gemeente is omvangrijk en vergt dure investeringen.
Toch getuigt het van goed bestuur om de nodige herstellingen aan de gebouwen
uit te voeren en, indien nuttig en opportuun, nieuwe gebouwen op te trekken.
12. Wonen
Een betaalbare en gezonde huisvesting
CD&V vindt dat het gemeentebestuur niet in eerste plaats een speler is op de
bouwmarkt, maar eerder een regisseur, een coördinator.
CD&V-Meulebeke zal dan ook blijvend ijveren om aan zijn inwoners betaalbare
woningen aan te bieden, zowel koop-, als huurwoningen.
Bevorderen van de inbreiding is, in de toekomst, zeker een noodzaak, daar het
aanbod van bouwgrond steeds beperkter wordt
De bestaande huisvestingspremies moeten de aankoop en renovatie van oudere
woningen stimuleren en tevens helpen om leegstand en verkrotting te voorkomen.
CD&V-Meulebeke wil deze premies verder toekennen en tevens aanpassen aan de
stijgende levensduurte.
Elke gemeente heeft nood aan een verantwoord aanbod aan sociale huur- en
koopwoningen en sociale kavels. In samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappij De Mandel en het sociaal verhuurkantoor wil de
gemeente voor dit aanbod instaan. We zullen daartoe een gedegen sociaal
woonbeleid voeren.
In overleg met alle betrokken spelers betreffende woonzorg willen we een lokaal
woonzorgbeleid uitstippelen. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de
programmatie van woonzorgvoorzieningen.







Uitbouw van de Woonzorgzone OCMW – Sint-Vincentius
Bouwen van ca. 30 bejaardenflats
Uitbreiden van het Woonzorgcentrum
Onderhandelen met de hogere overheid voor het aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden
Verder ondersteunen van de Woonwinkel
Verder financieel ondersteunen van het Regionaal Sociaal
Verhuurkantoor in het belang van de allerzwaksten

13. Communicatie en onthaal
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CD&V-Meulebeke vindt dat met de toegenomen taken de gemeente moet
beschikken over voldoende en gekwalificeerde medewerkers.
Permanente vorming van het gemeentepersoneel is dus onontbeerlijk.
CD&V-Meulebeke wil ook dat de gemeentelijke overheid werkt aan een goede
communicatie met haar bevolking en ervoor zorgt dat iedere inwoner zich
betrokken voelt bij wat er reilt en zeilt in Meulebeke.
De CD&V-mandatarissen moeten voldoende gekend en aanspreekbaar zijn om
aldus de opgevangen signalen in debat brengen.
CD&V vindt tijdige inspraak en informatie over geplande werken,
verkeersingrepen en onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk.
De gemeente zal nieuwe inwoners snel wegwijs maken in de werking en
organisatie van het gemeentebestuur en het verenigingsleven.
In vele beleidsdomeinen spelen vrijwilligers en inwoners een belangrijke rol. Het
gemeentebestuur moet de vrijwillige inspanningen van zoveel mensen ten volle
waarderen, ook in het vastleggen van het beleid en het nemen van belangrijke
beslissingen. Daarom moet het overleg tussen bestuur en middenveld,
verenigingen, ondernemers en inwoners geoptimaliseerd worden zodat de
inspraak van de burgers zo efficiënt mogelijk verloopt.
Moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, websites, e.d.
nemen een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. Ook de gemeente
moet een belangrijke plaats in haar communicatiebeleid toekennen aan deze
vormen van communicatie.
Enkele actiepunten:
 Inschakelen en gebruik maken van sociale media. Dit is belangrijk om
jongeren te bereiken.
 De gemeentelijke website (met UIT- kalender) moet de verenigingen de
gelegenheid bieden om zelf hun activiteiten in te vullen en kenbaar te
maken.
 Gebruik maken van e-mailings om snel en goedkoop activiteiten te
communiceren
 Zo veel mogelijk alle documenten online ter beschikking stellen.
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 Online beschikbaarheid van gemeentelijke infrastructuur openstellen,
zodat je steeds ziet wanneer een zaal, sportterrein enz. nog vrij is met
daarbij de mogelijkheid om online infrastructuur te kunnen reserveren

14.Verenigingsleven
Zoals in het verleden zal CD&V-Meulebeke de verenigingen blijven steunen, door
o.a. : informatie, subsidiëring, logistieke steun, …
Wij zullen ons verder engageren in het overleg met adviesraden, verenigingen,
buurten, ondernemers en representatieve werknemers- en
werkgeversorganisaties.
Het buurt – en wijkleven levert een stevig sociaal weefsel op, dat belangrijk is
voor de samenhang van mensen en het begrip voor elkaar. Wij willen projecten en
initiatieven die de buurt en de wijk dichter bijeenbrengen stimuleren.
Gezinstarieven moeten een stimulans zijn om meer Meulebekenaren te betrekken
bij de vele activiteiten van zowel cultuur, sport, als jeugd.
De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- en sportverenigingen die onze
gemeente rijk zijn, zijn dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor veel inwoners.
Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een grote groep van
vrijwilligers. Op deze wijze brengen deze verenigingen veel mensen bij elkaar en
zorgen zij voor een grotere sociale cohesie. Zij verdienen dan ook de volle steun
en ondersteuning van de gemeente.
Niet alle inwoners nemen deel aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming
plaatst vele mensen in een sociaal isolement. Daarom moet een goed sociaal
beleid er op gericht zijn om net die mensen mee te nemen.
We moeten blijvend wegen zoeken om de samenwerking tussen verenigingen
onderling en de gemeente te stimuleren (zie bijvoorbeeld de projectsubsidies
cultuur).
De laatste jaren werden extra inspanningen gedaan voor lokalen voor onze
verenigingen, denk maar aan Hoeve Vincent en de Vondeltoren.
Domein Ter Borcht kende de voorbije 6 jaar een ware metamorfose met
uitbreiding van nieuwe faciliteiten die dienstbaar zijn voor tal van onze
verenigingen Je mag ook de Miere en de lokalen in Ter Deeve niet vergeten.
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Toch blijft het een heikel probleem voor sommige verenigingen om een geschikte
accommodatie -en op de gepaste uren - te vinden, vooral nu er nog zo weinig
privélocaties zijn. Voor een gemeente is het evenwel onmogelijk om voor alle
activiteiten lokalen of terreinen te voorzien. Wellicht kan er voor een deel een
oplossing worden gevonden door een optimaler gebruik van de beschikbare
ruimte en een betere coördinatie van de verschillende activiteiten. Communicatie
en vooral goodwill zullen daarbij belangrijk zijn. Daarvoor is in de toekomst een
belangrijke rol weggelegd voor de adviesraden.
Er is echter ook nog groeiruimte: de reeds opgemaakte plannen voor een nieuw
gebouw voor de speelpleinwerking op Ter Borcht en ook de uitbouw van het
dienstencentrum Ter Deeve moeten extra mogelijkheden bieden.

15. Zorg/ welzijnsbeleid
Het beleid moet kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming behoeven,
kansen geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn. Kinderen hebben
recht op opvoeding, bescherming, zorg en participatie. Ouderen en personen met
een handicap, moeten omringd en verzorgd kunnen worden, professioneel en door
hun eigen kring. Als CD&V willen we een zorgende overheid zijn, die, in overleg
met alle betrokken actoren, private initiatieven ondersteunt en waar nodig zelf
initiatieven neemt.
Volgens recente gegevens scoort Meulebeke binnen onze regio op gebied van
welzijn vrij goed. Dit belet niet dat de gemeente, het OCMW en private
welzijnsvoorzieningen blijvend inspanningen moeten doen om
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting te voorkomen en te verhelpen. Hun
toegankelijkheid voor iedereen, inzonderheid de kostprijs is een belangrijk
element. Publieke en private diensten moeten dus onderling samenwerken. Dit
geldt zeker wanneer constant investeringen in technologie, omkadering en
gebouwen vereist zijn.
Het OCMW zal, via de bestaande circuits, budgetbegeleiding en
schuldbemiddeling voorzien, juridisch advies verlenen aan mensen in
probleemsituaties en meewerken aan tewerkstelling van mensen die uit de sociale
zekerheid en reguliere tewerkstelling zijn gevallen.
Ook de groei van het regionaal sociaal verhuurkantoor zal in de toekomst
perspectieven openen voor het woonbeleid in het algemeen en voor kansarmen in
het bijzonder.
Van de gemeente en het OCMW mag bijzondere aandacht gevraagd worden voor
signalen van verdoken armoede en gevaar van vereenzaming.
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Van de gemeente en van het OCMW wordt een blijvende creativiteit gevraagd
om drempelverlagend te werken
Door voordrachten kunnen gemeentelijke diensten, OCMW en private diensten
bijdragen tot preventieve gezondheidszorg.
Het toekennen van individuele premies moet verder gehanteerd blijven als
instrument van sociaal beleid. Denken we maar aan geboortepremies,
mantelzorgtoelage voor gezinnen die gehandicapte of bejaarde familieleden
verzorgen, aanpassing van de sociaal-pedagogische toelagen, enz...
Ten slotte willen we er op duiden dat welzijnszorg niet alleen een zaak is van
zorg en aandacht voor bejaarden en gehandicapten. Ook het stimuleren van een
jeugdwelzijnsbeleid moet de nodige aandacht krijgen.

16. Seniorenbeleid
Ook in Meulebeke neemt het aantal senioren toe. Gelukkig is het merendeel
onder hen gezond en vitaal en beschikken zij over voldoende bestaansmiddelen.
Toch zijn er ook arme, vereenzaamde en zorgbehoevende ouderen. Het is de
plicht van de lokale gemeenschap hen hulp en bijstand te bieden. Zij hebben
immers in het verleden onze gemeente opgebouwd tot wat ze nu is en gewerkt
voor de huidige jongere generaties. De ouderenverenigingen en vrijwilligers in de
sociale omgeving van de oudere vormen vaak voor hen een uitstekend vangnet. Dit
verdient waardering en aanmoediging. CD&V wil dan ook mantelzorgers sterker
ondersteunen en de samenwerking met De Misthoorn (problematiek rond
dementie) uitbouwen.
Senioren hebben ook hun mening over heel wat beleidskwesties. Het beleid moet
hiermee rekening houden. Wij wensen de rol van de SAR hierbij te benadrukken.
In de sociale huisvesting zullen we bijzondere aandacht wijden aan de ouderen,
o.a. voor zij die hun te grote woning wensen te verlaten.
De uitbouw van de Woonzorgzone zoals hoger al vermeld en de versterking van
de thuiszorgdiensten is een prioriteit van het beleid.

17. Milieu.
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Ook de zorg voor het milieu een zaak is van iedere inwoner. Het getuigt van
gemeenschapszin als elk op zijn plaats en in zijn buurt inspanningen doet om het
leefmilieu te verfraaien en te onderhouden.
Meulebeke heeft geen zware industrie die zwaar belastend is voor onze
omgeving, maar elke milieuhinder moet vermeden en bestreden worden.
De gemeentelijke overheid kan een belangrijke sleutelrol spelen bij het
zorgzaam omgaan met ons leefmilieu.
Zo wil CD&V dat Meulebeke verder een belangrijke rol opneemt in het
intercommunaal samenwerkingsverband IVIO .
CD&V-Meulebeke wil ook dat de tarifering op het containerpark nog uniformer
en duidelijker wordt.
CD&V-Meulebeke zal zijn afgevaardigden in de gemeentelijke milieuraad
opdragen om mee te werken aan allerhande activiteiten die de bevolking moet
sensibiliseren om : het thuis-composteren te stimuleren, het zwerfvuil te
bestrijden, enz…
CD&V-Meulebeke wil de gemeente verfraaien. Bloemen en planten moeten meer
in het straatbeeld voorkomen en dienen goed onderhouden te worden. Ook de
bestaande groenzones moeten onderhouden worden.
CD&V-Meulebeke wil een volledige studie van de afwatering, grachten, beken en
riolen.
De afwatering van onze wegen, landbouwwegen en grachten dient goed
onderhouden te worden en zo nodig verbeterd.
Verdere aandachtspunten zijn:
 Energiebesparende maatregelen
 Ondersteuning campagne “ samenaankoop groene energie”
 Dorpskernen groener maken + professioneel opvolgen en onderhouden.
 Zwerfvuil:



-

Meer controle en actief optreden tegen overtreders

-

Preventieve acties ter voorkoming van zwerfvuil opdrijven

-

Uitbouw van een zwerfkattenbeleid

Bermen:
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-

Maaien en het gras op meer plaatsen opzuigen zodat grachten niet
verstoppen

-

Nazorg organiseren na het maaien: maaien rond palen,duikers nakijken
en kleine hoeken maaien .



Milieuvriendelijke verhardingen
-

Meer grasdallen aanleggen.

-

Waterdoorlaatbare materialen gebruiken en opleggen in vergunningen

Onder de veelzeggende slogan ‘Kiezen voor Meulebeke’ willen alle 21 kandidaten
van onze lijst er naar streven dit programma maximaal te realiseren.
De komende zes jaar willen wij de verworvenheden bevestigen en verfijnen, ten
gunste van de welvaart en het welzijn van elke inwoner.
Dat is het engagement dat wij met onze ploeg aangaan.
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