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Programma GroenRood 2018

Dit is het programma van GroenRood voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. GroenRood wil
mensen écht gelukkig maken, net zoals onze moederpartij Groen, want “Groen maakt mensen
gelukkig.” Ons programma voor Deinze, in het land van Nevele, is doordrongen van de drie
kernwoorden waar wij voor gaan: gezonder, menselijker en eerlijker.
Dit programma is geschreven door een kerngroep in samenwerking met onze 35 kandidaten. Voor dit
programma werd eerst input gevraagd tijdens open vergaderingen, één in Deinze, één in Nevele en
één “jongeren”-avond. Daarna hebben we ons programma voorgelegd aan 1000 kritische ogen,
inwoners van Deinze en Nevele die tijdens de warme zomermaanden bereid waren ons programma
na te lezen en hun opmerkingen te formuleren. Het definitieve programma werd op basis van de vele
opmerkingen afgewerkt en beschikbaar gesteld voor iedereen.
Onze missie: GroenRood heeft veel ideeën voor een
groenere en meer sociale samenleving. Wij leggen de
inwoners van Deinze, in het land van Nevele, een
programma voor dat garandeert dat er verder
geïnvesteerd zal worden op een slimme manier, met
duidelijke prioriteiten, gebaseerd op onze
basisprincipes van een natuurlijke, milieu- en
energievriendelijke stad waarbij de ruimtelijke
ordening rekening houdt met de draagkracht van de
stad. Deinze moet een sociale stad zijn, waar de
sociaal zwakkeren geholpen worden om sterker te
worden. GroenRood zet ook in op een veilig mobiele
stad, waarvoor we sterke ideeën hebben om het
verkeer weer vlot te trekken, maar waarbij voor ons
de veiligheid van voetgangers en fietsers prioritair
moet blijven. Tot slot willen wij ijveren voor een stad
met een ziel, waar vrijwilligers en verenigingen de
waardering krijgen die ze verdienen en waar het
goed is om samen te leven.

Samen gaan we voor een groen en
sociaal Deinze en Nevele.

Vriendelijke groet,

Peter Parmentier
Voorzitter GroenRood DeinzeNevele

Wij wensen u een eerlijk, menselijk en gezond
Deinze!
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1. Mobiliteit
Zowel Deinze als Nevele hebben een mobiliteitsplan, maar beide plannen zijn nog niet op elkaar
afgestemd. Wij willen het beste uit beide mobiliteitsplannen verenigen en van Deinze, in het Land
van Nevele een echte fietsstad maken.

Een zachte mobiliteit, goed voor het sociale weefsel

Iedere straat in de fusiestad is aangepast
op maat van fietsers.

We willen meer, betere en veiligere fiets en voetpaden aanleggen voor alle
inwoners van de stad. Dat is voor ons
prioriteit. Dat is heel helder.

 Goede voetpaden zijn voldoende breed, obstakelvrij, comfortabel, met voldoende
rustpunten (zoals zitbanken) onderweg. Drempels voor rolstoelgebruikers en buggy’s
worden wegwerkt. En voetpaden zijn netjes, uiteraard.
 Zebrapaden zijn goed zichtbaar en worden waar nodig driedimensioneel geschilderd,
bijvoorbeeld in schoolomgevingen.
 Goede fietspaden. Die zijn vooral veilig, afgescheiden van de rijbaan, voldoende
breed, netjes en verlicht. Ook nodig zijn voldoende, mooie en kwalitatieve
fietsenstallingen op knooppunten. Dat zijn uiteraard de dorpscentra, waar weer
leven in de brouwerij komt, maar ook aan haltes van openbaar vervoer en aan
recreatievoorzieningen.
We besteden bijzondere aandacht aan de omgeving rond de scholen en de weg van en naar de
scholen. Heel wat schoolomgevingen hebben nood aan een grondige en verkeersveilige
herinrichting. We denken hierbij aan de omgeving van het Leernest, de Mozaïek en Klavertje Vier,
basisscholen die langs drukke wegen liggen.
We sensibiliseren autobestuurders door aan elke school een snelheidsbord te plaatsen dat aangeeft
of je te snel rijdt. Daar waar rondrijden mogelijk is, voorzien we een half uur (start en einde school)
geen doorgaand verkeer aan de schoolomgeving. Dat is bijvoorbeeld mogelijk in de Nieuwstraat in
Astene.

Het STOP-principe en veiligheid centraal
GroenRood kiest resoluut voor het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar
vervoer en pas dan privévervoer. Het verkeer moet afgestemd zijn op jong en oud (van 9 tot 90). De
straten moeten terug zorgen voor sociale contacten tussen mensen en niet enkel voor autoverkeer.
We willen veel meer mensen op de fiets, te voet en met alternatieve vervoersmiddelen om de
bewoners in drukke straten terug wat ademruimte te geven.
Het stadsbestuur geeft zelf het goede voorbeeld door binnen Deinze geen enkele
dienstverplaatsing meer met de wagen te doen. We kiezen voor een maximaal gebruik van
de e-bike.
Enkele van onze voorstellen:
o
o

Deelgemeenten verbinden met veilige en functionele fietsroutes, waar nodig door
fietsbruggen over (water)wegen en tunnels onder (spoor)wegen.
Nieuwe fietspaden langs gevaarlijke wegen
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o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o Aaltersesteenweg / Vinktstraat / Lotenhullestraat
o Tieltsesteenweg
o Vosselarestraat
Kindlinten – afgesloten fietsroutes tussen scholen en speelpleinen
Trage wegen terug in ere herstellen en nieuwe trage wegen afbakenen waar nodig.
Mobipunten in alle deelgemeenten (mobipunten zijn plaatsen waren allerlei vervoersvormen
samen komen en je dus gemakkelijk van de ene naar de andere kan overstappen – te voet,
fiets, openbaar vervoer, gedeeld privévervoer, etc.) We voorzien ook oplaadpalen voor
elektrische fietsen.
Alle drempels voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers wegwerken
Verkeersveilige herinrichting van kruispunten en straten
o herinrichting kruispunt aan de Aldi in Vosselare
o kruispunt Driespoort
Snelheid aanpassen aan infrastructuur en functie van de weg
Bij werken mogen voetpaden en fietspaden niet zomaar afgesloten worden . Werken krijgen
enkel een vergunning als ze eerst zorgen voor vlot voetgangers- en fietsverkeer langs de
werken, vooraleer de vlotte autodoorstroming aan bod komt.
o Bordjes “voetgangers hier oversteken” in de Tolpoortstraat en andere Deinse straten
behoren voortaan tot het verleden. Als het voetpad ingenomen wordt voor werken,
dan moet maar een deel van de weg afgezet worden voor de voetgangers. Idem voor
fietspaden.
In centrumstraten meer eenrichtingsverkeer zodat er ruimte vrijkomt voor voetgangers en
fietsers.
Vierkant groen (waarbij voetgangers en fietsers in alle richtingen groen krijgen terwijl ander
verkeer moet wachten).
Het toelaten van rechts afslaan door rood voor fietsers.
Wachttijdvoorspellers aan verkeerslichten.
Betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers.
Extra zebrapaden waar nodig en bredere voetpaden op drukke voetgangerszones.
Meer overdekte fietsstallingen.
Fietsstallingen in het rond zodat er meer plaats is voor fietskarretjes.

Alternatief vervoer
Wij willen autodelen verder stimuleren en ook nieuwe vormen van de deeleconomie stimuleren,
zoals fietsdelen, fietskardelen, etc.
Ook mbt. het openbaar vervoer hebben we heel wat voorstellen:
o

o

o
o

Deinze, in het Land van Nevele, heeft drie stations maar die worden nog niet ten volle benut
en zouden meer treinen moeten krijgen. We dringen erop aan dat er een derde trein komt
tussen Gent en Deinze. Op die manier zou de treindienst van en naar deze stad gelijkmatiger
gespreid kunnen worden met één trein om de circa 20 minuten.
De busverbindingen moeten sterk uitgebreid worden om meer mensen het openbaar
vervoer te laten gebruiken.
o Bussen rijden door het centrum van Deinze via Markt en Tolpoortstraat
o Elke deelgemeente krijgt minstens 1 bus per uur naar Gent en naar Deinze, ook in
het weekend.
Waar mogelijk een eigen bedding voor het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer van de E17 en E40 (pendelparkings) naar de centra Deinze en Nevele
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o
o

o
o

(Elektrische) pendelbussen van stadscentrum naar deelgemeenten en station. We bekijken
ook de mogelijkheid van een wandelbus zoals in Gent.
Ook de combinatie fiets en bus zou veel gemakkelijker gemaakt kunnen worden. Alle bussen
krijgen een fietsdrager vooraan, zoals in andere landen. Ook taxi’s kunnen hiermee uitgerust
worden.
Aandacht voor mogelijkheden voor minder mobiele mensen, met het uitlenen van
zitscooters voor minder mobielen.
Terug openen van de NMBS-stopplaatsen in Astene en Grammene.

Autoluw centrum met lussen
Het mobiliteitsplan streeft naar een autoluw maar bereikbaar centrum van Deinze met grote
randparkings. Dat is volgens ons het enige haalbare scenario.
o

o
o
o
o

Verder uitwerken van ons lussensysteem om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen.
o Omkeren rijrichting van de Tolpoortstraat is noodzakelijk, ook om het verkeer in de
Guido Gezellelaan, langs de scholenroute, te ontlasten.
De installatie van intelligente verkeerslichten (IVRI).
Rond Nevele kan een ring aangelegd worden die zeer veel problemen oplost zonder veel
extra ruimte in te nemen.
We gebruiken het principe van de stille kamers: max. 50 km per uur op alle wegen behalve
op doorgangswegen
Meer aandacht voor handhaving van verkeersregels (snelheidsovertredingen, foutief
parkeren, … zorgen te vaak voor gevaarlijke situaties en moeten aangepakt worden).

Sluipverkeer
Sluipverkeer door woonwijken is een groot probleem, zowel in Nevele als in Deinze. Het sluipverkeer
moet vermeden worden. Dat kan op verschillende manieren. Wij stellen daarom voor:
o

o

o

o

Sluipverkeer vermindert als alle verkeer vermindert. Al onze voorstellen die ervoor zorgen
dat mensen minder met de auto rijden, zullen dus ook helpen voor het verminderen van
sluipverkeer.
Sommige straten die als doorgangsweg gebruikt worden door sluipverkeer moeten
aangepast worden door:
o Soms straten af te sluiten (vb. Oudehofstraat ter hoogte van speelpleintje: In
Vosselare wordt het stratenkoppel Hoogstraat – Blasiusdriesstraat en de
Oudehofstraat nog al te vaak gebruikt voor sluipverkeer. Hoewel deze straten in
principe plaatselijk verkeer zijn, wordt dit verbod maar al te vaak genegeerd.)
o Voor verkeersremmers te zorgen (vb. Krekelstraat, Kauwestraat)
Bijkomende wegen zijn meestal niet de oplossing want ze trekken meestal gewoon nog meer
verkeer aan. Een grote ring rond Deinze heeft geen zin omdat het meeste verkeer
bestemmingsverkeer is.
o Voor ons geen ring door Driespoort en Ter Wilgen
o Geen ring door het stadsbos en het centrum van Astene
o Geen doortrekken van de Zwarte Baan door natuurgebied (N35 en Kouter naar Vaart
Linkeroever).
Enkel waar zeer lokaal het vele doorgaand verkeer uit een deelgemeente gehaald kan
worden door een beperkte ringweg, willen we dit eventueel overwegen.
o Beperkte ring rond Nevele
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o

Recent werd beslist over de ring rond Hansbeke. Dit dossier willen wij verder goed
mee opvolgen om daar maximale voordelen te kunnen uithalen voor de leefbaarheid
in Hansbeke.
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2. Een financieel gezonde stad voor de huidige en toekomstige
generaties.
Geld is een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een middel om de
gemeentelijke werking mogelijk te maken. De belastingen vormen de belangrijkste inkomsten voor
een stad. Deze belastingen zijn nodig voor de dagelijkse werking van de stad, maar ook om
investeringen mogelijk te maken. We kunnen dus geen beleid voeren zonder belastingen te innen.

Inkomsten uit rechtvaardige belastingen.
De aanslagvoeten voor de personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn nu
verschillend voor Deinze en Nevele.
We kiezen ervoor om de belasting op
eigendom (opcentiemen) te verhogen en
GroenRood wil de belastingen socialer
de belasting op arbeid (de
maken door de opcentiemen te verhogen
personenbelasting) evenredig verlagen.
en de personenbelasting evenredig te
Dat zal mensen die vooral bezittingen
verlagen.
hebben (gebouwen en gronden) meer
doen bijdragen en werkende mensen in
een huurhuis of een kleine woning minder
doen betalen. Voor de modale tweeverdieners met eigen woning is het een nuloperatie. Indien nodig
kan er nog een sociale correctie komen voor eenoudergezinnen en gepensioneerden die lang
spaarden voor een eigen woning en geen arbeidsinkomen meer hebben. Het is belangrijk dat er vooral
een belasting op tweede verblijven is.
GroenRood vindt het logisch dat wie de samenleving of het leefmilieu belast, op haar beurt door de
samenleving wordt belast. Bijvoorbeeld via een belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk
(papierverbruik), een belasting op lichtreclames (lichtvervuiling), een sturende belasting op leegstand
en verkrotting alsook belastingen op onbebouwde kavels en tweede verblijven (ruimtebeslag), een
pylonenbelasting (landschapsvervuiling) en een belasting op drijfkracht (energieverbruik en lawaai).
Belastingen die niet sturend zijn, maar enkel dienen om de gemeentelijke werking te financieren,
willen we afstemmen op de financiële draagkracht van de inwoners. Zo'n belastingen moeten
voldoende rekening houden met kwetsbare groepen en mensen met beperkte inkomens of een
wezenlijk armoederisico.
 Forfaitaire belastingen, zoals de algemene belasting voor gezinnen in Nevele, willen we
afschaffen omdat ze voor armen een reële last betekenen en voor rijken slechts een
habbekrats.

Inkomsten uit retributies
Retributies zijn vergoedingen die de stad aanrekent voor geleverde diensten. Diensten die een inwoner
niet kan vermijden, of sterker nog die de overheid hem/haar oplegt, kunnen volgens ons niet onderhevig
zijn aan een retributie. Bijvoorbeeld een retributie op het afleveren van een identiteitskaart willen we
niet.
De belastingen en retributies die positief gedrag stimuleren of negatief gedrag ontmoedigen, mogen geen
sluikse aanvulling worden van de algemene middelen. Een parkeerretributie is een onderdeel van het
gemeentelijk mobiliteitsbeleid en mag geen winstgevende logica volgen. Een retributie op afval heeft -
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naast kostendekking - afvalreductie tot doel. Ze dient dus niet voor het aanvullen van de stadskas.
Middelen die toch op deze wijze worden geïnd wil GroenRood inzetten om positief gedrag te belonen met
bijvoorbeeld premies voor energiebesparende maatregelen en CO2-reductie of het derde betaler systeem
op het openbaar vervoer.
Sturende belastingen en retributies mogen hun effect niet missen. De kostprijs voor een huisvuilzak
moet mensen aanzetten tot nadenken over alternatieve mogelijkheden, zoals sorteren, recycleren,
composteren, producten aankopen met minder verpakking… We voorzien hier wel sociale correcties.

Subsidies
Deinze geeft investeringssubsidies voor milieuvriendelijke investeringen
Subsidies voor milieuvriendelijke maatregelen thuis willen we zeker behouden.
Alle mogelijke vormen van cohousing, levenslang wonen en zorgwonen verdienen de nodige
financiële ondersteuning.
We blijven inzetten op de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen.
Door tegelijk energie-efficiënte investeringen te subsidiëren en CO2-uitstoot te belasten kan de
stad bedrijven stimuleren om belangrijke investeringen te doen om hun energiegebruik drastisch
terug te schroeven. Dat hoeft geen extra middelen te kosten en is ook geen belastingverhoging als
het geheel een ‘nul operatie’ is. Bovendien stimuleert het de economie en levert het de bedrijven
achteraf een goedkopere energiefactuur op. Een duidelijke win-winsituatie dus.
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Duurzame investeringen en eerlijke handel.
GroenRood wenst een correcte overheid met een uitgavenbeleid volgens de regels van de kunst met:
o
o
o
o
o

een periodieke markttoetsing van langlopende contracten
een zorgvuldige afweging tussen aankoop of huur
vormen van samenaankoop
het delen van zwaar materiaal met buurgemeenten
...

Investeren in wat noodzakelijk is.
De voorbije investeringen in Deinze 2020 brengen torenhoge kosten met zich mee.

GroenRood weigert mee te gaan in blinde
investeringen die enkel het prestige
verhogen maar de bevolking weinig
teruggeven.

Bij de aanvang van de legislatuur, in 2013
bedroeg de schuld per inwoner 1.559€, dat
was bijna een verdubbeling t.a.v. 2008,
waar de schuld in Deinze nog 800€ per
inwoner bedroeg.

De laatst beschikbare cijfers leren ons dat
de schuld per inwoner in 2017 is opgelopen tot 1940 € in Deinze. In Nevele is de schuld per inwoner
beperkter, namelijk iets meer dan 1000€ per inwoner. Onze spaarpot raakt ook op én bovendien is
een groot deel van het patrimonium verkocht. De schuldovername ten gevolge van de fusie is hier
welkom, maar biedt natuurlijk geen volledige oplossing.
Toch staan we nog voor een aantal belangrijke uitdagingen. GroenRood gaat voor slimme
investeringen die het verschil maken voor de Deinzenaar en we zorgen ervoor dat die investeringen
ook in de toekomst waardevol blijven.
Het aanpakken van de mobiliteitsproblematiek is voor ons prioritair. Verschillende
mobiliteitsplannen werden legislatuur na legislatuur in de kast geschoven. Mobiliteit is voor ons niet
zomaar een thema, het is de kern van de leefbaarheid van onze stad. Voor GroenRood staat de
veiligheid van de mensen centraal en we willen vooral inzetten op meer alternatieven voor de auto
zodat meer mensen zich veiliger kunnen verplaatsen en dat kunnen doen zonder een nefaste invloed
op de leefomgeving, het milieu en het klimaat.
Het is zeker nodig om verder te investeren in wegen, fietspaden en voetpaden. Op tal van plaatsen
zijn voetpaden aan herstelling toe. Maar die investeringen moeten in de eerste plaats de veiligheid
en het gebruiksgemak voor de zachte wegebruikers (voetgangers en fietsers) vergroten. We focussen
extra op de realisatie van trage verbindingen tussen de deelgemeenten. Ook afzonderlijke stroken
voor openbaar vervoer in sommige straten is noodzakelijk.
We investeren maximaal in een alternatieve mobiliteit volgens het STOP-principe. Het STOP-principe
is een bekend principe dat eerst aandacht geeft aan Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer
en dan pas Particulier vervoer. Om dat te bereiken moeten de voetpaden, fietspaden en
busverbindingen wel veel meer aandacht krijgen.
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Duurzaam investeren
Elk project doorstaat de duurzaamheidstoets.
Nieuwe gebouwen voldoen aan de nieuwste energienormen. Het heeft geen zin om onze nieuwe
gebouwen zo te ontwerpen dat ze maar net voldoen aan de huidige energienormen. Iedereen beseft
dat de energienormen voor duurzame bouw veel strenger zullen moeten worden op relatief korte
termijn. Wij streven naar passiefbouw of zeer energie-efficiënte gebouwen zodat ook binnen 10 jaar
de energiefactuur aanvaardbaar blijft. Dat is niet alleen voordelig voor het milieu maar het spaart ons
later ook de steeds hogere energiefacturen. Energie-efficiëntie moet een criterium vormen bij de
toewijzing van de architecten en aannemers.
We gebruiken materialen die niet milieubelastend zijn en toch een fris uitzicht geven aan het
gebouw. Deze materialen mogen niet milieubelastend zijn en moeten energie-efficiënt zijn.
Superisolerend glas, FSC-hout, natuurproducten: voor ons zijn die vanzelfsprekend.
Renovatie van de bestaande gebouwen naar energie-optimalisatie is cruciaal. Het is vaak veel
duurzamer om bestaande gebouwen te vernieuwen of te renoveren. Er moet dan immers veel
minder nieuw materiaal gebruikt worden. Renovatie gaat ook uit van de sterkte en de kracht van de
bestaande gebouwen en behoudt zo de eigenheid van een gebouw en bewaart het patrimonium van
de stad. Vele oudere gebouwen voldoen echter helemaal niet aan de moderne energienormen en
een grondige renovatie moet dus vooral aandacht hebben voor energie-efficiëntie.
Bij elke investering in gebouwen staat optimaal gebruik van energie centraal. Dat wil zeggen dat we
zoveel mogelijk energiegebruik trachten uit te sparen door bijvoorbeeld doorgedreven isolatie van
gebouwen, het gebruik van LED-verlichting, het opzetten van energiebesparende maatregelen en het
stimuleren van energiebesparing. Ten tweede zorgen we er als stad voor dat de energie die we dan
toch gebruiken zo milieuvriendelijk mogelijk wordt opgewekt.

GroenRood gaat voor écht groene stroom
door ook met de herkomst van de stroom
rekening te houden.

100% groene stroom en geen grijsgroene
stroom. Het is belangrijk om te weten waar
de groene stroom vandaan komt. Sommige
bronnen (wind, zon) zijn immers echt
duurzaam, andere (zoals verbranden van
biomassa of afval) zijn dat vaak niet (omdat
er bijvoorbeeld gewassen speciaal geteeld

worden om daar dan elektriciteit mee op te wekken).
De stad schakelt over op elektrische voertuigen en schakelt die in in autodeelprojecten. Vele
verplaatsingen van stadspersoneel zijn korte verplaatsingen binnen de stad zelf. Als die niet met de
fiets kunnen gebeuren (bijvoorbeeld omdat er materiaal mee moet), dan kunnen die best gebeuren
met een elektrisch voertuig in plaats van voertuigen op benzine of diesel. Ook voertuigen
aangedreven op waterstofgas zijn goede vervangers voor de klassieke brandstoffen. Op die manier
draagt Deinze bij tot een duurzamer wagenpark. Bovendien kan de stad haar inwoners stimuleren
om minder de wagen te gebruiken door voluit autodelen te promoten en ook haar eigen wagenpark
maximaal in te zetten voor de inwoners door ze in autodeelprojecten in te schakelen.
In aankoopbestekken wensen we rekening te houden met de kost over de totale levensduur en niet
enkel de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van duurzamere alternatieven beter
zichtbaar. De marktbevraging is voor GroenRood niet enkel een instrument voor het bekomen van de
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laagste prijs, maar ook het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria inzake
duurzaamheid en eerlijke handel en het realiseren van een circulaire en korte keten economie.
GroenRood wil dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen. Het
opmaken en beheren van aankoopprocedures, contracten en andere verbintenissen vraagt dan ook
de nodige aandacht en deskundigheid en dus het juiste gekwalificeerde personeel.
GroenRood wil het vermogen van het lokale bestuur beheren als goede huisvader met een
hoog ethisch besef. Het is niet de rol van een lokale overheid om te beleggen. Desondanks moet een
stad soms geldmiddelen plaatsen, meestal korte termijn overschotten en pensioenreserves. Voor
deze reserves kiezen we voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen. We
kiezen consequent voor een ethisch financieel beleid en laten niet na om dit ook te verwachten van
onze intercommunales, leveranciers, subsidiebegunstigden…

Burgerbegroting
GroenRood kiest resoluut voor uitgebreide participatie van burgers voor projecten in hun buurt.
Via wijkbudgetten ondersteunen wij actief
burgerinitiatieven die een duidelijk positief
Mensen samen iets laten doen is één van
effect hebben op de buurt. Vier mensen
de krachtigste vormen van participatie.
moeten een idee uitwerken en dan nog 20
gezinnen overtuigen; er wordt getoetst of
het idee realistisch is en er moet een open activiteit rond georganiseerd worden. De winnende
projecten kunnen rekenen op maximaal 10.000 euro
Via de burgerbegroting beslissen burgers zelf over een deel van het lokale budget voor
burgerinitiatieven. Dit kan gaan om nieuwe initiatieven, zoals ouder-jongeren projecten.
Elk jaar beslissen burgers via een openbare inspraakprocedure aan welke projecten zij geld willen
geven: verkeersveiligheid, mobiliteit, speelpleinwerk, bossen planten…..
Het stadsbestuur neemt hier een ondersteunende rol op en faciliteert als dat nodig is.
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3. Samen besturen, met échte participatie van de bevolking
Nog maar een jaar geleden werd de fusie tussen Deinze en Nevele aangekondigd. Wij hebben als
enige partij een kritische stem laten horen omdat we het niet eens waren met de manier waarop
deze fusie tot stand gekomen is, niet vanuit de bevolking zelf, zonder enige inspraak van de inwoners
van Nevele, noch van de inwoners van Deinze. Dit moet anders in de nieuwe fusiestad. Wij zullen er
dan ook over waken dat de fusie er één wordt op mensenmaat, niet op maat van de stad.

Samen besturen in de fusiestad Deinze, in het land van Nevele
De fusie mag geen doel op zich zijn maar wij zien het als een uitgelezen kans om de fusiestad groener
en socialer in te vullen dan ooit tevoren, met:
o
o

o

o

Een reorganisatie van de diensten op mensenmaat, en een dienstverlening die dichter bij de
bevolking staat.
De integratie van het OCMW en de gemeente biedt de opportuniteit om van het lokaal
beleid een integraal sociaal beleid te maken, waarbij de sociaal zwakkere niet minder maar
meer aandacht krijgt om er bovenop te geraken en gelukkiger te worden.
Een nieuwe manier van besturen waar een toegankelijke, vraaggestuurde dienstverlening
wordt aangeboden, vertrekkend vanuit de noden en behoeften van de inwoners uit alle
deelgemeenten.
Een beleidsvisie voor de fusiestad gebaseerd op de principes van de rest van deze tekst.

Democratie: combinatie van representatieve en participatieve democratie.
De kracht van het lokale niveau is dat het dichter bij de bevolking staat.

Versterking van de lokale democratie is
een én-én verhaal. Het gaat zowel om het
verbeteren van de klassieke politieke
organen, als om het sterker betrekken van
én ruimte geven aan burgers.

Onze inwoners voelen zich betrokken,
willen meer inspraak, maar willen ook zelf
dingen doen. Het lokale niveau is daarom
het niveau bij uitstek om te
experimenteren met de vernieuwing van
onze democratie.

Wij willen:







De bestaande adviesraden evalueren en waar nodig verbeteren qua samenstelling en
werking. Hen veel nauwer betrekken bij beleidsvoorbereidend werk.
De combinatie van de representatieve democratie (de klassieke bestaande politieke-, adviesen participatieraden) en de participatieve democratie (participatie van burgers).
Burgers (vooraf) goed informeren, samen overleggen, samen beslissen en tenslotte samen
doen. Ruimte voor actieve burgers die echt betrokken worden bij het beleid, van in het
begin. Dus niet enkel hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een
project dat al vrijwel in kannen en kruiken is
Lokale burgerinitiatieven steunen, versterken en waar nodig helpen nieuwe initiatieven op te
starten.
Open en publieksvriendelijke vergaderingen van de gemeenteraad, actieve openbaarheid
van bestuur.
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Volledige en gebruiksvriendelijke informatie, open communicatie, E-inclusie en decentrale
informatiepunten via onder andere de bibliotheken.
Voor sommige projecten laten we burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget,
met een burgerbegroting.
Wij willen burgerpanels, op projectbasis of meer structureel, b.v. door bij het begin van de
legislatuur, jaarlijks of rond bepaalde thema’s een groep burgers uit te loten voor overleg en
aanbeveling aan gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen, waarbij burgers
tot besluiten komen op basis van informatie, overleg en uitwisseling van argumenten.

Gemeentelijke dienstverlening: bereikbaar en gebruiksvriendelijk
GroenRood kiest radicaal voor een dienstverlening in elke deelgemeente. Iedere deelgemeente krijgt
zijn “regisseur”. Deze regisseur kent de noden van de deelgemeenten en kan daarop het aanbod
afstemmen.
We garanderen dat de banden tussen de regisseur en de deelgemeente voldoende nauw zijn. Het
aanbod aan dienstverlening per deelgemeente geldt zeker voor de welzijnsmateries.
We kiezen nu al voor, vanuit de noden die we bij de inwoners horen, mobiele teams die ingebed
worden in de gemeenschapszalen per deelgemeente. Deze teams werken dan zeer wijkgericht.
Het wordt de opdracht van de regisseur om in eerste instantie een analyse te maken per
deelgemeente naar de verdere noden en verwachtingen van de inwoners.
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4. Natuur en milieu
Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is,
zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen
hittegolven en wateroverlast. Steeds meer mensen genieten van die natuur in de (moes)tuin, het
park in de buurt. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken en de rust die natuur biedt
zijn voor mensen van levensbelang.

Groen in stad en dorp
Groenrood streeft naar meer toegankelijke natuur in de stad en de dorpscentra.
Bomen en groen zijn onze natuurlijke longen, die zorgen voor zuivere lucht. Groen zorgt ook voor
een hogere levenskwaliteit en gezondere inwoners.
Wij willen:
o
o
o
o
o

zoveel mogelijk bomen langs de wegen: jaarlijks komen er 2000 bomen langs wegen en in
wijken bij. Ze helpen fijn stof op te vangen, zorgen voor afkoeling en vangen water op.
dat elke deelgemeente minstens één openbaar park van minstens 0.5 ha groot krijgt. We
zorgen ervoor dat iedereen op wandelafstand groen heeft.
een groene long in de centra.
op de molensite in Nevele een nieuw stadspark ontwikkelen.
dat bij elke nieuwe verkaveling of nieuw industriegebied voorzien wordt in minstens 10%
publiek toegankelijke groenblauwe infrastructuur.

Duurzaam groenbeheer
Groenrood zet volop in op een duurzaam groenbeheer, met een maximale positieve invloed op mens
en natuur:
o
o

o
o

er worden enkel inheemse bomen en planten geplant, waarbij streekeigen plantgoed met
een maximale ecologische functie voorrang krijgt.
de fusiestad volgt het voorbeeld van Nevele en zet in op een bijenvriendelijke gemeente.
Hiertoe wordt een ambitieus actieplan uitgewerkt, dat zich zowel richt op de eigen
stadsdiensten als op de inwoners. Minstens 20% van de openbare grasvelden worden
omgezet naar bloemenweides. Er worden zaadpakketten voorzien voor de inwoners. Er
worden ook krokussen geplant op openbaar groen. Bij aankoop van openbaar plantgoed
wordt rekening gehouden met bij-vriendelijkheid. We ondersteunen de hobby-imkers.
lokale inwoners worden betrokken bij het inrichten van openbaar groen.
het wegbermdecreet wordt nageleefd, en de stad zet ook in op duurzaam maaibeheer van
andere openbare domeinen.

Zwerfvuil en sluikstorten terugdringen
Er is een geïntegreerde aanpak nodig om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken. Het is jammer dat
er nog zoveel mensen zijn, die zich niet bewust zijn van de negatieve effecten van zwerfvuil.
GroenRood wil verder inzetten op sensibiliseringsacties. Hierbij verdienen alle acties die door de
bevolking opgezet worden onze steun.
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Er zijn al heel wat initiatieven - denk maar aan Clean Deinze - op het grondgebied van onze stad. We
kunnen deze groepen aanvullen met een peter- en metersysteem. Peters en meters zijn inwoners die
regelmatig op stap gaan in hun eigen straat, wijk of buurt om zwerfvuil te rapen. Deze inwoners
worden ondersteund door de milieudienst. Meters en peters houden een deel van de stad proper,
maar spreken ook mensen aan die sluikstorten. Zij worden jaarlijks in de bloemetjes gezet. De stad
investeert mee in een buurtfeest voor die bepaalde buurt, waar meters en peters de straat proper
houden.
GroenRood stelt voor om een jeugdverenigingen en groepen burgers nog meer te betrekken bij
zwerfvuilacties. We koppelen hier een beloningssysteem aan. Mensen die zich inzetten om hun
straat proper te houden moeten hiervoor beloond worden.
Het is natuurlijk belangrijk dat we als stadsbestuur voldoende vuilnisbakken plaatsen én op
strategische plaatsen en daar ook sociale controle op uitoefenen. Het is belangrijk dat vuilnisbakken
overal hetzelfde zijn. Zo zijn ze meteen herkenbaar in het straatbeeld en dan kunnen ook overal de
juiste vuilniszakken gebruikt worden, op maat van de vuilnisbak. De nieuw geplaatste blikvangers in
de industrieterreinen halen we weg, omdat deze net meer zwerfvuil aantrekken rond de blikvangers.
We werken ook repressief. Sluikstorten kan nooit ongestraft blijven. We sanctioneren de
sluikstorters via GAS-boetes. We zorgen ervoor dat er gemeenschapswachten zijn met GASbevoegdheid om de controle te doen.
Andere regels die bestraft kunnen worden met een GAS-boete zijn de verplichting voor uitbaters om
een vuilnisbak te zetten en de vloer 10 meter rond hun uitbating proper te houden (bijv. peuken),
een verbod op flyeren of het uitdelen van gadgets zonder toelating.

Dierenwelzijn in onze deelgemeenten.
We gaan respectvol om met onze dieren en zorgen ervoor dat hun welzijn niet in gevaar komt. Het
welzijn van veel dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt,
verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we
kordaat ingrijpen. Dieren hebben een positief effect op mensen. Huisdieren kunnen therapeutisch
zijn en een hulp tegen vereenzaming. Jeugdzorgboerderij VZW Den Opkikker is een mooi initiatief in
Grammene, waar jongeren terecht kunnen voor groene zorg en therapie met assistentie van dieren
op een laagdrempelig niveau.
o
o
o
o

o
o
o
o

GroenRood wil sociaal zwakkere mensen steunen met een tegemoetkoming bij
noodzakelijke dierenartskosten.
Iedere deelgemeente krijgt een hondenspeelweide met 2 afgescheiden pleinen voor
grote en kleine honden.
Bij de nooddiensten is er een dierenexpert, die dieren in nood kan herkennen, alsook
gevaren kan inschatten en weet hoe dieren te benaderen.
Overpopulaties trachten we te voorkomen. We blijven inzetten op sterilisatie/castratie
en chippen van katten. Projecten waarbij verwilderde huiskatten worden gevangen,
gecastreerd en teruggeplaatst, krijgen financiële ondersteuning.
GroenRood wil boeren die diervriendelijk werken ondersteunen. Biologische veehouderij
wordt gestimuleerd.
We voorzien een dierenbegraafplaats.
In iedere deelgemeente voorzien we een schuilplaats voor vleermuizen, zoals in het
stadsbos.
We stellen egelhuisjes ter beschikking in een rustige natuurlijke omgeving. Wie een egel
vindt, kan die naar een egelhuisje brengen.
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Natuur verbindt mensen
In de fusiestad zijn er veel mensen en organisaties begaan met de natuur. Zij zijn de partners om alle
inwoners en andere partijen te overtuigen om mee te werken aan een sterk en ambitieus lokaal
milieu- en natuurbeleid. Het lokaal bestuur ondersteunt en zoekt een actieve samenwerking op met
de bestaande natuur- en milieuverenigingen.
o

o

o
o

o

Een zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking. In ruil daarvoor kan de ontlener zelf zaden
oogsten en deze terug binnen brengen. Zo wordt de zadenbib steeds groter en het aanbod
gevarieerder.
De stad ondersteunt scholen om hun speelplaats vorm te geven met speelgroen. De
gemeentescholen nemen hier het voortouw. We onderzoeken de mogelijkheid om deze
groene speelplaatsen ook open te stellen, waar mogelijk, na de schooluren.
Op nieuwe speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan, maar we
zetten in op avontuurlijk speelgroen .
Een stoeptegel uitbreken voor een straattuintje, het inplanten van de
boomspiegel, gevelbegroeiing aanbrengen of groene slingers. Er is ontzettend veel mogelijk.
Niet alleen het resultaat, maar ook het overleg en de samenwerking met de buurt zijn daarbij
belangrijk.
Subsidies om broedplaatsen voor zwaluwen in stand te houden en te bevorderen.

Grote natuurgebieden

1x1 NATUUR.
De stad voorziet 1€ per inwoner voor
subsidies voor natuur en per inwoner
creëren we 1m² natuur bij per jaar.

Groenrood wil volop de kaart trekken van
de grote natuurgebieden die onze stad rijk
is. Daarom willen we dat de stad investeert
in een aantal grote groenpolen en de
verbindingen tussen die groenpolen.

Deze groenpolen worden verspreid door
de fusiestad zodat iedereen natuur vlakbij
huis heeft: Stadsbos Deinze, Leiearm en kasteelsite Vosselareput/Ooidonk, Leiearm Grammene,
vallei van de Zeverenbeek, valleigebied langs het Schipdonkkanaal, vallei van de Oude Kale,
parkgebied rond het kasteel van Hansbeke en vallei van het Vaardeken.
 De stad investeert samen met partners zoals Natuurpunt in natuurgebieden. Er wordt een
aankoopplan opgesteld. De stad investeert zelf in aankoop van gronden, en ondersteunt
actief natuurverenigingen via subsidies voor aankoop, inrichting en ontsluiting. Budgettair
voorziet de stad per jaar 1€ per inwoner voor subsidies voor natuur. Ook willen we meer
natuur creëren: doelstelling is jaarlijks per inwoner minstens 1 m² natuurgebied bij te
creëren.
 Natuur voor iedereen: samen met de partners zorgt de stad ervoor dat de natuur bereikbaar
is voor iedereen. Er worden speelbossen voorzien en zachte recreatie wordt aangemoedigd.
Maar er wordt ook voorzien in natuur voor de natuur: niet elk natuurgebied hoeft volledig
vrij toegankelijk te zijn.

Ruimte voor water
De fusiestad zet in op duurzaam waterbeheer en zorgt voor een klimaatbestendig waterbeheer.
Daarom willen we met GroenRood het volgende:
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o
o
o
o
o
o

de stad zet een tandje bij om de doelstelling van de Europese kaderichtlijn water te halen:
tegen 2027 is 95% van de gezinnen aangesloten op het rioleringsnetwerk.
de stad zet in op een actief rioleringsbeheer, samen met de partners.
een straat wordt enkel vernieuwd als ook de riolering tegelijkertijd aangepakt wordt.
we zetten opnieuw in op open afvoersystemen voor hemelwater (zoals grachten), waar het
mogelijk is.
we ondersteunen de inwoners die hun afvoer moeten ontdubbelen en controleren vooral bij
nieuwbouw én renovatieprojecten dat de ontdubbelde afvoer correct is aangesloten.
nieuwe verkavelingen moeten voldoen aan de waterneutrale wijk: hemelwater wordt er
ofwel gebruikt ofwel geïnfiltreerd in de bodem binnen de wijk.

Kringlooptuinieren in onze deelgemeenten.
We moedigen het composteren in al zijn vormen aan en voorzien een compostpaviljoen per
deelgemeente.
In iedere deelgemeente is er een ruimte voor samentuinen of is er een volkstuintje. Deze kunnen
uitgebaat worden door vrijwilligers en/of ondersteund worden door de gemeentelijke groendienst.
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5. Klimaat en energie
GroenRood wil wegen op het beleid rond klimaat en energie. We zullen samen met de bevolking het
ambitieniveau bepalen en de afgesproken klimaatdoelstelling als prioritair opnemen in de
Beheers- en Beleidscyclus.

Een ambitieus én realiseerbaar klimaatplan
Een klimaatplan kan best tegelijk ambitieus en toch realiseerbaar zijn.
o

o
o

o

o

We ondertekenen het tweede Burgemeestersconvenant 'klimaat en energie', samen met
het opstellen van een lokaal klimaatplan. De doelstelling is om tegen 2030 minstens 40%
minder CO2 uit te stoten, de veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering te
verhogen ('klimaatadaptatie', zie verder) en een veilige toegang tot duurzame en
betaalbare energie te garanderen. Met deze engagementsverklaring schakelt de stad zich
in in een wereldwijde beweging van lokale besturen. Het is belangrijk dat het lokaal
klimaatplan op een transparante wijze wordt gerapporteerd aan de bevolking.
Deinze, in het land van Nevele wordt klimaatneutraal tegen 2050.
We investeren voldoende bij de start om later de vruchten te plukken. Sommige
klimaatmaatregelen vragen een grote investering in het begin, maar genereren op lange
termijn een terugverdieneffect. Die besparing kan dan in nieuwe klimaatmaatregelen
geïnvesteerd worden.
We organiseren samen met buurgemeenten of via een Intercommunale groepsaankopen
voor klimaatvriendelijke producten. Zo kan je kosten verlichten voor gemeentelijke
aankopen, maar ook voor producten waar burgers van kunnen genieten, zoals
elektrische fietsen. Hierbij geven we voorrang aan de lokale handelaars.
De stad kan voor subsidies aankloppen bij verschillende instanties en overheden. De
ondertekening van het Burgemeestersconvenant zal steeds belangrijker worden als
subsidievoorwaarde.

Het lokaal klimaatplan wordt participatief en beleidsdomeinoverschrijdend

Een geslaagd lokaal klimaatbeleid kunnen
we enkel voeren als er samengewerkt
wordt over verschillende beleidsdomeinen
heen.

Extern zorgen we voor een breed
draagvlak, over verschillende doelgroepen
heen, door in te zetten op een participatief
en democratisch traject. Participatie en cocreatie leiden tot mede-eigenaarschap en
verbreden het draagvlak. Er ontstaan
nieuwe ideeën door de expertise, ervaring
en kennis die bij burgers aanwezig is.

De sociale cohesie wordt gestimuleerd, het lokale netwerk wordt verstevigd. De stad toont hierbij
het voorbeeld aan de burgers en bedrijven.
o
o
o
o
o

We maken gedurfde keuzes in mobiliteit.
We stoppen de versnippering in de ruimtelijke ordening en zetten in op kernversterking,
inbreiding en het vrijwaren of creëren van open ruimte.
We zetten in op een klimaatvriendelijke landbouw en een duurzame voedselstrategie.
Deinze wordt een afval-arme stad.
De stad geeft de overgang naar een circulaire en gedeelde economie mee vorm.
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o

o

We hanteren een sociale reflex bij de uitrol van het klimaatplan zodat ook de meest
kwetsbaren zich aangesproken voelen en zodat ook zij kunnen genieten van de voordelen
van een klimaatvriendelijke stad.
We zetten in op een duurzaam energiebeleid (zie verder).

Anticiperen op de klimaatveranderingen
Naast een beleid om de klimaatverandering af te remmen, zijn er maatregelen nodig die de
stad voorbereiden op de nadelige gevolgen van klimaatverandering ('klimaatadaptatie'). Onze regio
is heel gevoelig voor extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering meer zullen
voorkomen, zoals wateroverlast, hittegolven of uitzonderlijke stormen. Die hebben negatieve
gevolgen voor de volksgezondheid, woningen, water- en energievoorziening en verhogen ons
energieverbruik voor verwarming of koeling. Verstedelijkte en verharde gebieden zijn extra
kwetsbaar voor extreem weer, door bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect en de verhoogde kans op
wateroverlast bij stortbuien. Daarom is een aanpak nodig die rekening houdt met ons ecosysteem
('ecosystem-based adaptation') om klimaatbuffers uit te bouwen.
Concrete voorstellen:
o
o

o

o

o

Deinze stelt een klimaatadaptatiestrategie op samen met de andere gemeenten in de regio.
Via de opmaak van een hittekaart en hemelwaterplan vergaren we veel kennis en inzicht.
We integreren klimaatadaptatie in de beleidsplannen voor ruimtelijke ordening, natuur en
openbare werken. Verkavelingsrichtlijnen en stedenbouwkundige verordeningen worden
aangepast om waterneutraal te verbouwen. We houden ruimte vrij voor groen en gebruiken
zoveel mogelijk waterdoorlatende oppervlakten bij nieuwbouw
We creëren bijkomende ruimte voor water en buffers door slimme (her-)aanleg van
openbare domeinen met overstromingszones, wolkbreukboulevards, wadi’s, bufferbekkens,
etc. Vele kleine ingrepen langs wegen, etc. hebben samen een grote impact.
Vergroen en onthard. Meer bomen, parken, grasvelden, struiken, hagen, ... en ontharden
door bestaande verharding te verwijderen of waterdoorlatend te maken. Daardoor kan
water gemakkelijker infiltreren en krijg je verkoeling, extra waterberging, CO2- opslag én
meer biodiversiteit.
We vergroenen ook gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en
buffering. Maak het bv. héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen, door de
aanvraagplicht af te schaffen voor geveltuinen waar voldoende plaats is op een trottoir.

Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid
Lokale besturen kunnen zowel ingrijpen in het energieverbruik als in de energieproductie - en
distributie.
Concrete voorstellen:
o

o

Uit het energiezuinig maken van gebouwen (zowel woningen als andere) valt heel wat
klimaatwinst te halen. Als lokaal bestuur kan je hierin mee het verschil maken. Concreet
stellen we voor dat Deinze investeert in gratis advies aan burgers en het organiseren van
samen-aankopen.
We voeren binnen de stad een energiezuinig beleid, met als ambitieus doel om binnen de
eigen gemeentelijke diensten en het gemeentelijk patrimonium tegen 2030 volledig
klimaatneutraal te zijn.
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o

o
o

o

o

o

o
o

o

Deinze beperkt zich niet tot de aankoop van 100% (echt) groene stroom, maar investeert zelf
in lokale hernieuwbare energieproductie, eventueel in samenwerking met de
buurgemeenten.
Deinze wordt een fossielvrije stad. Deinze investeert niet in fondsen die investeren in de
fossiele industrie en stelt een ethische code op voor toekomstige investeringen.
Vanaf 2019 moeten alle overheidsgebouwen 'Bijna Energieneutraal' gebouwd worden, maar
Deinze gaat nog een stap verder: we streven naar klimaatneutraliteit van alle
overheidsgebouwen tegen 2030.
We verduurzamen ook de mobiliteit van het gemeentelijk personeel en bezoekers. We
werken (per dienst) een duurzaam vervoerplan uit. De focus ligt in eerste instantie op het
woon-werkverkeer van het personeel en op duurzame verplaatsingen van bezoekers. We
organiseren een autoluwe actie voor het personeel. We organiseren ook workshops
Ecodriving voor het gemeentepersoneel en bieden het personeel een gevarieerd
fietsaanbod, zoals plooifietsen en elektrische fietsen aan.
We verduurzamen de eigen wagenvloot. De meest duurzame keuze is het gradueel
afbouwen van het aantal wagens. We investeren in alternatieve duurzame technologieën
zoals wagens die rijden op elektriciteit, brandstofcellen, gas en gecomprimeerde lucht.
We geven financiële steun voor energiebesparingswerken aan scholen, jeugdlokalen en
buitenschoolse kinderopvang, gekoppeld aan sensibilisering bij de kinderen. De
gemeentescholen die de energiefactuur omlaag krijgen, mogen de opbrengst houden en
besteden aan eigen projecten.
We stimuleren de circulaire economie via duurzame en circulaire overheidsopdrachten.
De verlichting wordt duurzamer en licht wordt daarbij niet meer als een product bekeken,
maar als een dienst. We investeren in slimme lichtsystemen die de passanten volgen of die
oplichten bij beweging. Burgers, bedrijven en overheidsdiensten worden betrokken bij het
lichtplan, zodat de impact zo groot mogelijk is.
We organiseren lichtaudits voor wijken, bedrijventerreinen, kantoorgebouwen… en
ondersteunen bedrijven in de stad die mee hun schouders willen zetten onder een sterk
klimaatbeleid. We zetten in op het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Vergroenen van de lokale energieproductie en -distributie
We zetten in op lokale, gedecentraliseerde productie- en distributie van hernieuwbare energie.
Concrete voorstellen
o

o

o

o

We moedigen investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonneinstallaties aan. We geven als stad zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere
kleinschalige productie te installeren in en op de eigen gebouwen.
Deinze zet in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten.
Samenwerking met de burgers - maar ook met de provincie en/of intergemeentelijke
structuren. We bekijken met hen de optimale locaties voor windenergie en leggen die vast in
een gemeentelijk windplan, gebruik makend van de windgids.
De stad laat een vooronderzoek doen waardoor mogelijke locaties voor windmolens in beeld
worden gebracht. We kiezen maximaal voor locaties op industrieterreinen en langs
bestaande lijninfrastructuren zoals kanalen, autosnelwegen … en vermijden windmolens in
de buurt van woningen of natuurgebieden.
We leggen bij nieuwe windenergieprojecten burgerparticipatieve en coöperatieve
voorwaarden op, inclusief investeringen in landschapsinrichting. Zo is er meer inspraak van
de lokale bevolking en worden aangereikte problemen opgelost, suggesties bekeken en
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o

alternatieven onderzocht. Dat leidt tot meer projecten, met een breder maatschappelijk
draagvlak, die beter aansluiten op de lokale noden en gevoeligheden.
Deinze vraagt aan IVM om te onderzoeken waar afval dat niet meer hergebruikt kan worden,
gerecycleerd en gevaloriseerd kan worden in plaats van enkel te verbranden.
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6. Sociaal beleid en zorg: een inclusief, toegankelijk & buurtgericht
Deinze.
Sociaal beleid maken we samen. We kiezen waar mogelijk voor coproductie, maar het lokaal bestuur
blijft de verantwoordelijkheid dragen voor het ondersteunen van mensen in alle facetten van hun
leven én in het samenleven.

Een sterk lokaal beleid
Een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid.
Een overheid die 1) een
gericht, participatief en horizontaal sociaal
Publieke zorg wordt niet afgebouwd.
beleid voert, 2) zowel regisseur als actor is,
3) een toegankelijke, vraaggestuurde
dienstverlening aanbiedt en zich inschakelt in een veranderend zorglandschap.
o
o

o

o

o

Om een gericht, participatief en horizontaal sociaal beleid te voeren, voorzien we voldoende
budget voor lokaal sociaal beleid.
Budgetverschuivingen van sociaal beleid naar andere domeinen, kan enkel na goedkeuring
door de gemeenteraad. Het lokaal sociaal beleid wordt als apart beleidsdomein opgenomen
in het meerjarenplan, zodat budgetverschuivingen naar andere beleidsdomeinen enkel
plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad. De integratie van het OCMW en de
gemeente biedt de opportuniteit om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te
maken. Sociaal beleid is geen zaak van één dienst, maar de sociale reflex moet aanwezig zijn
in elk beleidsdomein. Een percentage van de budgetten per dienst wordt vergrendeld én kan
pas ontgrendeld worden als de schepen bevoegd voor sociaal beleid beslist dat er voldoende
rekening is gehouden met het sociale aspect en de invloed van het beleid op het sociale
leven in Deinze. Hiervoor worden concrete criteria uitgewerkt.
Stad Deinze is een sterke regisseur én een sterke actor in het werkveld van zorg en sociaal
beleid, maar zorgt voor een duidelijke afbakening tussen de twee rollen. We betrekken een
brede waaier aan partners, zowel bij de probleemdefiniëring als bij de realisatie van alle
gemeentelijke doelstellingen. Scholen, vrijwilligersorganisaties, middenveld, zorgdiensten en
verantwoordelijken binnen de eerste lijn.
Om een toegankelijke en vraag gestuurde dienstverlening te garanderen, werken we met
ervaringsdeskundigen in armoede om de betrokkenheid van de doelgroep te vergroten en de
dienstverlening beter af te stemmen op de noden. We organiseren en coördineren het
'geïntegreerd breed onthaal'. wW Het OCMW, CAW en de mutualiteiten werken hier nauw
samen. Op die manier spelen wij een cruciale rol in de versterking van de eerstelijnshulp.
Publieke zorg wordt niet afgebouwd. We blijven zelf zorg aanbieden, dat zien we als onze
verantwoordelijkheid. We positioneren ons op die manier tegenover de particuliere zorg en
het geeft ons ook meer slagkracht als regisseur. Het oprichten van een zorgvereniging kan
zinvol zijn wanneer dit een goed antwoord biedt op de lokale uitdagingen inzake zorg en
sociaal beleid die o.a. de fusie met zich meebrengt. Loutere besparingsoverwegingen zijn
geen goede motivatie. De enige motivatie voor de oprichting van een zorgvereniging is het
versterken van de zorg op maat van de zorgvragers.
Deinze, in het land van Nevele, is een fusiestad met 17 deelgemeenten. We brengen de zorg
naar de deelgemeenten. Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze
wordt aangeboden in de eigen omgeving. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de
groeiende groep van ouderen en alleenstaanden. Het ‘mobiel lokaal dienstencentrum’ maakt
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o
o

o
o

voor zijn functies gebruik van bestaande gebouwen in de deelgemeenten. We denken hierbij
aan de scholen en de gemeenschapszalen. Hiermee brengen we het dienstencentrum tot
dicht bij de bevolking, zonder teveel in bakstenen te moeten investeren. Zo krijgt de werking
een veel groter bereik.
Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Wij willen het samenleven
positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.
We tonen als lokaal bestuur hoe je kan bouwen aan een inclusieve samenleving, waar
iedereen evenwaardig behandeld wordt en gelijke kansen krijgt. Ongeacht leeftijd, seksuele
oriëntatie, afkomst, religie, burgerlijke staat of gezondheidstoestand.
We werken met een non discriminatieclausule in overheidsopdrachten.
We streven naar een weerspiegeling van de lokale samenleving, met ons eigen
diversiteitsplan. We vervullen een voorbeeldfunctie in het doorbreken van traditionele
rollenpatronen tussen mannen en vrouwen. Er zijn op dit moment al veel vrouwen aanwezig
op sleutelposities in de gemeentelijke administratie. We gaan hierin verder door
gendergelijkheid in onderwijs, verenigingsleven en sport te stimuleren.

Recht op een menswaardig bestaan voor iedereen
De kerntaak van het sociaal beleid is het garanderen van het recht op een menswaardig bestaan.

We geven mensen kansen op een degelijke
woning, een aangepaste job,
vrijetijdsparticipatie en de garantie op
ondersteuning om deze kansen te kunnen
grijpen.

o

o
o

o

o

We verhinderen sociale uitsluiting door
ervoor te zorgen dat sociaal beleid in alle
beleidsdomeinen geïntegreerd wordt.
Volop inzetten op een breed en diep
verankerd sociaal beleid is de
boodschap. Als fusiestad hebben we nood
aan een écht armoedebeleidsplan.

o
Op financieel vlak voorzien we een
aanvullende maandelijkse toelage waarbij het gezinsinkomen wordt vergeleken met het
niveau van de budgetstandaard. Dit is het wetenschappelijk berekende bedrag dat een gezin
nodig heeft om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen participeren aan de
samenleving. Om te voorkomen dat er een leefloonval ontstaat, voorzien we een buffer
met het minimuminkomen. De prioriteit blijft evenwel om te voorzien in een maximale
begeleiding om mensen te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. We begeleiden
gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen, door de leasing van energiezuinige toestellen
als alternatief voor dure energieverslinders zoals elektrische verwarmingstoestellen.
Een sociaal restaurant waar mensen in kansarmoede een gezonde maaltijd kunnen krijgen
aan een zeer goedkoop tarief biedt een opportuniteit om deze doelgroep te bereiken. Een
samenwerking met een stadsboerderij behoort hier tot de mogelijkheden.
We kiezen voor automatische rechtentoekenning voor de eigen voordelen en zetten in op
rechtendetectie.
Mensen met een migratieachtergrond worden niet altijd even vlot bereikt. We gaan in
gesprek met de verschillende gemeenschappen om in kaart te brengen wat de drempels
binnen de lokale zorg zijn specifiek voor mensen met een migratieachtergrond.
We werken aan een maximale vrijetijdsparticipatie voor iedereen en werken hiervoor met
het systeem van de UITpas. Met dit systeem is het onzichtbaar wie wel of niet een sociaal
voordeel krijgt.
We zorgen te allen tijde voor een warm onthaal voor asielzoekers. We voorzien in
kleinschalige opvanginitiatieven. In tijden van verhoogde nood zorgen we in overleg met
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o

o

Fedasil voor extra opvangplaatsen. We nemen hiervoor contact op met eigenaars van
leegstaande panden. We sluiten met hen een overeenkomst om asielzoekers te laten
verblijven in hun leegstaande woning. We betrekken burgers bij het warm onthaal voor
asielzoekers. We inventariseren de initiatieven van burgers en organisaties en zorgen ervoor
dat zij elkaar kunnen vinden via een gemeentelijk infopunt.
Deinze toont in alle opzichten een gastvrije stad te zijn. Nieuwkomers zijn welkom in Deinze.
Zij worden geleid naar opvang, school, huisvesting en werk en de nieuwkomers engageren
zich om volwaardig deel te worden van een lokale samenleving. Het lokaal integratiebeleid
maken we samen met de inwoners. We zetten in op buddy-projecten om vrijwilligers kans te
geven om erkende vluchtelingen wegwijs te maken in de stad. Buddy’s helpen o.a. bij het
vinden van een woonst of job en bij het toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod. Inwoners
kunnen op die manier zorgen voor een nieuwe buur of zich inzetten als vrijwilliger voor nietbegeleide minderjarige vluchtelingen. De nieuwkomers krijgen op die manier ook een
grotere kans om iets terug te geven aan de samenleving.
Via een platform kunnen nieuwkomers zichzelf voorstellen, hun kennis en vaardigheden,
opleiding in het land van herkomst…

Een gezonde stad
Gezondheidsbeleid is in de eerste plaats een geïntegreerd en preventief beleid. Het is vooral via
andere bevoegdheden zoals milieu, ruimte, wonen, werk, ouderenbeleid, zorg, jeugdbeleid,
kinderopvang, mobiliteit, sport, cultuur, onderwijs- en veiligheidsbeleid dat we aan de gezondheid
werken. Preventie is de beste remedie en dat wil zeggen een gezonde omgeving en levenswijze.
o We hanteren het voorzorgsprincipe ten aanzien van nog niet bewezen gezondheidsschade
zoals bijvoorbeeld de straling van gsm- masten en hoogspanningskabels. Deze horen niet
thuis in dichtbevolkte zones, in de buurt van kinderopvang of scholen. Ze moeten ook
voldoen aan de EU-normen of de goedgekeurde Vlaamse resolutie over gsm-straling.
o Vlaanderen organiseert en financiert onderzoeken om borstkanker, darmkanker… sneller op
te sporen en zo erger te voorkomen. Er is nog steeds een ongelijke toegang voor kansarme
bewoners die veel minder gebruik maken van deze gratis onderzoeken.We stimuleren zoveel
mogelijk inwoners om gebruik te maken van het aanbod van secundaire preventie (opsporen
van ziektes in een vroeg stadium). We werken hiervoor samen met het LOGO (Lokaal
GezondheidsOverleg).
o Elke inwoner verdient een gelijkwaardige toegang tot de gezondheidszorg. We werken
daarvoor met het ' geïntegreerd breed onthaal’. Er is regelmatig overleg met de
eerstelijnswerkers (huisartsen, maar ook andere zoals bijvoorbeeld apothekers). Bij dit
overleg nodigen we ook bewoners en patiënten uit. Dit overleg is nodig om een
gelijkwaardige toegang te garanderen.
o We besteden bijzondere aandacht aan de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij denken wij
aan preventie rond zelfdoding. We stellen vast dat zowel de persoon met een psychische
problematiek als de familie een grote ondersteuningsnood heeft, die vanuit de professionele
hulpverlening niet altijd geboden wordt. Initiatieven zoals het overkop huis verdienen dan
ook onze bijzondere steun. Maar ook een buddywerking met opgeleide vrijwilligers kan een
ondersteuning bieden. We zetten hier volop in op de gevolgen die de vermaatschappelijking
van de zorg met zich meebrengt.
o De verslavingsproblematiek wordt via drugpunt opgevolgd, maar ook ouderen worden vaak
geconfronteerd met deze problematiek.
o Het algemeen ziekenhuis op het grondgebied van Deinze is een grote troef voor onze stad. Er
zijn diverse samenwerkingsverbanden mogelijk.
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Deinze heeft aandacht voor gendergelijkheid
Enkele voorstellen:
o
o
o
o

Er worden voldoende openbaren toiletten (M/V/X) met luiertafels voorzien.
We maken meer vrouwen zichtbaar in straatnamen.
Actieve sensibiliseringsacties op vrouwendag.
Gelijke toegang tot alle beroepen.

Een stad die aandacht heeft voor het zuiden
GroenRood wil dat Deinze, in het land van Nevele een mondiale en solidaire stad is met inwoners die
zich niet alleen Deinzenaar maar ook wereldburger voelen. Inwoners die solidair zijn met kansarmen
elders in de wereld. Hierbij is het belangrijk dat elke Deinzenaar zich bewust is van de oorzaken van
de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid en van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden.
Stad Deinze blijft jaarlijkse laagdrempelige activiteiten organiseren die Deinzenaars op een
ongedwongen en aangename manier informeren over de Noord-Zuidproblematiek. Het is en blijft
echter een uitdaging om meer mensen uit diverse doelgroepen te bereiken. Ook in het straatbeeld
willen we Noord-Zuid nog zichtbaarder maken.
Daarom stellen wij voor om het Noord-Zuidthema meer te integreren in alle bestaande stedelijke
evenementen en initiatieven. We willen streven naar maximale samenwerking met andere
beleidssectoren en actoren. Het Noord-Zuidbeleid is namelijk geen geïsoleerd beleidsdomein. Wie
rond betere Noord-Zuidverhoudingen wil werken, moet ook aandacht hebben voor milieu, sociale en
economische aspecten en participatie.
Concrete voorstellen.
o

o
o
o
o
o

Een Fair Trade Gemeente die 0.7% van het budget aan ontwikkelingssamenwerking besteedt.
De budgetten voor de effectieve ondersteuning van derde wereldprojecten en noodhulp
kunnen op die manier verhogen en structureler ingezet worden.
Een stad die veel meer kiest voor de aankoop van lokale producten en Fair Trade producten.
Een zusterband met een stad uit het Zuiden.
Een Noord-Zuid raad met betrokkenheid van alle vierde wereld pijlers.
Een Noord-Zuid en Fair Trade ambtenaar.
Ontwikkelingsorganisaties krijgen de kans om kledijcontainers te plaatsen en oude kledij op
te halen.

28

7. Ruimtelijke ordening: wonen in levendige dorpskernen.
Deinze en Nevele hebben prachtige, historische dorpskernen. GroenRood wil die opwaarderen. In
het gemeenterapport lezen we dat onze bevolking meer mogelijkheden wil om lokaal te winkelen,
horeca te bezoeken, elkaar te ontmoeten en dat liefst in een veilige omgeving. Waar anders kan dit
beter dan in onze mooie dorpen?

Levendige dorpskernen
Onze dorpskernen zijn nu soms niet meer dan parkings, gelegen langs autowegen. Het is paradoxaal:
via de auto zijn onze kernen bereikbaar en toch trekt er alle leven weg. GroenRood vindt dat een
gemiste kans. Net als u willen we levendige dorpskernen met winkels en terrasjes in de zomer.
o
o

o

o

Dorpskernen waar gezinnen met kinderen en grootouders elkaar kunnen ontmoeten. Waar
het aangenaam is om te vertoeven.
Essentieel bij dit streven zijn de lokale handelaars. Een dorp zonder bakker, beenhouwer,
bank en dergelijke zal langzaam doodbloeden. We willen dan ook alles inzetten op deze
kleine, lokale handelaars en op de korte ketens tussen producent en consument.
De mens en niet de auto staat centraal in de openbare ruimte. We willen een openbare
ruimte waar het plezant is om te verblijven. Auto’s zijn er welkom, als ze bereid zijn letterlijk
plaats te maken voor wandelaars en fietsers.
Vestigingspremies aan startende buurtwinkels doen een nieuwe wind waaien in kleine
woonkernen van de deelgemeenten.

Behoud van open ruimte
De nieuwe fusiestad koestert haar open ruimte. Daarom zetten wij sterk in op deze open ruimte, en
proberen er een kwalitatieve invulling aan te geven.

Kernverdichting kan, maar niet ten koste
van de laatste stukjes groen in onze
dorpskernen.

De fusiestad schrapt de bestaande
woonuitbreidingsgebieden, in samenspraak
met de Vlaamse overheid. Wat elders in
het Meetjesland kan, moet ook kunnen in
Deinze. Zo behouden we zoveel mogelijk
open ruimte.

Wij gaan voor een lobbenstad waar de groene ruimte letterlijk tot aan de kerk doordringt en zich kan
verweven met de bebouwde omgeving.
Kleine landschapselementen zorgen voor een kwalitatieve invulling van de open ruimte. De stad
ondersteunt praktisch en financieel het behoud van deze landschapselementen door bijvoorbeeld
subsidies voor het onderhoud van hagen en knotwilgenrijen te combineren met het ter beschikking
stellen van materiaal zoals een hakselaar. De stad ondersteunt ook financieel en praktisch het
natuurvriendelijk aanleggen van poelen. Op gronden die eigendom zijn van stad of OCMW worden zo
veel mogelijk kleine landschapselementen aangelegd.
Trage wegen zorgen voor ervoor dat de inwoners optimaal kunnen genieten van de open ruimte. De
stad zet in op een ambitieus trage-wegenplan. Dit is niet enkel een status quo, maar er wordt actief
gezocht naar mogelijkheden tot het heropenen van verdwenen trage wegen en het creëren van
nieuwe trage wegen die een missing link vormen.
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Kinderen de norm in de openbare ruimte
Bij de inrichting van de openbare ruimte gaan wij uit van de meest kwetsbare weggebruikers, door
de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt te nemen. Wat goed is voor kinderen, senioren,
jonge ouders met een kinderwagen, is ook aangenaam en veiliger voor alle weggebruikers en
buurtbewoners. Een ander accent is de toegankelijkheid voor personen met een beperking.
We zoeken het niet altijd ver weg. We weten dat kleine ingrepen al veel verschil kunnen maken. We
gaan voor straten op mensenmaat.
o

o

o
o

o

o

Speelstraten zijn al langer vertrouwd in ons straatbeeld. De voorbije jaren doken er ook
andere interessante experimenten op. Het zou interessant zijn als er vanuit de
jeugddienst een speelkoffer voorzien wordt en er 1 keer per vakantie iemand op een
afgesproken namiddag als begeleider langs komt.
Leefstraten zijn straten die tijdelijk (bijvoorbeeld gedurende één of enkele maanden)
autovrij of autoluw gemaakt worden, om zo ruimte te maken voor groen, ontmoeting en
samenleven.
Schoolstraten zijn volledig verkeersvrij bij het begin en het einde van de schooldag.
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan
(eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde
(tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet
inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Fietsstraten duiken meer en meer op in
de stad. Maar wij willen iets ambitieuzer zijn; niet enkel fietsstraten in doodlopende
straten maar ook in belangrijke straten rond onze vele scholen. Maar een nog veel
ruimere toepassing is wenselijk, vooral op belangrijke fietsroutes en op plaatsen waar
inhalen door auto's sowieso onwenselijk is. Voor- en na de schooluren worden de
fietsstraten alleen gebruikt voor fietsers, zodat er een veilige weg is op weg van en naar
school. Ook extra sensibilisering en informatie rond het concept zijn nodig.
Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken omvat, en
de routes die deze plekken verbinden. Een kindlint is een kindvriendelijke route in de
wijk die speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen met elkaar verbindt.
We hebben nog veel werk om een netwerk van trage wegen verder uit te bouwen. Trage
wegen zijn ideaal om er te gaan wandelen op zonnige zondagnamiddagen. En we kunnen
ze ook gebruiken om ons snel en veilig te verplaatsen en onderweg nog wat groen mee
te pikken. Al onze deelgemeentes zouden door trage wegen moeten verbonden zijn met
elkaar en met de centrumfuncties van Deinze en Nevele.

Toekomstgericht wonen voor iedereen
Degelijke, betaalbare woningen voor iedereen! Het is niet alleen een bevoegdheid van de stad, maar
we vullen onze beleidsruimte toch maximaal in. De stad heeft immers het beste zicht op de lokale
woonproblematiek. Bovendien is de afstand tot inwoners met woonvragen het kleinst. Er is een
sterke regie- en dienstverlenende rol weggelegd voor de stad.
o

Investeren in voldoende sociale huurwoningen blijft een prioriteit. Deinze behaalt het
door de Vlaamse overheid gestelde bindend sociaal objectief voor huurwoningen niet.
Nevele doet het op dat vlak veel beter. Bereikt Deinze het opgelegde sociaal bindend
objectief? Wij begrijpen niet waarom Deinze een aantal van haar sociale woningen
verkoopt op de private markt.
o Zo zijn er in de wijk Nieuwgoed al verschillende woningen verkocht, terwijl het
een grote meerwaarde zou zijn om die woningen te renoveren en ter beschikking
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te stellen via sociale huur. Het Nieuwgoed is centraal gelegen, in de nabijheid
van het station en de scholen.
o In de Krommestraat is Astene is er nog mogelijkheid tot verdere uitbreiding.
De publieke middelen voor wonen zijn te beperkt, wij willen daarom maximaal inzetten
op verhuur van het sociaal woonaanbod. Bij het verkopen van sociale woningen vloeien
publieke middelen éénmalig weg. Bij verhuur worden de middelen aangewend voor zij
die het op dat moment nodig hebben. We kiezen voor een minimum aantal sociale
woningen in alle nieuwe projecten. We denken hierbij in het bijzonder aan de grote
nieuwe verkaveling in Astene en de plannen voor de site Oostkouter.
De zoektocht naar een geschikte woning verloopt niet voor iedereen even vlot én niet
iedereen beschikt over gepaste vaardigheden om een woning te behouden. Kwetsbare
groepen worden daarom ondersteund bij de zoektocht naar een geschikte woning en
een woonbuddy kan hen begeleiden bij de ontwikkelingen van huurdersvaardigheden.
Ook de immo-kantoren worden betrokken bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
Er is een overleg met deze kantoren en er wordt een aanbrengpremie voorzien wanneer
zij een woning toewijzen aan een persoon die zich in een kwetsbare positie op de
woonmarkt bevindt. De woonbuddy wordt ingezet om het vertrouwen van de
verhuurder naar de huurder te versterken.
Huurachterstalbemiddeling zodat mensen kunnen blijven wonen.
Naast het bereiken van het sociaal bindend objectief voor sociale woningen is het
uitermate belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteitsbewaking van het
huidig patrimonium. Normen zijn noodzakelijk voor de kwaliteit van woningen die
verhuurd worden. De aanwezigheid van bv. schimmels zou een woning moeten
onverhuurbaar maken tot dat dit opgelost is. Verhuurders kunnen beter ondersteund
worden in het opnieuw bewoonbaar maken van een woning. Veel mensen die een
woning erven of al lang bezitten beschikken niet over de mogelijkheden en/of
vaardigheden om problemen in de woningen op te lossen en blijven daarom verhuren
aan lage prijzen om niet te moeten verbouwen. Hier zijn mensen met een beperkt
inkomen het slachtoffer van.
De woningen van Domus Donza worden ingezet voor mensen in een zeer kwetsbare
maatschappelijke positie, en niet als kortetermijnoplossing voor het tekort op de
(sociale) huurwoningmarkt. Verder wordt ook de commerciële huizenmarkt aangeboord
om huizen sociaal te verhuren en wordt er actief gezocht naar gronden voor sociale
huisvestingsmaatschappijen met het oog op nieuwbouw.
Voor mensen die dakloos zijn, wordt ingezet op het principe 'Housing First'. Meer dan
90% langdurig daklozen blijken in staat om rechtstreeks een individuele woonst te
betrekken en deze te behouden, mits intensieve begeleiding op maat. We werken
hiervoor vanuit Domus Donza én onderzoeken de samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappij.
De gezinssamenstellingen veranderen, (woon)ruimte wordt steeds schaarser en
tegelijkertijd worden steeds meer huizen in verkavelingswijken te groot bevonden door
de eigenaars/bewoners. De stad toont haar engagement in het charter Samenhuizen en
zet effectief in op de ondersteuning van toekomstgerichte woonvormen. We denken
hierbij in de eerste plaats aan kangoeroewoningen, maar ook alleenstaanden moeten de
mogelijkheid hebben om een deel van hun woning te verhuren aan studenten, jongeren,
jonge gezinnen, een andere alleenstaande …
In de gemeentelijke projecten wordt steeds een vorm van gemeenschappelijk wonen
voorzien. Ook bij andere woonprojecten wordt deze woonvorm gestimuleerd. Zo komen
we tot een efficiënter ruimtegebruik en een sterker sociaal weefsel. Het kan gaan over
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vormen van 'huisdelen', waar er wordt samengeleefd onder één dak of vormen van 'cohousing en co-wonen' waar verschillende ruimtes met elkaar gedeeld worden. Zelf het
voorbeeld geven is de beste promotie. Inwoners die zelf een initiatief willen nemen,
kunnen terecht aan een loket wonen met al hun vragen over samenhuizen of co-housen.
Er zijn duidelijke richtlijnen over het opsplitsen van woningen en er wordt rekening
gehouden met gemeenschappelijk wonen bij de herziening of opmaak van een
stedenbouwkundige verordening.
We spelen als stad een actieve rol op de koopmarkt door het opzetten van een rollend
woningfonds. We verwerven woningen, renoveren en verkopen de woningen via het
systeem van een Community Land Trust. De grond blijft eigendom van de stad of een
VZW, de vernieuwde woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal
aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. Dat kan al meteen 50 tot 100.000
euro schelen op de aankoopsom van de woning. Wanneer een eigenaar zo'n woning met
winst doorverkoopt, gaat een stukje van de winst terug naar de trust. Zo heeft de stad de
garantie dat er altijd grond en middelen zijn om een actief woonbeleid te voeren. Deze
woonconcepten zijn duurzamer dan de traditionele sociale koopwoningen. Binnen dit
principe reserveren we bovendien gronden specifiek voor projecten 'gemeenschappelijk
wonen'.
Ook senioren vinden in gemeenschappelijk wonen een alternatief voor een rusthuis of
voor het alleen wonen wanneer de kinderen uit huis zijn of wanneer zij alleenstaand zijn.
Vormen van co-housing met dienstverlening bieden een goed alternatief voor de grote
rusthuizen. Ook zorgwonen kan gepromoot worden.
In het woonbeleid zit een uiterst belangrijke hefboom naar een klimaatvriendelijke
gemeente. Private huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan
eigenaarswoningen. Een lokaal subsidiereglement werkt aanvullend op de Vlaamse
renovatiepremies. We kiezen voor een selectie van premies die voldoende hoog zijn en
die terecht komen bij de doelgroepen die ze echt nodig hebben.
Bij het woonloket kunnen burgers en verenigingen terecht voor kosteloos eerstelijns
energie-advies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten, energie-audits, goedkope
leningen voor energiebesparingsinvesteringen,... Iedereen moet zijn rechten kunnen
verzilveren, ook kwetsbare groepen. Personen met een laag inkomen worden
ondersteund via de derdebetalersfinanciering voor energiebesparende investeringen in
hun woning. We informeren preventief over hoe er minder energie en water kan
verbruikt worden en hoe er meer met duurzame materialen kan gewerkt worden.
Aan de thermografische kaart van de stad wordt een begeleiding, een subsidiereglement
en een groepsaankoop voor duurzame isolatiematerialen gekoppeld. Collectief
renoveren wordt gestimuleerd en er wordt gekozen voor ambitieuze en grondige
renovaties. Gerenoveerde woningen kunnen ook via het sociaal verhuurkantoor worden
aangeboden.
Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn. Hiervoor
betrekken we geïnteresseerde (kandidaat-)bewoners van bij het begin bij het ontwerp
van nieuwe wijkprojecten. De duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in de
bouwvoorschriften
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8. Intergenerationeel samenleven
Een kansrijke ontwikkeling van jonge
kinderen

Voor onze jonge kinderen die nog niet
naar school gaan, verzekeren we met
GroenRood kwalitatieve opvang in de
eigen buurt.

Kinderopvang heeft een pedagogische en
sociale functie. Kwalitatieve kinderopvang
is een belangrijk instrument om de gelijke
kansen van elk kind waar te maken.

Daarnaast kunnen ouders in de
kinderopvang sociale steun van elkaar en opvoedingsondersteuning in de praktijk krijgen.
Met GroenRood kiezen wij voor een kansrijke en kwalitatieve opvang.
o

o

o
o

o

o

o

Het lokaal loket kinderopvang werkt nauw samen met het huis van het kind. Een digitale
kinderopvangwijzer brengt het aanbod in kaart, zodat ouders onmiddellijk een overzicht
krijgen van de vrije plaatsen. Wie minder vaardig is om digitaal te zoeken wordt verder
geholpen in het lokaal loket kinderopvang.
Het aandeel opvangplaatsen in de voor- en naschoolse opvang is de voorbije jaren in
Deinze gestegen, maar kan toch nog extra aandacht gebruiken. De drie pijlers van de
eigen kinderopvang worden verder uitgewerkt: de dienst kinderbegeleiders, de
binnenschoolse- en buitenschoolse opvang. Er wordt gestreefd naar initiatieven voor
gezins- en groepsopvang in die deelgemeenten met de meeste jonge gezinnen.
Om het aanbod verder uit te breiden worden bedrijven, instellingen en organisaties
aangemoedigd om bedrijfscrèches te voorzien.
De stad organiseert op regelmatige basis overleg tussen alle partners in de
buitenschoolse en dagopvang. Belangrijk hierbij is om de diversiteit van het aanbod te
bewaken, door het stimuleren van inkomensgerelateerde (IKG) dagprijzen en door
pedagogische ondersteuning van kinderopvanginitiatieven. Elk kind moet van het aanbod
kunnen genieten. Het toewijzingssysteem moet iedereen toegang geven tot
kinderopvang, waarbij de nodige plaatsen voorbehouden zijn voor gezinnen met
verhoogde tegemoetkoming.
Zonder onze verantwoordelijkheid als stadsbestuur af te schuiven, besteden we
bijzondere aandacht aan alternatieve vormen van kinderopvang, zoals het ‘bijspelen’.
o Momenteel loopt al een project van bijspelen in Zeveren/Vinkt. We
ondersteunen ouders die dergelijke initiatieven nemen en nemen het aanbod
mee op in de vakantiekalender en het aanbod buitenschoolse opvang.
Het aanbod aan kampen in de vakantie beperkt zich niet tot sportkampen. Op de
speelpleinwerking blijft het ‘spelen om te spelen’ centraal staan. De sportdienst en de
dienst cultuur werken een aanbod uit waar jongeren hun sportieve, creatieve en sociale
talenten kunnen ontwikkelen. Er komt een duidelijk overzicht van het aanbod, met
inbegrip van het private aanbod aan vakantiekampen.
We zijn ons bewust van de groeiende vraag naar meer flexibele opvang (zieke kinderen,
heel vroeg of heel laat). Er is een (digitaal) actueel infopunt over vraag en aanbod van
opvang voor de schoolvakanties.

Deinze scholenstad
Deinze, in het land van Nevele, heeft een dubbele taak op vlak van onderwijs. Enerzijds is de stad
zelf inrichtende macht in het gemeentelijk basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, anderzijds
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heeft de stad een regierol via het flankerend onderwijsbeleid. Vanuit beide taken kan de stad
bijdragen aan kwalitatieve opvoeding voor kinderen, jongeren én volwassenen.
o

o

o

o

o

o

Deinze maakt werk van de brede school. De brede school is de plaats waar de
persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing komt: cognitief,
artistiek, sportief, in de natuur,... Dit veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen
en andere lokale spelers. Iedere deelgemeente (of groep van deelgemeenten) heeft een
school die als draaischijf kan dienen voor de buurt ook na de schooluren en in vakanties.
Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-,
muziek en computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen.
Buitenschoolse kinderopvang is een gedeelde opdracht van scholen, stad, jeugdwerk,
speelpleinwerking, sport, sociaal-cultureel werk en welzijn, waarbij de draagkracht van het
kind steeds centraal staat. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren
van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal. Sleutelfiguur bij de afstemming van
al deze activiteiten is de coördinator van het brede schoolproject. Binnen de dienst jeugd
wordt dan ook iemand (deels) vrijgesteld om dit concept uit te werken, die de scholen van
alle netten ondersteunt, met respect voor het eigen pedagogisch project.
De academies worden betrokken bij de brede school, om een divers publiek te bereiken in
het deeltijds kunstonderwijs. Onze academie blijft haar functie als centrale plek behouden,
maar de werking wordt versterkt door de academies in de deelgemeenten te brengen.
De werking van jeugd en school wordt verder ondersteund om in te spelen op de lokale
noden. In uitvoering van het charter generatie 2020 wordt over de onderwijsnetten een
lerend netwerk kinderarmoede opgezet. Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen. Het
OCMW kan tussenkomen in de schoolfactuur, kan helpen bij de aanvraag van studietoelagen
of kan bemiddelen tussen school en ouders. Anderzijds wordt aan de school het engagement
gevraagd om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden en kinderen niet als tussenpersoon
te gebruiken bij communicatie over betaalmoeilijkheden. Scholen zijn goed geplaatst om
kinderarmoede te signaleren. Zij worden hierin ondersteund door de welzijnsdienst.
Projecten zoals een speel-o-theek, huiswerkbegeleiding en subsidies voor vakantiewerking
helpen gezinnen in armoede om hun kinderen in moeilijke omstandigheden op te voeden.
Voor kinderen en jongeren die het (tijdelijk) iets moeilijker hebben wordt er verder werk
gemaakt van een integraal spijbelbeleid. Van preventie tot time-out-projecten. Naast het
bestaande aanbod aan time-out-projecten wordt ook een aanbod voorzien waar de jongere
kan “aanwezig zijn” zonder dat de nadruk ligt op presteren. Wij denken hierbij aan de
zorgboerderijen die uitstekend werk verrichten. Deze kunnen ook preventief ingezet worden
voor leerlingen bij wie het dreigt mis te lopen.
Via het flankerend onderwijsbeleid worden voordelen voorzien om de maatschappelijke taak
van scholen aan te moedigen. We denken hierbij aan stimulansen in het realiseren van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Er wordt een samenwerking opgezet met het
bedrijfsleven en social profit organisaties om werkplekken in kaart te brengen voor jongeren.
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Een zorgzame stad

Wij kiezen voor een leeftijdsvriendelijke
stad waar ouderen actief betrokken
worden bij het maatschappelijk leven.

o

o
o
o

o

o

o

Bij de aanleg van straten en pleinen wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid. We
kiezen voor effen voetpaden met aandacht voor rolstoelgebruikers en voldoende
rustbanken.
Verkavelaars worden verplicht te voorzien in voetpaden, zodat mensen kunnen wandelen in
eigen buurt.
Langs de oevers van de Leie en in de deelgemeenten voorzien we verschillende rustbanken.
Ook publieke gebouwen voldoen aan alle toegankelijkheidscriteria.
Deinze is een dementievriendelijke stad. Heel veel mensen met dementie en hun
mantelzorgers hebben het moeilijk om te participeren aan het maatschappelijk leven. Een
dementievriendelijke omgeving creëren kan de kwaliteit van leven bij personen met
dementie en hun partner of mantelzorger verhogen.
Deinze kent sterke en actieve seniorenverenigingen, en dat is goed. Maar er zijn ook ouderen
die niet aan dit verenigingsleven deelnemen. We willen de niet-georganiseerde ouderen niet
uit het oog verliezen en richten daarom een zorgnetwerk op. In een zorgnetwerk nemen
vrijwilligers verschillende taken op, zoals ziekenvervoer, boodschappendienst,
verjaardagsbezoeken of gewoon een bezoek brengen aan mensen in eenzaamheid. Het
zorgnetwerk wordt geleid door een professionele netwerkcoördinator. Deze vormt de link
tussen de vrijwilligers en de zorgbehoevenden, en tussen de zorgbehoevenden en een
netwerk van diensten. De activering van een zorgnetwerk zorgt ervoor dat mensen langer
thuis kunnen wonen en dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen bijkomend ondersteund
worden. Bovendien worden verborgen noden sneller gedetecteerd. Via een centrale
coördinator voor het vrijwilligerswerk, bewaken we de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en
de grens met regulier betaalde arbeid.
De woonzorgzone in Deinze centrum wordt verder uitgebouwd. De publieke ruimte is
toegankelijk voor iedereen, met straten en pleinen zonder obstakels, en met voldoende
woningen en voorzieningen. We bekijken de mogelijkheden in andere deelgemeenten.
In het gemeentelijk informatiepunt voor mantelzorgers kunnen de mantelzorgers terecht
met al hun zorgvragen en vinden ze een overzicht van alle zorgdiensten. Op regelmatige
basis worden de mantelzorgers gecontacteerd met de vraag of er veranderde noden zijn.
Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een zorglandschap, zij verdienen een goede
ondersteuning, ook vanuit de lokale besturen. Mantelzorg opnemen moet een bewuste
keuze zijn en mag geen verplichting worden. We doen er alles aan om mantelzorgers te
ondersteunen via de gemeentelijke mantelzorgpremie, maar bovenal streven we ernaar dat
mantelzorgers beroep kunnen doen op goed georganiseerde diensten, zoals aangepast
vervoer, thuiszorg en oppas. Mantelzorgers moeten tijdelijk kunnen ontlast worden van hun
zware taak. Niet iedereen kan beroep doen op mantelzorgers. Daarvoor is het aangewezen
om buddyprojecten op te zetten en een vrijwilligerswerking. Alleenstaanden en/of
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hulpbehoevende kunnen op die manier hulp krijgen om boodschappen te doen, maar een
gewoon bezoek biedt vaak ook een grote meerwaarde.

Intergenerationeel werken.
o

o

o

We verbinden onze generaties door scholen te ondersteunen in hun samenwerking met de
woon- en zorgcentra.
o Voorbeelden zoals de school in Vinkt en de samenwerking die het WZC Karel Picqué
heeft met de basisschool De Leieparel, worden verder uitgewerkt. De school kan
hier als instap gebruikt worden om wijkgericht samen te werken met de
voorzieningen voor ouderen. Ook de naschoolse opvang kan hieraan een bijdrage
leveren.
Het is hierbij belangrijk dat assistentiewoningen voor ouderen aanwezig zijn in de
verschillende deelgemeenten. Op die manier kunnen ouderen zo lang mogelijk in de eigen
deelgemeente blijven en kan er zeer buurtgericht gewerkt worden.
Bij de plannen voor de nieuwe site ‘Oostkouter’ in Petegem wil Groenrood ouderenzorg,
kinderopvang en een buurt- en ontmoetingscentrum integreren in dezelfde gebouwen. Zo
kunnen we de infrastructuur optimaal gebruiken en een brug slaan tussen jong en oud(er).
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9. Lokale economie en werk in eigen streek.
GroenRood wil de bondgenoot zijn voor een bruisende lokale economie. Deinze heeft nood aan een
hedendaagse visie op stadseconomie. Onze stad moet een profiel krijgen om zichzelf in Vlaanderen
en daarbuiten op de kaart te zetten. Dat kan alleen maar door interactie tussen handelaars, horeca,
KMO ’s en de stad te organiseren. In dat netwerk kunnen de verschillende partners hun ideeën
uitwisselen. GroenRood wil de nieuwe legislatuur inzetten met een grondige bevraging in alle
handelswijken en op de bedrijventerreinen. Alleen zo kan het beleid gericht inspelen op de noden en
opportuniteiten.

Lokale economie.
Lokaal verankerde ondernemingen en KMO 's zorgen voor duurzame werkgelegenheid, zeker in
vergelijking met sommige multinationals. Ze spelen een belangrijke rol in het lokaal weefsel. We zien
de stad een actieve rol spelen om hen te ondersteunen, de onderlinge uitwisseling te bevorderen en
om hen met lokale actoren zoals buurtbewoners, scholen en verenigingen in contact te brengen. Op
die manier willen we ondernemers versterken, waarderen en hen een duidelijke stem geven.
Ondernemers kunnen daarvoor met hun vragen terecht in één stedelijk ondernemersloket. We
besteden bijzondere aandacht aan ondernemers die extra barrières moeten overwinnen.
Ondernemers kunnen zelf een belangrijke rol spelen om wetenschappelijke en technologische
competenties bij te brengen bij jongeren. Hiervoor kan een verdere samenwerking met de scholen
structureel uitgebouwd worden.
De stad faciliteert initiatieven i.v.m. buurtversterkende co-workingplaatsen. Op zo een locatie
kunnen zelfstandigen, thuiswerkers, freelancers, … samen een werkplek delen. Mensen ontmoeten
elkaar daar, werken kostenbesparend en stimuleren elkaar. In de deelgemeenten kan dit
bijvoorbeeld in de gemeenschapszalen.
Waar mogelijk voert de stad een aankoopbeleid dat de lokale handelaars kan ondersteunen. Een
concreet voorbeeld is de aankoop van boeken door de bibliotheek. Het opsplitsen van de opdracht
zorgt ervoor dat lokale boekhandels kunnen meedingen.
Wij focusseren op lokale initiatieven met een meerwaarde voor de burgers en niet voor de
multinationals.
o Buurtwinkels in de deelgemeenten. Winkelen doen we in een autoluw centrum en langs de
grote invalswegen. Het winkelaanbod is hieraan aangepast.
o De adviesraad lokale economie heeft echt inspraak op het beleid.
o De stad is ook een consument van de lokale economie. We bieden alle nieuwe inwoners een
mand met streekproducten aan. Zelf gebruiken we ook streekproducten.
o Er bestaan subsidies voor startende bedrijven in het centrum van Deinze. Ons lijkt het
interessant om een deel van dit budget te voorzien voor een start-up-wedstrijd.
Ondernemers kunnen met hun idee intekenen voor de wedstrijd en kunnen op die manier
een coaching winnen door een ervaren ondernemer. De vestiging hoeft dan niet meer het
centrum van Deinze te zijn, maar kan in alle deelgemeenten. Op die manier werken we aan
de dynamiek van alle dorpskernen.
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Economie verduurzamen
Op vlak van economie geven wij prioriteit aan deel-, circulaire en coöperatieve economie en
burgerbegrotingen. In grote investeringsdossiers vormt duurzaamheid altijd de kern en
richtingwijzer.

We geven alle aandacht voor
buurtwinkels, horeca en markten omdat
die het leven in de buurt versterken en
mobiliteitsproblemen vermijden.

We willen vooral de korte productketens
bevorderen. Verkoop aan particulieren bij
de producent verdient alle aandacht.
Nieuwe vormen van bedrijfsvoering
(zelfplukboerderijen, e.d.) worden extra
gestimuleerd.

In het bijzonder kunnen wij de lokale
productie in de kijker zetten door het aanbieden van maandelijkse boerenmarkten.
We opteren voor vormen van groepsaankoop, waarbij de offertes gemaakt worden door de KMO ’s
in eigen stad.

Deeleconomie
We zien verschillende mogelijkheden voor het onder de burgers delen van diensten, producten en
goederen: autodelen, ruilbeurzen, Lets … en ondersteunen dan ook deze initiatieven. We maken
deze ook toegankelijk voor de meest kwetsbare doelgroepen.
o De initiatieven van ouders om kinderopvang te organiseren via bijspelen is een creatieve
manier om flexibel opvang te organiseren in maximale afstemming met de jobs die ouders
hebben. In Zeveren kunnen ouders beroep doen op de lokalen van de school. Dit is een
mooi voorbeeld van hoe ondersteuning kan geboden worden.
o Er zijn al verschillende initiatieven rond autodelen, maar dit kan verder uitgebreid worden.
De bewoners van de Astridstraat in Petegem hebben ondertussen een dergelijk initiatief
opgezet. Ter ondersteuning kan informatie verstrekt worden over het juridisch kader en de
formaliteiten om tot een autodeelgroep over te gaan.
o We stimuleren de gemeenschapslandbouw of community-supported agriculture (CSA), als
vorm van samenwerking tussen burgers en lokale landbouwers. Burgers betalen jaarlijks een
bijdrage om de productiekosten van het landbouwbedrijf te kunnen dekken. In ruil krijgen ze
een deel van de opbrengst. Dit staat naast de zelfplukinitiatieven, die ook een belangrijke
plaats innemen in onze economie, maar niet voor iedereen haalbaar zijn.
o Ook het materiaal van de stad kan ingezet worden. Wij denken hierbij aan het gebruik van
hakselaars. Het hakselhout kan dan verkocht worden.

Circulaire economie
Circulaire economie is erop gericht zo weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal
hergebruik en via minimale waardevernietiging van grondstoffen: kringloopwinkels, repair-café,
collectief ter beschikking stellen van uitleenmateriaal…. De initiatieven in de circulaire economie
worden gepromoot op de website onder de rubriek economie en niet onder de rubriek afval, zoals
nu het geval is.

De circulaire economie wordt een deel van
de economie.

We stellen als stadsbestuur zelf het goede
voorbeeld door van Deinze een circulaire
stad te maken.
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 Circulaire aankopen en contracten leveren een ‘dienst’ in plaats van een product. We streven
ernaar dat alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens circulaire principes verlopen.
Dat betekent dat de stad bedrijven betaalt om een dienst te leveren, niet om een product te
leveren. Zo stimuleren we het bedrijf om de meest duurzame materialen te gebruiken. (vb
verlichting: in plaats van lampen te kopen, betaalt de stad een bedrijf om in verlichting te
voorzien voor enkele jaren).
 De principes van de circulaire economie komen in de bestekken .

Coöperatieve economie
Wij steunen coöperatieve burgerinitiatieven inzake energie, windmolens, gezamenlijke aankoop van
bv. zonnepanelen, mazout, hout, elektrische fietsen…..
 Een project “zonnige daken”. Mensen, organisaties, verenigingen stellen hun dak ter
beschikking: ze verhuren een zonnige plek. Een EVBA investeert in zonnepanelen en op die
manier wordt er groene stroom geproduceerd tegen een scherpe prijs.
 Een windmolenpark kan een plek vinden langs de autostrade of in de nabijheid van een
industriezone.
o Wij willen windmolens in de industrieparken van Petegem en langs het kanaal.

Winkel-wandelstraten.
Er is een verfraaiing nodig van de winkel-wandelstraten. Prioritair denken we hierbij aan de
Tolpoortstraat in Deinze.
Wij zijn voorstander van een starterstoelage voor het opstarten van een handelsactiviteit in
leegstaande handelspanden.
Betere coördinatie van werkzaamheden kan veel leed voor bewoners en handelaars sparen. Bij
openbare werken dient de hinder tot een minimum te worden beperkt. De centrummanager neemt
de organisatie van het handelscentrum op zich neemt en begeleidt de werkzaamheden.
Permanent dient gewerkt aan een nette omgeving (in de winkelstraten maar ook elders in de stad).
Het plaatsen van meer vuilnisbakken op centrale plaatsen in alle deelgemeenten is dan ook
noodzakelijk.
Een goede bereikbaarheid van een handelszaak of bedrijf is van vitaal belang. Dat betekent niet
noodzakelijk dat iedere klant met de wagen voor de deur moet kunnen parkeren maar wel dat er
voor iedereen goede mogelijkheden zijn om de handelszaak te bereiken, zonder stress. Een duidelijke
wegsignalisatie is noodzakelijk. Een goede communicatie en wederzijdse luisterbereidheid zijn hierbij
uitermate belangrijk.

Horecabeleid
Een goed horecabeleid is essentieel voor de versterking van het sociale weefsel. Het moet de ambitie
zijn van een horecabeleid om horecaondernemers te ondersteunen, hen te helpen, alsook te
stimuleren tot innovatie, creativiteit en kwaliteit.
We stellen nieuwe accenten in het horecabeleid voor, met duurzame toekomstperspectieven voor
een kwalitatieve horeca. We bekijken om evenementen nog gelijkmatiger te spreiden over de stad,
zodat de verschillende horecazaken hiervan kunnen genieten.
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We stimuleren meer samenwerking tussen handel en horeca, en tussen horecazaken onderling.
Meer samenwerking met andere sectoren en diensten, zoals toerisme, sport, cultuur, … geeft de
horeca een boost.

Werkbare jobs
De werkloosheid ligt in Deinze en Nevele laag. Voor bepaalde doelgroepen blijft er evenwel een
hardnekkige werkloosheid omdat ze geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.
o In de gemeentelijke overheidsopdrachten worden sociale clausules opgenomen, zodat
bedrijven die de opdracht binnenhalen, verplicht zijn om mensen uit kansengroepen aan te
werven.
o Activering via artikel 60 gebeurt vanuit een goed afwegingskader. Niet iedereen die terecht
komt in het OCMW kan tewerkgesteld worden via een artikel 60. Er zijn mensen voor wie
artikel 60 als doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt onhaalbaar is. Het is daarom
belangrijk om voldoende in te zetten op tewerkstelling via arbeidszorg, sociale economie en
vrijwilligerswerk. We kiezen dan ook voor een uitbreiding van tewerkstellingsmogelijkheden
op die terreinen. De projectvereniging Wijk-Werk zorgt voor een brede waaier aan
tewerkstellingsplaatsen, afgestemd op de lokale maatschappelijke noden. De
maatwerkbedrijven verdienen onze volle steun. Waar mogelijk wordt beroep gedaan op
maatwerkbedrijven voor diverse diensten.
o We informeren bedrijven uit het reguliere circuit en inwoners over de organisaties in de
sociale economie en stimuleren tewerkstelling voor kansengroepen binnen het reguliere
circuit.
o De bedrijventerreinen bevinden zich langs grote transportwegen om de verkeersdruk in het
centrum en de dorpskernen weg te nemen. Er wordt een degelijk vervoersplan uitgewerkt
per bedrijventerrein.
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10. Vrije tijd, sport, cultuur
Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Dit decreet
stimuleert een dynamische bovenlokale cultuurwerking, na de overdracht van de provinciale
culturele bevoegdheden. Het decreet stimuleert samenwerking met andere beleidsdomeinen, zoals
onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie,
onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd. GroenRood wil van deze opportuniteit gebruik
maken.

Cultuur, vrije tijd en sport, één geheel.
GroenRood wil de samenwerking tussen cultuur, sport en vrije tijd versterken. Versterking van de
sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal. We pleiten sterk voor een
streekgebonden samenwerking rond cultuur, sport en vrije tijd.
o

o

o

o

o
o

Wij streven naar gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte in functie van efficiëntie en
duurzaamheid. We zetten de beschikbare gebouwen in voor bredere maatschappelijke
taken, niet alleen voor culturele of sportactiviteiten, maar ook voor diverse activiteiten van
wijkbewoners, sociale groepen.
Wij zorgen voor een geïntegreerd vrijwilligersbeleid. Een vrijwilligersloket is hét
aanspreekpunt voor vragen van vrijwilligers en verenigingen. Een engagementscoach
promoot engagement van burgers en stemt vraag en aanbod voor vrijwilligers in de stad op
elkaar af.
GroenRood gaat voor een beleid dat verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan
voorop. Lokaal cultuurbeleid is maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in de lokale
gemeenschap.
Alle vormen van cultuur zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Van
ingebed in wijken tot binnen de muren van de cultuurhuizen. Klassieke en nieuwe,
experimentele vormen. Ze verdienen allemaal een plek binnen het lokaal cultuurbeleid.
Een goede buurtwerking is de motor voor zinvolle vrijetijdsbesteding.
Een kiosk in elke deelgemeente zorgt voor informatie over cultuur en sport.

Beken kleur! Ons profiel en ambitie
Deinze moet haar culturele missie bepalen en ten volle uitspelen. Die missie speelt in op de noden in
de lokale gemeenschap.
o

o

o

Deinze, in het land van Nevele is een kleinstedelijk gebied en moet vertrekken van wat er
aanwezig is. De focus zal eerder liggen op het gemeenschapsverbindende. In elke gemeente
verdienen creatievelingen en kunstenaars kansen. Hoe kunnen we het sociaal-cultureel werk
en de amateurkunsten stimuleren? Dit kan door een verbredende publiekswerking uit te
bouwen, zowel in het cultuurcentrum of -huis als in de openbare bibliotheek. De
cultuurfunctionaris krijgt daarbij steeds meer een faciliterende rol, steeds minder als
organisator.
De komst van een cultuurcentrum is een kans om cultuurparticipatie en cultuurbeleving in
het hele grondgebied aan te bieden en te stimuleren. Dit is minstens even belangrijk als het
programmeren van voorstellingen van professionele gezelschappen. Het cultuurcentrum is
het huis van de vele culturele verenigingen die Deinze, in het land van Nevele rijk is.
Cultuur moet zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht worden. Cultuurbeleid dat inzet op
nabijheid versterkt de sociale cohesie. Voorwaarden zijn toegankelijkheid, betaalbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. Breng mensen samen in de eigen instellingen, namelijk de
cultuurcentra en openbare bibliotheken, op straat, in de wijk of buurt tijdens een burendag,
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een straatbarbecue of een wijkfeest. Zet in op het verenigingsleven in al haar diversiteit. Het
zijn bouwstenen van gemeenschapsvorming.

Inclusie: deelname aan cultuur, vrije tijd en sport
Iedereen heeft recht op cultuurbeleving, belangrijk daarbij zijn toegankelijkheid, betaalbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. GroenRood heeft aandacht voor zowel financiële als praktische
belemmeringen: het beleid voorziet in begeleiding en ondersteuning van mensen die uitgesloten en
geïsoleerd dreigen te worden.
o

o

o

Financieel, door promotie van de UITPAS verlagen we de drempel om deel te nemen aan
culturele-, sportieve- en andere vrijetijdsevenementen. We steunen via de UITPAS
kansengroepen, mede door een diverse programmatie en het betrekken van etnischculturele verenigingen, verenigingen tegen armoede en andere, door de uitbouw van een
lokaal netwerk (met externe partners en het OCMW). Door promotie via de UITPAS verlagen
we de drempel om deel te nemen aan culturele-, sportieve- en andere
vrijetijdsevenementen. We pleiten heel sterk voor een beleid dat inzet op sport en cultuur
voor mensen met een beperkt inkomen en we promoten de mogelijkheden om van deze
voorzieningen gebruik te maken.
Mobiliteit: deelname aan activiteiten moet voor iedereen mogelijk zijn. Voor minder
mobiele mensen stelt GroenRood een online communicatieplatform voor. Wie vervoer
vraagt of aanbiedt kan dit op dit platform melden. Vragers naar en aanbieders van vervoer
kunnen elkaar langs deze weg vinden. Zo zijn manifestaties voor iedereen bereikbaar.
Openbaar vervoer sluit aan op culturele activiteiten. Het cultureel aanbod moet toegankelijk
zijn voor mensen uit de buurt én omliggende gemeenten: dit kan door in de programmatie
zoveel mogelijk rekening te houden met de dienstregelingen. In samenwerking met De Lijn
kunnen cultuurhuizen zorgen voor een financiële stimulans om met het openbaar vervoer te
komen, bijvoorbeeld met een combiticket concert plus vervoer. Overleg met de openbaar
vervoermaatschappij is daarbij noodzakelijk.

Duurzaam cultuurbeleid
De zorg voor het cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed (monumenten, landschappen, stadsen dorpsgezichten, archeologie...) is een onderdeel van duurzaam beleid.

De zorg voor de kwaliteit van het verleden
is een bron van inspiratie voor de
toekomst.

We investeren in hergebruik, in originele
nieuwe bestemmingen (bijvoorbeeld
kerkgebouwen) en in zuinig energiegebruik
via nieuwe materialen en technieken.

Zorg voor een update van de inventaris van het (gemeentelijk) waardevol bouwkundig erfgoed,
ontsluit het erfgoed voor de inwoners zodat het draagvlak voor erfgoed wordt versterkt. Het geldt
zowel voor gebouwen, landschappen, en bodemschatten als voor archieven, kunstcollecties, relicten
allerlei die de gemeentelijke en de stadsgeschiedenis illustreren.
De stad stimuleert en is een voorbeeld om op evenementen de ecologische voetafdruk te
verminderen. Samenwerking met de milieudienst, communicatiedienst en lokale economie zijn
krachtige troeven om feesten te verduurzamen en een lokaal karakter te geven.
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We voorzien financiële en materiële ondersteuning voor lokale verenigingen, ook als ze niet in de
cultuurraad zitten en in code 9800 maken we promotie voor alle verenigingen.

Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren
Een sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij jongeren kan alleen maar samen mét hen. De
jeugdraad is het kloppend hart van het jeugdbeleid.
We kiezen voor co-creatie met de jongsten in onze samenleving. Kinderen en jongeren krijgen de
kans om mee het beleid te bepalen op hun eigen manier over thema's die zij mee kiezen. In
samenwerking met het jeugdwerk, scholen, de jeugdcentra en andere partners kan
beleidsparticipatie op maat vorm krijgen. Het inspraakproces is belangrijk, niet enkel de uitkomst.
Dat vergt tijd, kennis en ervaring van personeel. Co-creatie gebeurt best zowel offline, in klassen en
de publieke (jeugd)ruimte, als online, waar jongeren actief zijn.

De jeugdraad is de motor van co-creatie
met jongeren, via het jeugdwerk én
individuele jongeren.

De jeugddienst (of vrijetijdsdienst) is de
ideale regisseur van het lokaal
participatiebeleid. In samenwerking met de
jeugdraad of andere jongeren(teams) peilt
zij naar wat er leeft en zet ze trajecten op
om jeugd te betrekken bij elk domein van
het lokaal beleid.

Kiezen voor co-creatie betekent dat jongeren inzicht moeten hebben in het democratisch proces van
een gemeente.
De stad is kindvriendelijk in alle opzichten. In openbare gebouwen zijn gezinsvriendelijke elementen
aanwezig, zoals luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. Bij evenementen die
door het lokaal bestuur georganiseerd worden, is er kinderopvang aanwezig. Het stadscentrum
wordt kindvriendelijk ingericht.

Jeugdwerk ondersteunen
Naast de basissubsidie voor het jeugdwerk met het oog op de reguliere werking, is er ruimte voor
experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk. Individuen of groepen jongeren die innovatief aan
de slag willen, verdienen alle kansen, zowel financieel als materieel.
Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en armoede hebben een impact op het jeugdwerk. We
ondersteunen organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te
bereiken. De netwerken rondom lokale jeugdinitiatieven, zoals brugfiguren en buurtwerkers, spelen
een belangrijke rol in het toeleiden van jongeren. De jeugddienst zet in op laagdrempelige
activiteiten en een aanbod op maat van kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede. Een
open en gratis vrijetijdsformule, waarbij sport en spel ook in de wijk georganiseerd worden. Kinderen
komen en gaan wanneer ze willen en moeten niet vooraf inschrijven. Het lokaal bestuur komt tussen
in het inschrijvingsgeld van vakantiekampen voor kansarme kinderen. We komen tussen in de kosten
van jongeren die (kader)vorming willen volgen. Er wordt ook een lokaal EVC-traject (Elders
Verworven Competenties) opgezet. Dit traject kan kennis en ervaring van jongeren in het jeugdwerk
valoriseren in een 'ervaringscertificaat'.
Jeugdwerk is méér dan vrije tijd. Jeugdwerkbeleid zet ook in op maatschappelijke uitdagingen, zoals
werkloosheid, taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, psychisch welzijn.
Vanuit een samenwerking met het jeugdwerk kunnen jonge ondernemers ondersteund worden bij
het uitwerken van hun idee, product of dienst. Dit draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling én
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aan lokale innovatie en economie. Jeugdwerk moet deel zijn van het integraal beleid cultuur, vrije tijd
en sport. Samenwerking tussen verschillende diensten is noodzakelijk. We moedigen samenwerking
aan door gedeeld en polyvalent gebruik van ruimte te belonen bij de toekenning van subsidies voor
jeugdinfrastructuur. Het delen van die infrastructuur kan tijdelijk of occasioneel zijn. Gedeeld
ruimtegebruik is steeds een positieve keuze met aandacht voor de eigenheid van de verenigingen in
plaats van een besparingsmaatregel. De ruimtes die buiten de schooluren vrij staan in de
schoolgebouwen worden optimaal gebruikt door de verenigingen. De scholen worden hierin
ondersteund door het stadsbestuur.

Sport
Sport is zowel een middel als een doel op zich. GroenRood ziet een ideaal sportbeleid als een
combinatie van sport om de sport en sport als verbindende factor in een lokale gemeenschap.

Sport in de buurt
o

o
o

o

o

Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. In elke deelgemeente moet er
een sporthal en een sportterrein in open lucht aanwezig zijn met een toegankelijk en
betaalbaar aanbod.
Een goed sportbeleid vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt, met aandacht voor
clubs, wijk- buurt- en topsport.
Buurtsport beschouwt de buurt, wijk, straat als context om sport aan te bieden. In de eerste
plaats voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel
willen. Buurtsport verdient een volwaardige plaats.
Lokaal sportaanbod moet een plek krijgen in de brede school. Geef zowel verenigingen als
losse, particuliere initiatieven zoveel mogelijk de kans om schoolgebouwen in de buurt te
benutten voor hun activiteiten. De aanvragen voor lokalen gebeuren via de coördinator van
de brede school.
Wij willen sportkampen in elke deelgemeente.

Duurzaam en gezond sporten
o

o

o

GroenRood wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar
ook meer groene en open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen,
lopen, fietsen… Wij willen meer natuur en bos, een toegankelijk stadsbos op fietsafstand en
recht op buurtgroen voor iedereen. Landelijke wegen, jaagpaden, natuur, bos en parken zijn
het terrein bij uitstek voor zachte recreatie als lopen, wandelen of fietsen.
Hardere vormen van recreatie (sporten als waterski, motorcross, kleischieten… ) moeten
samen met de plaatselijke clubs of verenigingen een plaats krijgen waar schade aan de
natuur en hinder voor de omwonenden tot het minimum beperkt zijn.
Veel kunstgrasvelden zijn schadelijk voor de gezondheid, door de granulaten van rubberen
autobanden die erin zitten. GroenRood kiest voor een duurzaam aankoopbeleid. Op termijn
worden alle schadelijke kunstgrasvelden best vervangen door grasvelden op basis van kurk of
kokos of door natuurlijke grasvelden.

Sport in functie van de gemeenschap
o

GroenRood ondersteunt en stimuleert sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van
maatschappelijk zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie. Zoals het concept
'Open Stadion', waarbij topclubs zich inzetten als versterker, platform en trekker van acties
met maatschappelijke meerwaarde.
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o

o

o
o
o

o

o

GroenRood wil de sportsector bij haar inspanningen om diversiteit ingang te doen vinden in
de lokale sportclubs en -verenigingen helpen. Ook sport voor mensen met een beperking
verdient een volwaardige plek in het lokaal sportlandschap.
GroenRood probeert zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen om
bewegingsarmoede weg te werken. Sporten in groep bevordert sociaal contact en helpt bij
de ontwikkeling van een lokaal sociaal weefsel. Bovendien is het een belangrijke hefboom tot
integratie.
Wij willen goede fietsverbindingen en openbaar vervoer naar de vrijetijdsplaatsen.
Samenwerking met partners zorgt ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners toegeleid
worden naar een laagdrempelig bewegingsaanbod.
GroenRood zet subsidies voor sportclubs in voor maatschappelijke doelstellingen. Het is niet
altijd rechtvaardig om professionele sporters te subsidiëren. Publieke middelen dienen om
elke inwoner toegang tot sport te garanderen. We willen een eerlijke financiering van elke
type sport.
Sportinfrastructuur kan buiten de publieke openingsuren aan organisaties verhuurd worden.
Elke organisatie wordt hierbij op gelijke voet behandeld. Sportterreinen en infrastructuur
moeten ook ter beschikking staan van niet-leden.
We zetten een platform op voor minder bekende sporten en activiteiten.
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