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Ons verhaal



“Lokeren is 
een prachtige
stad.”

VOORWOORD.
Iedereen die door onze stad loopt, kan het zien: Lokeren is een prachtige stad. 
Om te werken, te leren, te ondernemen, te wonen of gewoon om van te genieten. 
Dankzij de CD&V is onze stad de afgelopen jaren nog mooier geworden.

Onze stad wordt volop vernieuwd en nog aantrekkelijker gemaakt en dat verleidt veel 
mensen, meer dan ooit, om zich te komen vestigen in Lokeren. Het is dus geen wonder dat 
steeds meer mensen in Lokeren willen wonen.

Dit succes van Lokeren is vanzelfsprekend ook een uitdaging. Hoe houden we verder de 
stad levendig en gezellig? Hoe zorgen we voor een stad die toch vol is van bedrijvigheid en 
terzelfdertijd bereikbaar, leefbaar, gezond en groen?

Een bestuur moet mensen verbinden en hen ondersteunen in hun gemeenschappen,         
verenigingen, bedrijven, gezinnen en vele andere verbanden.
De veelheid aan maatregelen in het  verkiezingsprogramma van de CD&V biedt die                     
zekerheid:  #Uw Toekomst.
 
CD&V koos ervoor om een twintigtal punten te identificeren die voor ons essentieel zijn 
om vorm te geven aan het Lokeren waarvan wij werk willen maken.
Het zijn onze speerpunten voor de komende verkiezingen. U vindt ze bondig verwoord in 
dit document. 
Wie zich verder in onze standpunten wil verdiepen, kan terecht op http://lokeren.cdenv.be 
voor het volledige verkiezingsprogramma, met meer dan 40 pagina’s en met voor elk be-
leidsdomein de principes waarop we ons beleid willen stoelen en ook tal van concrete actie-
punten die we willen realiseren.
 
CD&V heeft de afgelopen 12 jaar laten zien waar het voor staat.
Wij namen onze verantwoordelijkheid op met een open manier van besturen, om                       
Lokeren nog meer te laten floreren. 

We willen verder bouwen aan een samenleving waar respect en vertrouwen voorop 
staan. Dat is de CD&V waar onze kiezers op kunnen rekenen. 

Wij hebben veel goesting om samen met u verder deze uitdaging aan te gaan.



In 2006 hebben we al 
het vertrouwen van de Lokeraars 
gekregen en in 2012 werd dit bevestigd.

Dankzij deze steun hebben wij 
de afgelopen 12 jaar 
Lokeren mooier 
en beter kunnen maken.

WAT HEEFT CD&V AL BEREIKT?
Eerdere verkiezingsbeloftes werden in de voorbije jaren waargemaakt, resultaten geboekt : 

 » verlaging van de gemeentebelastingen  
(sedert 2007, jaar van de intrede van CD&V in het bestuur een constante)

 » afschaffing van de verhaalbelasting
 » eerste half uur gratis parkeren (een CD&V-belofte in 2012)
 » een heraangelegde markt en Pr. Josephine Charlottepark met een bruisende binnenstad
 » bijkomende opvangparkings aan de rand van de stad  

(o.m. Poststraat, H. Hartlaan, Heirbrug, Hoedhaar)
 » nieuwe en gemoderniseerde schoolgebouwen op de Spoele en Staakte
 » grondige renovatie van het patrimonium van de Tuinwijk
 » een sociaal verhuurkantoor
 » een nieuw bedrijventerrein (E17 /4)
 » een oplossing voor de jarenlang aanslepende problematiek van de N47 (Zelebaan)
 » heringerichte straten en parken
 » kilometers heraangelegde fiets- en wandelpaden
 » bijkomende kinderopvang en buitenschoolse opvang (o.m. Spoele, Eksaarde)
 » vier nieuwe parken (8,5 hectare) op stapel (Hoedhaarpark, Heirbrugpark, Spoelepark en  

uitbreiding Uebergpark)
 » een nieuwe speeltuin in het Bospark
 » het behouden van een lokaal ziekenhuis
 » bijkomende aanleunwoningen en seniorenflats
 » vele hoorzittingen, ‘besturen met je buren’ en de bevolkingsenquête ‘Leg je ei’
 » sluiting van het hinderlijke slachthuis
 » sloop van de Dallasblokken met herlocalisatie van de bewoners
 » sanering en herbestemming van alle kwikvervuilde en verloederde industriële sites in het centrum 

en de stadsrand (Hoedhaar, Bergez, Matchap , Epouse Jacobs, etc.)
 » ontsluiting van onze Durmedijken en een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Durme achter het 

station
 » een nieuw topsportevenement : de Rapencross
 » nieuwe en veelvuldig heraangelegde publieke ruimte
 » een eigen stadswijn
 » een nieuwe muziekacademie
 » een nieuwe sport- en fuifzaal
 » een nieuwbouw stedelijke technische diensten in de Weverslaan ...





Wat brengt
de toekomst?

     twintig 
speerpunten

Maar natuurlijk is het werk nog niet af. 
Wij willen verder bouwen aan de prachtige stad Lokeren. Ook de komende 6 jaar wil CD&V  
opnieuw met veel enthousiasme en optimisme onze stad besturen.

TWINTIG SPEERPUNTEN
1.

Voor de derde bestuursperiode op rij laat Lokeren de gemeentebelasting dalen met een 
halve procent. Vanaf inkomstenjaar 2019 bedraagt de aanvullende gemeentebelasting 
op de personenbelasting in Lokeren slechts 6,5 procent.

2.

Er komt een lokaal dienstencentrum voor senioren dat o.a. informatieve, recreatieve 
en vormende activiteiten aanbiedt. Men kan er terecht met vragen over thuiszorg, er                   
vinden informatiemomenten plaats, hobbyactiviteiten, lessen volgen om bijvoorbeeld met 
de computer te leren werken of een taal te leren. Het lokaal dienstencentrum biedt ook 
hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Het centrum helpt de senioren zo om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen.

3.
Er wordt verder ingezet op stadsvernieuwing en dorpskernvernieuwing met onder 
meer een duurzame oplossing voor de stationsomgeving.

4.
De industriezone E17/4 wordt verder ontwikkeld, met behoud van de normen omtrent 
de tewerkstelling per hectare. CD&V zorgt ervoor dat er 1.250 arbeidsplaatsen bij komen 
in Lokeren.

5.
Op zaterdagen wordt het eerste uur parkeren gratis. 
Er komt een verkeersgeleidingssysteem naar en tussen de diverse randparkings  
rondom het centrum van de stad.

6.
Er wordt onafgebroken strijd gevoerd tegen zwerfvuil en sluikstorten door onder meer:  
sensibiliseringsacties en het aantal verplaatsbare camera’s dat kan worden ingezet. om 
sluikstorters te bestraffen wordt verhoogd.

7.
We maken werk van een online én fysiek evenementenloket voor alle informatie en 
ondersteuning voor het organiseren van een actie of evenement.



8.

Verspreid over de stad worden in de parken en op de pleinen verder speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken ingericht voor kinderen en jongeren. De Lokerse jeugd moet 
een eigen toegankelijke plek krijgen, los van de sportdienst, waar jongeren over de middag 
en na schooluren in alle vrijheid kunnen vertoeven. Zo’n plek maakt ook de stap laag-
drempeliger om problemen aan te kaarten of informatie over jongerenzaken in te winnen. 
CD&V gaat voor een Huis van de Jeugd.

9.

De aanwezigheid van een sterk Lokers ziekenhuis moet aan alle inwoners blijvend 
een kwalitatief hoogstaand en betaalbaar zorgaanbod garanderen. We trekken dan ook          
expliciet de kaart van een vernieuwd Lokers ziekenhuis waarbij de patiënt centraal blijft 
staan. 

10.

We besteden bijzondere aandacht aan het bestrijden van kinderarmoede en                          
generatiearmoede. De hulpverlening, de vrijetijdssector en het onderwijs werken optimaal 
samen aan trajecten van kinderen in armoede, hun ouders en hun gezin. Zo versterken we 
de integrale gezinsbegeleiding binnen het OCMW.

11.

Veiligheid is belangrijk. Er komen ANPR-camera’s bij op alle invalswegen van onze 
stad evenals in de deelgemeenten. De CD&V wil een top-30 kopstukken aanpak 
in Lokeren. Deze aanpak houdt in dat de 30 grootste overlastgevers/kopstukken, in       
samenspraak met het Parket van de Procureur des Konings, extra in de gaten worden 
gehouden, opgevolgd worden en indien nodig aangepakt worden. We pleiten ook voor 
wijkveiligheidsplannen die met alle actoren uit de wijk tot stand komen. 
De rol van de wijkagent moet verder worden opgewaardeerd en prioriteit krijgen.

12.
De Lokerse horeca- en detailhandelsfunctie dient versterkt. Dat moet gebeuren door 
verder te investeren in het centrum en de deelgemeenten. Kortom, een niet-aflatende 
ondersteuning van de middenstand over heel Lokeren.

13.
De land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector binnen de open ruimte.  
De stad voert daarom een beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte 
ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven en het platteland.

14.

Vanzelfsprekend genieten de vrijwilligers, als motor van het verenigingsleven, onze        
verdere ondersteuning. Een sterk verenigingsleven is een geweldige troef voor de stad. 
Om de administratieve en organisatorische lasten te verkleinen, richten we één online én 
fysiek ‘Verenigingenloket’ in.

15.

Er komt een inspraaktraject waarmee in elk van de deelgemeenten en Lokerse wijken 
met de bewoners en andere betrokken partijen (handelaars, bedrijven, instellingen e.a.) 
in gesprek wordt gegaan over de knelpunten op het vlak van mobiliteit. Op basis daarvan 
maken we werk van gedragen verkeersleefbaarheidsplannen, die kaderen binnen een 
geïntegreerde stedelijke mobiliteitsvisie. De fiets is hét individueel vervoermiddel bij uitstek 
in de stad, voor vrijetijdsverplaatsingen maar ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.  
We stellen alles in het werk om het gebruik van de fiets zo aantrek kelijk  
mogelijk te maken. De stad maakt alle ontleningen van een Blue-bike op zijn  
grondgebied gratis. Dit geldt niet alleen voor de inwoners van de stad, maar ook voor 
iedereen die de stad bezoekt.

16.

Een volledige toegankelijkheid van de Durme- en Moervaartdijken op één van de 
oevers voor fiets- en wandelverkeer tussen de Heirbrug, Daknam en Eksaarde.  
De creatie van een centrum voor water- en fietstoerisme in het Prinses Josephine 
Charlottepark. De Grote Kaai verkrijgt langs haar kaaimuur een wandelsteiger. Het natuur-
vriendelijk te verlichten fiets- en wandelpad wordt tot in Moerbeke doorgetrokken om zo 
verder aansluiting te vinden op het provinciaal fietspadennetwerk.

17.
Het Hoedhaarpark (2,5 HA), het Spoelepark (3,5 HA), het Heirbrugpark (1,5 HA) en     
het Uebergpark (1,5 HA) worden in samenspraak verder uitgevoerd.

18.
Lokeren krijgt op haar huidige locatie een nieuw sportzwembad met ruimte voor  
recreatie. In een nieuw op te richten polyvalente ruimte te Eksaarde is ook plaats voor 
atelier en repetitie.

19.

Om de inwoners van de verschillende stadsdelen meer inspraak te bieden in de                          
inrichting van hun buurt, willen we werken met wijkportefeuilles. De wijkportefeuille is 
een deel van het investeringsbudget dat wordt toegekend aan het betreffende stadsdeel, 
en waarvan de besteding wordt gestuurd door de inwoners ervan.

20.

Met gerichte communicatie, zowel digitaal als analoog (infokrant, website, facebook, 
whatsapp, cityapp, etc.) willen we de Lokeraars op de hoogte houden. Met enquêtes en 
bevragingen verzamelen we op regelmatige basis voorstellen en verbeterpunten 
voor het beleid bij de Lokeraar. In een ‘smart city’ moeten burgers ook digitaal mee kunnen 
denken over onze stad. Daarom willen we ook inzetten op een digitaal participatieplatform. 
Lokeren start pilots met ‘Blockchain’ (cfr. voortgangsrapportering ; online de stand van 
zaken in lopende dossiers kunnen volgen) om effectiever te werken, de administratieve 
lasten te verlichten en eenvoudiger en betrouwbaarder te communiceren over aanvragen, 
vergunningen, etc. Ook de deelgemeenten krijgen digitale informatieborden.



KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

1. ◘ LIEBAUT Filip
2. ◘ VAN DER SYPT Nina
3. ◘ COOLS Jan
4. ◘ DE RIDDER Marjoleine
5. ◘ DE BLIECK Laurens
6. ◘ VAN HAVERMAET Johan
7. ◘ CLAES Gust
8. ◘ DE WAELE Guido
9. ◘ VAN DE VELDE Isabelle

10. ◘ POYRAZ Oguz
11. ◘ DE VISSCHER Philip
12. ◘ DESOETE Frederik
13. ◘ COOLS Arne
14. ◘ CLAES Steven
15. ◘ HAESEBEYT Vera
16. ◘ DE BEULE Anneleen
17. ◘ LAUREYS Petra
18. ◘ VAN RAEMDONCK Rudi
19. ◘ VAN LANDEGHEM Patrick
20. ◘ TEMMERMAN Christine
21. ◘ VLAEMINCK Luc
22. ◘ AL ASMAR Malik
23. ◘ GEIRNAERT Lies
24. ◘ AHADDOUR Meki
25. ◘ VAN WAEYENBERGH Elly
26. ◘ HOSTE Rita
27. ◘ VERCAUTEREN Fré
28. ◘ CALINALTI Safiye
29. ◘ LORRÉ Magda
30. ◘ BAUDART Marc
31. ◘ DE BACKER Hilde
32. ◘ BAEKE Jolien
33. ◘ DIERICK Kristien
34. ◘ VAN VAERENBERG Dirk
35. ◘ DE MAESSCHALK Christiane

LOKEREN

Zowel voor de gemeente als voor de provincie kan men 
op dezelfde CD&V lijst 

méérdere kandidaten een voorkeurstem geven.

» KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

1. ◘ GRILLAERT Leentje
2. ◘ LIEBAUT Filip
3. ◘ GOOSSENS Jurgen
4. ◘ EL MOUSSAOUI Saloua
5. ◘ VERMEIREN Debby
6. ◘ HERMANS Geert
7. ◘ VERHULST Jeroen
8. ◘ POPPE Yves
9. ◘ BAUWENS Thomas

10. ◘ DE KEYSER Mieke
11. ◘ VAN DUYSE Nicole
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Leer de kandidaten en het volledige programma 
van CD&V Lokeren kennen op

http://lokeren.cdenv.be

Een papieren versie van ons programma 
is eveneens te verkrijgen 

bij onze kandidaten.

fb.me/cdenv.lokeren
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