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“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.

Van de Eksaardse Linie tot de terrassen op de heraangelegde markt. Van de bedrijvigheid in 
E17/3 tot het nieuwe pleintje aan de oude Tramroute te Doorslaar.  
Van de veilige  schoolomgeving Oudenbos tot het levendige Heiende. Overal in Lokeren is 
het optimisme voelbaar. Inwoners, bedrijven, verenigingen en bestuur bundelen de krachten 
om van Lokeren een nog charmantere stad te maken.

Het gaat inderdaad goed met Lokeren! Onze kinderen krijgen kansen om hun talenten 
te ontwikkelen en zijn verzekerd van een goede school. Er is een zeer ruim aanbod aan  
tewerkstelling door onze industrieterreinen, aan natuur, cultuur, sport en handelszaken…  
De stad groeit en bloeit als nooit tevoren.

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?

Het gaat bijzonder goed met Lokeren, maar jammer genoeg niet met iedereen.  
Nog te veel mensen kunnen niet meedoen. Ook dit is een bekommernis waarop de politiek 
een passend antwoord moet hebben. In Lokeren verdient elkeen gelijke kansen.
Om samen een toekomst te bouwen, moeten we investeren in onze samenleving. In hoe we 
met elkaar omgaan en hoe we zorgen dat het in onze verschillende buurten goed wonen is. 

Het stadsbestuur moet het vertrouwen krijgen van de bevolking om daaraan te werken en de 
veiligheid zo goed als mogelijk te verzekeren. We gaan dus voor een stad waar mensen oog 
hebben voor elkaar, iets voor elkaar over hebben en samen willen investeren in hun buurt.

Een bestuur moet mensen verbinden en hen ondersteunen in hun gemeenschappen, 
verenigingen, bedrijven, gezinnen en vele andere verbanden. De veelheid aan maatregelen 
in voorliggend verkiezingsprogramma 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 het eerste luik 
van dit document. Voor wie zich verder in onze standpunten wil verdiepen, volgt daarna het 
integrale verkiezingsprogramma, met voor elk beleidsdomein de principes waarop we ons 
beleid willen stoelen en ook tal van concrete actiepunten 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.
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Wat brengt
de toekomst?

     twintig 
speerpunten

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.
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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 (supra) 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.
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RICHTINGAANWIJZERS
Wonen en werken in een krachtige stad.

CD&V bouwt aan een mooie en krachtige stad, waar iedereen met veel plezier kan wonen, werken 
en ontspannen. Een duurzame stad waarin groen en natuur waar mogelijk zoveel mogelijk behouden 
blijven. CD&V werkt aan een stad met een innovatief ondernemersklimaat
waar het bestuur goed samenwerkt met bewoners, ondernemers en onderwijsinstellingen. CD&V 
brengt hen bij elkaar om samen verder te bouwen aan een mooi Lokeren.

Vertrouwen op en in de eigen kracht van de Lokeraar.

CD&V staat voor een stad waarin het bestuur vertrouwt op de kracht van de Lokeraars. Mensen weten 
goed wat er in hun omgeving nodig is. Zij zijn vaak in staat creatieve oplossingen te vinden. CD&V wil 
dat de stad deze vindingrijkheid ondersteunt en er ruimte aan geeft. CD&V stelt de Lokeraar centraal.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot het bestuur 
en dat zij meepraten, meedenken en meedoen. 

CD&V realiseert zich tegelijk dat niet alle Lokeraars zelfredzaam zijn en wil dat de stad een vangnet én 
een springplank organiseert voor wie dat nodig heeft. 

Kwaliteitsvol onderwijs en stimuleren van sport en cultuur.

Goed onderwijs en het stimuleren van sport en cultuur! Onderwijs schept kansen. Het is een  
belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Sport en cultuur dragen bij aan verbinding, 
inspiratie en plezier.

CD&V vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van de stad. 
Wij streven mede daarom naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te  
bewegen en gezond te blijven.

Wij zorgen en leven samen.

Samenleven is samen leven: samen staan we sterk, bereiken we meer en houden we de stad veilig 
en levendig. CD&V streeft naar een stad voor iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, werk, afkomst,  
seksuele voorkeur of andere verschillen. 

Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich  
verbonden voelen met elkaar. 

Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet deze 
zorg krijgen.

Kiezen voor duurzaamheid.

Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende stad, waarin ook volgende generaties veilig en  
gezond kunnen opgroeien. CD&V kiest voor duurzaamheid. 

Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen in duurzame mobiliteit en duurzame energie het leven in 
Lokeren aantrekkelijk houden en economische groei mogelijk maken. CD&V kiest in elk geval voor de 
fiets.

Wij zijn niet alleen op de wereld.

CD&V denkt over de stadsgrenzen heen. Van onze buurgemeenten tot de provincie, Vlaanderen  
België en Europa: CD&V werkt samen om de positie van Lokeren sterker te maken. Kansen en  
problemen zijn vaak grensoverschrijdend, net zoals oplossingen. 

Provinciale en regionale samenwerking is noodzakelijk om de uitdagingen rond onder meer energie, 
vergrijzing, toenemende zorg en veranderende werkgelegenheid, mobiliteit, economie, woningbouw 
en klimaat aan te gaan.
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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 ...

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.
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THEMA'S & BELEIDSVOORSTELLEN

FINANCIËN

De CD&V heeft de afgelopen jaren zorg gedragen voor het gezond houden van de begroting.  
De stad Lokeren is financieel gezond en op de toekomst voorbereid. De schuld per Lokerse  
inwoner is thans historisch laag. 
Gemeentebelastingen werden andermaal verlaagd; de verhaalbelasting afgeschaft.

Een stevig financiële onderbouwing is noodzakelijk om de kansen en uitdagingen van een  
bloeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren waar nodig is.

VOORSTELLEN FINANCIËN

 » Voor de derde bestuursperiode op rij - dit sedert de intrede van CD&V in het bestuur - verlaagt 
de stad de gemeentebelasting met minstens een halve procent: 6,5 procent gemeentebelasting 
in plaats van 7 procent.

 » Op zaterdagen wordt een eerste uur parkeren gratis.

 » De lokale belastingreglementen worden alle geëvalueerd.

 » Een behoedzaam en strikt begrotingsbeleid. Dat wil zeggen dat:

 » er altijd sprake is van een meerjarig sluitende begroting;
 » dat structurele lasten worden gedekt met structurele middelen;
 » binnen de begroting een deel van de middelen beschikbaar blijft voor onverwachte  

tegenvallers;
 » dat bij investeringen in de stad, de daarmee samenhangende beheerskosten en of 

onderhoudskosten direct in de begroting worden verwerkt (en niet op de lange termijn 
geschoven);

 » De Lokeraar moet kunnen zien waaraan de financiële middelen worden besteed. De stad maakt dit 
inzichtelijk via haar website.

 » Er wordt verder geïnvesteerd om de groei van de stad mogelijk te maken en te blijven vernieuwen. 
Hierbij wordt de aandacht goed verspreid over alle buurten, wijken en deelgemeenten.

 » Het stedelijk inkoopbeleid is gericht op een goede prijs-kwaliteit verhouding en geeft (lokale) 
kleine ondernemers en starters een kans.

 » De stad ondersteunt verder de vele verenigingen en organisaties bij de realisatie van hun  
activiteiten.
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ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

Het gaat economisch goed met Lokeren. De stad staat bovendien aan de vooravond van 
de ontwikkeling van een bijkomend bedrijventerrein (E17 /4) hetwelk bijkomende lokale 
tewerkstelling zal creëren. Met tal van onderwijsinstellingen, lokale en regionale ondernemingen 
en zelfstandigen beschikt de stad over een groot en groeiend potentieel.

CD&V wil een innovatieve stad waarin er ruimte is om te ondernemen en ideeën en dromen te 
realiseren. Lokeren dus verder economisch versterken en klaarmaken voor de toekomst.

VOORSTELLEN ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

 » De leegstand van winkelpanden is een probleem. Samen met de lokale middenstand en hun 
verenigingen worden er gerichte acties gevoerd om de leegstand te verminderen en het 
winkelen in Lokeren aantrekkelijk te houden. Met de steun van de stad kan een tijdelijke winkel 
(pop-up) worden geopend om bijvoorbeeld een nieuw concept of een nieuwe reeks producten 
te testen.

 » Het karakter van het centrum wordt bepaald door een goede balans van horeca, kleinere winkels 
en filialen van winkelketens. De CD&V wil graag dat de kleinere winkels behouden blijven. Een 
doorgedreven aandacht voor de promotie en de beleving van winkelen in Lokeren dringt zich 
verder op.

 » De Lokerse horeca- en detailhandelsfunctie dient versterkt. Dat moet gebeuren door verder te 
investeren in het centrum en de deelgemeenten. 

 » Kopen bij de lokale middenstand zou kunnen worden beloond via een getrouwheidssysteem dat 
mogelijkheden biedt tot kortingen op o.m. (stedelijke) evenementen, wedstrijden, etc.

 » Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat nieuwe winkelcentra (of uitbreiding ervan) in 
Lokeren en in de omgeving het winkelaanbod verder onder druk zetten.

 » Wij moeten ervoor zorgen dat Lokeren een bereikbare en gezellige stad is waar in alle seizoenen 
iets te doen is voor bezoekers en bewoners. Zodoende kunnen de winkels en horecazaken optimaal 
profijt blijven houden van de mensen die onze stad een bezoek waard vinden.

 » Op zaterdagen een eerste uur gratis parkeren.

 » Bij de toewijzing van bedrijventerreinen E17 /4 blijft de voorwaarde 20 werknemers per hectare. 
Er wordt verder werk gemaakt van het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid onder andere door 
het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om zich in Lokeren te vestigen. Het creëren van jobs voor 
de inwoners van onze stad is en blijft cruciaal. CD&V zorgt ervoor dat er 1.250 arbeidsplaatsen 
bij komen in Lokeren. 

 » De stad zet ook verder in op sociale tewerkstelling.

 » De CD&V is er een groot voorstander van om samen met onderwijsinstellingen, ondernemers 
en bedrijven te werken aan het vergroten van het aantal tewerkstellingsplaatsen in Lokeren. Een 
job is per slot van rekening een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig en gezond leven.

 » Een op te richten Lokaal Economisch Fonds (LEF) of Ondernemersfonds (OF), met een nader 
te bepalen budget, zou onder andere tot doel hebben het realiseren van bijkomende tewerkstelling.

 » CD&V wil inzetten op lastenverlaging door tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. 
De eerste 3 jaar zouden zij minder bedrijfsbelastingen betalen.

 » Een ondernemersloket speelt een grote rol om ondernemers te helpen of door te verwijzen. 
Vergunningsaanvragen worden waar mogelijk versimpeld.

 » Veiligheid is essentieel voor een goed ondernemersklimaat. Ondernemers hebben nog te vaak te 
maken met criminaliteit, ook op de bedrijventerreinen. De CD&V wil daarom dat de stad verder 
meewerkt aan het plaatsen van camera’s. De aanpak van criminaliteit en overlast wordt één van 
de speerpunten van het Lokerse veiligheidsbeleid.

 » Er wordt in overleg met de ondernemers een activeringsbeleid gevoerd met betrekking tot 
leegstaande bedrijfsgebouwen.

 » CD&V vindt het belangrijk dat de stad goed structureel samenwerkt met de ondernemers, 
ondernemersverenigingen, middenstandsorganisaties en middenstandsraad bij het opzetten 
van initiatieven of het ontwikkelen van het beleid.

 » De wekelijkse markt, maar ook de boerenmarkten en feestmarkten worden blijvend ondersteund.

ONDERWIJS

  'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.'

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school 
leren ze bovendien wat onze normen en waarden zijn.
Als CD&V hechten wij een grote waarde aan goed onderwijs voor kinderen, jongeren én  
volwassenen. We moeten in elk geval elke jongere een vooruitzicht bieden op scholing, stage 
en werk.

Wij zijn heel trots op onze onderwijsinstellingen en de bijdrage die zij leveren aan de stad en aan 
de ontwikkeling van het talent in onze stad. CD&V wil ook stimuleren dat iedereen zijn of haar 
talent ontdekt en ontwikkelt. Dat doen we door te investeren in onderwijs.

VOORSTELLEN ONDERWIJS

 » Een flankerend onderwijsbeleid tracht een antwoord te geven op de lokale noden die betrekking 
hebben op de leerlingen, ouders, scholen of organisaties die bij het Lokerse onderwijsgebeuren 
betrokken zijn. Deze noden kunnen naar boven komen uit een omgevingsanalyse of tijdens overleg 
met de lokale onderwijsactoren.
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 » Brede scholen zijn er in de eerste plaats voor de kinderen. Vanuit de vaststelling dat kansarme en 
allochtone kinderen heel vaak schoolse achterstand oplopen en dat er al te vaak een kloof gaapt 
tussen de schoolcultuur en de thuiscultuur, voelen scholen zich genoodzaakt verder te kijken dan 
wat ze in de klas kunnen doen. Ramen en deuren worden opengegooid in een poging om op 
brede wijze aansluiting te creëren voor deze kinderen en hun ouders.

 » Volgens CD&V versterken meer brugfiguren het contact tussen ouders en het schoolteam. 
Kinderen krijgen immers betere leer- en ontwikkelingskansen als ouders nauwer betrokken 
worden bij de schoolwerking.

 » Door de stad wordt een onderwijsraad opgericht die het bestaande netwerk vervangt. Op 
die manier kan er in dialoog gegaan worden over problemen die zich stellen en nog nauwer 
samengewerkt met de scholen, het LOP, etc., kortom alle actoren in het onderwijsveld.

 » In Lokeren blijven alle kleuter- en basisscholen voor de inschrijvingen werken met een systeem 
van aanmelden. Aanmelden betekent dat je via een website laat weten op welke scholen je liefst 
je kind zou inschrijven. Dit systeem van aanmelden zorgt ervoor dat je als ouder niet lang moet 
aanschuiven (of kamperen) voor de schoolpoort om je kind in te schrijven en de afstand tussen 
thuis en school wordt beperkt.

 » “School in zicht” maakt van scholen terug echte buurtscholen: scholen die een afspiegeling zijn 
van hun buurt. Ouders gaan via “School in zicht” samen op bezoek in de scholen in hun buurt. Ook 
tijdens de infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar en krijgen zij informatie over het 
scholenaanbod.

 » Wij willen dat iedere school mogelijkheden creëert om je kind rijdend met de fiets of gebracht met 
de auto veilig te laten aankomen of vertrekken. Kiss & Ride parkeerplekken kunnen waar nodig 
in Lokeren de veilige bereikbaarheid nog verbeteren. Schoolstraten zijn mogelijk waar de situatie 
het toelaat.

 » Wij willen dat alle kinderen de Nederlandse taal voldoende beheersen voordat ze naar de 
basisschool gaan. Taalachterstanden moeten daarom tijdig worden gesignaleerd.

 » CD&V wil aan alle jongeren een toekomst bieden. Daarom moet er voor iedereen passend 
onderwijs zijn en is het belangrijk dat alle kinderen de school verlaten met een diploma. Scholen, 
ouders en stad werken al goed samen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. Scholen 
hebben bovendien een belangrijke taak bij het vroegtijdig signaleren van problemen als armoede, 
schulden, radicalisering, …

 » Wij gaan voor een onderwijs dat aansluiting vindt bij het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. 
Goede opleidingen zorgen er tevens voor dat Lokeren aantrekkelijk is om er een bedrijf te vestigen.

 » Er wordt verder over gewaakt dat er in het onderwijs elke werkdag een team van ervaren 
begeleid(st)ers klaar staat voor de voor- en naschoolse opvang van je kind. Ook voor kinderen 
met een specifieke zorgbehoefte.

 » Het blijft vanzelfsprekend daarnaast belangrijk de capaciteit in de kinderopvang te garanderen.

 » CD&V wil dat er in alle scholen aandacht wordt besteed aan de gezondheid van de jongeren, het 
voldoende bewegen en aan de zin voor duurzaamheid. Scholen worden optimaal gebruikt door de 
schoolgebouwen in de avonduren en in het weekend open te stellen voor cursussen en door 
(sport)verenigingen toe te laten in de sportzalen.

 » Het volwassenenonderwijs, ook vaak avondonderwijs of tweede kans onderwijs geheten, biedt in 
Lokeren de mogelijkheid opleidingen te volgen op verschillende niveaus en verdient de steun van 
de stad. Als volwassene kan je heel wat verschillende redenen hebben om 'terug naar school' te 
gaan, een cursus of opleiding te volgen : je hebt je diploma secundair onderwijs nog niet op zak en 
wil dat alsnog behalen, je wil een nieuwe taal leren, je wil leraar worden, je wil een cursus volgen 
die aansluit bij je hobby's en interesses, je wil je kennis/vaardigheden verhogen, ... 

 » Digitale vaardigheden worden meer en meer cruciaal. CD&V wil dat de stad haar inwoners actief 
ondersteunt bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

 » De Lokerse kunstacademie krijgt een richting ‘dans’ en bouwt haar filialen en antennes verder 
uit. De samenwerking tussen lokale (muziek)verenigingen en de kunstacademie wordt natuurlijk 
ondersteund.
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WELZIJN &
ZORGEN VOOR ELKAAR &
ARMOEDEBESTRIJDING

CD&V ijvert voor een krachtige samenleving met mogelijkheden, waarin alle inwoners van  
Lokeren zich ‘thuis’ voelen. Mensen zijn er betrokken, helpen elkaar en krijgen ondersteuning 
op het moment dat ze die nodig hebben. 

Vanuit onze CD&V-traditie doet ieder mens ertoe. Iedereen moet, als het even zou tegenzitten, 
een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen, buren en zo nodig daadwerkelijke 
professionele ondersteuning krijgen. 

We doorbreken zeker ‘Arm maakt ziek, ziek maakt arm’.

VOORSTELLEN WELZIJN, ZORG EN ARMOEDEBESTRIJDING

 » We werken aan de verdere uitrol van een virtueel sociale huis door alles wat met sociale zaken 
te maken heeft digitaal te bundelen (OCMW-diensten, vragen met bijkomende steunvragen, 
wijkgezondheidsdiensten, CAW’s, aanbod ziekenfondsen, thuiszorgdiensten, informatie voor 
personen met een handicap, kinderopvang). Natuurlijk blijft het sociaal huis daarnaast ook zijn 
dienstverlening fysiek leveren aan het loket.

 » We optimaliseren de samenwerking tussen stadsdiensten, OCMW en andere sociale partners 
en vrijwilligersorganisaties. We zorgen ervoor dat alle organisaties elkaar kennen en van elkaars 
werking op de hoogte zijn. 

 » We communiceren over de stedelijke dienstverlening op een duidelijke manier en met begrijpelijk 
taalgebruik.

 » We gaan proactief te werk om verborgen armoede en onderbescherming op te sporen. Dat 
doen we in samenwerking met het OCMW en het CAW maar vooral met armoedeverenigingen 
en -organisaties. 

 » We voeren een emancipatorisch beleid dat erop gericht is om de zelfredzaamheid van mensen in 
armoede te vergroten met als uiteindelijke doel dat ze van de hulpverlening en begeleiding kunnen 
loskomen.

 » We verbeteren de kwaliteit van de crisisopvang. Iedereen heeft recht op een hygiënische en 
veilige plaats om te overnachten.

 » Inzake voedselhulp blijven we het principe van de sociale restaurants ondersteunen maar zetten 
we ook in op de sociale kruideniers. Zeker voor gezinnen met kinderen is het belangrijk dat koken 
en eten thuis kan gebeuren.

 » Het aantal personen met schuldproblemen blijft stijgen volgens de cijfers van de centrale voor 
kredieten aan particulieren. Ook het aantal gezinnen met een collectieve schuldenregeling neemt 
fors toe, ook in Lokeren. We willen mensen helpen om schulden weg te werken en - beter nog - 
te voorkomen.

 » We helpen Lokeraars in armoede om een duurzame en kwaliteitsvolle woning te vinden. 

 » We beschouwen scholing en werk als de motor om uit de armoede te geraken. We begeleiden 
kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk. We zien de waarde van activering veel ruimer 
dan louter uit economisch perspectief. Sociale activering moet erop gericht zijn mensen te 
versterken en hun eigenwaarde te vergroten. Begeleiding en coaching van deze mensen is van 
cruciaal belang.

 » We vullen de rol van de stad als sociale werkgever maximaal in. Daarnaast zien we voor het 
stadsbestuur ook een rol als begunstiger voor de tewerkstelling van kwetsbare groepen.

 » We zetten een samenwerking op tussen verschillende diensten (buurtwerk, politie, dienstencentra, 
enzovoort) om sociaal isolement en vereenzaming op te sporen en in kaart te brengen, onder 
meer met huisbezoeken die we willen aanpakken op een informele manier. 

 » We waken erover dat de toegang tot jeugdwerk, cultuur en sport betaalbaar en toegankelijk 
blijft. We maken werk van de uitbreiding van het aanbod van de vrijetijdspas, met bijkomende 
aandacht voor het aanbod van commerciële bedrijven, waarmee we mensen met een laag 
inkomen of in schuldhulpverlening goedkoper toegang bieden tot vrijetijdsactiviteiten. We maken 
de vrijetijdspas ook beter bekend bij de doelgroep.

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

 » We erkennen en waarderen de rol van het maatschappelijk middenveld en de 
armoedeorganisaties. We vertrekken steeds van een constructieve houding ten aanzien van 
het middenveld en de non-profit en van vertrouwen in hun capaciteiten en erkentelijkheid voor 
hun engagement. We ondersteunen hen zo veel mogelijk in hun werking, onder meer door 
voldoende financiering en door de actieve ondersteuning door stadsdiensten in praktische 
kwesties.

 » Beleidsbeslissingen die een impact hebben op mensen in armoede worden onderworpen aan een 
armoedetoets.

 » We blijven werken aan een toegankelijk, lokaal en laagdrempelig gezondheidsbeleid. We 
zetten in op gezondheidspromotie en -opvoeding bij kinderen en jongeren.

 » We maken werk van een integraal beleid inzake verslavingszorg. We maken daartoe een nieuw 
beleidsplan op dat alle vormen van verslavingen en middelenmisbruik behandelt.

 » We maken werk van een uitgewerkt mantelzorgbeleid. We ondersteunen mantelzorgers en 
mantelzorgverenigingen op verschillende manieren: financieel, materieel, door het aanbieden van 
opleiding, het matchen van zorgvragers met een vrijwilligersorganisatie, promotie enzovoort. We 
richten een ‘steunpunt mantelzorg’ op dat het beleid coördineert en fungeert als aanspreekpunt 
voor alle vragen ter zake.

 » We verhogen de stedelijke mantelzorgpremie om mantelzorgers een financieel duwtje in de 
rug te geven.

 » We breiden het aanbod van kortverblijfmogelijkheden uit, opdat mantelzorgers en familieleden 
nu en dan even op adem kunnen komen.
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 » We ondersteunen de werking van de Lokerse Welzijnsraad en betrekken de raad nauw bij de 
opmaak, de uitrol en de evaluatie van het beleid. We optimaliseren tevens de samenwerking en 
afstemming tussen de verschillende actoren in de zorgsector, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, 
eerstelijnszorg en thuiszorg. We gaan structureel in overleg met middenveldorganisaties op het 
vlak van welzijn en gezondheid. 

 » Bijzondere aandacht voor het vrijwilligerswerk. Verenigingen, gemeenschappen, hobbyclubs, 
organisaties en tal van andere maatschappelijke verbanden kunnen alleen functioneren dankzij 
de belangeloze inzet van talloze vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving. In 
vrijwilligerswerk nemen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar of voor de buurt zonder dat 
daar direct iets tegenover staat. Vrijwilligers zijn van grote waarde. Bij scholen, speeltuinen, 
zangkoren, toneelverenigingen, burenhulp, in de zorg, etc.. Zij moeten alle ondersteuning krijgen 
die ze verdienen. Vrijwilligers moeten bij het bestuur terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

 » De Vlaamse en federale regeringen zetten in op een grondige hervorming van de ziekenhuissector. 
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. 

SENIOREN

Ook senioren maken de toekomst. Zij zijn actief in het economisch leven, in de eigen 
leefomgeving, versterken het sociaal weefsel, engageren zich als vrijwilliger, als mantelzorger, 
in de zorg voor de (klein-)kinderen, creëren kunst en cultuur en nemen er aan deel, nemen 
organiserende taken op in het sociale en politieke leven… 

Lokeren wordt nog meer een leeftijdsvriendelijke stad die recht doet aan ouderen.

VOORSTELLEN SENIOREN

 » Net zoals voor alle adviesraden willen we ook met de seniorenraad in de komende legislatuur tot 
een nieuwe, toekomstgerichte invulling van de samenstelling en de werking komen.

 » Er komt een lokaal dienstencentrum dat o.a. informatieve, recreatieve en vormende activiteiten 
aanbiedt - men kan er terecht met vragen over thuiszorg, verzoeken voor de minder mobielen 
centrale, 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 u zo om zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen.

 » We zorgen in onze stedelijke communicatie ten aanzien van senioren voor helder en 
begrijpelijk taalgebruik, en waken erover dat ook wie niet vertrouwd is met moderne  
communicatiemiddelen bereikt wordt.

 » We stimuleren vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. We willen initiatieven die 
ontmoetingsmomenten voor senioren organiseren structureel verankeren en ondersteunen (bv. 
door het aanbieden van een verzekering aan vrijwilligers, ter beschikking stellen van materiaal, 
vervoer, …).

 » We zetten in op sport/bewegings- en cultuurbeleving door senioren. We ontwikkelen 
promotiecampagnes en een divers aanbod specifiek voor deze doelgroep en nemen financiële 
drempels weg door het gebruik van de vrijetijdspas.

 » We willen senioren ondersteunen om hun woning duurzamer en leeftijdsvriendelijker te 
maken, door hen goed te informeren over de mogelijkheden en financiële tegemoetkomingen te 
voorzien en hen ook praktisch te ‘ontzorgen’. Ook zorgen we voor een voldoende groot aanbod 
leeftijdsvriendelijke en toegankelijke sociale woningen.

 » We zien voor de huisvesting van senioren ook veel opportuniteiten in nieuwe woonvormen 
als kangoeroewonen en groepswonen. We stimuleren projecten in die zin, maken werk van een 
aangepast stedenbouwkundig kader en dragen actief bij aan kennisopbouw en -uitwisseling ter 
zake.

 » Het is fundamenteel dat je koppels niet uit elkaar haalt als ze al zo lang samen zijn. Er wordt 
voor gezorgd dat er voldoende mogelijkheden zijn om ouderen ondersteunend te kunnen laten 
samenwonen (o.m. inleunflats, etc.).

 » In de eerste plaats trekken we de kaart van de mantelzorg. Meer mantelzorg betekent minder druk 
op de traditionele verzorgingsdiensten. Daarnaast creëren we bijkomende plaatsen in dagopvang 
en kortverblijf voor de gevallen waarin mantelzorg niet mogelijk is. 

 » Het stadsbestuur moet nog meer aandacht hebben voor de behoeften van senioren bij de  
(her)inrichting van het publiek domein. Kleine ingrepen in de openbare ruimte kunnen het 
leven van de senioren in de stad aanzienlijk veraangenamen. We denken onder meer aan openbare 
toiletten en rustbanken. 

 » Bij de ontwikkeling van de stad zetten we in op nabijheid en de ontwikkeling van woonkernen 
waarbinnen alle faciliteiten (winkels, bushaltes, groene ruimte, enzovoort) op een korte afstand 
bereikbaar zijn.

 » Inzake mobiliteit gaan we uit van het STOP-principe, met bijzondere aandacht voor de ‘S’ van 
stappen, want senioren zijn vaker voetganger dan fietser. De kwaliteit van de voetpaden laat op vele 
plaatsen in de stad nog te wensen over, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ouderen die al wat 
moeilijker te been zijn, worden hiervan de eerste slachtoffers. We zorgen voor de heraanleg, de 
verbreding en het obstakelvrij maken van voetpaden. Ook kruispunten moeten ‘seniorenvriendelijker’ 
worden gemaakt. Zo moet aan verkeerslichten steeds voldoende oversteektijd worden voorzien 
voor mensen die minder snel vooruit geraken.

 » Om ook voor ouderen die niet meer in staat zijn om zich over langere afstand te voet of met de 
fiets te verplaatsen de mogelijkheid te garanderen om deel te nemen aan het stedelijke leven, 
zorgen we ervoor dat alle plekken in de stad bereikbaar zijn met de wagen, het openbaar vervoer 
en de taxi.
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VEILIGHEID

  CD&V wil een stad van, voor en door iedereen.

De afgelopen jaren is de veiligheid in Lokeren aantoonbaar toegenomen. Er zijn minder 
overvallen, inbraken en geweldplegingen. Ook het aantal verkeersincidenten met slachtoffers 
kent een dalende trend.

Een goed veiligheidsbeleid is niet alleen repressief, maar ook preventief. We kiezen resoluut 
voor een ketengerichte veiligheidsaanpak. Een ‘ketenbenadering’ betekent dat we inspelen op 
de gehele veiligheidsketen, dus ook op preventie en nazorg.

De Lokeraar moet er kunnen op rekenen dat het bestuur er alles aan doet om de veiligheid van 
alle inwoners te vergroten.

VOORSTELLEN VEILIGHEID

 » Vaste en verplaatsbare bewakingscamera’s worden binnen de grenzen van de wet gebruikt 
om veiligheids- en misdaadproblemen aan te pakken. ANPR-camera’s (automatische 
kentekenplaatherkenning) kunnen zowel gerechtelijk worden gebruikt om data op te vragen of 
geseinde voertuigen op te sporen.

 » Er komen ANPR-camera’s bij op alle invalswegen van onze stad, evenals in de deelgemeenten.

 » Verplaatsbare camera’s en verplaatsbare snelheidsmeters zijn een goede hulp om buurtgerichte 
problemen op te lossen.

 » De lokale politie is voor CD&V de belangrijkste speler in de veiligheidsketen. De wijkagent staat 
vooraan in de (lokale) keten. Hij staat dicht bij de burger en heeft zowel een bemiddelende als een 
preventieve rol.

 » We pleiten ook voor wijkveiligheidsplannen die met de inspraak van alle actoren uit de wijk tot 
stand komen. De rol van de wijkagent moet verder worden opgewaardeerd en prioriteit krijgen.

 » De politie moet ook via de moderne communicatiemogelijkheden toegankelijker worden. Dat kan 
onder meer door het elektronische loket. Via een ‘police-on-web’ kan men aangifte doen van 
een aantal kleinere misdrijven.

 » De CD&V wil een top-30 kopstukken aanpak in Lokeren. Deze aanpak houdt in dat de 30 
grootste overlastgevers, in samenspraak met het Parket van de Procureur des Konings, extra 
in de gaten worden gehouden, opgevolgd worden en indien nodig aangepakt worden. Bij de 
aanpak van overlastgevers worden niet alleen de overlastgevers zelf betrokken, maar de politie 
gaat ook in de gesprek met de ouders, broers en zussen. Een integrale aanpak werkt het beste.

 » Bij het inrichten van parken, speelhoeken of pleinen, moet er voldoende verlichting worden 
voorzien. Sociale voorzieningen, winkels en horeca in de buurt trekken meer mensen aan en 
zorgen zo voor meer sociale controle. Ook netheid is belangrijk, want een proper park of plein 
met bezoekers, spelende kinderen, wandelaars of sporters, zal minder snel criminaliteit aantrekken 
of toelaten.

 » Een effectief veiligheidsbeleid is niet mogelijk zonder de steun van het middenveld. Het 
middenveld speelt bijvoorbeeld een fundamentele rol bij de preventie van criminaliteit, zeker 
wat de jeugdcriminaliteit betreft. Hobby’s, sport en menselijke contacten zijn van groot belang bij 
het ontwikkelingsproces van jongeren. Deze zorgen immers voor een nuttige tijdsbesteding, leren 
jongeren samenleven en samenwerken en versterken de samenhang tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen.

 » Iedereen kan helpen de veiligheid in zijn buurt te vergroten, bijvoorbeeld door het melden van 
verdachte of onveilige situaties. De stad moet openstaan voor (burger)initiatieven zoals 
buurtpreventie, sociaal alarm, WhatsApp-groepen en het gebruik van sociale media.

 » Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en moeten snel ter plekke zijn. 

 » Ook daarom wordt een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd.

 » De gehanteerde tarieven binnen de brandweerzone Oost worden geëvalueerd. Een aantal 
tussenkomsten, ten behoeve van en voor de gemeenschap, kunnen opnieuw gratis worden 
gemaakt.

 » Buurten, verenigingen, scholen, politie en maatschappelijke organisaties, waaronder ook 
islamitische, werken samen om radicalisering te voorkomen.

 » De Dienst Integrale Veiligheid wordt verder aangestuurd door de stad. De gemeenschapswachten 
(voorheen stadswachten) moeten letten op zaken die de leefbaarheid verslechteren in Lokeren, 
zoals jongerenoverlast, vervuiling en graffiti. Daar komt extra capaciteit voor.

 » Aandacht voor waarden en tradities. We zijn trots op onze vrije samenleving waarin vrijheid van 
meningsuiting een groot goed is. Tegelijkertijd moeten we blijvend waakzaam zijn voor extreem 
links en extreem rechts radicaal gedachtegoed. 

WONEN & STADSONTWIKKELING

Als slogan draagt Lokeren ‘Fel Naturel’. Wie onze stad bezoekt kan niet om het groen heen. 
 Het is een gevolg van een duidelijke visie van het stadsbestuur. Al jaren tracht het een evenwicht 
te zoeken tussen bouwprojecten en groen. Ook in de komende jaren zullen de inwoners van 
Lokeren dus tussen het groen blijven wonen. 

In onze stad is er ontzettend veel aandacht voor stadsvernieuwing, huisvesting en wonen 
in zijn ruimste betekenis. De kernpunten van het beleid zijn: de sanering van verouderd/
verkrot patrimonium, de aandacht voor publieke ruimte en zorg besteden aan de bijstand.  Via 
zogeheten Ruimtelijk Uitvoeringsplannen kregen sites in en aan de rand van het stadscentrum 
een herbestemming om tot wonen in het groen te komen. Het gaat vooral om sites van 
vroegere haarsnijderijen. Zo  wordt concreet werk gemaakt van een kernversterking, sanering 
en vernieuwing.

Lokeren zal in en aan de rand van zijn centrum vier bijkomende parken finaliseren van samen 
circa 9 hectaren.
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VOORSTELLEN WONEN & STADSONTWIKKELING

 » We brengen het bestaand en toekomstig noodzakelijk woningarsenaal opnieuw tot in detail in 
kaart om verder een doeltreffend beleid te kunnen voeren.

 » We helpen verder eigenaars door de verhuring over te nemen via het sociaal verhuurkantoor. 
Sociaal wonen is niet enkel een zaak van de sociale huisvestingsmaatschappij. Ook het sociaal 
verhuurkantoor heeft zijn rol te spelen. Het huurt woningen, die het op zijn beurt doorverhuurt 
aan hun doelgroep.

 » We informeren eigenaars-verhuurders over wettelijke verplichtingen inzake woningkwaliteit en 
energiemaatregelen en bieden hen de mogelijkheid om zich daarin te laten begeleiden door de 
stadsdiensten.

 » We stimuleren de Lokeraars om hun woningen duurzamer te maken door het aanbieden van 
gratis advies, groepsaankopen en renovatiebegeleiding.

 » Er is één stedelijk aanspreekpunt, het Woonloket, voor alles wat woonkwaliteit en duurzaamheid 
betreft. Eén centraal contactpunt dus waar alle Lokeraars terechtkunnen voor alles wat wonen, 
bouwen en energiemaatregelen betreft.

 » We zetten in op vereenvoudiging van het regelgevend kader en investeren in de betrokken 
diensten zodat procedures zowel op een kwalitatieve als vlotte manier verlopen.

 » De maatschappij Tuinwijk zet haar werkzaamheden van renovatie van het patrimonium 
onverdroten verder.

 » Er vindt bij de Tuinwijk een voortgangstoets plaats om het bindend sociaal objectief (BSO 
normering) wat betreft sociaal woonaanbod voorts te handhaven. 

 » We stimuleren bij Tuinwijk een differentiatie van het aanbod om beter tegemoet te komen aan 
de woonnoden van vandaag: meer woongelegenheden voor alleenstaanden, éénoudergezinnen, 
senioren en nieuw samengestelde gezinnen. Bijkomende toewijzingsreglementen helpen te 
coördineren.

 » We inventariseren op permanente basis de leegstand in de stad. We maken werk van een 
dynamische leegstandsbarometer.

 » Huisjesmelkerij moet actief worden opgespoord en streng worden bestraft. We zien erop toe dat 
niet meer personen dan toelaatbaar op een bepaald adres worden ingeschreven, rekening houdend 
met het volume van de woning. De financiële stedelijke ondersteuning voor krotopruiming - 
krotopruimingspremie – blijft gehandhaafd.

 » De uitdagingen inzake stadsontwikkeling komen duidelijk naar voren in een nieuw ruimtelijk 
structuurplan voor Lokeren. Een stedelijke verdichting dient gepaard te gaan met ruimtelijke 
kwaliteit en voldoende groen- en speelvoorzieningen die aan de buurtbewoners ten goede 
komen.

 » Nieuwe ontwikkelingen moeten maximaal worden geïntegreerd in de buurt. We leggen 
voorwaarden op inzake ‘doorwaadbaarheid’ en verzetten ons met klem tegen de vorming van 
‘getto’s’.

 » We maken zo veel mogelijk werk van ontharding, maar treffen ook nog andere maatregelen 
om verhitting en wateroverlast tegen te gaan: groen in de stad (bomen, groendaken, groene 
gevels), betere afwateringssystemen, het gebruik van waterdoorlatende bestratingen, enz.

 » De belasting op onbebouwde bouwpercelen wordt afgeschaft.

 » Bij nieuwbouw die wordt ingepast in bestaande wijken is het van belang dat de parkeernorm 
gehaald wordt en dat er wordt gekeken naar oplossingen om die parkeernorm te behalen. Gedacht 
wordt aan ondergronds parkeren, parkeren binnen de eigen woning of op eigen terrein.

 » Lokeren streeft een gedifferentieerd ruimtelijk beleid na dat zich baseert op kernversterking van 
het centrum en het behoud van het kleinschalige karakter van haar deelgemeenten. Dit beleid 
vertaalt zich onder andere in een visie op de toekomstige ontwikkeling van meergezinswoningen. 
Het RUP ‘meergezinswoningen’ zet belangrijke lijnen uit voor het gemeentelijk beleid 
inzake de realisatie van nieuwbouwprojecten met meerdere entiteiten en het opdelen van 
bestaande gebouwen tot meergezinswoningen. Het RUP bakent die zones af waarbinnen geen 
meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd.

 » De stationsomgeving is voor veel Lokeraars en bezoekers de ingang van Lokeren. Het stationsplein 
en de omgeving krijgt, in overleg, een geïntegreerd programma van aanpak met goede en snelle 
openbaar vervoerverbindingen, aandacht voor vergroening en een verbeterde oplossing voor 
auto- en fietsparkeren, kortom een balans tussen groen, vervoer, bebouwing en mogelijkheden 
voor evenementen.

 » CD&V wil dat wijk- en buurtbewoners meer te zeggen krijgen over de besteding van het budget 
dat voor hun wijk is bestemd. Door gebruik te maken van wijkbijeenkomsten en internet, kunnen 
veel wijk- en buurtbewoners worden bereikt.

 » De eerste en tweede fase van de herinrichting en vernieuwing van de markt liggen achter de rug. 
Een derde fase wordt volbracht : de zone tussen de Markt en de Kerkstraat en het Kerkplein.

 » Het stationsplein van Eksaarde wordt vergroend heraangelegd met aandacht voor evenementen, 
fiets- en autoparkeren, sport en spel.

 » 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.

 » De Durme- en Moervaartdijken worden verder ontsloten voor fiets- en wandelverkeer tussen 
de Heirbrug, Daknam en Eksaarde. Bij de ontwikkelingen tussen de Daknambrug en het Keysershof 
kan een zelfbedieningsveer tussen Pieter Heydensveer en Moervaartveer een plaats krijgen.

 » Het Prinses Josephine Charlottepark krijgt een Centrum voor Watertoerisme.

 » De Grote Kaai verkrijgt langs haar kaaimuur een wandelsteiger.

 » De brug ter hoogte van het museum wordt vernieuwd en verfraaid en verkrijgt een monumentalere 
stadsbakenfunctie.

 » Het bestuur steunt de inventieve en creatieve oplossingen van de kerkgemeenschap om de 
kerkgebouwen open te houden en/of een nieuwe functie te geven.
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MOBILITEIT

De voorspoed en groei van onze stad zorgt voor een toenemende verkeersdrukte. Ook het 
aantal voertuigen per gezin nam in de loop der jaren stelselmatig toe.

Slimme en schone maatregelen zijn dus de uitdaging op het gebied van mobiliteit en 
bereikbaarheid.

Het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer, tenslotte privé-vervoer) 
werd in 2001 door CD&V als eerste partij in Vlaanderen voorgesteld en blijft de leidraad.

Als iedereen de auto pakt zullen we voortdurend in de file staan, zal de luchtkwaliteit niet 
verbeteren en ontstaan er meer en meer onveilige situaties. CD&V wil de fietspartij zijn. Wij 
zetten in op de fiets als volwaardig alternatief voor vervoer in de stad. Vanzelfsprekend is er ook 
volop plek voor de voetganger. Naast de fiets en het openbaar vervoer blijft ook de auto een 
belangrijke rol innemen in het toekomstig mobiliteitsbeleid.

VOORSTELLEN MOBILITEIT

 » 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.

 » Wij willen dat inwoners en bezoekers van onze stad op zaterdagen het eerste uur gratis kunnen 
parkeren.

 » Schoolomgevingen, alsook andere plekken waar veel kwetsbare weggebruikers komen  
(zoals de omgeving van rust- en verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicapten) maken we 
verder verkeersveiliger door: het invoeren van zone 30; het inrichten van schoolstraten ; het weren 
van zwaar verkeer; het aanleggen van veilige fiets- en voetpaden; intelligente verkeersborden.

 » De ‘zwarte verkeerspunten’ en ‘verkeersknelpunten’ (bijvb. kruispunten N47, kruispunt 
Eksaardebaan-Gentdam, etc.) worden opnieuw in kaart gebracht, op basis van de 
ongevallenstatistieken. Deze punten worden prioritair aangepakt. Ook op het vlak van fiets- en 
voetgangersinfrastructuur brengen we de missing links in kaart en pakken we die prioritair aan.

 » De stationsomgeving wordt (her)ingericht als een overzichtelijke en toegankelijke 
‘mobiliteitsdraaischijf’ waar mensen vlot kunnen overschakelen tussen vervoermiddelen (trein, 
bus, fiets, wagen, deelfietsen en deelwagens).

 » Wegeniswerken worden rigoureus uitgevoerd volgens een plan van aanpak. Alvast de volgende 
straten verdienen een heraanleg : Veldeken, St.-Jozefstraat, Naastveldstraat, Sterrestraat, 
Brugstraat, Oude Bruglaan, kruispunten N47, etc.

 » Voetgangers, mensen met rolstoelen of kinderwagens hebben recht op obstakelvrije en 
gemakkelijk begaanbare voetpaden, die goed onderhouden worden. De bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de stad voor mindermobielen is een voortdurend zorg.

 » 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 aantrekkelijk mogelijk te maken, onder meer ook door het voortdurend waken over 
het onderhoud en de berijdbaarheid van de fietspaden.

 » 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.

 » In samenwerking met omliggende gemeenten en de provincie zetten we in op fietsverbindingen 
met de omliggende gemeenten, die goed aansluiten op het fietsnetwerk in de stad. 

 » Het fiets- en wandelpad wordt tot in Moerbeke doorgetrokken om zo verder aansluiting te 
vinden op het provinciaal fietspadennetwerk.

 » Het  fiets- en wandelpad Lokeren-Eksaarde kan verder worden uitgerust met een 
natuurlijkvriendelijke verlichting (bijv. Solarleds grondspots).

 » We creëren zo veel mogelijk fietsdoorsteken en -onderdoorgangen om fietsverplaatsingen 
steeds snel en veilig te doen verlopen. In het bijzonder verbeteren we de oversteekbaarheid van 
de N47.

 » Het aantal (ook overdekte) fietsenstallingen, moet verder worden verhoogd. We zorgen ook 
voor stalling voor fietsen ‘buiten formaat’, zoals bakfietsen.

 » In de strijd tegen fietsdiefstallen worden ook technologische middelen ingezet. We bieden de 
Lokeraars tegen een goedkope prijs de mogelijkheid om hun fiets te laten uitrusten met een 
zendertje waarmee gestolen fietsen kunnen worden opgespoord.

 » Veilig verkeer begint met goed verkeersonderwijs. Scholen worden aangemoedigd om hun 
leerlingen te doen deelnemen aan het fietsexamen van de politie.

 » Het gebruik van wagens met waterstofmotor, elektrische wagens en andere duurzame  
alternatieven wordt gestimuleerd door onder meer voldoende publieke laadinfrastructuur te 
installeren. De stad moet een voorbeeldfunctie vervullen door het eigen wagenpark gradueel om 
te schakelen naar meer ecologische voertuigen.

 » De stad dient experimenten met nieuwe vormen van openbaar vervoer te stimuleren, zoals 
vervoer op aanvraag en huurfietsen en kleine elektrische busjes.

 » Het tekort aan een openbaarvervoersnetwerk van en naar de Lokerse zorginstellingen en 
bedrijventerreinen verdient prioritaire opvolging.

 » Er komt een verkeersgeleidingssysteem naar en tussen de diverse randparkings rondom het 
centrum van de stad. We ontwikkelen een parkeergeleidingsapplicatie voor smartphones.

 » Om in dichtbevolkte wijken de parkeerdruk in de straten te verlichten, creëren we verder  waar 
haalbaar buurtparkings. Onder andere de buurtparking in de Brugstraat wordt volwaardig 
aangelegd.

 » Om een oplossing te bieden voor de parkeerproblemen van huisartsen, andere zorgverstrekkers, 
vaklieden, etc. maken we werk van een ‘interventiekaart’ waarmee toelating kan worden 
verkregen om voor korte tijd te parkeren.

 » Personen met een handicap kunnen een aanvraag indienen om een voorbehouden parkeerplaats 
te bekomen.
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PUBLIEKE RUIMTE

De afgelopen jaren werd in onze stad zwaar geïnvesteerd om de publieke ruimte te vernieuwen 
en zo aantrekkelijk als mogelijk te maken. Zowel in het centrum als in de deelgemeenten werd 
en wordt geprobeerd om het openbaar domein te verfraaien en nog meer te doen uitnodigen 
tot ontmoeting.

Onze stedelijke infrastructuur van onder meer wegenis, voetpaden, pleinen, is voorwerp van 
een voortdurende zorg.

De openbare ruimte moet ‘schoon, heel en veilig’ zijn.

VOORSTELLEN PUBLIEKE RUIMTE

 » Naar aanleiding van de (her)inrichting van straten en pleinen creëren we meer groen en meer 
ontmoetingsruimte. Bij de (her)inrichting houden we ook steeds kinderen en senioren voor 
ogen. We installeren onder meer voldoende spelelementen én zitbanken. 

 » De toegankelijkheid voor mensen met een handicap en zachte weggebruikers dient steeds 
centraal te staan.

 » Bij het ontwerp en de (her)aanleg van het openbaar domein maken we werk van nog meer inspraak 
en participatie voor de bewoners, ook om de hinder bij openbare werken en omleidingen zoveel 
mogelijk te beperken.

 » Gelet de nieuwe regelgeving is een kordate onkruidbestrijding tamelijk arbeidsintensief. In 
piekperiodes wordt aanvullend een beroep gedaan op de tijdelijke ondersteuning vanuit de sociale 
economie. 

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

 » Hondenpoep op straat en in groenzones is een bijzonder vervelende vorm van overlast. We 
wijzen hondeneigenaars op hun verantwoordelijkheid. We zorgen voor hondentoiletten en een 
hondenweide. Voor huisdieren komt er een dierenbegraafplaats.

DUURZAAMHEID, MILIEU, ENERGIE, KLIMAAT

CD&V streeft naar een duurzaam Lokeren waarin inwoners, bedrijven en de stad allemaal hun 
verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren aan een schone en propere stad.

We koesteren onze vele huidige en toekomstige parken als de longen van de stad. Doordat we 
als stad de komende jaren fors groeien is het een belangrijke uitdaging om de leefomgeving 
aantrekkelijk en gezond te houden. 

Het is een eerbaar streven dat alle Lokeraars gezonde lucht kunnen inademen en op korte 
afstand van parken, water en groenvoorzieningen zouden wonen.
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VOORSTELLEN DUURZAAMHEID, MILIEU, ENERGIE, KLIMAAT

 » Er komt een ‘Duurzaamheidsloket’ waar particulieren, organisaties en bedrijven terechtkunnen 
voor advies en ondersteuning.

 » Waar mogelijk worden zonnepanelen op de daken van stedelijke overheidsgebouwen geplaatst. 
We maken tevens middelen vrij om te investeren in energiebesparende ingrepen in stadsgebouwen 
(o.m. verlichting, isolatie, etc.). De duurzaamste energie is de energie die niet gebruikt wordt. 
De CD&V vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat de stadsgebouwen veel minder energie 
gaan gebruiken.

 » Wij willen een duurzaam stedelijk aankoopbeleid voorstaan met duidelijke milieuvoorwaarden 
en sociale criteria.

 » Het streven naar een goede luchtkwaliteit vereist sensibiliseren en inlichten hoe gewoonten op 
het vlak van mobiliteit, energieverbruik, e.a. kunnen worden aangepast om minder luchtvervuiling 
te genereren. Parken, straatbomen en bloemen zorgen voor een aangenamere leefomgeving, en 
zuiveren de lucht.

 » Het stedelijke eigen wagenpark wordt gradueel omgeschakeld naar meer ecologische voertuigen.

 » Lokeraars en instellingen, bedrijven, scholen en organisaties in onze stad worden gesteund om 
duurzame keuzes te maken, onder meer met groepsaankopen (in het bijzonder voor doelgroepen), 
advies, het aanbieden van diensten in het kader van de sociale economie en premies voor 
groendaken, hemelwaterputten, energiebesparende maatregelen enz.

 » De Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) is houder van de regierol van de lokale overheid 
inzake afvalophaling en -verwerking. IDM doet al veel inspanningen voor afvalpreventie (met 
sensibilisering, workshops, etc.). Die inspanningen worden onverdroten voortgezet. Nog beter 
dan afval te recycleren is het immers te voorkomen.

 » De openingsuren voor de recyclage-/containerparken worden uitgebreid. Voortaan kan je elke 
weekdag ‘s avonds terecht op één van de containerparken.

 » Het project ‘Propere Pioniers’ (personen die zich gedurende een langere periode vrijwillig willen 
engageren om een stukje buurt net te houden) wordt bestendigd.

 » In de ruimtelijke structuur van onze stad wordt verder zwaar ingezet om waar mogelijk het groen 
bijkomend tot in het hart van de stad te brengen. Bij grootschaligere stadsontwikkelingsprojecten 
zorgen we steeds voor de realisatie van een kwaliteitsvolle groenzone of park.

 » Er wordt verder uitvoering en actualisering verleend  aan de bosbeheersplannen en 
parkbeheersplannen. Het (her)aanplantbeleid wordt opgevolgd.

 » De Lokerse straten verkrijgen waar mogelijk ter gelegenheid van hun herinrichting/-aanleg een 
aanplanting van bijkomende straatbomen (met geschikte boomsoorten die niet te groot  
worden en weinig opruimwerk vergen door bloesem-, vruchten- of bladval).

 » Het ‘Lokers Klimaatplan’, waarin een waarborg voor de klimaatambities, wordt onverkort 
uitgevoerd en ook geactualiseerd.

 » Bij de Tuinwijk wordt verder ingezet op het duurzaam maken van de huur- en koopwoningen. 
Er wordt ook de komende bestuursperiode geïnvesteerd in de isolatie en modernisering van de 
sociale woningbouw.

 » Wie te gast is in onze stad moet naar het toilet kunnen zonder daarvoor een café of winkel binnen 
te hoeven stappen. Daarom zorgen we in het centrum voor een openbaar toilet, dat ook goed 
toegankelijk is voor personen met een handicap.

LANDBOUW

De landbouw is in Lokeren nog steeds goed vertegenwoordigd en zorgt ook voor een aandeel in 
de lokale tewerkstelling. Het is belangrijk dat er een grote ruimte blijft voor leefbare land- en 
tuinbouwbedrijven.

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. Dit vereist voldoende inspraak van de 
lokale landbouwers, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de stad.

VOORSTELLEN LANDBOUW

 » Het budget van het ‘Landbouwcompensatiefonds’ wordt verhoogd, naast de toegankelijkheid 
tot dit fonds voor alle sectoren van de land- en tuinbouw.

 » We steunen en stimuleren alle activiteiten die het imago van de land- en tuinbouw bevorderen. 
We steunen acties die kennis laten maken met de land- en tuinbouw.

 » Thuisverkoop en thuisverwerking worden opgenomen in het toeristisch aanbod. Extra kansen 
worden gegeven aan korte keten initiatieven bij de (feest)gelegenheden in de stad. Aan 
vernieuwende projecten (vb. boerenmarkten, buurderij, …) rond het vermarkten van land- en 
tuinbouwproducten wordt steun verleend.

 » Bij de aanplant van bomen in het buitengebied wordt gekozen voor streekeigen bomen (bvb. eik, 
beuk,…).

 » Bij de aanleg van nutsleidingen/pijpleidingen in agrarisch gebied wordt van de bron af aan  
voorzien in een gestructureerd overleg en worden duidelijke afspraken gemaakt met de 
aannemers om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

 » De grachten en waterlopen in het buitengebied worden tijdig geruimd en grondig  
onderhouden. Er wordt gewaakt over goed onderhouden en toegankelijke landelijke wegen.

 » De landbouwverbreding krijgt haar kansen : korte keten, hoevetoerisme, groene zorg, 
landbouweducatie i.s.m. scholen, waar mogelijk worden contracten afgesloten tussen de stad en 
de landbouw voor het onderhoud van het openbaar domein.

 » De lokale jaarmarkten voor paarden worden behouden en krijgen verdere promotie.

 » Blijvende ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en het socio-culturele landelijke 
verenigingsleven. Verder ondersteunen en uitdragen van het zorgboeren project.

 » Aandacht voor de creatie van publieke bloemenweiden met het oog op biodiversiteit.
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CULTUUR & EVENEMENTEN

Cultuur zorgt voor verbondenheid tussen mensen. Zeker bij de huidige toenemende 
vereenzaming is dit een essentieel onderdeel dat we moeten blijven ondersteunen. Door de 
diversiteit aan personen uit alle segmenten van de samenleving bij verenigingen en initiatieven 
te betrekken, verhoogt dit de totale actieve betrokkenheid op lokaal niveau. De verbondenheid 
van onze inwoners maakt onze stad sterker op diverse domeinen.

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit en de zin voor schoonheid en waarden.

CD&V vindt dat cultuur een dragende pijler is van onze stad.

VOORSTELLEN CULTUUR & EVENEMENTEN

 » Er wordt gestreefd naar een cultuuraanbod dat een cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor iedereen 
openstelt, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren. De vrijetijdspas is daartoe een instrument. 

 » De kunst in de publieke ruimte brengen vindt niet enkel plaats in het centrum doch ook in de 
deelgemeenten en wijken.

 » Alle beschikbare culturele infrastructuur en de noden worden in kaart gebracht en we maken, 
in samenwerking met de betrokken partners, een actieplan op om alle hiaten gefaseerd in te 
vullen. 

 » Er wordt alvast in Eksaarde een bijkomende polyvalente ruimte gecreëerd in samenspraak met 
het lokaal verenigingsleven. 

 » Er wordt in elk geval bijkomend in de volgende bestuursperiode atelier en repetitieruimte 
gerealiseerd. 

 » In Lokeren is er ruimte voor een nieuwe moderne bioscoop.

 » Lokeren organiseert jaarlijks een wedstrijd voor harmonieën en fanfares.

 » Er moeten voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt om kerkelijke en andere 
historische gebouwen met erfgoedwaarde te renoveren en te onderhouden. 

 » We onderzoeken, in overleg met het kerkbestuur, op welke manier de her- of naastbestemming 
van een aantal parochiekerken kansen biedt om de gebouwen in kwestie te gebruiken voor 
culturele doeleinden (bv. als concertzaal of expositieruimte, maar ook als atelier of repetitieruimte). 

 » Al de festivals, feesten, wijkkermissen in onze stad zorgen voor een grote dynamiek en uitstraling 
en verdienen onze blijvende ondersteuning.

 » Er wordt op toegezien dat bij alle evenementen er rechtstreeks overleg plaatsvindt tussen 
organisatoren en omwonenden om overlast reeds op voorhand zo veel mogelijk te beperken.

 » De Cultuurraad is de partner voor de stedelijke overheid om het cultuurbeleid mee vorm te geven. 
In de volgende legislatuur wil CD&V werk maken van een nieuwe, toekomstgerichte invulling en 
ondersteuning door de stadsdiensten.

 » Vanzelfsprekend genieten de vrijwilligers, als motor van het cultuurleven, 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 
Evenementenloket in.

 » De kosten voor de veiligheid tijdens evenementen zouden weer meer voor rekening en 
verantwoordelijkheid van het bestuur moeten komen. Organisatoren houden daarmee veel geld 
over voor het bekostigen van hun evenementen.

TOERISME

Er gebeurt van alles in Lokeren. Lokeren is een actieve sportstad, kent een rijk verenigingsleven, 
heeft veel gezellige horeca, vele leuke winkels met goede parkeergelegenheden, een stedelijk 
museum, historische kerkgebouwen en panden, parken en natuurgebieden, festivals, feesten en 
culturele initiatieven en evenementen allerhande.

Dit maakt Lokeren een aantrekkelijke stad voor de Lokeraars, dat spreekt, maar ook voor de 
mensen van buiten Lokeren.

Het vele groen in onze stad en bovenal onze Durme vormen een belangrijke toeristische troef.

VOORSTELLEN TOERISME

 » Het bestuur bouwt het Prinses Joséphine Charlottepark verder uit tot een toeristisch centrum 
voor water- en fietsrecreatie. De jachthaven krijgt een onthaalruimte voor schippers, sanitaire 
voorzieningen en een plaats voor fietsverhuur.

 » De Durme- en Moervaartdijken worden verder ontsloten via een fiets- en wandelpad op één 
van de oevers tussen het stadscentrum, de Daknambrug en het Keysershof (Sinaaibrug). 

 » Ter gelegenheid van de ontsluiting van de Durmedijken tussen de Daknambrug en het Keysershof 
(Sinaaibrug) wordt het Pieter Heydensveer/Moervaartveer heropend.

 » Ter hoogte van de Daknambrug evenals de Spletterenbrug komt er een vaste comfortabele 
aanlegsteiger. De Durme krijgt een slipway.

 » Al de festivals, feesten, wijkkermissen in onze stad zorgen voor een grote dynamiek en uitstraling 
en verdienen onze blijvende ondersteuning.

 » We hebben vele mooie wandelroutes en educatieve trajecten die we toegankelijker willen maken 
en beter willen aangeven voor toeristen. Wij willen ook een betere bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer naar deze wandelroutes en fietsroutes.

 » Het fietstoerisme in onze stad wordt uitgebouwd met een fietsverhuursysteem.

 » Met de inzet van citymarketing in Lokeren willen we toeristen enthousiast maken om Lokeren te 
bezoeken.

 » Het ‘Toerisme in eigen stad’ is nog niet ten volle geëxploreerd. Om Lokeraars ertoe aan te zetten 
hun eigen stad nog meer te ontdekken, brengen we boeiende plekken onder de aandacht in de 
Infokrant en op de website van de stad.



Het vele groen in onze stad 
is een belangrijke toeristische troef,
zowel voor de Lokeraar als voor bezoekers 
van buiten de stad.
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SPORT

Een gezonde stad is voor CD&V een stad die uitnodigt tot bewegen en waarin het tof is om te 
sporten. We willen dan ook ruimte bieden voor recreatie en sport met respect voor de omgeving.

Sport brengt de Lokeraars bij elkaar en zorgt voor plezier. Mensen met verschillende 
achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld.

We koesteren en ondersteunen graag de vele fantastische vrijwilligers die er mee voor zorgen 
dat onze stad rijk is aan een sportverenigingsleven en tal van sportieve initiatieven.

VOORSTELLEN SPORT

 » Lokeren krijgt op haar huidige locatie een nieuw sportzwembad met ruimte voor recreatie. 
Ook om die reden zorgen we er voor dat elk kind een zwemdiploma kan halen. Alle Lokerse 
kinderen moeten worden aangemoedigd om te leren zwemmen. Het schoolzwemmen blijft een 
goed middel om dit te realiseren.

 » Alle leerlingen in het basisonderwijs krijgen de komende jaren een kennismakingsprogramma bij 
de verschillende sportverenigingen (‘KiesJeSport’) aangeboden. Op die wijze wordt de deelname 
aan sportverenigingen in onze stad extra gestimuleerd.

 » Het aanbod van sportkampen tijdens de schoolvakanties wordt nog uitgebreid. 

 » Onze groeiende stad heeft nood aan bijkomende recreatiezones, o.a. : het masterplan site 
Daknamstadion wordt gerealiseerd ; in het nieuw aan te leggen  Spoelepark wordt er ruimte 
vrijgemaakt voor sportvelden.

 » In oktober 2018 maakt Lokeren zijn debuut op het internationale cyclocrosstoneel. Nagenoeg de 
hele top van het internationale veldrijden zakt af naar het Park ter Beuken voor de Rapencross 
Lokeren. Dit topsportevenement wordt jaarlijks hernomen.

 » Bedrijven worden gestimuleerd om hun personeel aan het bewegen te brengen en om 
bedrijfssporten te introduceren. 

 » Ook ouderen willen we stimuleren om meer te bewegen. Ouderenorganisaties die 
sportinitiatieven organiseren voor hun leden kunnen rekenen op steun vanuit de Sportdienst. 

 » De vrijetijdspas is een instrument om ook wat sport betreft financiële drempels weg te werken.

 » We investeren verder in G-sportwerking en maken het sportaanbod en de sportinfrastructuur 
maximaal toegankelijk voor personen met een handicap.

 » Er wordt verder ingezet op infrastructuur op maat van de buurten en de deelgemeenten. 
We maken daartoe een ‘buurtsportinfrastructuurplan’ op. De aanwezigheid van sport- 
infrastructuur in de buurt verlaagt de drempel om aan het sporten te gaan en verruimt de  
kennismakingsmogelijkheden.

 » We investeren verder in kunstgrasvelden om sportterreinen het hele jaar door bruikbaar te 
maken.

 » Eigenaars van sportinfrastructuur, zoals scholen of bedrijven, worden voort aangemoedigd om 
die - uiteraard met vergoeding van de onkosten - open te stellen voor gebruik door derden.

 » Er wordt bijkomend geïnvesteerd in sportinfrastructuur in de openlucht. Zo richten we in 
de parken en groenpolen looplussen en fitometers in. Zo verkrijgt Eksaarde onder andere een 
Finse looppiste. We maken natuurlijk ook werk van bijkomende kleinschalige infrastructuur als 
basketbaldoelen, voetbalpleintjes, skateramps en petanquevelden, waar mogelijk.

 » De buitensportclubs krijgen extra financiële ondersteuning om te kunnen voorzien in een 
betere altijd natuurlijkvriendelijke verlichting. Dit zou moeten toelaten om de trainingsuren nog 
wat beter te spreiden.

 » Natuurlijk wordt het Sportinfrastructuurfonds onverkort verdergezet. Zo een sportclub zelf wil 
investeren moet het mogelijk zijn dat de stad op haar beurt ook reglementair binnen kortere 
opeenvolgende termijnen een financiële inspanning kan leveren.

 » De sportieve fiets- en moutainbikeroutes in onze stad worden nog uitgebreid.

 » Het platteland van onze stad leent zich ideaal tot de realisatie van een ruiterpad.
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KINDEREN EN JONGEREN

CD&V wil werken aan een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Kinderen en 
jongeren kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, 
is wat wij willen en wat wij doen. 

De zinvolle ideeën door jongeren zelf aangebracht worden zoveel mogelijk ondersteund. 
De jongeren worden actief betrokken bij de activiteiten en de planvorming. Kind- en 
jeugdvriendelijkheid is een altijddurende zorg.

VOORSTELLEN KINDEREN EN JONGEREN

 » De stad heeft als lokale overheid voor kinderen een zorgplicht. Ouders mogen nooit voor een 
dichte stadsdeur staan als ze hulp zoeken voor hun kinderen en gezin. We besteden extra aandacht 
aan kwetsbare kinderen en jongeren (armoede, migratieachtergrond, beperking, enz.) en werken 
drempels maximaal weg. De dienst Samenleving is toegankelijk voor iedereen.

 » De gemeenteraad neemt de jongeren serieus. Kinderen en jongeren worden al minstens 
betrokken bij de opmaak, de uitvoering en de opvolging van het jeugdbeleid. 

 » De stad verwerft het label Kindvriendelijke stad. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed 
lokaal beleid.

 » 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 
laagdrempeliger om problemen aan te kaarten of informatie over jongerenzaken in te winnen. 
CD&V gaat voor een Huis van de Jeugd.

 » We maken werk van een online én fysiek evenementen/verenigingenloket waar ook kinderen 
en jongeren terechtkunnen voor alle informatie en ondersteuning voor het organiseren van een 
actie of evenement.

 » Verspreid over de stad worden in de parken en op de pleinen verder speel-, sport- en 
ontmoetingsplekken ingericht voor kinderen en jongeren.

 » Speelstraten kunnen worden ingericht mits voldoende gedragen door de buurt.

 » De stad creëert meer openbare studieplekken.

 » In een nieuw op te richten polyvalente ruimte te Eksaarde (supra) is plaats voor atelier en repetitie.

 » De schoolgebouwen en -infrastructuur kunnen ook na schooltijd en in het weekend 
maximaal benut worden door lokale jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen  
(cfr. Brede school). We bieden daartoe extra steun en omkadering aan de scholen en bieden een 
sluitend kader inzake verzekering en aansprakelijkheid.

 » De stad zorgt voor een ruimer jeugdsubsidiereglement en biedt ondersteuning bij het zoeken 
naar andere toepasselijke subsidiëringen en het afhandelen van de formaliteiten.

 » De stedelijke uitleendienst stelt gratis pakketten veiligheidsmateriaal (o.a. brandblussers,  
keuring, etc.) ter beschikking voor grote en kleine tenten.

 » De strijd tegen kinderarmoede en jeugdwerkloosheid word nooit opgegeven.

DIENSTVERLENING, INSPRAAK, COMMUNICATIE,    
GELIJKE KANSEN EN DE REGIO 

De afgelopen jaren heeft CD&V gebouwd aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van de stad. 
Een goed werkende stedelijke organisatie is ontzettend belangrijk. Het streven naar de beste 
dienstverlening staat bovenaan onze agenda.

De CD&V wil dat het bestuur ook dicht bij de Lokeraars staat en goed communiceert over haar 
beleid.  Ook de komende jaren zet CD&V in op het stimuleren van meedenken, meepraten en 
meedoen van alle Lokeraars. Er wordt daartoe onder meer gestart met wijkportefeuilles.

Lokeren heeft zich ontwikkeld als een zich vernieuwende én durvende stad. Hier doen we mee 
verder. 

VOORSTELLEN DIENSTVERLENING, INSPRAAK, COMMUNICATIE, GELIJKE 
KANSEN EN DE REGIO

 » De stad kan verenigingen ook niet-financieel ondersteunen. De CD&V wil daarom dat de stad een 
‘verenigingsdossier’ aanmaakt. Dit is een online dossier waarin informatie tussen verschillende 
verenigingen en de stad gedeeld kan worden en waar vergunningen en subsidies kunnen worden 
aangevraagd. Er komt een ‘verenigingenloket'.

 » De CD&V wil graag dat de stad expliciet haar waardering uitspreekt voor vrijwilligers. Dat kan dat 
door het organiseren van een jaarlijks Vrijwilligersdiner of een Vrijwilligersontbijt. Op deze 
manier kunnen vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet.

 » De stad moet optimaal inzetten op digitaal contact met de burger: meer diensten aan burgers 
kunnen aangeboden worden op internet. Voorbeelden: Het melden van klachten, het aanvragen 
van vergunningen, het aanvragen van bijv. paspoorten moet digitaal kunnen. Wie dat nodig heeft 
behoudt een papieren mogelijkheid om de zaken te regelen. Daarom blijven baliefuncties 
bestaan.

 » Er komen ook digitale informatieborden in de deelgemeenten en aan de invalswegen.

 » Op termijn willen we een sterk Lokers e-portaal (en applicatie) uitbouwen voor het geheel van 
de stedelijke dienstverlening, gaande van bijvoorbeeld reservatie en facturatie van sportvelden en 
zalen tot het vergunningensysteem voor evenementen.

 » 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.

 » Bij het begin van de legislatuur maken we, in samenspraak met de bewoners, voor elk van de 
Lokerse deelgemeenten en wijken een beleidsplan op waarin de ambities op de relevante 
beleidsthema’s zijn opgenomen. Aan deze beleidsplannen per wijk worden ook financiële middelen 
gekoppeld. 
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 » 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. Finaal is het de gemeenteraad die de besteding van 
de middelen uit de wijkportefeuille goedkeurt. Voor de ondersteuning van kleinschaligere 
wijkinitiatieven wordt een stedelijk reglement opgesteld. 

 » Wij willen in de komende legislatuur met elk van de Lokerse adviesraden de oefening maken 
en in samenspraak een nieuwe, toekomstgerichte invulling ontwikkelen. We betrekken ook  
het middenveld actief bij de opmaak en de uitwerking van het beleid in alle relevante 
beleidsdomeinen.

 » Vanzelfsprekend  moet de bevolking voldoende geïnformeerd worden. Informatie is immers 
noodzakelijk voor participatie en co-creatie. Maar er moet ook voorzien worden in grondige 
consultatie van de Lokeraars.

 » 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. 

 » Het is voor CD&V onacceptabel dat iemands afkomst, geaardheid of geslacht bepalend is voor 
iemands kansen. De stad voert een actief beleid om de diversiteit binnen haar diensten te 
vergroten.

 » We stimuleren anderstaligen om Nederlands te leren. Kennis van de taal is immers een essentiële 
sleutel tot deelneming aan de Lokerse samenleving.

 » Er wordt alles aan gedaan om met alle Lokeraars te bouwen aan een stedelijke samenleving waarin 
iedereen zichzelf mag zijn en gelijkwaardige kansen krijgt om zich te ontplooien. We geloven 
dat dat mogelijk is. We voeren een krachtdadig beleid tegen discriminatie en racisme.

 » Samenwerken is nodig in de provincie en de regio, zeker wat ondernemen, wonen en bereikbaarheid 
betreft.

PROVINCIE

CD&V kiest ondubbelzinnig voor een sterke provincie die maatwerk levert, die verbindt en 
die regisseert. We gaan voor een provincie, waar een democratisch verkozen bestuur, een 
passend antwoord biedt op de regionale noden, die partners en expertise samenbrengt en die 
initiatieven initieert en ondersteunt, versterkt en versnelt.

De wijzigingen in de provinciale bevoegdheden en structuur bieden ons de kans om de provincie 
als volwaardig bestuursniveau heruit te vinden en aan te passen aan de hedendaagse samenleving 
en uitdagingen.

We kiezen dan ook resoluut voor # Uw Toekomst, ook op provinciaal niveau.

VOORSTELLEN PROVINCIE

 » Een voortdurende inzet op het behoud van werkgelegenheid, de creatie van nieuwe jobs.

 » CD&V ondersteunt alle gezinnen en laat niemand in de steek!

 » We streven naar veilige wegen en fietspaden, met toegankelijke natuur op wandel- of fietsafstand 
en met voldoende kansen om in alle rust aan cultuur en vrijetijd te doen. CD&V wil dan ook voor 
ieder van ons een veilige en leefbare buurt en leefomgeving.

 » Er werd reeds gewerkt aan een goed uitgebouwd provinciaal fietspadennetwerk en volop 
geïnvesteerd in de aanleg van lange afstandsfietspaden. 

 » De oude spoorwegbedding tussen Lokeren en Moerbeke is thans opgenomen in het netwerk 
voor lange afstandsfietspaden. Het fiets- en wandelpad wordt doorgetrokken tussen Eksaarde 
en Moerbeke. 

VU: F. Liebaut, P. Heydensveer 9, 9160 Lokeren
Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadverkiezingen 14 oktober 2018
Fotografie G. Van uytvanck



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

OOST- 
VLAANDEREN

» 

Leer de kandidaten 
van CD&V Lokeren kennen op

http://lokeren.cdenv.be

fb.me/cdenv.lokeren
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http://fb.me/cdenv.lokeren
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