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Voorwoord. 

 

Op 14 oktober 2012 kiezen wij Lokeraars een nieuw bestuur voor onze stad. De uitslag zal 
bepalen hoe onze stad de komende jaren kleur zal krijgen.  

Het beleid van de stad Lokeren moet voortdurend bewaakt, bijgestuurd en gestuwd worden, 
opdat het ten goede zou komen aan alle Lokeraars. 

Dit is de opdracht die de kiezer om de zes jaar aan elk gemeenteraadslid geeft: waken over de 
goede besteding van de belastinggelden en initiatieven nemen om de leefomstandigheden in 
Lokeren te verbeteren. 

Voor de komende jaren engageert de CD&V zich opnieuw tot het gedegen meewerken aan de 
opbouw van een dienstbare stad. Dit veronderstelt o.a. het voortzetten van de ondersteuning 
van het cultuurleven in al zijn aspecten, van de hulp aan het wijdvertakte verenigingsleven, de 
ondersteuning en organisatie van gezinsondersteunende diensten. Blijvend dient er geijverd 
voor een dynamische en goed georganiseerde stedelijke dienstverlening in al zijn facetten, van 
kinderopvang tot openbare veiligheid, van recht op betaalbaar wonen tot goed onderhouden 
fiets- en voetpaden. 

Ook in de volgende bestuursperiode moet het stadsbestuur vele uitdagingen aanpakken. 

Voor de volgende legislatuur heeft CD&V Lokeren plannen om, opnieuw zonder 
belastingverhoging, de stad verder te laten uitgroeien tot een stad met allure en een gezellige 
en actieve samenleving. Een stad die nooit stilstaat, maar zich steeds verder ontwikkelt. 

Bij de CD&V is Lokeren in goede handen. Wij willen creatieve sterke bedrijven en een 
groeiende werkgelegenheid, gecombineerd met een bloeiend en gevarieerd cultureel leven. De 
CD&V wil een goede school voor alle kinderen, met voldoende kinderopvang in iedere buurt. 

De uitdaging is de kwaliteit van onze stad, die door haar aantrekkingskracht sterk groeit, te 
behouden en waar mogelijk te verbeteren. Een sfeervol centrum, prettige deelgemeenten en 
wijken, en veel groen in en om de stad. Met voor a lle Lokeraars een betaalbare en passende 
woning. Een stad met goed openbaar vervoer, maar ook een stad die goed bereikbaar is met 
de auto en de fiets. Een stad waar veel te doen is, maar ook een stad waar je rustig kunt wonen 
en waar senioren de straat op durven. Een stad die oog heeft voor het welzijn van degenen die 
het wat moeilijker hebben. 

Ons hoofddoel is dat elke Lokeraar zich veilig en gelukkig mag weten in onze prachtige stad. 

Dit verkiezingsprogramma van de CD&V geeft aan wat in de komende jaren nodig is voor de 
verdere ontwikkeling van Lokeren. 

Op de CD&V kunt u dus rekenen. Wij hopen op uw steun, zodat we de kans krijgen om ons 
ambitieuze programma waar te maken. 

 



't Verschil gemaakt. 

 

Te voegen foto's van o.m. :  

- nieuwe markt, sport- en fuif, nieuwe muziekacademie, veilige schoolomgevingen, school 
staakte, H. Hartlaan, Nijsstraat, Drongenstraat, Eksaardebaan, Sijpstraat, Doorslaarstraat, 
Eksaardedorp, Luikstraat,ziekenhuis-RVT, Bergez, Hoedhaar, uitbreiding sporthal eksaarde, 
nieuwjaarsreceptie, nieuwe fiets- en wandelbrug. 

 

Een financieel gezond Lokeren 

 
- Er wordt naar gestreefd de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (de 
afgelopen zes jaar van 8 procent naar 7,5 procent) verder te verlagen naar 7 % en de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing (nu 1250 opcentiemen) worden niet verhoogd. 
 
- De noodzakelijke inspanningen worden geleverd om de (reeds beperkte) schuld van de stad 
nog verder te laten dalen. 
 
- Het buitengewoon reservefonds (Zilverfonds) voor pensioenreservering stad/OCMW/politie 
wordt verder uitgebouwd. 
 
- De verhaalbelasting wordt afgeschaft. 

- De dienstverlening aan de bevolking wordt minstens op het huidige niveau gehandhaafd en 
waar mogelijk verbeterd. Bij noodzakelijke beleidskeuzes op dat vlak zal er bijzondere 
aandacht zijn voor de mensen die sociaal kwetsbaar zijn. 
 

Een levendige stad. Lokeren bruist en leeft. 

Evenementen 

- Op de Nieuwjaarsreceptie en andere gebeurtenissen in de stad komt meer nadruk te liggen 
op amateur-muziekuitoefening en amateurtheater uit de eigen stad. 

- De stad zet in op jaarlijks minimaal één topsportevenement. 

- Er komt in de zomer op het evenementenplein een grote prijs van de stad Lokeren voor 
harmonieën en fanfares, met elk weekend een optreden. 

- Lokeren verdient op haar grondgebied aantrekkelijke evenementen het hele jaar door.  

Sport 
 
- Het sportfondsreglement wordt behouden, en alle vragen van de sportclubs tot bijkomende 
en extra ondersteuning voor infrastructuur worden naar dat sportfonds gekanaliseerd. 



 
- Het te renoveren stedelijk zwembad wordt verder geëxploiteerd als “sportbad". 
 
- Sport hoeft niet altijd op topniveau beoefend te worden. Daarom proberen we  in elke buurt 
een klein terreintje te voorzien, waar iedereen zich kan uitleven. Er wordt daarbij rekening 
gehouden met de wensen van de buurt. Er is dus systematisch aandacht voor sport- en 
speelaccommodatie in de wijken, in het bijzonder in de nieuwe verkavelingen. 
 
- In overleg met de ruiterverenigingen van Lokeren wordt een ruiterparcours uitgewerkt. 

- Naast topsport is breedtesport minstens zo belangrijk. De stad kijkt in nauw overleg met 
amateurclubs naar zwakke plekken in de voorzieningen om die zo snel mogelijk aan te 
pakken. 
 
- Jongeren én senioren aan het bewegen krijgen (en houden) zien we als een grote uitdaging. 
Jong geleerd is oud gedaan.  

- We hebben ook ruime aandacht voor de creatie van een ruim en degelijk sportaanbod voor 
personen met een motorische handicap. 

- Er wordt steunt verleend aan de opmaak van ‘bedrijfssportplannen’ (collega’s sporten 
tijdens pauze of voor/na het werk). 

Cultuur 

- Met cultuur kun je niet vroeg genoeg beginnen. CD&V pleit daarom voor een jaarlijks 
kindercultuurfestival in samenwerking met de academie, het museum, bibliotheek, cultureel 
centrum, scholen en het gehele verenigingsleven. 
 

- De stadskermissen en de wijk- en buurtfeesten hebben hun eigen charme en zijn van groot 
sociaal belang. Ze versterken immers de sociale samenhang en bevestigen de eigenheid van 
deelgemeenten, wijken en buurten. Plaatselijke initiatiefnemers en organisatoren verdienen 
ondersteuning. Een wijkgericht cultureel beleid moet een grotere betrokkenheid van lokale 
sociaal-culturele verenigingen en buurtorganisaties vergroten. 

- Op in het oog springende locaties in de stad, zoals rotondes, komen wisselplekken, waar 
jaarlijks een ander kunstwerk van een Lokerse kunstenaar te zien is. 

- Wij pleiten voor de instelling van een Lokerse museumnacht. 
 
- Verder investeren in de collectie van de bibliotheek, zeker ook de digitale collectie. 
 
- De internettoegangen voor het publiek in de bibliotheek uit te breiden, ook in de uitleenpost 
Eksaarde. 
 

- We ondersteunen duidelijk culturele projecten die de cohesie tussen de generaties 
versterken, waaronder de vele feesten en wijkkermissen die Lokeren rijk is. 



- We investeren in niet-formele kunsteducatieve initiatieven zoals circus- en theaterateliers, 
workshops, niet formele interculturele muziekinitiatieven en vele andere. 

- We stimuleren nieuwe creatieve initiatieven voor bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld 
jongeren, mensen met een andere culturele achtergrond, senioren en jonge gezinnen met 
kinderen 

Toerisme 

- De verdere uitbreiding van het watertoerisme: een Lokers centrum voor fiets- en 
watertoerisme in samenwerking met de provincie. 
 
- De realisatie van een totaalplan voor de site van de Heirbrugmolen. 
 
- De verdere uitbreiding van picknickplaatsen en speelterreintjes op toeristische plaatsen en 
langs toeristische paden. 
 
-  De ontsluiting van en naar het centrum via de Durmedijken richting Heirbrug tot in Daknam 
en Eksaarde wordt verder gerealiseerd.. 
 
- Lokeren nog meer te promoten als “groene” stad, met extra aandacht voor verschillende 
parken, een verdere uitbouw van het Bospark en het toekomstige Zuidpark (Hoedhaar) als 
familiepark. 
 
- Het uitwerken van toeristische promotieacties in samenwerking met de lokale middenstand. 
 
- Initiatieven te ontwikkelen om de Lokerse streekproducten en streekproducenten in de kijker 
te zetten. 
 

Een goede buurt is beter dan een verre vriend 

 
- Als belangrijk  integratiemiddel wordt gefocust op een afdoende kennis van de Nederlandse 
taal. Het aanbod aan taallessen stimuleren en te verplichten waar mogelijk. 
 
- Wijkraden en bewonersverenigingen zijn ogen en oren van de wijk, voor de wijk. 'De wijk is 
aan zet'. 
 
- We starten een experiment met wijkbudgetten waarover de inwoners zelf kunnen 
beschikken. Iedere inwoner van een wijk kan, individueel of in groepsverband, voorstellen 
doen voor projecten die met dit budget gerealiseerd kunnen worden. De bewoners van de wijk 
beslissen uiteindelijk gezamenlijk voor welk project ze gaan. 
 
- Straatfeesten en buurtbijeenkomsten worden financieel ondersteund, zodat bewoners elkaar 
beter leren kennen, gezamenlijk aan de buurt werken en mede zeggenschap krijgen over wat 
er in hun buurt aangepakt moet worden. 
 



- Buurtgroepen, bewonersondersteunende organisaties en middenveldorganisaties worden als 
natuurlijke partners betrokken in het participatieproces om beleidsontwikkeling en -uitvoering 
in overleg af te toetsen en worden hiervoor ook ondersteund in een respectvolle dialoog. 

 
Een veilig en leefbaar Lokeren, waar criminaliteit en overlast bestreden worden 
 
Politie 
 
- Wij willen een politie die zichtbaar en aanspreekbaar is op straat, die proactief optreedt, die 
alert reageert, die de meest dringende problemen het eerst aanpakt.  
 
- Er worden meer voetpatrouilles en fietspatrouilles georganiseerd, ook in de parken. Een 
communicatie op ooghoogte. 
 
- Vandalen gaan betalen. 

- Cameratoezicht in de stad breiden we uit waar dat nodig is om de pakkans van daders te 
vergroten.  
 
- Cameratoezicht met nummerplaatherkenning komt ook op de in- en uitvalswegen van 
Lokeren én haar deelgemeenten. 
 
- 'Vliegende brigades' worden ingesteld die dwars door afdelingen en procedures heen de 
kleine problemen en ergernissen van inwoners ter plekke kunnen oplossen. 
 
- Bewoners van buurten en wijken bepalen samen met de wijkagent de prioriteiten op het 
gebied van veiligheid.  

- Betere verlichting op afgelegen en donkere plekken zoals verlaten fietspaden. 

- Een stevige aanpak van de harde kern veelplegers (direct straf bij de daad: ‘lik op stuk 
beleid'). 
 
- Georganiseerde criminaliteit verbonden met migratie wordt actief aangepakt (bijvoorbeeld : 
huisjesmelkerij, domiciliefraude, arbeidsgerelateerde misbruiken, …). 
 

Brandweer 
 
- Er wordt vanzelfsprekend verder geïnvesteerd in de brandveiligheid en de 
rampenbestrijding. 
 
- De uitrusting en infrastructuur van de brandweer worden verder op punt gesteld, o.m. het 
verouderde wagenpark verdient de noodzakelijke aandacht. 
 
- De brandweer wordt geherlokaliseerd zodat zij als vrijwilligerskorps 'de snelste adequate 
hulp' kunnen verlenen voor het gehele Lokerse grondgebied. 

Preventie 



 
- Hardnekkige overlast door hangjongeren wordt stevig aangepakt. De politie richt een 
speciaal team op om wijk voor wijk de ‘rotte appels’ eruit te plukken. Doel is om criminele 
jongeren uit hun omgeving te halen en ze weer op het rechte pad te brengen. De meelopers 
helpen we aan het werk of krijgen een opleiding naar werk, zodat ze niet tot laat in de nacht 
op straat hangen. Ouders worden actief ondersteund bij de opvoeding van hun ontspoorde 
kinderen. 
 
- Ondernemersorganisaties worden ondersteund bij het ontwikkelen van eigen initiatieven om 
de veiligheid in winkelstraten of bedrijventerreinen te vergroten. Goede initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld buurtinformatienetwerken (BIN's), worden beloond en financieel ondersteund. 
 
- De buurt-en wijkwerking in de Oudstrijderslaan/Zand, Vlasdam en Hoedhaar wordt verder 
gezet en nog nadrukkelijker onderbouwd. 
 
- We maken het gratis advies inzake inbraakpreventie van de politie nog beter bekend. Veilig 
loont. 

- De gemeenschapswachten ondersteunen mee de wijkgerichte aanpak. 

- het normstellend en responsabiliserend aanpakken van minderjarigen, die blijk geven van 
antisociaal gedrag (in samenspraak met hun ouders), met als doel overlast te verminderen en 
te voorkomen dat deze jongeren bij justitie terechtkomen (cfr. Nero-project). 
 
- continueren van volgende projecten: 
stadswachtproject 
inbraakpreventieproject 
antifietsdiefstalproject 
anti-autodiefstalproject 
antigauwdiefstalproject 
case-management m.b.t. problematische opvoedingssituaties. 
 
 
Veilig en vlot verkeer, goede waterhuishouding, goed onderhouden wegen 
 

Waterhuishouding 

- Verder nieuwe rioleringen, gepaard met een totaalrenovatie van wegdek en straatuitrusting 
aan te leggen volgens de noodzaak (o.m. Daknamdorp, Daknamse bossen, Rechtstraat, 
Hoekstraat, Zamanstraat, etc.). 
 
- De open grachten in de buitengebieden maximaal te onderhouden en te behouden. 
 
- Naar aanleiding van de verdere stadsvernieuwing en herinrichting van de pleinen voorzien in 
openbare toiletten. 

- De rio-act onverkort uit te voeren. 

 
Verkeer 



- De realisatie van verschillende digitale informatieborden annex parkeergeleidingssysteem 
rond de stadskern. 

- Het uitbreiden van de gratis opvangparkings rond de stadskern. In het bijzonder wordt 
daarbij ook aandacht besteed aan de omgeving van het station en de stadskliniek. 
 
- Het aantal veilige fietsenstallingen rondom het station wordt vergroot. Er komt een 
fietsparking met onder meer ook fietslockers. 

 
- Bewonersparkeren wordt ondersteund waar het nodig is over de hele stad. 
 
- Elke grote parking is ook voorzien van een parkeerruimte voor fietsers. 
 

- Het tot stand brengen van een meerjarenplan om het wegdek en trottoirs in de stad op een 
hoog peil te houden: geen gaten en vernielingen. Er wordt blijvend gestreefd naar 
comfortabele en obstakelvrije voetpaden met voldoende ruimte voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens 

- De verkeersveiligheid op schoolfietsroutes krijgt de hoogste prioriteit. Verkeersonveilige 
situaties rond scholen worden direct aangepakt samen met scholen, ouders en leerlingen. 
 

- Bij elk verkeersongeval wordt nagegaan of verkeerstechnische of infrastructurele ingrepen 
een herhaling van het ongeval kunnen voorkomen 

- De gevaarlijke oversteekplaatsen worden geïnventariseerd en via een uitvoeringsplan 
weggewerkt. 

- Een snelle realisatie van een afdoende verkeersoplossing voor de ontsluiting van het verkeer 
van en naar de industrtrieparken E-17 met daaraan gekoppeld een opvangparking voor 
vrachtwagens binnen de industriezones.  

- De verkeerssituatie op de Zelebaan en Gentse Steenweg veiliger maken door structurele 
ingrepen. 

- Een betere en vlottere verkeersontsluiting van het kruispunt Oude Bruglaan/ Martelarenlaan. 

 
- Pertinente aandacht te besteden aan het actueel tekort aan langparkeerplaatsen aan de 
zuidzijde van het centrum door de realisatie van publieke opvangparkings op de site Hoedhaar 
(kant Veldstraat) en de site Windekind (kant H. Hartlaan-Kazernestraat). 
 
- Overleg plegen met De Lijn om hun trajecten uit te breiden met haltes aan o.a. het 
ziekenhuis, de rusthuizen, de verschillende scholen en binnen de verschillende 
industrieparken. Het inschakelen van een pendelbus is daarbij een alternatief. 

- Bij elke werf en signalisatie rond werken gebeurt er een fiets en voetgangerstoets. 



- Met 'belgerinkel naar de winkel' om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om de 
boodschappen met de fiets te doen. 

- Verdere ontsluiting van de Durmedijken om zo een veilige fiets- en wandelverbinding te 
laten ontstaan tussen de stadskern en de deelgemeenten  Daknam en Eksaarde en de 
aangrenzende gemeenten. 

- Op de openbare vervoerstrajecten worden er tijdens de ochtend- en avondspits geen huis of 
bedrijfsophalingen uitgevoerd. 

- De snelheid te remmen waar opportuun via gemengd verkeer (in de bebouwde kom), 
versmallingen, wegprofiel, verkeersremmende maatregelen, poorteffecten te creëren. 
 
Jong en oud. Gezinnen. 

 

Onderwijs 

- We streven ernaar dat het lokale onderwijsbeleid gericht moet zijn op alle kinderen, 
jongeren en volwassenen in de stad. Daarom willen we het “lokaal flankerend 
onderwijsbeleid” verder versterken. Het moet in de omkadering meer armslag krijgen zodat 
de netoverschrijdende samenwerking, met het oog op de gezamenlijke aanpak van 
onderwijsproblemen verder gestimuleerd kan worden. De stad werkt als regisseur samen met 
de inrichtende machten van de andere netten om te kijken wie waar inspanningen kan doen. 

- Gelet de bevolkingstoename in Lokeren Zuid op korte termijn een nieuwe school te bouwen 
op de wijk Spoele, volgens het bouw- en subsidieplan dat al loopt bij de Vlaamse overheid. 
 
- De kosteloosheid van het basisonderwijs te garanderen, voor alle onderwijsgebonden kosten: 
d.w.z. kosten die verbonden zijn aan het realiseren van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen. 
 
- De oprichting van een onderwijsdienst en de installatie van een onderwijsraad waar de 
verschillende netten met elkaar overleggen, hun problemen bespreken en een brug slaan naar 
het beleid. 
 
- De basisscholen zijn de spiegel van de buurt of wijk. We blijven initiatieven zoals “School 
in zicht” verder ondersteunen, zodat we een betere sociale mix realiseren in de verschillende 
buurtscholen. Daarnaast moet bijzondere aandacht blijven gaan naar het op school krijgen en 
houden van kansarme kinderen en jongeren. 

- Zuurstof aan alle buurtscholen : Scholen spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk 
leven. Het is van cruciaal belang dat kinderen opgroeien in hun eigen buurt en daar ook 
school lopen. 
 
- Via het inschrijvingsbeleid wordt op een transparante wijze een plaats voor elk kind 
gevonden. 



- We investeren in verschillende projecten zoals opvoedingsondersteuning, leerbegeleiding 
thuis, ouderparticipatie, (school)trajectbegeleiders, enz 

- De verdere uitbouw van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord  :  Na de realisatie 
van de nieuwbouw dient onder meer ook verder werk gemaakt te worden van de integratie 
van de tekenschool in het grote geheel van de Academie. 
 
- Het brugfigurenproject wordt behouden in het basisonderwijs. Brugfiguren worden ook 
deels ingezet als consultants/experts naar andere scholen toe rond ouderparticipatie. 

- Verdere promotie van Lokeren als scholenstad :  Vooral voor het secundair onderwijs moet 
de stad samen met het Vrij onderwijs en het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
campagne voeren om de eigen Lokerse scholen te promoten. 
 
- Er dient onderzocht te worden hoe er meer ondersteuning kan worden gegeven aan alle 
scholen. Dit gebeurt best in overleg met alle betrokkenen. Haalbare en realistische voorstellen 
moeten verder worden uitgewerkt. 
 
- Voor wie dat nodig heeft voorschools onderwijs om taalachterstanden en andere 
ontwikkelingsachterstanden tegen te gaan. 

- Het volwassenonderwijs en ook tweede kans onderwijs wordt aangemoedigd en 
ondersteund. 

 
Kinderopvang 
 
- Het bereik van kinderopvang sowieso vergroten.  
 
- Maximale arbeidsparticipatie is alleen mogelijk als er geïnvesteerd wordt in voldoende, 
betaalbare, flexibele kinderopvang en buitenschoolse opvang. Overigens is opvang niet alleen 
van belang voor de werkende ouders, deze opvang biedt op zich ook een omgeving waarin 
een kind zich kan ontwikkelen in gezelschap van leeftijdsgenootjes. 
 
- Zowel mannen als vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen om werk en gezin 
gemakkelijker te combineren, door kinderopvang dicht bij het werk of de woonplaats, 
flexibele naschoolse opvang, sportkampen die rekening houden met de arbeidsuren, etc. 
 
- Bij grootschalige bouw- en verkavelingsprojecten wordt als last aan de vergunning de 
realisatie van kinderopvang verbonden en via deze vergunning afgedwongen. Een recent 
concreet voorbeeld hiervan is de nakende ontwikkeling op de site Hoedhaar (Veldstraat-
Koning Boudewijnlaan) waar aan de bouwpromoter werd opgelegd te voorzien in een 
kinderopvang voor 24 kinderen. 
 
- Onder meer het oud-gemeentehuis van Eksaarde wordt geherwaardeerd met o.m. een 
bestemming tot kinderopvang/buitenschoolse opvang. 

- Om een gezinsvriendelijke stad te creëren worden op plaatsen waar vele gezinnen komen, 
luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken in openbare gebouwen, alsook 
occasionele kinderopvang bij evenementen, voorzien. 



- De goede opvolging van de buitenschoolse opvang. Een meer transparant 
inschrijvingssysteem en zeer korte opvolging. Pro-actief naar oplossingen zoeken. 

Jeugd 

- De oprichting van een 'Jeugdinfrastructuurfonds' door het geven van een 
infrastructuursubsidie aan de jeugdbewegingen, naast de bestaande subsidiëring voor 
brandveiligheid.  

- Het subsidiesysteem voor verenigingen eenvoudiger maken. De jeugdverenigingen worden 
op maat gesubsidieerd. Een subsidiebeleid moet voldoende divers zijn, om ook kleinschalige 
initiatieven te ondersteunen. 

- Het verder inwinnen van het advies van de stedelijke jeugdraad bij die initiatieven die in het 
bijzonder de jeugd aanbelangen. 
 
- Geen reële jeugdwerkloosheid. We trekken geld uit voor een offensief van opleidingen, 
werkleerplekken, stageplaatsen en gesubsidieerd werk. Soms hoeft dat overigens geen geld 
te kosten: dikwijls moeten jongeren gewoon actiever met werkgevers in contact worden 
gebracht via een jobbeurs.  Met maatschappelijke instellingen wordt gekeken hoe jongeren 
zonder werk of opleiding, die niet ‘in beeld’ zijn, actief kunnen worden opgezocht en begeleid 
naar werk of opleiding. 

- Er moet een kinderen- en jongerenombudsman komen voor klachten over scholen, opvang 
en andere instanties waar zij mee te maken hebben. 

- Een vast ontmoetingsmoment  organiseren met de Lokerse jongeren om samen met de 
andere politieke partijen over problemen te praten, om naar ideeën te luisteren, om de vinger 
aan de pols te houden. Deze voorzetten kunnen dan meegenomen worden naar de jeugdraad 
waar het een vorm kan krijgen en eventueel een uitvoering kan kennen.  

- Het media-aanbod van de stad Lokeren naar jongeren moet aangepast worden 
Uintinlokeren.be moet behouden blijven, maar in verschillende vormen aangeboden worden: 
Een link op facebook, Tweets over last-minute aanpassingen, een app zodat de site mobiel 
bereikbaar is, een Wi-Fi netwerk. 

- Er komt een jeugdsportpas waarmee jongeren goedkoop kunnen sporten. 

- Gebruik mogelijk maken van stedelijke schoolinfrastructuur buiten de schooluren, door 
aparte toegangen te voorzien. 

- Jongeren die kiezen voor ongeorganiseerde en 'nieuwe' sporten, zoals skaten, skateboarden, 
straatvoetbal, straatbasketbal, breakdancing en BMX, krijgen de ruimte. Waar nodig worden 
hiervoor voorzieningen gerealiseerd. 

- Elke herinrichting van het openbaar domein gebeurt kindvriendelijk. Te beginnen met de 
woonstraten en met groene en open ruimten. De stad blijft daarbij investeren in speeltuintjes 
voor de kinderen, ontmoetingsplekken, trap- en basketbalveldjes en skatebaantjes voor 



jongeren. Alle betrokkenen kunnen altijd meedenken en meebeslissen bij de concrete 
invulling van hun eigen voorzieningen. Het onderhoudsniveau van de bestaande speeltuintjes 
en jongerenvoorzieningen blijft op peil. 

- Speelstraten zorgen er voor dat de kinderen de stad op een andere manier ervaren.  

- Het nieuw sport en fuifcomplex wordt het  ‘Huis van de jeugd’, als centrale plaats voor 
jongeren. De jeugddienst behandelt de verschillende functies die jongeren aanbelangen 
(evenementen, cultuur, sport, … ) Deze dienst wordt hét loket voor jeugd. 

Gezondheid en welzijn 

Algemeen welzijnsbeleid 

- Wonen, werk en scholing zijn de speerpunten in het lokaal sociaal beleidsplan dat de stad 
voert in hechte samenwerking tussen de diverse organisaties in het werkingsveld. 

- Er komt een armoedepact, dat wil zeggen een verzameling concrete afspraken tussen allerlei 
instanties om samen de armoede in Lokeren aan te pakken. 

- Er moeten cursussen budgetteren komen en trainingen in het omgaan met schulden. Hierbij 
worden scholen, zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties betrokken. 

- Er komt een non-profit loket als variant op het ondernemersloket, waar mensen terecht 
kunnen voor praktische hulp en advies bij het opzetten en financieren van een initiatief. 
 
- De aanstelling van een 'subsidioloog' om bestaande subsidies voor allerlei sociale projecten 
om kwetsbare groepen aan boord te brengen of te houden binnen te halen 
 
- De verenigingen vormen het hart Lokeren. Met hun vrijwilligers houden ze allerhande 
initiatieven leuk, toegankelijk en betaalbaar. Verenigingen die zeer actief iedereen betrekken, 
zoals jeugd, ouderen, gehandicapten en allochtonen, verdienen extra subsidie. 

- Buurthuizen en -werking moeten behouden blijven en worden waar nodig uitgebreid. 
Buurthuizen zijn op tijden open dat er het meeste behoefte aan is, dus ook later op de avond. 

- Mensen die schuldsanering of bijstand aanvragen gratis advies geven over energiebesparing. 
 
- Lokeraars hebben het soms moeilijk om in het Sociaal Huis te geraken. Ze zijn niet goed te 
been, of hebben het gewoonweg te druk. Een Mobiel Dienstencentrum, in de vorm van een 
busje, doorkruist de gehele stad. 

- Een gemeentelijk servicepunt voor energiebesparing tot stand brengen. 

- De realisatie van een sociaal restaurant lijkt niet enkel een materiële nood in te vullen doch 
zal ook de sociale cohesie bevorderen. 



- Er wordt gekozen voor fairtradeprodukten waar mogelijk. Het belang dat de stad aan noord-
zuid hecht wordt onder andere ook uitgedrukt door de financiële steun aan projecten in het 
zuiden op te trekken. 

 

Sociale tewerkstelling 

- Het toewijzen van opdrachten aan beschutte werkplaatsen. 

- het toewijzen van opdrachten via sociale tewerkstelling van bijvoorbeeld groenonderhoud 
tot poetsen. 

- Het OCMW screent zorgvuldig de cliënt, maakt opleiding mogelijk en leidt de cliënt via 
sociale en/of arbeidsactivering naar de reguliere arbeidsmarkt.  

- Via de lokale diensteneconomie kunnen er arbeidskansen gecreëerd worden voor mensen die 
niet aan de slag kunnen op de gewone arbeidsmarkt. 

- Het OCMW en stad ondersteunen partners in het aanbieden van opleidingen in 
knelpuntberoepen en in de uitbouw van acties rond tewerkstelling voor deze kansengroepen. 

Thuiszorg 

- De mantelzorgers ondersteunen, met speciale aandacht voor jeugdige mantelzorgers.  
 
- Samenwerking met (officiële) lokale gezondheidsorganisaties (huisartsen, apothekers, 
verpleegkundigen, kinesisten) met betrekking tot lokale gezondheidszorg (preventie, 
wachtdiensten) en verkeers- en parkeerproblematieken. 
 
- Een financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die mantelzorg verlenen. 
 
- Het verhogen van de mantelzorgpremie en het afschaffen van de leeftijdsgrens. 
 
- Het verlenen van steun aan alternatieve woonvormen zoals kangoeroewonen, groepswonen, 
aanleunwoningen bij woonzorgcentra,… 
 
- Er wordt samen met de private thuiszorgorganisaties bekeken hoe de thuiszorg de 
toenemende vergrijzing kan bijbenen. 

 
Senioren 

- Seniorenwoningen worden dicht bij wijkvoorzieningen gebouwd: winkels krijgen meer 
publiek en ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen. 
- Bij woonprojecten op stadsgronden wordt in het kader van intergenerationeel denken ook 
aandacht besteed aan seniorenhuisvesting. 

- Als aanvulling op de mantelzorg wordt voorzien in een dagopvangcentrum. 



- Een dienstencentrum is een ideale plaats om ouderen uit hun isolement te halen en te 
betrekken bij allerlei activiteiten. 

- Er komt een Lokers 'Programma voor Levenslang Wonen', waarbij senioren zo lang als 
mogelijk in de eigen buurt blijven wonen, als remedie tegen sociaal isolement. 

- Ouderen inschakelen in de vormgeving van onze stad: maximaal kansen geven tot 
participatie van senioren op meerdere vlakken. 

- Het inrichten van een sociaal restaurant. 

- Teneinde de administratieve toegankelijkheid te verhogen wordt voorzien in 
computercursussen voor senioren. 

 

Rusthuizen 

- Een masterplan voor de zorgsite AZL/OCMW wordt tot ontwikkeling gebracht. 
 
- Er wordt onmiddellijk en bijzonder sterk geïnvesteerd in aanleunwoningen (cfr. ARGO 
project te Eksaarde) en serviceflats. 
 
-  Een globaal zorginfrastructuurplan met alle Lokerse zorgpartners wordt opgesteld. 

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 

 
- Verder aan stads-, woon en buurtvernieuwingsprojecten te werken, waaronder : 
 
- Hoedhaar (terreinen tussen Veldstraat-Koning Boudewijnlaan, Vermeulenstraat en 
Haarsnijderslaan) ; 
- Markt-Poststraat (terreinen Hagewinde herbestemmen tot woon- en winkelgebied); 
- Poststraat-Brugstraat (met focus op driehoek Brugstraat/Zelestraat/Lepelstraat); 
- Heirbrug Zuid (o.a. terreinen Van den Broecke, Epouse Jacobs, gronden Ploegstraat). 
- Masterplan stationsomgeving ; 
- Ontwikkeling terreinen Villa Geurts, Neveda, Jeugdcentrum Tweebruggenstraat ; 
- Oude Vismijn ; 
- Terreinen Windekind in de Kazernestraat ; 
- Tweede fase heraanleg markt ; 
- herbestemming site slachthuis ; 
- In samenwerking met Interwaas, de oude Rijkswachtkazerne op de Kouter  
- Daknamdorp ; 
- Stationsomgeving Eksaarde ; 
- site sporthal te Eksaarde ; 
 
- We breiden het aantal betaalbare gezinswoningen in onze stad uit en maken ook nieuwe 
woonvormen mogelijk. 
 



- Er worden meer echte pleinen en fonteinen gerealiseerd waar je graag heen gaat om te 
genieten van rust, buitenlucht of de zon, bijvoorbeeld Kerkplein en St. Laurentiusplein. Er 
komt een pleinenplan voor het centrum, de deelgemeenten en wijken. 
 
- de realisatie van een wandelpromenade langsheen de Durme tussen de parking Grote Kaai 
en de markt ;  
 
- het éénloketsysteem inzake premies en tegemoetkomingen wordt behouden. 
 
- De kwaliteitsbewaking van woningen te handhaven, te evalueren en eventueel bij te sturen. 
 
- Een regiefunctie op te nemen in het lokale woonbeleid door geregeld en systematisch 
overleg te plegen met alle partners, en het opmaken van een woonplan. 
 
- Kernversterking en inbreiding blijft een verdere uitdaging. 
 
- Binnen de cv Tuinwijk hard werk maken van de noodzakelijke isolatie en renovatie van het 
ouder wordende woonpatrimonium. 
 
- Binnen de cv Tuinwijk het volbrengen van o.a. de projecten ARGO (o.m. aanleunwoningen) 
en Zand 13-15 naast het geven van een plaats aan de toepassing van het gronden- en 
pandendecreet. 
 
- Het levenslang en duurzaam bouwen wordt aangemoedigd door een lokale premie. 
 
- Het handhaven van de krotopruimingspremie. 
 
- Het te huur stellen of verhuren van woningen die niet voldoen aan de minimale 
kwaliteitsnormen is onaanvaardbaar. 
 
- De stad zal verder steun verlenen aan organisaties die zich inzetten ten bate van de meest 
kwetsbare huurders op de markt. 
 
- Het strikt toepassen van de stedenbouwkundige principes 'toegankelijkheid' (voor personen 
met een handicap) in publiek toegankelijke gebouwen en ruimten. 

- Het sensibiliseren van winkels en horeca om hun zaak toegankelijk te maken. 

- Een stimuleringsbeleid om wonen boven winkels aantrekkelijker te maken door een premie 
te geven. 

- Het bouwen van toegankelijke openbare toiletten en/of bestaande toiletten die toegankelijk 
zijn open stellen voor het publiek. 

- Aangepaste inrichting van straat, stoepen en oversteekplaatsen in heel de gemeente. 
Handhaving van de goede doorgang op stoepen en bij oversteekplaatsen. 

- Het waardevol erfgoed- en kunstpatrimonium van de stad wordt onderhouden. 
 



- Er komt een lichtplan voor de binnenstad waarbij oude bezienswaardige gebouwen mooi 
worden uitgelicht met energiezuinige verlichting. Het resultaat: een sfeervol en romantisch 
centrum. 
 
 
 
Een groene omgeving. Zorg voor het leefmilieu. 
 
 
- Het is noodzakelijk om de uitbouw van een tweede recyclage/containerpark concreet te 
maken, zo mogelijk in het noorden van de stad (Eksaarde). 
 
- De uitvoering van het zogeheten Zuidpark (2,5 hectare) tussen de Veldstraat, 
Haarsijderslaan en Koning Boudewijnlaan. 
 
- De uitbreiding van bebloemingen. 
 
- Er wordt actief gezocht naar bijkomende ruimte voor de aanleg van volkstuintjes (cfr. Werk 
van den Akker). 
 
- De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt onverdroten verder gezet met gerichte 
campagnes, georganiseerd opkuiswerk en bestraffing van overtredingen 
 
- De opmaak van een Lokers parkbeheerplan met het oog op de stapsgewijze renovatie en 
herwaardering van de vele Lokerse parken. 
 
- Het blijvend geven van voldoende aandacht voor buitenwijken bij straatvegen en maaien. 
 
- Er komen over het grondgebied van Lokeren gespreide oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen en fietsen. 

- Het waterhuishoudingsplan voor polders/wateringen verder op te volgen. De gescheiden 
rioleringen en waterzuivering verder uit te bouwen met een zo groot mogelijke solidariteit 
onder de bevolking. 
 
- De natuur dichterbij de bevolking te brengen door te informeren en te sensibiliseren voor 
milieubehoud en –zorg.  
 
- Het uitbouwen van een klein neerhof aan onze rusthuizen vraagt weinig ruimte en moeite 
maar kan een nieuwe dimensie geven aan vele bewoners. 
 
- Het zelf composteren van groenafval dient nog meer gestimuleerd te worden.  

- De preventieve acties zoals de jaarlijkse grote zwerfvuilactie moeten blijvend worden 
herhaald 

- Het stadsbestuur moet het goede voorbeeld geven om zo’n zuinig mogelijk energiebeleid te 
voeren (voorbeelden : optimaliseren van energiebesparende maatregelen in de vele openbare 
gebouwen, voorzien van led-verlichting o.a. op kleinere paden door bosgebied, bij vervanging 
van openbare verlichting kiezen voor energiezuinige oplossingen, …).  



- De Lokeraars die in hun woning energievriendelijke investeringen doen moeten worden 
aangemoedigd.  

Landbouw 

 
- Blijven ijveren voor het behoud en het onderhoud van de open ruimte op het grondgebied 
van de stad. 
 
- De aandacht voor de leefbaarheid van de plattelandskernen mag niet verminderen. Orde en 
netheid moeten eveneens in het buitengebied de zorg krijgen die het verdient. 
 
- Het behoud van de huidige fiscale principes naar landbouwbedrijven. 
 
- Het aantrekken voor lokale producten van lokale landbouwers. Concreet kan men hierop 
inspelen door mee de sector via de eigen stadskanalen te helpen promoten, technische 
ondersteuning te geven bij o.a. opendeurdagen, samen met de actieve land- en 
tuinbouworganisaties en de SRLT opzetten van nieuwe initiatieven, … 
 
- De rol van de Stedelijke Raad voor Land- en Tuinbouw moet als waardevolle adviesraad  
behouden en versterkt worden. 
 
- De realisatie van een landbouwloket als uniform aanspreekpunt en eerste lijnzorg. 
 
- Het versterken en ondersteunen van sociale initiatieven als de zorgboerderijen. 
 
- Onderbouwde kansen geven aan het plattelandstoerisme. 
 
- Het opvolgen van het goed onderhoud van wegen en waterwegen in het buitengebied. 

 

 

Werken en ondernemen 

 
- De dienst lokale economie verder uit te bouwen als centraal aanspreekpunt voor 
middenstand en KMO.  
 
- De lokale economie wordt beter georganiseerd door het creëren van één duidelijke 
verantwoordelijke: een ambtenaar lokale economie, die vlot bereikbaar en aanspreekbaar is.  
 
- Ter begeleiding van grootschaliger projecten wordt beroep gegaan op een zogeheten 
'projectregisseur' teneinde de coördinatie tussen private en publieke belangen op een zo 
constructief als mogelijke wijze te begeleiden. 
 
- Het opstarten van een startersbeleid voor ondernemers met rechten en plichten. Zo verhoogt 
het starterscontract de slaagkansen van starters door enerzijds financiële steun aan de starters, 
maar anderzijds wordt ook geëist dat starters zich goed laten bijstaan door bijvoorbeeld een 
boekhouder, een businessplan opstellen en ervoor zorgen dat ze bijkomende opleidingen 



volgen. Via het starterscontract geven we startende en herstartende zelfstandigen een duwtje 
in de rug.  

-  Het verder uitbouwen van de middenstandsraad met vertegenwoordigers van de 
verschillende comités. 
 
- Meer communicatie – en promotieacties op te starten ter ondersteuning van de Lokerse 
middenstand.  
 

- Een goed overleg met het bedrijfsleven door ondernemers regelmatig uit te nodigen voor een 
gesprek met de gemeenteraad. 

- Bij één loket moeten alle (startende) ondernemers informatie en service kunnen krijgen die 
helpt om succesvol te ondernemen. 
 
- Het eerste kwartier gratis parkeren wordt uitgebreid tot het eerste half uur gratis parkeren. 
 
- Er komt een digitaal parkeergeleidingsysteem rondom de stadskern dat bijkomend 
functioneert als infobord. 
 
- De ontwikkeling E17-4 (bedrijvenzone van 65 hectare) te realiseren. 

- Er worden bij de realisatie van E17-4 arbeidsintensieve bedrijven aangetrokken. Verder 
werk maken van werk. Er komt een schepen in het bijzonder bevoegd voor werk die de 
opdracht krijgt om samen met de Lokeraars, het middenveld, de werknemers en de 
werkgevers een Lokers "Plan van de Arbeid" uit te werken.  
 
- De tussenkomst van stimulerende maatregelen om buurtwinkels aan te trekken: subsidies 
voor specifieke winkels (bijvoorbeeld bakkers, beenhouwers, visboer) Bewoners 
aanmoedigen om te winkelen in buurtwinkels, door regelmatige acties in overleg met de 
betrokken winkeliers. 
 
- Digitaal platform ontwikkelen voor samenwerking tussen handelaars en stad met oplijsting 
leegstaande panden, oplijsting openstaande arbeidsplaatsen, een communicatie van 
wegenwerken in tijd, ruimte en planning. 
 

 

 
Inspraak en participatie. Efficiënt besturen. 

 

- er komen digitale infoborden (die ook door verenigingen kunnen worden gebruikt) en tevens 
kunnen functioneren in het kader van de  parkeergeleiding. 

- De advisering op gemeentelijk beleid door de ingestelde adviesraden is bijzonder belangrijk. 
Daarom worden collegevoorstellen aan de gemeenteraad altijd vergezeld van een advies van 
de bevoegde adviesraad. 



- Inspraak en andere vormen van participatie zijn voor ons geen formaliteit, maar een manier 
om tot betere en breder gedragen besluiten te komen. 

- Wanneer het dan toch fout zo lopen is er een correcte en efficiënte eerstelijns 
klachtenbehandeling 

- Een indiener moet zijn aanvraag voor een vergunning digitaal kunnen volgen. Dit is in het 
bijzonder van belang voor activiteiten waarvoor verschillende vergunningen moeten worden 
aangevraagd, zodat de aanvragers van de diverse vergunningen weten waar ze aan toe zijn. 

- Wij pleiten voor het regelmatig meten van de tevredenheid van de Lokeraar - 'meten is 
weten'. Het meten helpt niet alleen de kwaliteiten van de stedelijke producten en diensten 
hoog te houden, maar geeft ook inzicht in met welke problemen Lokeraars worden 
geconfronteerd. 
 
- Er komt een 14-daagse informatiekrant en/of een tweemaandelijks magazine. 
 
- De website van de Stad Lokeren wordt  nog aantrekkelijker, gemakkelijker toegankelijk en 
informatiever. Het e-loket wordt verbeterd. 
 
- We willen i.s.m. de fractieleiders de werking van de gemeenteraad grondig evalueren en 
waar nodig bijsturen. Zo willen we bijvoorbeeld werk maken van meer inhoudelijke en 
thematische debatten voor de gemeenteraadsleden, de oprichting van commissies, etc. 

- Er moet verder gewerkt worden aan het positieve imago van onze mooie stad.  
 
 
 

 


