PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018
Lijst #1785 is hier voor iedereen. Met ons programma en de uitvoering ervan willen wij ten
dienste staan van alle Merchtemnaren en willen wij ervoor zorgen dat Merchtem - zelfs in
een veranderingscontext waarop wij niet altijd vat hebben - het dorp blijft waar wij zoveel
van houden.
Dat doen we door uit te gaan van 4 basisprincipes:
1. Hier wonen wij graag,
2. Hier zorgen wij voor mekaar,
3. Hier leven wij graag,
4. Hier klopt de rekening.

1. Hier wonen wij graag: Merchtem centrum, waar men voor alles terecht kan, moet
verfraaien en toegankelijker worden: te voet, met de fiets en met de wagen.
Tegelijkertijd blijven we de ons omringende groene ruimte vrijwaren en ondersteunen
we de landbouw die het landelijk karakter van onze gemeente mee bepaalt.
MOBILITEIT
-

De toenemende autodrukte in het centrum aanpakken door oa.:
o Wagens die niet in het centrum moeten zijn met de nodige signalisatie stimuleren om
niet door het centrum te rijden, maar gebruik te maken van de mini-ring rond
Merchtem. Mini-ring die voorrang heeft op de kruisende straten en dit in beide
richtingen:
Ringwegen:
▪ August De Boeckstraat (komende van Opwijk), Spiegellaan, Stationsstraat,
Oudstrijdersstraat, Kalkovenlaan, Brusselsesteenweg. (cfr omleidingsweg tijdens
de wekelijkse markt).
▪ Wolvertemsesteenweg, Burchtlaan, Gasthuisstraat.
o Een asverschuiving van de N211 te verwezenlijken op de markt (zie ook hoofdstuk groen
en verfraaiing).
o Het verkeer van >3,5 ton zo veel mogelijk te weren uit het centrum, onder andere door
een tonnenmaatbeperking enerzijds en een strikte naleving van het bestaande “laden
en lossen-reglement” anderzijds.
o Het opleggen van een snelheidsbeperking van 30 km/uur in het centrum.

-

-

Onze straten, fietspaden en voetpaden structureel verbeteren. Wij voorzien
voldoende middelen hiervoor. Staan al zeker op ons programma: het wegdek van de
Spiegellaan heraanleggen, een fietspad aanleggen in de Bollestraat, de Dries in Peizegem…
Meer fietsbeugels en parkeerplaatsen voor (elektrische) fietsen voorzien in de verschillende
dorpscentra.
Verbeteren van de toegankelijkheid en het comfort van de haltes van De Lijn .
Uitwerken van een ‘trage wegen’ plan.
De trekker zijn voor de aanleg van de O(pwijk)M(erchtem)A(sse)-fietsroute.

PARKEREN
-

-

Parkeren blijft gratis.
Reorganisatie van de bestaande parkeermogelijkheden:
o Behoud en opwaarderen van de bestaande randparkings als parkeerhavens voor lang
parkeren aan de buitenzijden van het centrum (oa Mieregemplein… ).
o Onderzoeken van de mogelijkheid om bijkomende randparkings te creëren.
o Behouden van de huidige centrumparkings (rechtover Pen&Pret en ADB huis) voor lang
parkeren voor handelaars en mensen die in het centrum werken.
o In overleg met de betrokken actoren (handelaars, scholen…) onderzoeken hoe we een
uitbreiding van de blauwe zone kunnen realiseren en optimaliseren.
o Handhaven van het principe 1 bewonerskaart per huisnummer.
o Het beheer van de blauwe zone en afgifte van de bewonerskaart uitbesteden aan een
externe firma.
Beter aangeven van de verschillende parkeermogelijkheden door duidelijke signalisatie bij het
binnenrijden van de gemeente.
Aangeven wat de wandelafstand is vanaf een bepaalde parking naar het centrum om parkeren
op de randparkings te stimuleren.

INFRASTRUCTUUR
79% van de totale oppervlakte van Merchtem is niet bebouwd. Daarmee is Groot-Merchtem het minst
bebouwd vergeleken met de ons omringende gemeenten en situeren we ons bij het gemiddelde van
Vlaams-Brabant. Nochtans hebben we in Merchtem en in heel Vlaanderen steeds meer woningen nodig.
Dat is niet alleen omdat onze bevolking toeneemt, maar vooral omdat er steeds meer nieuwe
gezinsvormen zijn. Na een scheiding gaan mensen apart wonen, een steeds toenemende groep senioren
woont langer zelfstandig, het aantal alleenstaanden neemt toe…
Door er bewust voor te kiezen om onze dorpscentra niet uit te breiden, maar aan ‘inbreiding’ te doen,
behouden we de ons omringende prachtige groene ruimte en creëren we geen schaarste op de
woningmarkt. Op die manier schieten de prijzen niet ongebreideld de hoogte in. Tegelijkertijd is in
centrum Merchtem alles aanwezig en te voet bereikbaar: scholen, banken, cafés, restaurants, winkels,
treinstation, postkantoor, sportgelegenheid, een park met vijvers, speelpleintjes, een
huisartsenwachtpost… en dit in een straal van 1km.

Op lange termijn houdt Lijst1785 vast aan de visie dat onze gemeente voor jong en oud en
voor alle gezinsvormen een thuis kan vormen. De gemeentelijke verordening voor
kwalitatieve meergezinswoningen zal hierin onze leidraad zijn

GROEN, VERFRAAIING EN PARKEN
Meer groen in en opfleuren van onze centra (zowel van het hoofddorp als van de deelgemeenten):
-

Creëren van een pleintje met zitbanken op de Markt langs de zonnekant door een
asverschuiving van de N211 te verwezenlijken, zonder daardoor parkeerplaatsen te verliezen.
Waar mogelijk aanplanten van bomen en bloemen in samenwerking met de Gemeentelijke
Technische Tuinbouwschool voor het uitwerken van het groenplan
Groene Wijken in het leven roepen: buurtcomités kunnen 1x per jaar een pakket bloemen en
planten afhalen om hun straat op te fleuren.
Meer openstellen van het park ‘Ter Lijsterbes’ (site Gasthuisstraat) voor evenementen
Groenaccenten toevoegen op de centrumparkings (bv ‘groene’ muren rond parking ADB-huis)
Verder opwaarderen van de bestaande speelpleinen en groene ruimtes – ook in de
deelgemeentes

VEILIGHEID en NETHEID
Wij blijven vragen naar meer blauw op straat, maar tegelijkertijd gaan wij voor versterking van de
sociale controle door:
-

Het uitrollen van een camerabewakingsplan
Het stimuleren van Buurt Informatie Netwerken (BINs)
Communicatiecampagne rond Merchtem bereikbaar: welke telefoonnummers voor welke
(nood)situatie

Het personeel van de loods doet zijn uiterste best om onze stoepen, wandelpaden, bermen en pleinen
te onderhouden. Met het terechte verbod op het gebruik van pesticiden vraagt dit echter veel meer
inspanning. Daarom zullen we investeren in materiaal (bv kuismachine) en moderne technieken (bv
onderhoudsvriendelijke beplanting) om dit onderhoud efficiënter te laten verlopen.
Wat betreft het afvalbeleid willen wij de wekelijkse ophaling van huisvuil (GFT en rest) behouden, en
zullen wij het afzetten van bepaalde fracties (zoals bv plastics) in het recyclagepark gratis maken. Ook de
bruine zak kan in het recyclagepark afgegeven worden. Tegelijkertijd zullen wij de bevolking blijven
stimuleren om goed te sorteren in ons recyclagepark.
Zwerfvuil blijft een vervelend fenomeen in ons mooi dorp. Wij willen de samenwerking met de
jeugdwerking hieromtrent verderzetten. Zij verrichten mooi werk. Tegelijkertijd willen we de bevolking
extra sensibiliseren aangaande zwerfvuil en sanctioneren bij overtredingen.

HERNIEUWBARE ENERGIE
De opwarming van de aarde is een realiteit en een uitdaging. Het opdrogen van fossiele energiebronnen
evenzeer. Lijst1785 kiest voor een optimistische en vooruitstrevende aanpak, niet op 1 vlak, maar op
meerdere domeinen. Het Burgemeesterconvenant (20% minder uitstoot tegen 2020) blijft daarbij onze
leidraad. Daarom zullen wij verder blijven investeren in alternatieve energie, bijvoorbeeld:
-

Alle openbare verlichtingsnetwerken moderniseren naar energie-efficiënte verlichting (bv ledstraatverlichting)
Blijven investeren in alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens (ook de
kleinere formaten).

LANDBOUW
Merchtem telt 100 landbouwbedrijven. 80% van het gemeentelijk grondgebied wordt geëxploiteerd
door de landbouw. Deze aanwezigheid bepaalt grotendeels het landelijke karakter van onze gemeente.
Daarom vinden wij het belangrijk om goed te blijven samenwerken met de landbouwers en hen te
ondersteunen waar mogelijk.
Daarnaast willen wij landbouwers en burgers dichter bij elkaar brengen om zo de tolerantie naar elkaar
te verbeteren. Dit door:
-

-

De boerenmarkt te blijven faciliteren: deze biedt elke 2de en 4de zaterdag van de maand korte
keten producten aan van landbouwers uit onze gemeente.
Blijven samenwerken met onze landbouwers wanneer sneeuwruimen nodig is.
Ook blijven we onze land- en tuinbouwschool in Peizegem verder ondersteunen in hun verdere
uitbouw naar een professioneel kenniscentrum in de land- en tuinbouw (voor Vlaams-Brabant),
door een intense samenwerking met bedrijven, scholen en verenigingen.

2. Hier zorgen we voor mekaar: Gezinnen, senioren, kinderen, andersvaliden, jongeren…
iedereen heeft andere behoeften en prioriteiten. Als gemeente willen wij zorg dragen
voor al deze mensen.

INTEGRATIE en PARTICIPATIE
Meer werk maken van een betere integratie en participatie van nieuwkomers in onze gemeente door de
reeds bestaande initiatieven te stimuleren en verder uit te bouwen.
Wij willen vooral inzetten op taal, onder andere door:
-

-

Goede illustratie van de gemeentelijke communicatie door symbolen, waardoor deze ook
begrijpelijk is voor nieuwkomers die het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen zodat
ook zij de praktische afspraken in onze gemeente kunnen nakomen.
Organiseren van een vrijwillige terug naar school week bij Wiebeltje op het einde van de
schoolvakantie met als doel enerzijds de kinderen terug klaar te stomen voor het nieuwe
schooljaar en anderzijds kinderen uit anderstalige families opnieuw aan het Nederlands te laten
wennen.

Gevoelig verhogen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en daarbij vooral inzetten op
lokale activiteiten
Alle gemeentelijke evenementen maximaal toegankelijk maken voor andersvaliden.
Bestendigen van de organisatie van het ‘Samen Feesten’ evenement.

SCHOLEN
Lijst1785 wil blijven investeren in onze gemeentescholen (2 middelbare technische scholen en twee
lagere scholen).
Specifiek voor de lagere scholen zouden wij graag het Centraal Aanmeldingsregister, reeds
operationeel voor het gemeentelijk onderwijs, uitgebreid zien naar alle Merchtemse scholen
(netoverschrijdend) zodat er in Merchtem, vandaag en op middellange termijn, er geen tekort aan
plaatsen is. De middelen die anders zouden dienen te worden geïnvesteerd in gebouwen kunnen op die
manier worden ingezet in extra zorginspanningenn zodat alle scholen gedifferentiëerder kunnen
werken.
De gemeentelijke lagere school De Plataan: deze centrumschool zal als eerste de bevolkingstoename

voelen. Hoewel er momenteel nog geen plaatsgebrek is (centraal aanmeldingsregister is er
al ingevoerd) zal Lijst1785, indien de opporuniteit zich voordoet, aanpalende gronden en
gebouwen kopen. Niet alleen voor de uitbreiding van de Plataan maar ook voor de Gemeentelijke
Technische School die ondanks de nieuwbouw, ook blijft uitkijken naar groeimogelijkheden (het
potentieel aan studenten is hier zeker voor aanwezig).
De gemeentelijke lagere school Ten Bos in Peizegem: Ongeveer 30% van de capaciteit in Ten Bos wordt
ingenomen door kindjes die niet in Peizegem wonen. Dankzij de invoering van het Centraal
Aanmeldingsregister zal er voldoende plaats zijn om alle kinderen uit de buurt toe te laten en moet er
niet meer gekampeerd worden. Wij wachten de impact van deze maatregel op lange termijn af en
blijven ondertussen de bevolkingstoename rond de school monitoren om een eventuele toename van
de capaciteit in te voeren.
Daarenboven willen we nog meer inzetten op het concept van brede scholen. Wanneer we aan school
denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en examens. Maar een school kan
veel meer zijn dan dat: een plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een brede school werkt
samen met de buurt, ouders en lokale partners uit onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en
welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit
een doorgaande pedagogische lijn. Vandaag worden in onze gemeentescholen al verschillende
initiatieven die hiertoe bijdragen gerealiseerd. Wij willen bekijken of we dat structureler kunnen
aanpakken.

SOCIAAL BELEID EN ARMOEDEBESTRIJDING
Lijst1785 wil (kans)armoede sneller opsporen en er via de ocmw werking aan verhelpen:
o
o

o

Intenser samenwerken met instanties die knipperlichten waarnemen.
Proactief opsporen: Samenwerking met alle scholen (netoverschrijdend) blijft
noodzakelijk . Opsporing via bepaalde signalen (geen boterhammen mee, kapotte
schoenen, onbetaalde facturen) zal worden gekoppeld aan een huisbezoek door een
maatschappelijk werker van het ocmw.
Ook de mutualiteiten kunnen hierin heel veel informatie aanleveren. De mogelijkheid tot
samenwerking zal worden onderzocht.

Ter promotie van de pampervuilzakken zal bij de uitreiking van de geboortepremies onmiddellijk een zak
pampervuilzakken aan de gezinnen worden meegegeven.
Om mensen die een leefloon uitgekeerd krijgen of in schuldbemiddeling zitten naar de arbeidsmarkt te
leiden, wil het OCMW verder inzetten op de doorstroming naar de arbeidsmarkt via de zogenoemde
artikels 60 en 61. Daarom zullen wij inzetten op alle fasen in het traject: voorbereiding, selectie en
opstart, werkervaring, uitstroom met lokale werkgevers.

ZORG en WELZIJN

-

Merchtem kent een zeer divers en ruim zorglandschap. . Lijst1785 wil het
zorglandschap in Merchtem vervolledigen op de site Gasthuisstraat door een
erfpacht te verlenen aan Zonnelied voor de bouw en de uitbating van dagcentrum voor mensen
met een motorische en/of geestelijke beperking.

-

Recent bevestigde Haviland dat ook stoma-of medisch materiaal van baxters mogen worden
aangeboden in pamperzakken (Witte zak). Deze zakken worden aan een voordeliger tarief
verkocht en wekelijks opgehaald. Op deze manier worden niet alleen de gezinnen met kinderen
geholpen, maar elke inwoner die incontinentiemateriaal, medisch materiaal, of stomamateriaal
wil verwijderen.

-

Wij zullen verder blijven investeren in het woonzorgcentrum en de bestaande
assistentiewoningen. De eerste generatie assistentiewoningen Ter Lijsterbes zullen worden
gerenoveerd.

-

Het zijn de zorgactoren (huisartsen, apothekers, thuisverplegers…) die het beste aanvoelen wie
extra zorg nodig heeft en mensen doorsturen. Daarom zullen wij alle zorgactoren jaarlijks
uitnodigen om hen op de hoogte te brengen van nieuwe initiatieven en hen informatiemateriaal
mee te geven. Zo kunnen ook zij telkens een passend antwoord geven bij vragen naar
hulpverlening. Maar ook wij zullen lessen trekken uit hun ervaringen en bemerkingen en indien
nodig nieuwe initiatieven in het leven roepen.

3. Hier leven wij graag: Merchtem moet een bruisende gemeente blijven. Een gemeente
waar altijd iets te doen valt, waar mensen op straat komen en met elkaar praten. Waar
het verenigingsleven floreert en er een aanbod van sport en ontspanning is dat ongezien
is voor onze regio. Maar ook een gemeente waar u inspraak heeft.
VRIJE TIJD, CULTUUR en TOERISME
Opstellen van een Cultuurkalender: zowel vanuit de gemeente als vanuit het verenigingsleven worden
op zeer regelmatige tijdstippen culturele evenementen georganiseerd. De promotie van al deze
activiteiten is zeer belangrijk. Daarom willen wij 6-maandelijks een Merchtemse cultuurkalender
verdelen waarop alle activiteiten wat betreft cultuur en vrije tijd worden opgenomen.
Evenementen organiseren beter faciliteren
Vanuit de gemeente worden heel wat zalen aangeboden voor het organiseren van allerhande
evenementen. Alleen zijn die zalen daarvoor niet altijd optimaal uitgerust. Daarom wil lijst1785 deze
zalen beter uitrusten zodat deze gemakkelijker gebruikt kunnen worden. Concreet betekent dit:
-

Aankoop van een wegneembare zittribune in de gemeentelijke feestzaal in Brussegem.
Aankoop van bijkomende podiumelementen.
Centraal leasingcontract voor de huur van allerlei materiaal (luidsprekers, micro’s, piano, …).

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om naar de grote gemeentelijke evenementen te komen, zullen
wij bij grote evenementen in één van onze dorpskernen een gratis shuttledienst inzetten van en naar
de andere dorpskernen.
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zullen wij gebouwen die vrijkomen inzetten om het aanbod aan
vergaderzalen en ontmoetingsplaatsen voor socio-culturele verenigingen uit te breiden.
Het recent uitgerolde subsidiesysteem voor cultuur dat de jeugdwerking stimuleert, willen we
behouden en waar mogelijk, uitbreiden.
De bestaande fiets- en wandelpaden zijn een echte meerwaarde voor Merchtem. Wij voorzien de
nodige middelen om deze goed te onderhouden. Daarnaast willen we werk maken van het uitwerken
van een ‘trage wegen’ plan en de trekker zijn voor de aanleg van de O(pwijk)M(erchtem)A(sse)fietsroute.
Dankzij de vele buurtfeesten die Merchtem rijk is, wordt cohesie versterkt. Lijst1785 wil dit blijven
ondersteunen met feest cheques en zal de reglementering daarrond niet aanpassen.

SPORT
Een gezonde gemeente is een sportieve gemeente. Nergens is het aanbod zo groot. Toch wil Lijst1785
ook hier verder in blijven investeren:
-

De bouw van een nieuwe extra sporthal wordt onderzocht.
Optimalisatie van de bestaande sport- en schoolinfrastructuur voor de sportclubs
Voor een vlotte verkeersafwisseling op de centrale sportsite zal een extra ontsluiting richting
DOOREN worden onderzocht

Lijst1785 wil het bestaande subsidiereglement dat vooral inzet op jeugdwerking handhaven.

LOKALE ECONOMIE
Als één van de weinige gemeenten in onze omgeving kon de middenstand in onze dorpskern zich
handhaven onder meer door de geleverde inspanningen. Er wordt graag gewinkeld in Merchtem en de
lokale economie plukt de vruchten van het bruisend karakter van onze gemeente.
Ons gratis parkeerbeleid en de blauwe zone in het volledige centrum zorgt ervoor dat de bestaande
parkeerplaatsen vrij blijven voor kort parkerende (2,5u) klanten. (zie ook hoofdstuk parkeren)
Met een nieuw detailhandelsplan willen we de lokale economie nog meer bestendigen. Dit willen we
onder andere realiseren als volgt:
-

Wij willen eigenaars binnen de periferie van het centrum stimuleren om op het gelijkvloers
ruimte voor een handelsactiviteit te voorzien
Binnen de toegestane mogelijkheden zelf beslissen over het soort handelszaken dat we als
gemeente in onze dorpskernen willen.

Ook onze KMO-zone doet het goed en wordt een steeds grotere werkgever. Daarom zullen wij de
signalisatie van de huidige KMO-zone beter organiseren. Vooral de zichtbaarheid van de signalisatie
moet beter. Daarom willen we werken met kleurcodes.

JEUGD
Wij willen dat onze jeud in Merchtem kan fuiven. Ook hier trekken wij de kaart van de facilitatie.
-

Soepel omgaan met de aanvraag voor vergunningen (Ifi, Hangarfuif…).
De sporthal kan twee keer per jaar afgehuurd worden voor een grote fuif.
Wij onderhandelden een raamcontract met DiBango en bieden de Merchtemse verenigingen op
die manier ook de kans om 10 keer per jaar daar een fuif te organiseren aan eer zeer voordelig
tarief.

KERKEN
Zoals in de vorige legislatuur willen wij ook verder blijven nadenken over hoe we de in onbruik geraakte
kerken kunnen inzetten voor polyvalent gebruik.

BURGERPARTICIPATIE
Lijst1785 is hier voor iedereen en onze kandidaten zijn toegankelijk. Onze mandatarissen zullen ook
altijd aanspreekbaar zijn. Dat is de manier waarop wij aan gemeentepolitiek willen doen. Toch
beseffen wij dat we nog verder kunnen gaan in die burgerparticipatie. Daarom stellen wij voor:
-

Gemeenteraad op verplaatsing (met nadien mogelijkheid tot vragen stellen aan mandatarissen
en ambtenaren)
‘Uw college luistert’: in elke deelgemeente 2x per legislatuur organiseren
Tweejaarlijkse enquête organiseren om te toetsen of het gevoerde beleid in lijn is met de
verwachtingen

4. Hier klopt de rekening: Wij gaan voor financieel haalbare investeringen, die geen extra
belastingen vragen en waarmee we tegelijkertijd de schuldgraad van onze gemeente
minstens op het huidig peil behouden.

Een beleid voeren, in gelijk welke gemeente ook, is keuzes maken. Ook in Merchtem is dat zo. De ruimte
die we hebben om te werken aan het voorgestelde beleid op basis van het overschot inkomsten na
uitgaven is 11,6 %. In mensentaal: als alles betaald is hebben we 11 6 % van het totale budget over om
iets mee te doen, om mee te investeren. Dat geld willen wij investeren als een goede huisvader. Het
hierboven beschreven programma werd volledig berekend en past – indien wij niet te maken krijgen
met onvoorziene omstandigheden – in het beschikbaar budget.
Om de druk op het budget zo laag mogelijk te houden en ruimte voor beleid te behouden, is het
belangrijk dat de schuldgraad zo laag mogelijk ligt. De schuldgraad per inwoner is daarom een goede
indicator om te bekijken of een gemeente zijn budget beheert als een goede huisvader. De huidige
meerderheid is er daarom terecht trots op dat de schuldgraad per inwoner in Merchtem de op één na
laagste is van de ons omringende gemeenten. Onze totale schuldratio daalde in de periode 2012 – 2016
met 18,9%. Met Lijst1785 willen wij verder blijven inzetten op een afbouw van de schuld.

