N-VA programma 14 oktober 2018

Vol vertrouwen in morgen
Veilig Thuis in een Welvarend BERLARE

Geachte inwoner van Berlare, Overmere, Uitbergen,
Beste dorpsgenoot,
De gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 bieden u een unieke gelegenheid om mee richting te
geven aan het nieuwe beleid dat u voor onze mooie landelijke gemeente voor ogen hebt. Ongetwijfeld
hebt u er al over gediscussieerd met vrienden, kennissen of buren. Misschien hebt u reeds via sociale
media uw grieven en prioritaire verwachtingen geuit. Als burger weet u immers beter dan wie dan ook
welke verbeteringen en noodzakelijke veranderingen u wil doorgevoerd zien. Wellicht hebt u al halvelings
voor uzelf uitgemaakt op welke partij of kandidaat u gaat stemmen. Of misschien bent u nog onbeslist…
In beide gevallen is het raadzaam om de verkiezingsprogramma’s eens aandachtig te lezen en te
analyseren, te beoordelen op hungeloofwaardigheid.
Veilig Thuis in een Welvarend Berlare

Dezer dagen dingen vele partijen naar uw gunst en vragen u op hen te stemmen. In dit gedrang
onderscheidt N-VA Berlare zich met een duidelijk en toekomstgericht programma. De N-VA wil immers
niet enkel de problemen en noden van vandaag aanpakken, we kijken verder dan één legislatuur.
We willen ervoor zorgen dat onze gemeente verder evolueert en floreert, een gemeente waar het veilig
en aangenaam wonen is en blijft! Of het nu gaat over mobiliteit en verkeer, goed onderhouden
wegeninfrastructuur, lokale economie en toerisme, ecologie, landbouw en groene ruimte, jeugdwerking,
sociale voorzieningen of gezonde gemeentelijke financiën, voor de NVA zijn dit stuk voor stuk
beleidsdomeinen waarin te nemen beslissingen eveneens op langere termijn een gunstige impact moeten
garanderen voor onze inwoners én toekomstigegeneraties.
De N-VA wil dit samen met uw actieve inbreng en betrokkenheid realiseren. Om deze reden nodig ik u graag
uit om ons programma te lezen. Mocht u daarbij vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te
contacteren.
In de hoop op uw stem te kunnen rekenen, met vriendelijke groeten,
Urbain Van Boven (lijsttrekker) samen met alle N-VA kandidaten.
Veilig Thuis in een Welvarend Berlare

De N-VA maakt enkele duidelijke keuzes met

VIJFSPEERPUNTEN
1.

De N-VA kiest voor een duurzame, landelijke en sociale gemeente met leefbare kernen!

Door een goede balans te houden in de belangen van landbouw, natuur en ondernemen zorgt de N-VA ervoor dat dezesectoren
elkaar versterken. De N-VA wil de verkeersdruk/overlast in onze kernen efficiënt aanpakken en verminderen.

2.

De N-VA pleit voor veiligheid enhandhaving!

In de laatste jaren heeft de fietser het steeds moeilijker in onze gemeente. De N-VA wil een veilig fietsbeleid ontwikkelen voor
jong en oud. De N-VA stimuleert de oprichting van meer BIN’s ( BuurtInformatieNetwerk). Zij vormen onderdeel van steviger
sociale netwerken en bevorderen de veiligheid in onze wijken. Netheid van onze gemeente, o.a. door minder zwerfvuil, draagt bij
tot een veiliger gevoel.

3. De N-VA kiest voor een ondernemendBerlare!

DeN-VA wil een ondersteunend beleid voeren voor het behoud van onze buurtwinkels. Voor onze steeds ouder wordende
inwoners geeft dit extra kansen op sociale contacten. Heropleving van de horeca laat het toeristisch hart van onze gemeente
opnieuw kloppen. De snelle uitbouw van een zachte KMO-zone zorgt voor bijkomende arbeidsplaatsen dicht bij huis. Een
bloeiende lokale economie garandeert een bruisendegemeente!

4. De N-VA wil van Berlare een digitale slimme gemeente maken!

In de komende 5 tot 10 jaar zal digitale technologie onze maatschappij grondig veranderen. De N-VA wil die technologische
evolutie aanwenden ten dienste van de burger. Zonder koploper te willen zijn, moet onze gemeente zich hier vandaag reeds op
voorbereiden. Hiertoe dringen zich intelligente samenwerkingsverbanden op.

5.

De N-VA voert een efficiënt beleid en daadkrachtigbestuur!

In deze financieel uitdagende tijden pleit de N-VA voor soberheid met (prestige) uitgaven en voor besparingen in de
exploitatiekosten. Verstandig investeren ten dienste van de bevolking. De N-VA wil de burger betrekken bij het beleid. Beter
luisteren naar de inwoners en mensen meer verantwoordelijkheid geven zijn hierbij van essentieel belang.

Landelijk groen, duurzaam en leefbaar Berlare
Geïntegreerde aanpak
De N-VA wil de groene ruimte die onze gemeente rijk is, verankeren door economische ontwikkeling, landschapsbeheer
en leefbaar platteland geïntegreerd aan te pakken. Zo blijft er voldoende open ruimte als onmisbaar goed voor de natuur,
voor de lokale landbouw, voor zachte recreatie, ontspanning en sport.
Wat stellen we voor?
•

•
•
•

•

Wij willen voor onze gemeente een breed gedragen ruimtelijke langetermijnvisie
ontwikkelen, mede gebaseerd op het advies van de GECORO. Daarbij is ook overleg
met het middenveld (natuur, landbouw,...) en met buurt- en wijkcomités
noodzakelijk.
De gemeente moet het goede voorbeeld geven door het vernieuwde
Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen, een engagement voor minder CO2uitstoot.
We pleiten voor de inrichting van een dienst rond dierenwelzijn geïntegreerd in het
milieubeleid. We nemen de bevoegdheid dierenwelzijn expliciet op in het
schepencollege.
De leefbaarheid van een woonwijk of dorpskern kwaliteitsvol invullen en publieke
ruimte en voorzieningen op wijkniveau (zeker voor ouderen en voor gezinnen met
kinderen) aanpakken. Voorzieningen zoals speelpleintjes en picknickbanken in alle
deelgemeenten kwaliteitsvol en strategischinplanten.
De N-VA wil eindelijk eens werk maken van een hondenlosloopweide.

Dagelijks fileleed vormt overlast voor bewoners Molenstraat

Landelijk groen, duurzaam en leefbaar Berlare
Leefbare kernen
In onze dorpskernen neemt de verkeersoverlast gestaag toe. Lange files tijdens de spitsuren veroorzaken teveel CO2uitstoot en hinder voor onze kernbewoners. Het thema mobiliteit kan je echter als gemeentebestuur niet in jeeentje
oplossen, mobiliteit houdt immers geen rekening met gemeentegrenzen. Intensief samenwerken met omliggende
gemeenten en vooral met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) isnoodzakelijk.
Wat zijn onze actiepunten?
•
•
•
•

•

De N-VA wil effectieve controle op het respecteren van de tonnagebeperking ( 3,5 T) voor
doorgaand vrachtverkeer, zeker in de Veerstraat in Uitbergen.
We pleiten voor een doordacht parkeerbeleid.
Het terugdringen van de snelheid (bijvoorbeeld in de schoolomgeving) door plaatsing van
intelligente verkeerslichten die automobilisten laten stoppen wanneer ze de
snelheidsbeperking niet respecteren.
Het aanpakken van de verkeersknoop in Overmere vergt moed en een langetermijnvisie.
Slimme verkeerslichten die rekening houden met tijdstip en hoeveelheid verkeer kunnen
een voorlopige oplossing bieden. Maar de N-VA durft vooruit te denken. We moeten
keuzes maken: vertrekken vanuit de eigenheid van ons dorp en we richten onze
dorpskern in voor de bewoners of we gaan voor een goede doorstroming van het verkeer.
Maar dan moeten we beseffen dat het ganse kruispunt moet aangepakt worden.
Het verkeer van en naar Nieuwdonk is tijdens de zomermaanden erg druk. Dit is
uiteraard positief voor het toerisme maar brengt ook enig gevaar met zich mee.
Daarom durft de N-VA pleiten voor een snelheidsbeperking tot 50 km/u aan het
kruispunt van en naar Nieuwdonk, alleen tijdens de drukke piekmomenten.

Géén doorgaand zwaar verkeer
door de Veerstraat in Uitbergen

Landelijk groen, duurzaam en leefbaar Berlare
Plattelandsbeleid
De N-VA opteert voor een plattelandsbeleid vol beweging, dat impulsen geeft aan de leefbaarheid van het platteland.
We voegen plattelandsbeleid expliciet toe aan het schepencollege.
Hoe willen we dat realiseren?

• Door ondersteuning van de “korte keten”. Ondernemers die produceren en direct
aan de klant hun producten verkopen. We vinden “voedselteam Donkgemeenten”
een goed initiatief en ondersteunen dit.
• Door aandacht voor dierenwelzijn, landschapselementen en landelijke wegen.
• Door ervoor te zorgen dat er in elke deelgemeente minstens één
ontmoetingsruimte is waar regelmatig van gedachten kan gewisseld worden. Zodat
landbouwers een deskundige uitleg krijgen over de omgevingsvergunning,
stormschade aan de gewassen,…
• Door buurtbewoners van woonwijken te laten samenkomen en voorstellen te laten
formuleren om de wijk groener en fleuriger te maken.

Sociaal en LeefbaarBerlare
Inclusief beleid
De N-VA schenkt aandacht aan alle geledingen van de bevolking. Kinderen zijn onze toekomst, zorg voor wie het nodig
heeft, ontspanning voor iedereen.
Wat willen we verbeteren?

.

Wij willen een kindvriendelijk beleid voeren door meer veilige buitenspeelruimte te
voorzien.
• We zullen meer investeren in ons verenigingslandschap. Het is van bijzondere waarde om
de lokale gemeenschap verbonden te houden en verdient de waardering van de gemeente.
Zij investeert daarom in een bruisend verenigingsleven als smeerolie voor de lokale
gemeenschap. Elke inwoner heeft op die manier toegang tot een laagdrempelig
verenigingsleven op maat.
• De gemeente stelt reeds infrastructuur voor sport ter beschikking. Maar de N-VA wil tevens
de infrastructuur voor de paardensport en in het bijzonder de ruiterpaden verbeteren. De
trage wegen blijven onze aandacht verdienen.
• De N-VA zorgt voor een kwaliteitsvol en integraal (thuis)zorgbeleid. Toegankelijke zorg en
informatieverstrekking zonder drempels. We werken acties uit die iets doen aan
onaangepaste woningen. We ondersteunen vrijwilligers, mantelzorgers en sociaal-culturele
verenigingen. Bij de inkanteling van het OCMW willen we extra aandacht voor welzijn, zorg
en armoede ook bij zelfstandigen.

Veiligheid
Een veilige buurt creëren
Alhoewel het aantal woninginbraken en diefstallen de jongste jaren is gedaald, moeten we deze blijven terugdringen. Dit
moet gebeuren in samenspraak met de lokale politie én met de burger. Veilig wonen is immers een zaak vaniedereen.

Wij zetten in op:
•

•

•

In samenwerking met de politie de bestaande BIN’s
(BuurtInformatieNetwerken) beter ondersteunen en nieuwe BIN’s
stimuleren. Het organiseren van een jaarlijkse informatieavond voor
alle inwoners, het ondersteunen van een gemeenschappelijke
WhatsAppchat voor informatie-uitwisseling, opleidingssessies,
affichecampagnes, dit draagt allemaal bij tot sensibilisering en
preventie.
We willen meer investeren in digitalisering. Het installeren van
(intelligente) bewakingscamera’s op risicovolle plaatsen heeft een
preventief karakter (bijvoorbeeld bij vandalisme en sluikstorten).
Bovendien helpen ze daders te identificeren.
De gemeente en de politie moeten ernaar streven dat iedere burger
zijn/haar wijkagent kent.

Veiligheid
Meermensen veilig en comfortabel op de fiets
Fietsen wordt de jongste jaren steeds meer gepromoot. De fiets is dan ook een volwaardig transportmiddel. Goede
fietsinfrastructuur zoals goed aangelegde fietspaden en goed uitgeruste fietsstallingen verdienen alle aandacht. De N-VA
wil in Berlare een fiets gebruiksvriendelijk beleid voeren op basis van een fietsactieplan, zonder daarbijuiteraard ook de
voetganger niet te vergeten.

Wat willen we concreet doen?
•
•
•
•

•
•

Door dagelijks te fietsen merken we nog veel knelpunten zoals vuile, begroeide of
scheef liggende fietspaden. Wij willen deze fietspaden prioritair aanpakken.
Regelmatig onderhoud van onze gemeentewegen zorgt voor betere fietspaden. Via
fietsbewegwijzering duiden we alternatieve veilige fietsroutes en trage wegen aan.
De N-VA wil voldoende overdekte, beveiligde fietsstallingen met oplaadpunten
voorzien.
Wij zullen ervoor zorgen dat een breed fietspad tussen de Scheldedijk en de
Donklaan gerealiseerd wordt.
De N-VA wil waar mogelijk meer fietssuggestiestroken aanbrengen; ervaring toont
aan dat ze een snelheid verlagend effect op automobilisten hebben, vooral in de
dorpskernen en in de omgeving van scholen.
We voorzien een beloningssysteem voor scholen die het op een veilige manier
fietsen van en naar school actief stimuleren voor kinderen (en ouders)!

Eindelijk een fietspad
in oud gedeelte Donklaan !

Ondernemend Berlare
Een bloeiend economisch weefsel
Lokaal ondernemerschap vormt mede de basis van onze welvaart en welzijn. De N-VA wil van Berlare een
ondernemingsvriendelijke gemeente maken. We willen inzetten op een kwaliteitsvol aanbod van handel, horeca, diensten en
toerisme! Toerisme is een belangrijke troef voor onze gemeente en moet opnieuw een motor van economische ontwikkeling
worden.
Hoe realiseren we dat?
•

•
•

•
•

Onze gemeente kan stedenbouwkundige voorschriften vastleggen om de ontwikkeling
van handel en horeca te faciliteren. Bijvoorbeeld door bij nieuwbouw projecten de
benedenverdieping voor te behouden voor horeca rond het Donkmeer.
Onze gemeentelijke dienst Citymarketing kan nog meer lokale handelaars overtuigen om
de Berlaarse klantenkaart (digitaal) te aanvaarden.
De N-VA wil één aanspreekpunt en één digitaal loket waar (startende) ondernemers niet
enkel terecht kunnen voor informatie, maar waar tevens alle nodige documenten en
formulieren voorhanden zijn. Eenvoudig en snel aanvragen kunnen indienen én opvolgen
staat hierbij centraal. Het aanspreekpunt staat te allen tijde garant voor een correcte
informatiedoorstroming naar de ondernemer/burger.
In samenwerking met belangenorganisaties (zoals bijvoorbeeld UNIZO) willen we een
ondersteunend beleid voeren om potentiële starters/ondernemers aan te zetten een
eigen zaak te beginnen, bijvoorbeeld via het ondersteunen van pop-up winkels.
Het toeristisch imago van onze gemeente moet versterkt worden. Door een moderne
promotie van ons Donkmeer, onze streekproducten en horeca zetten we Berlare weer op
de kaart waar toerisme gelijk staat met beleven engenieten.

Plan zachte KMO-zone Overmere

Ondernemend Berlare
Lokaal werk : een bron van welvaart vooriedereen
Werk in eigen streek is een hefboom voor sociale verbondenheid en maatschappelijke integratie. De aanwezigheid van
werkgelegenheid kan bovendien (jonge) mensen aantrekken om zich in onze gemeente te komen vestigen.

Hoe realiseren we dat?
•

•
•
•

De N-VA wil het dossier ‘zachte KMO-zone’ te Overmere
eindelijk uit de impasse trekken. Een parking voor
vrachtwagens kan dan ook eindelijk gerealiseerd worden.
De gemeente kan een belangrijke rol spelen in de sensibilisering
van lokale werkgevers rond de verschillende werkinstrumenten
(werkervaringsstage, individuele beroepsopleiding IBO, enz.).
De gemeente kan de regierol opnemen voor het nieuwe wijkwerken in samenwerking met de VDAB.
Volgens ons kunnen we nog meer doen om onze werklozen
in de gemeente aan een job te helpen. Het organiseren van
lokale jobbeurzen, het plaatsen van lokale vacatures op de
eigen website zijn hier voorbeelden van. Via financiering
zou de gemeente de werking van de Lokale
Diensteneconomie nog beter kunnen ondersteunen.

Digitaal Slimme gemeente
Technologische vooruitgang
De vierde industriële revolutie is volop aan de gang. Niet enkel in de wereld of in Vlaanderen maar ook op lokaal
gemeentelijk vlak moeten we ons durven inschrijven in innovatieve digitaliserings- en automatiseringsprojecten. Over
een paar jaar zullen we bijvoorbeeld niet meer verbaasd opkijken wanneer geconnecteerde of zelfrijdende auto’s inonze
straat passeren. Tijd dus om na te denken over infrastructuur, over hertekende processen, over benodigde competenties,
over de complexiteit die hiermee gepaard gaat, over… De N-VA pleit daarom voor een verregaande samenwerking met
andere gemeenten, met de Vlaamse overheid, met de private sector maar vooral ook met de burger. Op die manier
bouwen we aan een gemeente die nu – maar ook en zeker in de toekomst – klaar is voor digitale en technologische
vooruitgang.
Hoe zien wij dat?
•
•
•
•

De N-VA pleit voor een stapsgewijze aanpak waarbij verantwoordelijk wordt
omgegaan met digitalisering en waarbij de burger centraal staat.
Via een totaalaanpak ontwikkelen we visie en strategie over de beleidsdomeinen
heen. Omdat digitale informatie steeds meer een belangrijk beleidsinstrument
wordt, willen we sensoren plaatsen.
We willen een ‘digitale functionaris’ die voor onze gemeente de vertaling maakt
van beleid naar digitale technologie. Regelmatig communiceren en de burger
informeren is daarbij van cruciaal belang.
We stellen niet privacygevoelige gegevens ( Open Data ) voor iedereen kosteloos
ter beschikking zodat mensen met talent en inspiratie uit onze gemeente apps
kunnen ontwikkelen die ons het leven makkelijker kunnenmaken.

Digitaal Slimme gemeente
Kan het iets concreter?
Of onze gemeente nu in de kop of in de buik van het ‘digitale peloton’ gaat rijden, maakt weinig uit. Jemoet als gemeente
mee zijn en durven. De digitalisering van onze maatschappij is immers niet tegen te houden. Trouwens wie zou dit wensen
te doen? Maar vaak vragen burgers zich af wat dit nu precies kan inhouden, welke baten er uit voort vloeien. Wellicht
helpen een paar voorbeelden.
Hoe realiseren we dat?
•

•

•
•

Om en rond ons Donkmeer, maar evengoed op andere plaatsen in de deelgemeenten,
hangen we ‘beacons’. Dit zijn kleine apparaatjes die door middel van ‘bluetooth
technologie’ signalen kunnen verzenden naar smartphones die zich in de buurt
bevinden. Wandelaars zouden op deze manier toeristische informatie over natuur,
omgeving erfgoed, enz. kunnen krijgen op hun smartphone. Maar evengoed informatie
over bijvoorbeeld horecazaken of laadpunten voor elektrische fietsen in debuurt.
In onze straatverlichting is de vervanging van klassieke lampen door LED lampen al aan
de gang. Maar we kunnen een stap verder gaan en slimme LED’s plaatsen als onderdeel
van openbare slimme verlichting: automatisch dimmen, schakelen, van kleur
veranderen naargelang de plaats en omstandigheden. Dit is vandaag reeds mogelijk en
gaat verder dan enkel energie besparen. We krijgen ook minder “lichtvervuiling” in
stiltegebieden zoals bijvoorbeeld de Waterhoek.
Intelligente camerasystemen die ervoor zorgen dat bepaalde plaatsen of buurten
veiliger worden en dat er minder aan sluikstorten wordtgedaan.
Sensoren om gegevens te verzamelen die ons beleid op het vlak van verkeer, veiligheid,
milieu enz. kunnen ondersteunen.

Daadkrachtig bestuur
Financieel beleid
De N-VA wil inzetten op investeringen en, waar het kan, besparen op exploitatie. Want blijven investeren en werk maken
van structurele maatregelen is noodzakelijk. Een gezond financieel beleid houdt rekening met zowel de korte als de lange
termijn waar de inwoners mee kunnen van genieten. Voor de N-VA betekent dit:
- de uitgaven onder controle
- ruimte creëren om investeringen te doen die een echte lokale meerwaarde voor onze inwonersbetekenen
- duurzame (wegen)infrastructuur, ook voor de volgende generatie
- geen plat doorschuifbeleid, een begrensd schuldplafond of schuldnorm
Hoe pakken wij dat aan?
•
•
•
•
•

Telkens wanneer nieuwe budgetten of meerjarenplannen worden opgemaakt vertrekken we
van een wit blad. Door zo te werken moeten we elke uitgave opnieuw verantwoorden en
worden er geen zaken aangehouden omdat die voorheen nu eenmaal ook al zowaren.
Wanneer bepaalde beleidskeuzes meerkosten met zich meebrengen bovenop het voorziene
budget compenseren we dat steeds door verlaging van een ander budget.
Wij zullen niet-sturende belastingen (aanvullende gemeentelijke personenbelasting,
opcentiemen) niet verhogen.
We vergelijken onze budgettering steeds met andere vergelijkbare gemeenten en projecten
(benchmarking).
Door eigen subsidies te optimaliseren via goed voorbereide subsidiedossiers op te stellen.

Daadkrachtig bestuur
Toekomstgericht en verantwoordelijk besturen met betrokkenheid van deburger
Voor de N-VA is de gemeenteraad het hart van de democratie. Daar wordt het beleid vorm gegeven en wordt aan de
burgers uitgelegd waarom bepaalde beslissingen genomen worden. De N-VA is ervan overtuigd dat goed geïnformeerde
burgers zich meer betrokken voelen. Wij durven tevens onze inwoners verantwoordelijkheid geven om bijvoorbeeld
projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen binnen het voorziene kader. De N-VA wil daarom een beleid
voeren dat gebaseerd is op een toekomstvisie, haalbaar blijft op lange termijn, afgetoetst is met middenveldorganisaties
en adviesraden

Waar pleiten wij voor?
•
•
•
•
•

We voeren een grondig kerntakendebat. Bij zaken waar inwoners of verenigingen zelf de
verantwoordelijkheid kunnen nemen om taken uit te voeren gaan we als gemeente regisseren,
ondersteunen en de nodige faciliteiten voorzien.
We organiseren informatie- en interactiemomenten door burgers tijdelijk samen te brengen.
We waarderen burgeradvies in de politieke besluitvorming.
We voorzien een digitaal participatieplatform (app) waarop inwoners online ideeën en/of
verbeteringen voor hun straat, buurt, wijk of de gemeente kunnen aanbrengen; je zal erals
burger ook kunnen zien wat anderen reeds hebben aangebracht.
De N-VA wenst een kindergemeenteraad (10 tot 12-jarigen) mogelijk te maken. Daarbij zou het
gemeentebestuur zich engageren om (haalbare) voorstellen te realiseren.
De N-VA stelt voor om minstens één gemeenteraadszitting per jaar te houden in elk van de
deelgemeenten. Wij stellen eveneens voor om de gemeenteraadszitting te live streamen op het
internet zodat burgers kunnen volgen van achter hun computer thuis.

Daadkrachtig bestuur
Een sterk gemeentelijk bedrijf en college
De N-VA gaat voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk bedrijf! De lokale overheid krijgt steeds meer
taken toebedeeld. Doeltreffendheid en efficiëntie kunnen volgens ons worden gerealiseerd door:
- geïntegreerd en domeinoverschrijdend te werken
- een sterk kennismanagement
- de krachten te bundelen
Hoe realiseren we dat?
•
•

•

•
•

We werken transparant samen met andere gemeenten maar evengoed stellen
we samenwerkingsverbanden die geen meerwaarde opleveren in vraag.
We durven te onderzoeken of een fusie met onze omliggende gemeenten kan
bijdragen tot een efficiëntere lokale overheid en duidelijke, tastbare voordelen voor
onze inwoners. Bovendien willen we het lot in eigen handen houden en vermijden
dat Berlare zou moeten fuseren met een gemeente die niet onze voorkeur heeft.
De N-VA wil de bevoegdheden en beleidsdomeinen van schepenen meer logisch
bundelen: openbare ruimte (met inbegrip van landbouw en natuur); burgerzaken,
wonen en ondernemen(incl. mobiliteit); welzijn (scholen, jeugdzorg en kinderopvang,
OCMW, ouderenzorg); vrije tijd (cultuur en samenleving, sport en gezondheid,
toerisme).
We willen de gemeentelijke dienstverlening naar de minder mobiele burger brengen door
bijvoorbeeld een mobiel loket dat geregeld op bepaalde plaatsen langskomt.
Burgers moeten gemakkelijk hun weg vinden via één toegangspunt, fysiek en digitaal.
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