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1

Dienstverlening en participatie

CD&V-Groen gaat voor een sterke publieke dienstverlening die kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar is. En
die vertrekt van wat de burger nodig heeft. Om de dienstverlening te verbeteren werd er al veel geïnvesteerd,
maar een verdere optimalisatie kan. We vertrekken steeds vanuit de vraag van onze burger, die staat centraal.
Dienstverlening vertrekt vanuit de gedachte van pro activiteit.
We willen naar de Puttenaar luisteren en de bevolking betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Daarom
willen we inzetten op burgerparticipatie in verschillende vormen.
Wij kiezen voor een gemeente als modern bedrijf met een klantgerichte dienstverlening.
Hiervoor zullen we in de eerste plaats de interne organisatie beter stroomlijnen om ons contact met de burger
te verbeteren.
Zo pakken we dit aan:
• Voeren van een kwalitatief personeelsbeleid. Heropstart van functionerings- en evaluatiegesprekken.
Ondersteunen door bijkomende vorming en opleiding.
• Stroomlijnen van de interne organisatie met het oog op het verbeteren van de efficiëntie. Doel is het
aantal stappen waarin een vraag of een dossier behandeld wordt, zo laag mogelijk te houden.
• Investeren in digitale communicatie. Verdere uitbouw van de website met integratie van een elektronisch
loket, waar ook de burger zijn ‘persoonlijk dossier’ kan opvolgen.
• Proactieve en klantgerichte dienstverlening. Tijdig informeren over werken, eigen diensten. Opvolgen van
klachten en meldingen. Opmaak brochures naar specifieke doelgroepen. Aftoetsen van wijze van
dienstverlening door periodieke bevragingen te organiseren.
• Aanpassen van telefonische bereikbaarheid van diensten en mogelijkheid creëren om te werken op
afspraak.
• Persoonlijk contact voor wie het nodig heeft.
• De gemeentelijke dienstverlening komt naar de burger toe.

1.1

Open en duidelijke communicatie

De openingsuren worden zo goed mogelijk aangepast aan de behoeften van de bevolking en bedrijven. Voor
andere diensten, die meer specifieke vragen krijgen, kan er gewerkt worden op afspraak, zodat de bezoeker
meteen met alle informatie en een duidelijk antwoord op zijn vraag naar huis kan gaan.
Communicatie en informatie is duidelijk en helder. We proberen te werken aan doelgroepgerichte informatie
(bv. infofolders op maat, helder en begrijpbaar taalgebruik ….).
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Nieuwe inwoners zijn van harte welkom in onze gemeente. Een warme ontvangst, in samenwerking met de
plaatselijke verenigingen maakt dat zij op één avond kennis kunnen maken met zowel het gemeentelijke als
het socioculturele aanbod.

1.2

Digitale dienstverlening/smart city

CD&V-Groen wil maximaal inzetten op de digitale mogelijkheden om diensten te verstrekken aan de
bevolking. Het gebruik van e-loket, apps, enz.
Door de verdere uitbouw van de elektronische dienstverlening kunnen eenvoudige attesten digitaal
afgeleverd worden. CD&V-Groen wil dit verder uitbreiden en de mogelijkheden onderzoeken om je
persoonlijk dossier zelf te kunnen raadplegen (stand van zaken bouwaanvraag, …).
Daarnaast willen we defecten aan het openbaar domein of andere makkelijk signaliseerbaar maken door het
gebruik van apps. Ook het online inschrijven voor activiteiten, zaalbezetting, enz. moet verder uitgebouwd
worden.
De website en Facebookpagina van de gemeente wordt correct onderhouden en is dynamisch. Een belangrijk
middel in de openbaarheid van bestuur en de communicatie van de overheid rond beslissingen,
werkzaamheden …
CD&V-Groen wil ervoor zorgen dat iedereen aan boord is en krijgt waar hij/zij recht op heeft. Dit betekent
dat wij burgers die niet beschikken over een computer zullen blijven bijstaan. Maar tegelijk ook de
mogelijkheden creëren door vorming e.a. om toegang te krijgen tot deze elektronische infrastructuur
(computerlessen, gebruik van pc en printer in de bib …). Daarnaast zetten we in op het versterken van de
digitale competenties van mensen en stellen infrastructuur ter beschikking. Voor ouderen en minder mobiele
mensen vinden wij dat een afspraak thuis of aflevering van documenten moet mogelijk gemaakt worden.
We willen gebruik maken van sms-diensten en sociale media om informatie te verstrekken. Deze diensten
kunnen ook gebruikt worden voor aankondiging van afvalophaling en evenementen of om aan inwoners te
laten weten dat documenten klaarliggen om afgehaald te worden.

1.3

Participatie en co-creatie

Om inspraak te krijgen is een open en duidelijke communicatie een eerste vereiste. Maar het gaat over veel
meer dan vragen of iets goed is. Eerder dan naar de bevolking of bepaalde groepen te gaan met een afgewerkt
project waarover dan geïnformeerd wordt, willen wij onze inwoner betrekken van bij de probleemstelling. Er
moet naar de mensen geluisterd worden, individueel of in groep.
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Daarnaast moeten bewoners ook zelf ideeën kunnen aanbrengen bij de herinrichting van de omgeving of bij
beslissingen met grote impact. Op die manier worden onze inwoners helemaal betrokken bij de uitwerking.
De inwoners zijn onze partners.
Op bewonersvergaderingen voor burgers, middenstanders en bedrijven moet duidelijke informatie gegeven
worden over de geplande werken en mogelijke hinder tijdens deze werken.
De bestaande adviesraden, zoals milieuraad, seniorenraad, welzijnsraad, cultuurraad, sportraad en GECORO
mogen niet alleen gebruikt worden om het gevoerde beleid te bekrachtigen, maar kunnen hun rol als
adviesorgaan daadwerkelijk uitoefenen. Zij zijn een klankbord en brengen ideeën aan. Maar niet alleen
themagerichte raden zijn belangrijk. Ook burgerinitiatieven zoals bestaande wijkcomités en dorpsraad
worden als gesprekspartner erkend rond het gevoerde en te voeren beleid in de deelgemeenten. Op die
manier kunnen we te weten komen wat het beleid voor de burger kan doen maar ook wat de burger voor de
gemeente kan doen.
Onze verschillende kernen hebben elk hun eigenheid en kracht. Elke kern heeft zijn specifieke noden. Wij
willen een beleid ontwikkelen dat hier aandacht voor heeft. Hiervoor willen wij de bewoners, de buurt
betrekken en laten participeren. Ook het middenveld, de verenigingen zijn onze partner in dit verhaal, naast
de al bestaande adviesraden.
Zo kunnen wij samen onze dorpen versterken en inzetten op leefbaarheid. Communicatie en correcte en
tijdige informatie-uitwisseling zijn hierbij essentieel. Wij willen plaatselijke initiatieven die het dorp willen
activeren ondersteunen.
Ombudsdienst
Alles is voor verbetering vatbaar. CD&V-Groen vindt bemiddeling bij klachten over de gemeentelijke werking
zeer belangrijk. Deze dienst moet makkelijk bereikbaar zijn, zowel digitaal als persoonlijk. Er wordt gezorgd
voor opvolging en er wordt verslag uitgebracht aan het college van burgemeester en schepenen.

1.4

Een transparant beleid

Onze burgers verwachten dat zij inzicht hebben in de wijze waarop bestuurd wordt en projecten tot stand
komen. Openbaarheid van bestuur moet zeer concreet ingevuld worden. Documenten zijn raadpleegbaar op
de website en verkrijgbaar op een eenvoudige wijze.
De werking van de autonome gemeentebedrijven wordt op regelmatige basis teruggekoppeld naar de
gemeenteraad. Over belangrijke projecten zoals bv. renovatie van de hallen wordt beslist in de beslotenheid
van een autonoom gemeentebedrijf.
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Daarnaast zijn er ook de vele bovengemeentelijke organen die op zichzelf bestaan. Zoals Bodukap, IVAREM,
IGEMO, Sportregio Dijle en Nete, Hidrorio, Finilek, …. CD&V-Groen pleit voor een degelijke ondersteuning
van de gemeentelijke vertegenwoordigers en een terugkoppeling naar de gemeenteraad toe.
Bovengemeentelijke samenwerking is aangewezen voor de uitwerking van een regionale visie op
grensoverschrijdende materies. Dit is zeker van belang op vlak van mobiliteit. Samenwerking is noodzakelijk
om meer efficiënter en effectiever te kunnen werken. Het geeft onze gemeente ook meer mogelijkheden,
denk maar aan de uitbouw van de gemeentelijke academie.

1.5

Een transparant en verantwoord financieel beleid

CD&V-Groen gaat voor een structureel financieel evenwicht. Het opvolgen en verder doen dalen van onze
schuldgraad is prioritair als we de situatie uit het verleden willen vermijden.
Beheersing van de uitgaven:
• door een grondige kosten-batenanalyse van de werkingskosten.
• door een optimale beheersing van de personeelskosten.
• door opdrachten binnen het bestuur, zoals het organiseren van vervoer bij gemeentelijke activiteiten te
groeperen of groepsaankopen te realiseren met andere besturen (bv. de groepsaankoop van strooizout)
kunnen er betere prijzen bedongen worden bij de leveranciers.
• door te stoppen met geldverspilling. Investeren is nodig. Maar elke investering moet getoetst worden aan
de wenselijkheid en de haalbaarheid. Te dure of overbodige luxueuze projecten zijn niet aan de orde.
Optimaliseren van de ontvangsten:
• door het maximaal benutten van mogelijke subsidies van andere overheden en organisaties.
• door het opvolgen van betalingen van uitgaande facturen.
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2

Lokaal sociaal beleid

Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat al onze inwoners een menswaardig bestaan kunnen leiden en
iedereen toegang heeft tot de hulp of zorg die hij nodig heeft. Lokaal sociaal beleid is een belangrijk onderdeel
van gehele meerjarenplanning/beleid. Bij de uitbouw van het lokaal sociaal beleid is de betrokkenheid en
inspraak van de verschillende doelgroepen en de kwetsbare burger essentieel (participatie). Samenwerken
met adviesraden en verenigingen en middenveldorganisaties vinden wij essentieel om een krachtdadig sociaal
beleid uit te bouwen.
Een geïntegreerd lokaal sociaal beleidsplan
Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente willen wij deze kans aangrijpen om van het sociaal beleid
en armoedebestrijding een prioriteit te maken. Dit beleid moet geïntegreerd zijn over alle beleids- en
levensdomeinen heen. Om dit op te maken willen wij de noden en behoeften van onze burgers detecteren
en op basis hiervan actie ondernemen. Het in onze taak om het aanbod van sociale hulp en dienstverlening
af te stemmen op de vraag. Als gemeentelijke overheid spelen wij hierin een coördinerende rol. Ook
samenwerken met andere lokale besturen kan belangrijk zijn.
CD&V-Groen pleit voor een toegankelijke dienstverlening. Proactieve dienstverlening is het sleutelwoord.
Uitgangspunt is steeds de vraag en de behoefte van de hulpvrager. Daarnaast is het fundamenteel om onze
inwoners te informeren en het aanbod bekend te maken.
Wij voeren een lokaal sociaal beleid dat steunt op vier pijlers:
•
•
•
•

lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning
regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening
toegankelijke hulp- en dienstverlening en onderbescherming aanpakken
vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening

2.1

Ondersteunen van het netwerk van hulp- en dienstverlening

Structureel overleg met alle partners in het welzijnsveld (verschillende organisaties) en andere domeinen
(kan ook gemeente-overschrijdend werken). Tekorten opspeuren en een aanvullend aanbod voorzien.
Integrale zorg betekent ook samenwerken met informele zorg (mantelzorgers), socioculturele verenigingen
en professionelen.
2.2

Lokaal dienstencentrum

Het dienstencentrum draait op volle toeren. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd. Wij denken dat
de werking nog uitgebreid kan worden en meer mensen kan bereiken. Belangrijk hierin is de mensen
samenbrengen (ontmoeting) en kansen geven (persoonlijke ontwikkeling). Het centrum vormt mee de spil in
de strijd tegen eenzaamheid.
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Hoe:
• Verankering in de verschillende woonkernen (aansluitend op ‘samen eten’). Meer buurtgericht werken.
Dienstencentrum als antennepunt.
• Samenwerking met socioculturele verenigingen.

2.3

Laagdrempelige en nabije hulp- en dienstverlening garanderen.

Sociale hulpverlening en administratie dient vooral nabij de inwoners te zijn. Wij pleiten voor een
gemeentelijke dienstverlening die proactief werkt. In dit kader zijn wij voorstander van een
eerstelijnsconsulent die ook proactief de mensen opzoekt. Dienstverlening is erop gericht dat iedereen krijgt
waar hij recht op heeft en ervoor zorgt dat iedereen mee is. M.a.w. dienstverlening kan op verplaatsing in de
verschillende dorpskernen.
Het welzijnsaanbod is transparant en herkenbaar. Onze maatschappelijk werkers krijgen voldoende tijd en
ondersteuning om een kwalitatieve, persoonlijke benadering te garanderen.
2.4

Zorgzame buurt

Binnen het zorgnetwerk willen wij vooral ondersteuning geven. Naast de regierol verkennen wij de noden.
• ondersteunen van zorgbehoevenden en hun mantelzorgers (mantelzorgpremie, dag van de mantelzorger
• ondersteunen van netwerken en organisaties (zoals regenboog) om kwetsbare groepen te bereiken
• oog voor sociaal gewaardeerde rol van al onze vrijwilligers

2.5

Health in All Policies

Gezondheid wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector zoals voedingsaanbod,
publieke ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving. Dat idee ligt aan de basis van Health in All
Policies (HiAP), een aanpak die o.a. door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gepromoot om het
gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen en -niveaus heen concreet te maken.
Als lokale overheid wil CD&V-Groen deze aanpak integreren in onze beleidsdoelstellingen. Kwaliteitsvol
wonen, een aantrekkelijke leefomgeving, een vlot en veilig mobiliteitssysteem, cultuur, sport, spel,
mediageletterdheid … zullen allemaal bijdragen tot meer welzijn en gezondheid op korte en lange(re) termijn.
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3

Mobiliteit en openbare werken

Jezelf vlot en veilig kunnen verplaatsen binnen de gemeente is een must voor iedereen. Het toenemende
aantal auto’s en vrachtwagens en de doortrekking van de R6 tot aan de Putsesteenweg op de grens van Peulis
en Bonheiden maakt dat het steeds drukker en onveiliger wordt in onze gemeente. CD&V-Groen wil de nodige
inspanningen doen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verhogen. Wij geven prioriteit aan de zwakke
weggebruiker en zorgen voor aangepaste en goed onderhouden weginfrastructuur.

3.1

Doortrekking R6

De doorgevoerde verlenging van de R6 tot op de Mechelbaan (N15) heeft de algemene verkeersdrukte in
Putte zeker doen toenemen. Hierdoor is het onveiligheidsgevoel bij de zwakke weggebruiker enorm vergroot.
Vandaar dat wij als CD&V-Groen maximaal willen inzetten op een verbeterde samenwerking met het Vlaams
gewest om van de N15 een meer ‘leefbare’ weg te maken. Meer concreet willen wij zo snel mogelijk vragen
aan het Vlaams gewest om
• een verhoogd aantal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers op grondgebied Putte. Concreet
denken wij aan extra oversteekplaatsen aan de Heiststeenweg, Jan De Cordestraat, Kleinmannekensstraat,
Heuvel, Oude Mechelbaan en de Scherpstuklei.
• een betere afstelling van de verkeerslichten in Peulis, Putte en Beerzel. Dit is trouwens een aandachtspunt
voor de gehele gewestweg.
• het bekijken van de aanleg van een rond punt of verkeerlichten aan de Kleinmannekensstraat of eventueel
de aanleg van een ondergronds fietspad langs de kant van de Kleinmannekensstraat.
• gegeven het aantal ongevallen dat hier reeds heeft plaatsgevonden, een veiligere oversteekplaats aan de
Alice Nahonstraat.
• aftellichten voor de voetgangers en fietsers.

3.2

Naar een nieuwe mobiliteitsmix

De prominente plaats van de auto in onze dagdagelijkse bezigheden botst steeds meer op zijn grenzen.
Milieudruk, bijkomende verharding en luchtverontreiniging zijn hier de grootste gevolgen van. CD&V-Groen
wil deze bekommernissen dan ook aanpakken door in te zetten op reeds bestaande en positieve oplossingen.
Zo willen wij als gemeente het autodeelsysteem (zoals Cambio) bevorderen waarbij door het huren van een
aantal wagens, het beheer van het eigen wagenpark een pak efficiënter en voordeliger kan worden ingevuld.
Door in elke dorpskern een parkeerplaats voor deze wagens te voorzien, kan elke Puttenaar (inclusief het
gemeentepersoneel) zich probleemloos verplaatsen wanneer de fiets geen optie is.
Daarnaast willen we ook de mogelijkheid onderzoeken voor het aanleggen van een carpoolparking. Deze
parking zal dan fungeren als ontmoetingsplek voor werknemers die zich samen naar dezelfde werkplaats
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begeven. Via een carpoolparking aan de rand van de N15 (bv. aan de gemeentehallen) proberen we op die
manier de verkeersdrukte te verlichten.
Ten slotte vinden we dat de gemeente bijkomend moet voorzien in oplaadinfrastructuur voor elektrische
wagens. Sommige autobewegingen zijn nu eenmaal niet te vermijden, maar hoe meer deze op een
milieuvriendelijke manier kunnen, zoals met de elektrische auto, hoe beter. CD&V-Groen is van mening dat
openbare wegen zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor elke weggebruiker. Maar met aangepaste
weginfrastructuur en -inrichting en focus op de zwakke weggebruiker.

3.3

Veiligheid in het verkeer

Om de verkeersdrukte in onze gemeente en de ook daarbij gepaard gaande luchtvervuiling tegen te gaan,
willen wij als CD&V-Groen de voetganger en fietser op de voorgrond plaatsen. Dit kan voor ons op drie
manieren:
• Voorzien in de nodige en veilige infrastructuur
• Mensen aanzetten om meer gebruik te maken van hun fiets voor korte, maar ook verre verplaatsingen
• Volop inzetten op de fiets als volwaardig vervoersmiddel
Zorgen voor aangepaste en goed onderhouden voet- en fietspaden
Een aantal fietspaden zijn aan een dringende heraanleg toe. Fietsers zullen alleen aangetrokken worden als
de kwaliteit van het wegennet daartoe aanleiding geeft. Wij denken in de eerste plaats aan de Koningsbaan,
de Schrieksesteenweg en de Waversesteenweg. Zowel voor de Schrieksesteenweg als de Waversesteenweg
zal deze heraanleg gecombineerd moeten worden met de volledige heraanleg van de rijbaan. Voor de
Koningsbaan zou er in de eerste plaats voorzien kunnen worden in het frezen van de bovenste betonlaag
zodat deze weg een egaler verloopt kent (naar voorbeeld van de opknapbeurt van de Schrieksesteenweg in
2013). Bij de aanleg van een nieuw fietspad wordt dit natuurlijk best afgescheiden van de rijbaan door middel
van groen (zoals een beukhaag) en ruim genoeg om te voldoen aan de noodzakelijke vereiste voor de
elektrische verplaatsing met de fiets. De Slameuterstraat is een mooi voorbeeld van hoe best voorzien wordt
in een gescheiden fietspad, zeker voor al de schoolgaande jeugd die hier passeert. Bij de aanleg van
oversteekplaatsen zijn schuine stoepranden noodzakelijk voor fietsers, rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Daarnaast zal ook de situatie in de Vogelstraat herbekeken moeten worden en de dialoog aangegaan worden
met de bewoners. Het omvormen van deze straat tot een fietsstraat is hierin een mogelijkheid. De heraanleg
van de Vogelstraat heeft voor de fietser en voetgangers namelijk voor een zeer onveilige situatie gezorgd.
Ook onze dorpskernen kunnen veiliger. Fietsstraten zijn een mogelijkheid om dit te bereiken. Wij willen
voorzien in een fietsstraat in de dorpskern van Putte (van de Waversesteenweg tot de Mechelbaan en in de
Alice Nahonstraat) en de dorpskern van Beerzel (van de Kattestraat tot de Heiststeenweg en in het
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Beerzelplein) zodat de fietser hier prioritair voorrang krijgt op de weg en de situatie voor deze zwakke
weggebruiker veiliger wordt. Ook voor de kernen van Grasheide en Peulis willen we de mogelijkheid
onderzoeken
of
dit
een
middel
is
om
de
verkeersveiligheid
te
verhogen.
Daarnaast moet ook aandacht gegeven worden aan de andere fietspaden en wegen binnen onze gemeente.
Putten, verzakkingen in het wegdek en losliggende tegels zijn vaak de oorzaak van valpartijen. Als CD&VGroen willen wij hier iets aan doen voor onze inwoners. Dit kan bv. door het aangaan van een peterschap van
een aantal veel gebruikte fietspaden. Deze peters kunnen dan via een versnelde weg melding maken van een
probleem op het fiets- of voetgangerswegdek. Bovendien stellen wij een ‘fietspadenplan’ op zodat ervoor
gezorgd wordt dat de fietspaden en de belangrijkste fietsroutes altijd goed berijdbaar zijn (ijzel- en bladvrij).
Verder willen wij ook een bescherming en eventuele heropening van ‘trage wegen’ (vroegere ‘kerkwegen’)
in samenspraak met de omliggende eigenaars. Bij herverkavelingen of nieuwe verkavelingen zouden wij ook
zoveel mogelijk in extra trage wegen voorzien.
Informeren en aanzetten tot fietsgebruik
We willen bijdragen tot het op gang zetten van een grote gedragswijziging bij onze inwoners. In de eerste
plaats willen wij onze jongeren bereiken, ze stimuleren tot fietsgebruik en ze belonen. Zo willen wij hun
fietsen ‘chippen’ 1, zodat de verplaatsingen die de kinderen doen met hun fiets geregistreerd worden. Als
gemeentebestuur kunnen wij hen stimuleren om zoveel mogelijk kilometers te rijden met hun fiets naar de
school, jeugd- of sportbeweging.
Waarom dit project niet uitbreiden naar de andere generaties? We stappen ook mee in het verhaal van ‘Zo
DichtBlij’ (het vroegere ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’). Als gemeentebestuur geven wij het goede
voorbeeld om dit engagement zoveel mogelijk te ondersteunen door voor korte verplaatsingen de fiets te
gebruiken. We willen ons hier met CD&V-Groen Putte dan ook ten volle achter zetten. Voor het
gemeentepersoneel willen we voorzien in de aankoop van een aantal elektrische fietsen om zich te
verplaatsen naar een vergadering of andere werkgerelateerde activiteiten.
Verder willen we extra inzetten op een beter belonings-/verloningssysteem om de woon-werkverplaatsing
van het personeel met de fiets naar het gemeentehuis zo veel mogelijk aan te moedigen. Koning fiets komt
bij ons op de eerste plaats!

1

De fietsen van de jeugd worden daarin voorzien van een elektronische chip die in het voorwiel wordt geplaatst en die
registreert of de kinderen effectief aankomen op school. Als de ouders dit willen, kunnen ze daarvan ook automatisch melding
krijgen.
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Fiets als volwaardig vervoermiddel
De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig. CD&V-Groen wil mee op deze trein stappen. Naast het
voorzien van een aantal exemplaren voor het eigen gemeentepersoneel, willen we voorzien in voldoende
oplaadpunten voor deze fietsen. Hiervoor willen we, in samenwerking met de lokale handelaars, een aantal
oplaadpunten plaatsen in elke dorpskern. Wij voorzien ook in voldoende veilige fietsstallingen, niet alleen
voor elektrische fietsen, maar voor de fiets in het algemeen.
Belangrijk aan deze evolutie is het naleven van de verkeersregels. Zo gelden er andere regels voor speed
pedelecs dan voor een gewone elektrische fiets. Als gemeente willen wij dan ook voortdurend inzetten op
een geactualiseerde verkeerseducatie. Dit kan gaan van brochures bij aankoop tot het organiseren van een
verkeerscursus en fietscursussen. En ook in onze jeugd willen wij blijvend investeren, door het ondersteunen
van de scholen in hun verkeersopvoeding.
Ten slotte is ook de veiligheid rond de scholen prioritair. Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat
kinderen zo veel mogelijk met de fiets naar school worden gebracht. Verkeerseducatie begint immers best
vroeg genoeg en leren door te doen is nog altijd het beste. Iets wat ouders hierin tegenhoudt is de veiligheid
rond de schoolpoort. Als zo veel mogelijk kinderen en daarbij ook hun ouders worden aangemoedigd om met
de fiets naar school te komen, neemt het aantal auto’s automatisch af. Ook kan er in samenwerking met de
scholen gewerkt worden rond het uitzoeken van de veiligste route van en naar school. Hier bestaan
voldoende tools voor.

3.4

Correcte handhaving

Het verminderen van het autoverkeer en het inzetten op de zwakke weggebruiker is een nobel doel, maar
zal weinig daadkracht kennen zonder de correcte handhaving. CD&V-Groen vindt het dan ook belangrijk dat
de verkeersregels worden nageleefd. In samenwerking met de politiezone BODUKAP zullen de
verkeersovertredingen dan ook doelmatiger worden gecontroleerd en gesanctioneerd.

3.5

Parkeren

We hadden het al over de mogelijke aanleg van een carpoolparking voor werknemers die op dezelfde plek
werken. Via zo’n carpoolparking aan de rand van de N15 (bv. aan de gemeentehallen) kunnen we de
verkeersdrukte verlichten.
De uitwerking van een slim parkeerbeleid laat toe om de leefbaarheid en gezelligheid in de kernen te
verhogen zonder parkeermogelijkheden weg te nemen. Zo moeten er bewegwijzering en ‘parkeermaps’
voorzien worden waardoor mensen gemakkelijker een parkeerplaats kunnen vinden.
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Omdat de druk op de openbare ruimte in onze kernen steeds toeneemt als gevolg van de inbreiding, is hier
ook een uitgewerkte visie en actieplan nodig. Zo kan het onderscheid tussen kort en lang parkeren de
beschikbare plaatsen optimaler invullen. Voor langparkeerders zoeken we een plaats die aansluit bij de kern,
maar de druk in de kern wegneemt.

3.6

Wegenwerken

CD&V-Groen weet dat enkele wegen in onze gemeente dringend aan vernieuwing toe zijn: onder meer, zoals
hierboven reeds vermeld, de Schrieksesteenweg, de Waversesteenweg en de Koningsbaan. Het is belangrijk
een goede planning op te maken, zodat nutsvoorzieningen en andere werken (fietspaden, oversteekplaatsen,
…) in één keer kunnen uitgevoerd worden. Hierbij is het essentieel dat inwoners, lokale handelaars en
omwonenden al vanaf de ontwerpfase betrokken worden. Zij kennen meestal de behoeften en de
gevoeligheden. Tijdens en na de werken is een korte opvolging nodig.
Bij werken door nutsmaatschappijen willen we erop toezien dat deze werken worden uitgevoerd volgens de
afspraken. Wegen, fiets- en voetpaden moeten zo snel mogelijk in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.
Omwonenden moeten ook steeds op tijd gewaarschuwd worden van komende werken, de gemeente moet
dit afdwingen.
De mogelijkheid om subsidies te krijgen, is vaak een struikelblok. Via subsidiëring van de Vlaamse overheid,
milieumaatschappij of andere, kan de gemeente op een goedkopere manier nieuwe wegen of fietspaden
aanleggen. Helaas is het vaak lang wachten voor een project wordt goedgekeurd en de nodige middelen
voorzien worden.

3.7

Openbaar en alternatief vervoer

Om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer niet aan kwaliteit verliest, moet het constructief overleg met
De Lijn behouden blijven. We nemen deel aan het overleg in de vervoersregio Mechelen. We willen het begrip
‘basisbereikbaarheid’ volwaardig invullen en knelpunten onderzoeken. Daarnaast moet er geïnvesteerd
worden in toegankelijke haltes en accommodatie op de gemeentelijke wegen (de wegbeheerder is hiervoor
verantwoordelijk, n.v.d.r.).
Voor ouderen, personen die slecht te been zijn en inwoners zonder wagen is het vaak moeilijk om zich te
verplaatsen naar het centrum van Putte. Met CD&V-Groen blijven we zoeken naar alternatieve
vervoersmogelijkheden. De mindermobielencentrale is een zeer goed initiatief dat ruimer ondersteund moet
worden (dispatching, communicatie, inzet sociaal werk). Een gemeentelijke site met vraag en aanbod voor
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carpoolen is een eenvoudige ingreep, overleg met bedrijven en scholen (ook uit de naburige gemeenten) is
essentieel voor een goed vervoersplan.

4

Vrijwilligers, de kracht van elke gemeente

Grenzeloze inzet, energie, engagement, passie, enthousiasme en plezier in het werk, daaraan herken je heel
wat vrijwilligers. In Putte zijn honderden mensen als vrijwilliger actief. Zij zetten zich dagelijks in voor de
medemens, dier en natuur. Deze input maakt het samenleven in Putte krachtiger, meer leefbaar en rijker.
Omdat dit volledig past in het samenlevingsmodel dat we met CD&V-Groen voor ogen hebben, zijn wij blij met
zo veel rijkdom en trots op onze vrijwilligers. Tijd voor een waardering van het unieke verenigingslandschap,
want dit is bijzonder waardevol om de lokale gemeenschap te verbinden.
Wij willen voldoende aandacht en ondersteuning voor de vrijwilligers, omdat we hun werk enorm
appreciëren. Zo moet de samenwerking tussen verenigingen onderling ondersteund worden. Bv. een
jeugdbeweging die een activiteit organiseert in samenwerking met OKRA krijgt hiervoor voldoende
ondersteuning.
Prioriteit nummer 1 voor CD&V-Groen is een meer rechtvaardige en evenwaardige subsidiëring van de
verenigingen. Vooral op gebied van infrastructuur zitten hier zeer grote verschillen. Dit is niet meer van deze
tijd en moet dringend in vraag gesteld worden. Dit gebeurt in overleg met alle verenigingen.
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5

Sport en beweging, zuurstof voor elke gemeente

Bewegen en gezond leven zijn de laatste jaren heel belangrijk geworden. Niet alleen sporten in groepsverband
of in een vereniging blijft populairder worden, je ziet ook altijd meer mensen op zichzelf een of andere vorm
van beweging uitoefenen. Dit kan alleen maar toegejuicht worden. Er zijn voldoende studies die aantonen dat
een gezonde levensstijl alleen maar voordelen heeft.
Recent werd er opnieuw een fit-o-meter in gebruik genomen op Beerzelberg, toch kan het natuurgebied
Beerzelberg over het algemeen nog wat opfrissing gebruiken. Ook kan er worden nagedacht om opnieuw een
fit-o-meter of iets dergelijks te plaatsen in het natuurgebied Tinstraat.
Een vereniging kan niet overleven zonder subsidies. Toch is dit in deze tijd niet meer evident. We bemoedigen
clubs die een doorgedreven samenwerking met elkaar aangaan, dit kan gaan over de jeugdwerking die ze
samen oprichten, het gezamenlijk gebruik van infrastructuur …
Onze bevolking veroudert, gezondheid en een gezonde levensstijl worden altijd belangrijker. Bewegen hoort
hier zeker bij. CD&V-Groen pleit voor het plaatsen van fitnesstoestellen buiten die op een centrale plaats
worden gezet waar mensen kunnen samenkomen en samen sporten. Dit kan ook dienstdoen als sociale
controle op plaatsen waar er overlast is.
Onze gemeente kent weinig of geen initiatieven rond G-sport. Vele gezinnen hebben hier wel nood aan. Het
is het onderzoek waard om te bekijken of er in Putte initiatieven kunnen genomen worden, samen met
sportverenigingen. Anders kan er samengewerkt worden met buurgemeenten en kunnen de gezinnen
geholpen worden in een tussenkomst van de gemeente of logistieke hulp bij bijvoorbeeld het vervoer.
Voor scholen is de grootste kost aan uitstapjes de vervoerskost. CD&V-Groen stelt daarom voor om een bus
aan te kopen om hen bij te staan in het vervoer van en naar het zwembad. Tijdens de vakanties kan deze
gebruikt worden voor de buitenschoolse opvang.
Onze sporthal moet efficiënt gebruikt worden. Het is evident dat sportbegeleiders op regelmatige basis een
goede opleiding krijgen. Zo’n opleidingen worden door de gemeente gesubsidieerd.
Meer aandacht willen we voor de individuele sporter, dit door bijvoorbeeld het aanleggen van een
volwaardige looppiste in Putte.
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6

Jeugd

Kinderen willen spelen en ontdekken. Jongeren komen samen, maken plezier, tasten grenzen af en willen
zelfstandigheid. Hun aanwezigheid geeft een dorp een zekere dynamiek, maar brengt soms ook wat onrust in
de buurt. CD&V-Groen wil een gemeente waar kinderen voldoende ruimte hebben om te spelen en te ravotten,
waar er plaats is voor jongeren om te ontspannen en te fuiven. Het is belangrijk dat elk initiatief tot stand
komt in overleg met kinderen, jongeren en de vrijwilligers die actief zijn in de vele jeugdverenigingen.
Reglementen moeten stimuleren en mogen niet ontmoedigen.

6.1

Voldoende ruimte voor kinderen en jongeren

Jeugdverenigingen moeten hun activiteiten kunnen ontplooien in veilige en ruime lokalen. De bouw en het
onderhoud ervan is vaak een belangrijke financiële kost. CD&V-Groen wil daarom een transparant
subsidiebeleid voor alle Putse verenigingen.
De polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum was initieel bedoeld als fuifzaal voor jongeren. Voor
jeugdverenigingen is de huur en het gebruik ervan te duur. Wij willen het verhuurreglement herbekijken, in
het bijzonder voor onze (jeugd)verenigingen.
Het is belangrijk dat jongeren zich in hun eigen dorp kunnen ontwikkelen en ontspannen. Fuiven onder de
kerktoren moet mogelijk blijven voor jeugdverenigingen die er actief zijn. Goede afspraken — onder andere
ook met buren — blijven nodig. De fuifkoffer is een goed initiatief en kan verder uitgebouwd worden door er
bijvoorbeeld ook leeftijdsbandjes en oordopjes in te steken. We pleiten ook voor een 2-jaarlijkse
preventiecampagne rond een onderwerp dat jongeren aanbelangt, zoals verantwoord drankgebruik.
Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren is buiten spelen en ravotten op speelpleinen, in speelbossen
en op grasvelden noodzakelijk. Ook kinderen met een beperking hebben dit nodig. Hier willen wij een extra
inspanning voor doen. Uiteraard worden bestaande speelpleinen regelmatig nagekeken en gecontroleerd op
veiligheid. Overlast en vandalisme in en rond de speelterreinen willen we actief bestrijden en voorkomen,
eerder dan een speeltuin af te sluiten. De deelgemeenten Peulis en Beerzel kunnen ook een nieuw en/of
opgefrist speelterrein gebruiken.

6.2

Jongeren en vrijwilligerswerk

Heel wat jongeren stappen in het verenigingsleven en nemen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden op
zich. CD&V-Groen vindt deze inzet belangrijk en wil daarom jongeren aanmoedigen om leiding te nemen.
Daarnaast blijft het voor ons belangrijk dat deze jongeren voldoende opgeleid zijn. We stimuleren hen om
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deel te nemen aan vormingsinitiatieven die georganiseerd worden door overkoepelende organisaties zoals
Chirojeugd Vlaanderen, KLJ Nationaal, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en anderen.

6.3

Aanbod van de gemeente

Voor jeugdverenigingen is een jaarlijkse controle op brandveiligheid met een brandoefening en cursus EHBO
een must. Informatie rond de brandveiligheid is voor elk lid van de leiding belangrijk. Om lokalen brandveilig
te maken, moet er vanuit de gemeente ondersteuning voorzien worden. Een EHBO-cursus kan georganiseerd
worden door de jeugdraad. En ook voor inbraakbeveiliging moet er preventief gewerkt worden, ook hier blijft
de gemeente subsidiëren.
Voor de uitleendienst willen wij het aanbod nog beter afstemmen op de vragen van alle verenigingen. Wij
voorzien in de mogelijkheid om de jeugdorganisaties te kunnen laten gebruikmaken van de
aankondigingsborden en infoborden van de gemeente. Het gratis kampvervoer blijft.
Het is belangrijk dat kinderen hun vrije tijd zinvol doorbrengen. De vakantiewerking Kamielke, Ollie en andere
sport- en vrijetijdskampen willen wij betaalbaar houden voor de gemeente en gezinnen. CD&V-Groen Putte
wil dat meegaan op uitstap een keuze is die ouders maken. We stellen het aantal uitstappen in vraag en we
zouden ook opvang voorzien op de locatie zelf als er een uitstap plaatsvindt. Wij vinden dat het voor ouders
gemakkelijk moet zijn om hun kind naar de opvang te brengen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de
opvang meer te centraliseren zodat gezinnen niet de hele gemeente moeten doorkruisen om hun kinderen
af te zetten.
CD&V-Groen Putte vindt inclusie belangrijk. Wij willen het aanbod uitbreiden naar kinderen met een
handicap. Hiervoor kan eventueel samengewerkt worden met buurgemeenten. Of de gemeente draagt bij in
de kostprijs of het vervoer van en naar de opvanglocatie.
‘Roefel’ is een geweldig initiatief, dit blijven we ondersteunen.
Wij vinden het een goede zaak dat de kindergemeenteraad bestaat. Ze leren om zelf activiteiten te
organiseren. Toch hebben wij het gevoel dat er nog meer kan in zitten. Bij verschillende beleidsbeslissingen
lijkt het ons nuttig om ook met de mening van kinderen rekening te houden. Dit kan bijvoorbeeld bij de
inrichting van een kinderopvang, de herinrichting van de schoolomgeving of de dorpskern.
De jeugdraad moet haar rol voluit kunnen blijven uitoefenen en alle Putse jongeren een stem geven.
Bij nieuwe verkavelingen willen wij oog hebben voor voldoende speelmogelijkheid in de nabije omgeving.
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7

Onderwijs, vorming en kinderopvang

De Putse basisscholen zijn vrije scholen of scholen van het gemeenschapsonderwijs. Het feit dat er geen
gemeentescholen zijn, bepaalt in sterke mate de rol die de gemeente opneemt in de ondersteuning van het
basisonderwijs. Het kunstonderwijs kende doorheen de jaren een sterke ontwikkeling. Hier heeft de gemeente
duidelijk een trekkersrol. Vaak wordt het vormingsaanbod van de verenigingen in onze dorpskernen sterk
onderschat. Ook hier is een opdracht voor de gemeente weggelegd, al is die eerder coördinerend en
stimulerend.

7.1

Ondersteuning van de scholen

De veiligheid aan de Putse scholen is een topprioriteit. De inrichting rond de scholen kan op een aantal
plaatsen beter. Gerichte controles op het naleven van de snelheidsbeperking in de zone 30 en het
parkeergedrag zijn nodig. Daarnaast wordt het fietsen naar school door de gemeente aangemoedigd zodat
het aantal wagens in de buurt van scholen fors daalt (bv. Bonheiden met kermischeques). De gemachtigde
opzichters leveren prima werk. Dit moet zo blijven.
Het is belangrijk dat scholen zich kunnen toeleggen op hun eerste opdracht: onderwijs verstrekken. Projecten
worden best samen met de scholen gepland, zodat deze kaderen in een globaal opvoedingsplan.
Voor scholen is de grootste kost aan uitstapjes de vervoerskost. CD&V-Groen stelt daarom voor om een bus
aan te kopen om hen bij te staan in het vervoer. Tijdens de vakanties kan deze gebruikt worden voor de
buitenschoolse opvang of jeugdeverenigingen.
Scholen en ook andere verenigingen moeten beroep kunnen doen op de locaties van de kinderopvang. Die
staan vaak leeg tijdens de dag en kunnen gebruikt worden door de school als die hier nood aan heeft.
Het kan een idee zijn om een speeldag uit te werken in samenwerking met de scholen en hierin een aanbod
van G-sport te tonen, zo leren kinderen dit op vroege leeftijd kennen en blijft dit geen ver-van-hun-bed-show.

7.2

Kunstonderwijs

De Putse academie is al sterk uitgebouwd en ondertussen is het aanbod al verder uitgebreid naar
volwassenen en senioren. Wij willen dit initiatief blijvend ondersteunen en dit pad verder bewandelen.
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7.3

Opvang van kinderen

De opvang van baby’s en kinderen draagt mee bij tot hun ontwikkeling. Voor vele gezinnen is de kinderopvang
en het middagtoezicht elementair. Het laat toe dat ouders hun job kunnen combineren met een keuze voor
kinderen. Een goede afstemming op de werkelijke noden van de gezinnen blijft een constant aandachtspunt.
De opvang van kinderen heeft ook een belangrijke sociale functie. Kinderen worden er voorbereid op de
maatschappij, ze krijgen er een deel van hun ontwikkeling mee en worden ondersteund. Daarom is het
belangrijk om als gemeente te voorzien in voldoende kwaliteit en aanbod, ook voor kinderen met specifieke
zorgbehoeften. Inclusie is de leidraad voor de uitbouw van de werking.
Daarnaast moet de opvang betaalbaar blijven. De onmiddellijke omgeving van de kinderopvangdiensten
moet veilig zijn. In de buurt van speelterreinen gebeurt op regelmatige basis controle zodat overlast hier snel
wordt aangepakt.
De nood aan opvang van baby’s en kleine kinderen stijgt. Daarom moet de gemeente, in overleg met
bestaande organisaties, actief meewerken aan het in stand houden van het aantal onthaalgezinnen.
Er wordt een Huis van het Kind opgestart. Het gemeentebestuur is de trekker om een samenwerkingsverband
tussen alle organisaties die begaan zijn met onze kinderen (Gezinsbond, preventieve kindzorg, opvang
initiatieven …) op te starten en onder te brengen in het ‘Huis van het Kind’. Meer bepaald gaat het over
laagdrempelige gezinsondersteuning op meerdere domeinen. Naast de gekende preventieve
gezinsondersteuning, kan men zo een aanbod realiseren op vlak van bv. opvoedingsondersteuning, aanbod
aan spel en ontmoetingskansen en onderwijsondersteuning. Op deze manier worden ook extra
mogelijkheden gecreëerd voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen en kunnen we de ouders vlotter
bereiken, want zij vinden moeilijker hun weg in het reguliere aanbod.
Het is belangrijk dat op alle beleidsdomeinen aandacht is voor jonge gezinnen.
De digitalisering van de buitenschoolse kinderopvang is een goede zaak. Toch zijn hier nog verschillende
mankementen en verdwijnt hierdoor de flexibiliteit in de kinderopvang. De kinderziektes moeten eruit en het
moet mogelijk blijven om in uitzonderlijke gevallen toch nog op opvang te kunnen rekenen zonder dat dit
hierbij vooraf werd vastgelegd.
Er moet constant worden nagedacht over de kwaliteit van onze kinderopvang, kinderen moeten zich hier
kunnen ontspannen en moeten hier graag naartoe gaan.
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8

Lokale economie

CD&V-Groen wil eigen ondernemers, middenstanders en vrije beroepen, binnen de wettelijke mogelijkheden,
zo veel mogelijk kansen geven. Ondernemers dragen bij tot een levendig Putte en creëren jobs in eigen streek.
Het is de taak van een gemeentebestuur om ondernemers hierin te ondersteunen en correct te informeren.
We willen initiatieven nemen om kleinhandelszaken aan te trekken en te ondersteunen. Zeker de kernen van
Peulis en Grasheide vragen hierin onze aandacht.
De rol van de gemeente is een voorwaardenscheppend beleid te voeren om de werkgelegenheid in de
gemeente te bevorderen. Daarnaast kan ze ook via de stimulering en ondersteuning van de sociale economie
een bijdrage leveren aan tewerkstellingskansen voor kansengroepen.

8.1

Lokaal kopen

Wij zijn fan van de korte keten. Lokaal produceren en kopen is heel belangrijk. Buiten het aanmoedigen van
lokaal kopen willen we de gemeentelijke diensten bij voorkeur en binnen de wettelijke mogelijkheden beroep
laten doen op ondernemers binnen onze gemeente.
Verder worden er tijdens gemeentelijke activiteiten zo veel mogelijk streekproducten gebruikt.
Initiatieven van de plaatselijke middenstand worden verder ondersteund: de Putse feesten, kermissen,
jaarmarkten, kerstmarkt, rommelmarkt, vrijdagmarkt, eindejaarsactie. Maar dit wil niet zeggen dat de rol van
de gemeente bij dit alles niet kan herdacht worden. Zo willen we van het eindejaarsgebeuren (kerstmarkt,
nieuwjaarsdrink) een feest maken waar samen vieren centraal staat.
CD&V-Groen is voorstander om het standgeld op de Putse feesten en de kerstmarkt voor alle verenigingen
af te schaffen. We staan voor maximale kansen zonder (financiële) barrières voor elke vereniging die, met
inzet van vele vrijwilligers, leven in de brouwerij brengt.

8.2

Bedrijven aantrekken

Nieuwe ondernemingen en nieuwe handelaars creëren jobs in onze eigen gemeente. Dit moet gebeuren op
de juiste locatie en op een verantwoorde manier, rekening houdend met de omgeving en met de status die
de gemeente Putte kreeg toebedeeld in het Vlaams en Provinciaal structuurplan.
Wij willen het bestaande ondernemersloket meer aandacht geven binnen onze gemeente met extra aandacht
voor de ondersteuning van jonge, startende ondernemers.
Bij de invulling van terreinen moet voorrang gegeven worden aan Putse bedrijven die ook voldoende
kwaliteitsvolle tewerkstellingsplaatsen creëren, in verhouding tot de ruimte die ze innemen.
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8.3

Ondersteuning en begeleiding

Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de ondernemers, moet er volgens ons een geactualiseerde
inventaris gemaakt worden van de verschillende economische activiteiten en haar tewerkstelling binnen de
gemeentegrenzen. Daarin komt:
• de aard van bedrijvigheid (lokale industriebedrijven, middenstand en handelaars, vrije beroepen, land- en
tuinbouw)
• het aanbod (goederen: eigen productie, handel, of diensten)
Op basis van deze analyse kan er een plan uitgewerkt worden met de verschillende actoren. Dit verloopt best
via een goed georganiseerde raad voor lokale economie.
Verder moet er aandacht besteed worden aan:
• een efficiënte dienstverlening en overlegmogelijkheden met de gemeente.
• hulp bij administratieve problemen, met de gemeente als brug tussen het lokale en Vlaamse of federale
niveau.
• een overzicht van mogelijke subsidies zodat dit transparant is voor elke ondernemer. Vooral ook starters
verdienen de nodige ondersteuning. Zelfstandigenorganisaties vormen een belangrijke schakel, de
gemeente neemt hier een aanvullende rol in.
• duurzaam ondernemen: CD&V-Groen wil vooral bedrijven in the picture zetten die via groei en innovatie
zowel winst opleveren voor mens, maatschappij en milieu.
• een zo vlot mogelijke behandeling van toelatingen voor bouw- en infrastructuurwerken van
ondernemingen en handelaars.
• een tijdige bezorging van informatie bij wegenwerken. Ook regelmatig overleg is aangewezen.
• Toepassen van de codex voor werken door nutsmaatschappijen.
Om die reden willen we ook een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente creëren dat vragen over het
ondernemerschap bundelt, hierover intern communiceert en deze vragen kan doorgeven.

8.4

Markten

De ontwikkeling van de markten moet onderzocht worden. Elke markt heeft trouwe bezoekers en brengt kopers naar
de dorpskern. Dit brengt leven in de brouwerij en komt de lokale middenstand ten goede. Maar de huidige markten
zijn heel kleinschalig en het is nuttig om te onderzoeken of een opschaling (meer kramen, een meer divers aanbod) ook
interessant kan zijn voor de lokale economie.
Een marktbus die op vrijdagnamiddag inwoners van Peulis, Grasheide en Beerzel naar de markt in Putte brengt kan ook
bijdragen tot de vergroting van de vrijdagmarkt.
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8.5

Land en tuinbouw

De land- en tuinbouwsector is nog altijd heel belangrijk voor onze gemeente. Ongeveer 50% van de
oppervlakte van Putte wordt door hen bewerkt. Sommige bedrijven (sierteelt en de boomkwekers) zijn al
jarenlang bezig en zijn dan ook ver buiten de gemeentegrenzen bekend. Ook al hebben we als lokale overheid
weinig impact op de economie en de wetmatigheden van de markt, toch willen we als gemeente het leven
van boer en landbouwer in de omgeving aangenamer maken.
Wij willen de land- en tuinbouwers betrekken bij het beleid en beslissingen. Een beleid dat gericht is op
duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van deze bedrijven. We willen een goede verstandhouding tussen
de land- en tuinbouw, de natuur en de burger, want zij beheren mee de open ruimte.
We gaan voor een beleid dat gericht is op de promotie van lokale producten met een gemeentelijk
aankoopbeleid dat daarop is afgestemd. Een plattelandsgemeente als Putte moet initiatieven als
boerenmarkten, hoeveproducten, hoevetoerisme, bermbeheer, zorgprojecten … actief ondersteunen.
CD&V-Groen Putte willen de troeven uitspelen om inwoners dichter bij de land- en tuinbouw te brengen en
het imago van de sector te versterken. Dit kan door de organisatie van open dagen, schoolbezoeken … om
iedereen kennis te laten maken met wat de sector allemaal te bieden heeft. Via een foodhub (een lokaal
boerenverkooppunt) creëren we een plaats waar lokaal geproduceerde groenten kunnen aangekocht
worden.
Ook voor deze sector is het van belang om één aanspreekpunt te voorzien binnen de gemeente voor
informatie en advies over het uitbouwen en uitbreiden van ieders bedrijf.
CD&V-Groen Putte is van mening dat de landbouwgrond die er nu is landbouwgrond moet blijven.
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9

Ruimtelijke ordening/beleid

CD&V-Groen Putte wil zorgzaam omgaan met ruimte. Wij geloven dat een kwalitatieve invulling van de
ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een versterking van onze dorpskernen en buurten. Inzet op een doordachte
ruimtelijke ordening met aandacht voor de bestaande open ruimte. Het is tegelijkertijd de garantie op meer
natuur. Dit leidt uiteindelijk tot een mooier en aangenamer Putte. Wij willen een ruimtelijk beleid voeren dat
gedragen is door de bevolking. Dit willen we doen door met buurtbewoners in gesprek te gaan en hen te
betrekken van begin af aan. Bewoners, het gemeentebestuur en uitvoerders (zoals bouwpromotoren) werken
samen om tot het best mogelijke resultaat te komen voor de inwoners.
Wij willen transparantie en openheid over deze contacten.
Als gemeentebestuur nemen wij het voortouw om een langetermijnvisie daadwerkelijk vorm te geven. Wij
gaan zelf sturen in plaats van louter te fungeren als een loket dat de wettelijke verplichtingen bij bouw- en
verkavelingsaanvragen aftoetst. Zo’n langetermijnvisie houdt o.a. rekening met de te verwachten toename
van de bevolking, de vergrijzing en de toename van de eenpersoonsgezinnen.

9.1

Kwaliteitsvol invullen van het grondgebied

Ruimte wordt schaarser en schaarser, ook in Putte. Wij willen op een duurzame wijze omspringen met de
ruimte om ons heen. In overleg met onze inwoners willen we een kwaliteitsvolle omgeving creëren. Daarom
is een duidelijke visie rond de ontwikkeling van elke dorpskern waarin het evenwicht tussen de verschillende
functies bewaakt wordt essentieel. Dit gaat over wonen, parking, groen, lokale economie, enz. (Het is daarom
belangrijk dat we bekijken hoe we deze best invullen om de leefbaarheid van onze gemeente te beschermen.)
Om een degelijk beleid te voeren op lange termijn, willen wij blijvend werk maken van een geactualiseerde
omgevingsanalyse van onze gemeente. Het in kaart brengen van problemen en opportuniteiten en definiëren
van behoeften, vormt namelijk de basis van een doordacht beleid.
Inzetten op kwalitatieve versterking van de kernen, gerichte inbreidingsprojecten, verwevenheid van
functies, multifunctionele inrichting van het buitengebied, verhoging van de leefbaarheid en creëren van
meer ‘groen’ — ook in de bebouwde ruimte — zijn voor ons belangrijke speerpunten.
Bestaand agrarisch gebied blijft behouden.

9.2

Optimaal ruimtegebruik

Met de ‘betonstop’ in het vooruitzicht, willen we inzetten op ‘optimaal ruimtegebruik’, het klassieke
ruimtegebruik is al langer aan herziening toe.
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Verkavelen van bestaande open ruimte moet leiden tot kernversterking. Daarvoor zal het gemeentebestuur
maatregelen voorzien. Zo kan er bijvoorbeeld hoger gebouwd worden om meer plaats te kunnen reserveren
voor gemeenschappelijke, groene ruimte. Het aantal bouwlagen moet inpasbaar zijn en hangt af van de
plaats/wijk. CD&V-Groen zal in z’n prioriteiten qua ruimtelijke ordening hoog inzetten op duurzaamheid en
leefkwaliteit. Optimaal ruimtegebruik is hierbij cruciaal. Een goed ruimtelijk rendement zal ook bijdragen aan
meer groen in onze leefomgeving en een efficiëntere omgang met natuurlijke hulpbronnen zoals lucht, licht
en water. Maar bovenal moet dit leiden tot aangenamer wonen, dat betaalbaar en leefbaar is voor het
individu en de samenleving.
M.a.w.: nieuwe woonsites bieden een uitstekende kans om vooruitstrevende en kwaliteitsvolle
gemeenschappen uit te bouwen, op voorwaarde dat er voldoende aandacht is voor
gemeenschapsversterkende factoren, zoals speelpleinen en groengebieden.
Het zijn deze zaken die van een woongebied een buurt en van een huis een thuis maken.

9.3

Landelijke van Putte behouden

CD&V-Groen vindt het belangrijk dat de eigenheid van de dorpskernen behouden blijft, zowel in Putte als in
de deelgemeenten. Het landelijke, gezellige karakter maakt deel uit van onze identiteit als Puttenaar. Daar
waar dit kwaliteiten biedt, moet dit beschermd blijven en zelfs versterkt worden.
De potentie van een plek dient m.a.w. voorrang te krijgen boven louter mathematisch verkavelen en
bebouwen van ruimte. Dit is uiteraard altijd een evenwichtsoefening, maar CD&V-Groen Putte wil de
authenticiteit van waardevolle stukjes Putte zo veel mogelijk in ere houden en herstellen.
Het uitgangspunt hiervoor is de opmaak van een ontwikkelingsplan voor ons als plattelandsgemeente en een
langetermijnvisie, waarbij inwoners nauw betrokken worden en we rekening willen houden met het
historisch uitzicht en patrimonium van ons dorp. (We willen dit doen voor alle gemeenten, maar Grasheide
komt eerst aan de beurt omdat hier al heel veel werk voor is gebeurd in het Masterplan.) We willen peilen
naar wat inwoners belangrijk vinden om een breed draagvlak te creëren. Daarbij kunnen actiepunten worden
opgenomen (per deelgemeente) die zowel voor de korte als voor de lange termijn worden geformuleerd. Zo
kan in het kader van het vergunningenbeleid, maar ook van infrastructuurwerken, aanleg openbaar domein,
wegenwerken e.d., teruggeplooid worden op de accenten en wensen die in dergelijk ontwikkelingsplan zijn
gedefinieerd.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting of het opwaarderen van kleine parkjes, doorgangen, trage
wegen, landschapselementen ...
De open ruimte is hoe langer hoe meer versnipperd. Dit betekent dat de open ruimte steeds
multifunctioneler moet gebruikt worden. Omdat dit deel uitmaakt van de eigenheid van onze landelijke
gemeente willen wij deze goed beheren. We willen een goede verhouding tussen alle medegebruikers.
Recreatie met respect voor de diversiteit en de draagkracht van onze open ruimte en onze natuur. Behouden
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van voldoende bouwmogelijkheden voor land- en tuinbouwbedrijven in agrarisch gebied. En er mee voor
zorgen dat landbouwbedrijven goed geïntegreerd zijn in het landschap.

9.4

Goed beheer van de publieke ruimte en gebouwen

Naast slim verkavelen is beter, intensiever en dus slimmer gebruiken van on(der)benutte ruimte een
uitdaging. Zo moet systematisch worden nagegaan of gebouwen en gronden die al eigendom zijn van de
gemeente op een meer kwaliteitsvolle manier kunnen ingericht worden. Inzetten op multifunctionaliteit staat
hierbij centraal.
Het openbaar domein of onze publieke ruimte moet vlot toegankelijk zijn (voor kinderwagens, rolstoelen en
rollators).
De inrichting van onze publieke ruimte gebeurt zo dat contact en ontmoeting tussen inwoners bevorderd
wordt (bv. door buurtbankjes). Groenvoorziening zorgt voor de nodige rustplekken en zet aan tot beweging,
wij voorzien in de nodige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.
Een goed onderhouden en proper openbaar domein, bermen waar het gras niet te hoog staat en propere
grachten en waterlopen vindt iedereen belangrijk. De gemeentelijke technische diensten staan op veel
plaatsen in voor het onderhoud, mar ook andere partijen zoals o.a. Pidpa staan in voor het onderhoud van
de grachten.
Er moet een duidelijk overzicht komen van wie instaat voor welk onderhoud en op welke termijn dit gebeurt
om nadien een duidelijk en eventueel aangepaste planning op te maken.
De grachten en waterlopen zijn ook zeer belangrijk voor de waterhuishouding. Het merendeel van de
grachten wordt geruimd in opdracht van Pidpa, de beheerder van ons rioleringsnet. Toch komen er vaak
klachten binnen dat ze niet proper genoeg zijn. Ook hierin zal verder overlegd moeten worden om het aantal
klachten en grachten die niet onderhouden zijn te beperken tot een minimum.
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar begraafplaatsen. Medewerkers
onderhouden dan ook alle paden, gras- en groenvoorziening op een milieubewuste en correcte manier.
Verder moeten we bekijken waar investeringen nodig zijn om de begraafplaatsen beter in te richten zodat ze
de nodige rust uitstralen en zodat je er op een waardige manier afscheid kan nemen van nabestaanden.
Ook willen we een sterrenweide inrichten voor het begraven en herdenken van te vroeg en levenloos geboren
kindjes na een zwangerschapsduur van ten minste 12 weken. Aan de ouders wordt op die manier de
mogelijkheid gegeven om het kindje dat ze in een vroege fase van zwangerschap moesten afgeven, te
begraven en een sterretje te laten plaatsen als herdenking.
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De mogelijkheid om een natuur-begraafplaats in te richten willen we eveneens onderzoeken.
Met CD&V-Groen willen we werken aan de opmaak van een stedenbouwkundige verordening. Wie bouwt of
verbouwt en hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, moet deze plannen toetsen aan de
nieuwe verordening. Op die manier zal er sneller geweten zijn wat kan en niet kan en is er minder ruimte
voor interpretatie. Wel moet er een bepaalde ruimte gelaten worden om in dialoog te gaan.
We willen een duidelijk regelgevend kader creëren dat rechtszekerheid biedt maar ook ruimte laat voor
vernieuwende initiatieven en nieuwe woonvormen.
Voor de opmaak zal er op verschillende niveaus overleg nodig zijn en advies ingewonnen worden bij
verschillende instanties zoals GECORO, de Vlaamse overheid, verschillende architecten, …
De uiteindelijke verordening moet een transparant en eenduidig document zijn.

9.5

Op maat van mensen en omgeving

Buurtbewoners zijn de eersten die aanpassingen aan de ruimtelijke omgeving ondervinden. Wil een
ruimtelijke ontwikkeling kwalitatief zijn, dan is een aanpak op maat van de omgeving en haar bewoners dus
ook noodzakelijk. Inspraak en participatie van de gebruikers doorheen het hele proces zijn essentieel om dan
ook noodzakelijke voorwaarden voor een kwalitatieve aanpassingen uit te voeren aan de woon-, werk- en
groengebieden. Samen met de buurtbewoners gaat het gemeentebestuur aan de slag om nieuwe
ontwikkelingen uit te voeren en om bestaande problemen aan te pakken, op maat van de Puttenaars.
Via lokale buurtraden zal op gepaste tijdstippen feedback worden gevraagd voor de meer ingrijpende
projecten. Ook het opstellen van de langetermijnvisie zal in samenwerking met de lokale raden gebeuren.
Putte beschikt net als bijna elke andere Vlaamse gemeente over een gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO). Deze commissie adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een
ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder geeft ze advies over
stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Samen met de lokale buurtraden kan de GECORO
advies geven over vergunningsaanvragen en, meer algemeen, over alles wat met ruimtelijke ordening te
maken heeft.
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10

Wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle plek om te wonen. Bouwen heeft een enorme impact
op de omgeving en het leefmilieu. Het aantal eenpersoonsgezinnen en nieuw samengestelde gezinnen neemt
toe. Ook de vergrijzing is een feit. De nood aan kleinere en alternatieve, flexibele woonvormen blijft groeien.
Daarom is een duurzaam woonbeleid een cruciaal thema, ook op gemeentelijk vlak. Het is de opdracht van
de gemeente haar inwoners te helpen om kwaliteitsvol te wonen en het aanbod van sociale woningen af te
stemmen op al deze gezinssituaties.

10.1 Nieuwe woonvormen
Naast de klassieke woonvormen stimuleert de gemeente alternatieven als antwoord op veranderingen in
onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing en de toename van eenpersoonsgezinnen. Het is aan
het gemeentebestuur om tegemoet te komen aan de verschillende woonbehoeften die voortvloeien uit deze
veranderingen. Daarom willen we nieuwe woonvormen en kwaliteitsvolle inbreidingsprojecten mogelijk
maken en ondersteunen. Zo worden bestaande gebouwen en woonlocaties efficiënter benut. En zo proberen
we ook de buitengebieden te beschermen tegen verdere verkaveling, waardoor er plaats is voor open ruimte.
Wanneer we over nieuwe woonvormen op maat van mensen spreken, hebben we het over onderstaande
voorbeelden:
Zorgwonen of kangoeroewonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande
woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.
Woningdelen is een alternatief voor de klassieke eengezinswoning of het appartement. Denk maar aan
kangoeroewonen om je ouder wordende ouders dichter bij je te hebben. Of die grote vierkantshoeve waar
enkele gezinnen een gemeenschappelijk woonproject hebben opgestart.
Co-wonen is een woonvorm waarbij meerdere huishoudens ‘samenwonen’ maar geen leefruimtes delen. In
zo’n collectieve woonformule deel je bijvoorbeeld een tuin, een fietsenstalling, een wasplaats of een
logeerruimte voor bezoekers. Op die manier kan je ervoor zorgen dat wonen en leven méér kwaliteit krijgt
op minder (private) oppervlakte.
Bij deze alternatieve woonvormen zal op een constructieve manier worden samengewerkt met de
aanvrager(s) om te analyseren of zo’n project een reële meerwaarde biedt aan de gemeente en haar
inwoners.
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10.2 Kwaliteitsvol wonen
Kwaliteitsvol wonen betekent ook duurzaam wonen. In dit kader willen wij leegstand en verkrotting
vermijden en het aantal aangepaste, energiezuinige en geïsoleerde woningen doen stijgen. Eigenaars
begeleiden, informatie geven en eventueel subsidies voorzien kunnen taken zijn van de lokale overheid.
CD&V-Groen wil daar werk van maken.
De gemeente bewaakt de kwaliteit door in het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement duurzaam en
kwaliteitsvol bouwen te stimuleren (bv. minimumoppervlakte bij nieuwbouwappartementen, renovatie bij
bestaande woningen). Extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen of gezinnen met een laag
inkomen vinden we essentieel.
We willen ook de huidige bouwlogica herzien, vooral als het over parkeerruimte en parkeerbeleid gaat. Zo
willen we bouwheren en bouwpromotoren laten voorzien in meer dan één parkeerplaats per wooneenheid
om op die manier de parkeerdruk te verlichten in onze kernen.
De uitwerking van dit parkeerbeleid laat toe om de leefbaarheid en gezelligheid in de kernen te verhogen
zonder parkeermogelijkheden weg te nemen. Door bewegwijzering en ‘parkeermaps’ te voorzien worden
mensen op een eenvoudige wijze naar een parkeerplaats geleid. Tegelijk verdienen autodelen, carpoolen en
andere alternatieve vervoersmodi een plaats in de openbare ruimte, toegankelijk voor iedereen.

10.3 Huisvestingsbeleid
Een goed huisvestingsbeleid kan de gemeente niet op haar eentje dragen. Samenwerking met andere
instanties en gemeenten is aangewezen. Maar de gemeente is wel de eindverantwoordelijke voor het lokale
woonbeleid. Ze coördineert het beleid van de lokale woonactoren en ze is de spil bij de uitvoering ervan.
Betaalbaar wonen
Op vlak van sociale huisvesting zit Putte bij in de sociale huisvestingsmaatschappij Putte - Heist-op-den-Berg.
Deze samenwerking is zinvol, maar de inplanting van projecten moet weloverwogen gebeuren.
Er bestaat zeker een behoefte aan aangepaste seniorenwoningen.
De gemeente Putte participeert ook in de intercommunale ‘Wonen langs Dijle en Nete’ (IGEMO) om het
woonbeleid in Putte mee vorm te geven. IGEMO heeft een woonplan opgesteld, werkt rond duurzaam en
energiezuinig bouwen, rond levenslang en aanpasbaar wonen, rond betaalbaar wonen en geeft advies aan
de gemeente. De woonwinkel beantwoordt vragen van inwoners in verband met wonen. Wij blijven de
samenwerking met het sociaal verhuurkantoor verder ondersteunen.
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10.4 Dienstverlening en ondersteuning
Een goed uitgebouwde dienst ruimtelijke ordening is cruciaal, want de complexe materie en steeds
toenemende uitdagingen vereisen heel wat competentie. Deze dienst moet de Putse inwoners helpen en
ondersteunen.
De gemeente heeft de bevoegdheid om een meer autonoom vergunningenbeleid te voeren. CD&V-Groen wil
werken aan een transparant en duidelijk kader waarbinnen op korte termijn de nodige vergunningen kunnen
worden afgeleverd of geweigerd. Aanvragers krijgen vanaf het begin duidelijke en juiste informatie over
bijvoorbeeld energiebesparing, subsidiemogelijkheden, aansluiting riolering en nutsvoorzieningen.
Stedenbouwkundige voorschriften willen wij vooral richten op duurzaam bouwen.
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11

Erfgoed

Van ons erfgoed blijft er nog maar heel weinig over. De laatste jaren verdwenen een aantal dorpsgezichten
en merkwaardige gebouwen waardoor we ons verleden dreigen te vergeten. CD&V-Groen wil het beperkt
erfgoed dat we nog hebben beschermen waar het nog kan. De ‘ziel’ van onze dorpskernen behouden kan enkel
door verstandige keuzes te maken.

11.1 Kerkgebouwen
Over de toekomst van de kerkgebouwen werd de laatste jaren al veel nagedacht. Het is voor ons in de eerste
plaats belangrijk dat de gebouwen behouden blijven en in stand gehouden worden.
Het moet in de eerste plaats een ruimte van rust zijn, maar een kerkgebouw heeft nog veel meer troeven om
mensen samen te kunnen brengen, we denken hier aan concerten, tentoonstellingen, voordrachten ... Samen
met de kerkfabrieken moet hierover verder nagedacht worden. Niet alleen de zuiver katholiek-religieuze
momenten vinden hier verder een plaats, maar ook voor anderen moet deze ruimte opengesteld worden.
Ook mensen met vragen rond religie en zingeving zijn hier welkom.

11.2 Putse troeven
Het erfgoed dat we nog hebben in onze gemeente moet uitgespeeld worden.
Over de figuren rond Alice Nahon en Jozef Weyns kan zeer veel verteld worden. Plaatsen als de heemkring,
Beerzelberg, boomkwekerijen, sierteeltbedrijven … vertellen veel over ons verleden.
Het gebeuren rond de wereldoorlogen blijft in Putte zéér levendig gehouden en dat willen we als CD&VGroen ten volle ondersteunen. Deze mensen vertellen ons over ons verleden waar onze toekomst lag.
Het oude gemeentehuis willen we dringend herwaarderen. Dit beschermd monument is aan renovatie toe.
Hierin willen we als CD&V-Groen investeren, door subsidies die we van hogere overheden kunnen krijgen
maximaal te benutten. Het ’park’ van dit gemeentehuis moet een betere bestemming krijgen, bv. als
ontmoetingsplaats voor jong en oud, een plek waar generaties elkaar kunnen ontmoeten.
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12

Natuur en milieu

CD&V-Groen Putte streeft naar een mooie, gezonde en duurzame gemeente, waarin we samenleven, werken
en ondernemen met respect voor de natuur. Het verminderen van de CO2-uitstoot is ook een lokale opdracht.
Natuurbehoud, natuurbeleving, natuurherstel, bijkomende open ruimte, alternatieve energie, … het zijn maar
een paar van de thema’s die ons bezig houden.

12.1 Puur Natuur
Ondanks het landelijke karakter van Putte, is er veel ruimtebeslag, veel onbenutte en onderbenutte
(bebouwde) ruimte. Onze gemeente is een afspiegeling van ons verstedelijkt Vlaams landschap, maar op
sommige plaatsen heeft dit ruimtelijk model zijn stempel gedrukt, ten koste van kwalitatief wonen en leven
met voldoende groen, natuur en rustpunten. Daarom willen we, waar mogelijk, meer waardevol groen, meer
biodiversiteit en meer kwalitatief spel- en recreatiegebied op de Putse kaart zetten.
Zo willen we de haalbaarheid onderzoeken om groene corridors aan te leggen tussen de Dijlevallei, de
Peultebossen en het Weyneshof. Ook in de andere deelgemeenten moet elke mogelijke groene verbinding
worden gelegd. Einddoel is natuurbeleving zo dicht mogelijk bij de burger brengen.
Daarnaast is het behoud van natuurgebied en de uitbreiding ervan waar mogelijk ons streefdoel.
Samenwerking met burgerinitiatieven (zoals Natuurpunt) is hierin onmisbaar.
Ook onze eigen gronden willen we goed beheren en de natuurfunctie ervan verder uitbouwen. Bijvoorbeeld
de site aan de Tinstraat en op Grasheide waar verwevenheid van sportbeweging en -beleving verder kan
uitgebouwd worden. Hetzelfde geldt voor Beerzelberg.
Door onze drukke levensstijl neemt het belang van groen voor ons welzijn toe. Waar dan toch gebouwd
wordt, moet zoveel mogelijk bestaand groen behouden blijven. Wij willen de natuur zo goed mogelijk
integreren in tuinen en open ruimte. Bij nieuwe verkavelingsvoorschriften moet ruimte zijn voor
groenvoorziening. Omhakken van bomen (op o.a. bouwpercelen) wordt bij voorkeur gecompenseerd binnen
het grondgebied Putte. Tegelijk willen we onderzoeken of een gemeentelijke verordening hierin stimulansen,
zelfs letterlijk ‘groeikansen’ kan bieden. Het herplanten van omgehakte bomen met compensatie op andere
gronden moet ‘op maat’ worden bekeken en indien nodig worden afgedwongen. Maatregelen zoals het
boscompensatiefonds kunnen hierin van betekenis zijn, maar we aanvaarden niet dat een kaalslag in Putte
ten goede komt van bosgebied buiten onze gemeentegrenzen.
Ook ‘woeste grond’, weilanden, ongerepte stukjes natuur zijn van groot belang voor de biodiversiteit en CO2opslag. Bescherming van bestaande natuurwaarden zoals kleine landschapselementen en bermen is nodig.

33

Naast boscompensatie kan de gemeente ook de mogelijkheid onderzoeken om (bos)gronden aan te kopen
met behulp van subsidies.
Verder willen we ook de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren door onze publieke ruimte te
vergroenen, bijvoorbeeld rond crèches, scholen, woonzorgcentra, kerkpleinen, enz.
Inrichting van gezellige openbare plekjes met zitbanken en tuintjes kunnen bijdragen tot een meer natuurlijke
inrichting van het publiek domein.
Het voorzien van schuil- en nestplaatsen zoals bijenhotels, zwaluwnesten en bescherming van kleine
landschapselementen en bermen kunnen daar perfect deel van uitmaken. Kortom, kleine ingrepen met een
grote meerwaarde voor de biodiversiteit en natuurbeleving. Acties zoals ‘vergroen je voortuin’ kunnen hierin
bijdragen.
En uiteraard willen we een absolute nultolerantie voor het gebruik van pesticiden op het openbaar domein.
Naar de burgers toe willen we inzetten op een doorgedreven sensibilisering voor privétuinen (die sterk
afradend werkt).
Door de toename van verharding (dichte bebouwing) wordt meer en meer regenwater afgevoerd, wat de
kans op overstromingen en wateroverlast doet toenemen.
CD&V-Groen wil onderzoeken hoe wij de verharding kunnen beperken en terugdringen door bijvoorbeeld:
- voldoende open groene ruimte bij rup’s en vergunningen
- bestaande verharding bij verbouwingen te laten vervangen door waterdoorlaatbare verharding
Door de versnipperde leefgebieden van dieren is er nood aan functionele verbindingen. In samenwerking
met Natuurpunt maken we een kaart op van de knelpunten voor (dier)vriendelijke (water)wegen en wordt
een plan van actie opgesteld (mobiliteitsplan). Daarbij investeren we in bovenlokaal overleg om bestaande
verbindingen op mekaar te laten aansluiten zoals opnieuw samenwerken met rivierenland.
Elke grote verandering begint klein. Ook wij willen bijdragen aan het beperken van de gevolgen van de
klimaatverandering. Bij elk project hebben wij een ‘klimaatreflex’. En willen we streven naar
klimaatneutraliteit. De groenblauwe en gele dooradering van ons platteland (= natuur-water-landbouw)
wordt belangrijker net als natuur, biodiversiteit en landschap.
In dit kader zijn verdere ontwikkeling en onderhoud van natuurwaarden van belang zowel in het agrarisch
gebied als binnen gemeentelijke eigendommen. In dit kader zouden wij een landschapsbeheerplan kunnen
opmaken om het gemeentelijk natuurlijk erfgoed zo goed mogelijk te behouden. Bv. oude bomen op
Beerzelberg, pastorie Grasheide.
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12.2 Hernieuwbare energie
Zonnedelen, windenergie, warmtekrachtkoppeling … de technologische evoluties op vlak van alternatieve
warmte- en energiebronnen zijn beschikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar, ook lokaal. Er is alleen politieke wil
en constructief partnerschap voor nodig. Wij geloven sterk dat er meer kan gerealiseerd worden, waarbij de
individuele burger nu én de toekomstige generaties de vruchten van zullen plukken. Het biedt kansen op
tewerkstelling, behoud van ons kwetsbaar ecosysteem en garantie voor voldoende energiebevoorrading.
Zo kan met het oog op lokaal geproduceerde hernieuwbare en schone energie concreet worden ingezet op
vormen van zonnedelen, waarbij zonnepanelen op de geschikte locaties van het eigen patrimonium worden
geïnstalleerd (Klein Boom, gemeentehuis …), maar ook op private gebouwen of openbare instanties, zoals
schoolgebouwen, sportinfrastructuur, bedrijfsgebouwen, enz. nadat we zelf investeringen hebben gedaan in
installaties voor hernieuwbare energie.
Tegelijkertijd moet blijvend worden ingezet op de groepsaankoop van 100% groene stroom: naast het
aanmoedigen van burgers is het verplichten van 100% groene stroom voor ons eigen patrimonium, openbare
diensten, scholen, verenigingen, enz. zinvol. Voorbeelden van coöperatieve verenigingen zoals Ecopower
kunnen dienen als inspiratie om ook deze pistes te verkennen, voor en door burgers. Infomomenten i.s.m.
dergelijke organisaties kunnen burgers bijkomend aanzetten en motiveren om lokaal aan de slag te gaan.
Tot slot mag niet worden vergeten dat op elk moment moet worden ingezet op verminderen van
energieverspilling. Elke kilowattuur die we niet gebruiken, is gewonnen. Inzetten op een doorgedreven
energiebesparing is dus een must en kan dankzij energiezuinige ledverlichting in gebouwen en straatlampen,
het gedeeltelijk of tijdelijk doven van openbare verlichting langs wegen en in sportinfrastructuur, enzovoort.
CD&V-Groen wil zich niet enkel vrijblijvend engageren voor milieu. We willen het Europees
Burgemeestersconvenant voor klimaat en Energie ondertekenen. Hiermee engageren wij ons om
inspanningen te leveren om de CO2-uitstoot op gemeentelijk grondgebied te verminderen. Dit convenant is
een initiatief van de Europese Commissie en heeft dus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een
mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de
bevolking. Daarnaast volgt de Europese Unie op of de gemeente haar engagementen nakomt.
Binnen het jaar na ondertekening legt de gemeente een nulmeting en een energie-actieplan voor.
De zogenaamde nulmeting geeft weer hoeveel CO2-uitstoot door energieverbruik er is op het grondgebied
van de gemeente. Hiermee weet de gemeente vanwaar die CO2 vooral komt (gebouwen, industrie, mobiliteit,
landbouw en natuur) en via welke acties het meest CO2-besparing te halen is tegen een redelijke kost.
De gemeenteraad keurt daarna een gemeentelijk energie-actieplan goed (Sustainable Energy Action Plan,
afgekort als SEAP).
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12.3 Afval heeft een plaats
Het verminderen van de afvalberg in al zijn aspecten is actueler dan ooit en dwingt ons tot kordate
maatregelen. Ook lokaal kunnen we daarop inzetten.
Selectief slopen van gebouwen, recycleren van afval in nieuwe (bouw)materialen, upgraden van afgedankte
spullen, kringwinkelen, delen, ruilen … Het zijn allemaal mechanismes die op vele terreinen een meerwaarde
bieden. Ook de circulaire economie, zoals het hergebruik van bouwmaterialen, zijn methodes om de
afvalberg te verminderen. Het biedt niet alleen economisch voordeel, het helpt ook mens en milieu. Maar
een belangrijk probleem in de afvalstromen is onder andere asbest. Dit materiaal is nog altijd in grote
hoeveelheden aanwezig in woningen, leidingen, vloerbekleding, bloembakken ... en kan schade toebrengen
aan onze gezondheid bij slijtage of onveilige verwijdering en afbraakwerken. Ondanks waarschuwingen van
de overheid, willen we onze burgers meer sensibiliseren en ondersteunen in een vakkundige verwijdering.
Daarnaast willen we op zoek gaan naar manieren om dit type afval thuis te laten ophalen op een betaalbare
manier.
Putte staat al langer gunstig in de ranking van ‘goede sorteerders’, maar we willen meer en beter. Wij willen
streven naar een optimale ophaalfrequentie voor alle huishoudelijke fracties. Voor wie goed sorteert, werkt
dit systeem het best bij regelmatige ophalingen. Zo willen we burgers die correct sorteren beter
tegemoetkomen. Ons motto is namelijk nog altijd ‘de vervuiler betaalt’.
Niet onbelangrijk is om de afvalberg ook aan de bron aan te pakken. Zo zijn er al Putse handelaars die hun
plastic winkelzakken bannen of vervangen door milieuvriendelijkere versies (duurzame zakken, papieren
zakken). Maar het kan ambitieuzer. Niet alleen de winkelzak, maar ook het verpakkingsmateriaal moet
verantwoorder gebruikt worden. Verpakkingsvrij winkelen mag niet alleen weggelegd zijn voor steden. Korte
keten-consumptie en kopen bij lokale boeren kan ook inspelen op verminderen van verpakkingsafval in de
voedselketen. Initiatieven zoals het tegengaan van voedselverspilling kunnen ook binnen Putte een
meerwaarde bieden.
Niet alleen de hoeveelheid huishoudelijk afval moet worden teruggedrongen, afval moet vooral meer als
bron van nieuw materiaal gezien worden. Inzameling van afval via o.a. statiegeld kan ook worden toegepast
op plastic flessen en blikjes. Ongeacht de beslissing van de Vlaamse overheid, is ‘de Statiegeldalliantie’ voor
ons vanzelfsprekend. Wij blijven dit project ten volle ondersteunen.
Zwerfvuil zien we vaak in de bermen belanden. Er is al een draagvlak gegroeid om zwerfvuil terug te dringen
via de ‘groene peters en meters’. Dit project kan alleen maar worden toegejuicht en verder gestimuleerd
worden door bijvoorbeeld in te zetten op collectieve opruimdagen, zwerfvuiltochten (plogging), zelfs
gemeente-overstijgend. Daarnaast blijft sluikstorten een terugkerend probleem en willen we als gemeente
inzetten op repressieve maatregelen, waarbij mobiele sluikstortcamera’s en politiecontroles de pakkans
moeten vergroten. Ook via GAS-boetes kunnen we proberen deze problematiek terug te dringen.
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CD&V-Groen wil inzetten op het vermijden van sluikstort en zwerfvuil. Dit beleid steunt op drie pijlers:
preventie (sensibiliseren, anders inrichten van de openbare ruimte), opruimen en handhaven. Zo willen wij
het gedrag veranderen. Het opruimen en netjes houden van het openbaar domein is zeer belangrijk maar
zeer arbeids- en prijsintensief. In de centra kunnen peukentegels een deel van de oplossing zijn. We bekijken
ook de mogelijkheid of bij nieuwbouwappartementen het inrichten van ondergrondse sorteerstraten
mogelijk is.
Andere bestaande initiatieven zoals het kippenproject, de boomplantactie, repair café … verdienen blijvende
ondersteuning van de gemeente. Nog meer inzetten op informatieverstrekking, lezingen, workshops,
ruildagen … kan het draagvlak bij de burger alleen maar aanzwengelen. Ook daar willen we op inzetten en
steun bieden aan burgerinitiatieven.
Daarnaast voeren we als gemeente een duurzaam aankoopbeleid (werkkledij, bureaumateriaal, enz.) en
willen wij ons ook blijvend inzetten om ons label als fair trade-gemeente te behalen. Verder willen we een
plan uitwerken in samenwerking met onze verenigingen om evenementen afvalarm te houden.
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13

Seniorenbeleid

Bijna 30% van onze bevolking behoort tot de groep van de 60-plussers. Deze groep is heel verscheiden. Er
zijn heel wat actieve en mobiele senioren, een vaste waarde in mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarnaast is
dit een groep met zeer specifieke zorgvragen.
Om voor ieder van hen een passend antwoord te geven op hun vragen, vinden wij een doeltreffend en breed
gedragen seniorenbeleid fundamenteel.
Een leeftijdsvriendelijk beleid, waarin elke oudere de kans krijgt om vanuit zijn specifieke situatie te kunnen
blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een beleid waarin kwaliteit van leven gegarandeerd wordt.

13.1 Betrokkenheid en participatie
Absolute voorwaarde om dit beleid gestalte te kunnen geven is betrokkenheid en participatie van de senior
en/of zijn vertegenwoordiger. We willen samenwerken met seniorenraad, verenigingen, rusthuizen,
thuiszorgdiensten …. Het lokale bestuur moet hier werken als coördinator en regisseur.

13.2 Strijd tegen sociale uitsluiting
Toegankelijke dienstverlening
• informatie over bestaande rechten en ondersteuning
• begrijpbare taal in elke vorm van communicatie, middel (informatiedrager) aangepast aan de doelgroep
• proactief toekennen van rechten (diensten gaan naar de mensen toe)
• overbruggen van de digitale kloof (cursussen), traditionele communicatiekanalen blijven zeer belangrijk
Dit betekent óók ervoor zorgen dat onze senioren zo goed mogelijk mee kunnen met de veranderingen en
ontwikkelingen in onze samenleving. Vorming is hierin belangrijk. Daarnaast willen wij ook computers en
printers ter beschikking stellen.
Bereikbare dienstverlening
• openingsuren, hulp aan de balie
• decentralisatie naar verschillende deelgemeenten (zitdagen)

13.3 Strijd tegen eenzaamheid en kansen tot participatie
Met CD&V-Groen Putte is het versterken van het sociale weefsel het uitgangspunt. Om eenzaamheid tegen
te gaan kunnen we als gemeente een ondersteunende en actieve rol spelen:
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• Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven, en
wordt ondersteund door het lokale dienstencentrumbuurtzorgnetwerken
• ondersteuning en samenwerking met verenigingen
• aangepaste en betaalbare lokalen
• ondersteuning vrijwilligers in de brede zin van het woord
• Stimuleren van ontspanning en ontmoeting, een kader creëren
- publieke ruimte toegankelijk en mogelijkheid tot ontmoeting
- dienstencentrum als actor en motor
- vervoer naar activiteiten organiseren (vervoersarmoede)
- aanzet tot sport en beweging, samenwerking met clubs, fiets en wandelinfrastructuur
- levenslang leren: ervoor zorgen dat mensen zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan een
veranderende samenleving (computerlessen, smartphonelessen, hoe omgaan met een elektrische fiets …)
- deelgemeenten betrekken bij het aanbod

13.4 Zorg op maat
Ondersteunen van zorg in ieders eigen omgeving. Het lokale bestuur vult de gaten in het aanbod aan in
functie van de lokale behoefte. Zorg is een basisrecht, nabijheid creëren een voorwaarde. Daarom willen
met CD&V-Groen Putte:
• investeren in een gezonde leefomgeving (gezondheid, preventie, beweging, veiligheid)
• De mantelzorger moet de nodige erkenning en waardering blijven krijgen. Er moet mogelijkheid gecreëerd
worden voor ontmoeting en verstrekking van de nodige info.
• samenwerken met alle eerstelijnsactoren
• Uitbouw van een zorgzame buurt:
- buurtfeesten logistiek ondersteunen
- speelpleintjes met banken
- ‘komen eten’ verder uitbouwen
- uitbreiding en decentralisatie van dienstencentrum
Ook willen we met CD&V-Groen Putte streven naar een dementievriendelijke gemeente die zorg draagt in
de meest brede zin van het woord. Ze zorgt ervoor dat mensen met dementie nog meetellen en maakt van
het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid. Het zijn de warmte, betrokkenheid en
menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke acties kunnen
waarmaken. Het is een win-win voor iedereen: het bestuur, verenigingen, horeca, bedrijven, … maar
natuurlijk ook voor mensen met dementie zelf, hun naasten en iedereen die bij de zorg voor hen betrokken
is.
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13.5 Betaalbaar en aangepast wonen
Door de toenemende vergrijzing is er nood aan nieuwe woonvormen op maat van senioren. Het zorgwonen
of kangoeroewonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat
maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Een andere mogelijk zijn
assistentiewoningen in de kleinere kernen, die veilig een aangepast zijn met gemeenschappelijke diensten,
maar waar u als 65-plusserzelfstandig kan wonen.
Energie is een basisbehoefte en daarom willen we met CD&V-Groen Putte ook mensen ondersteunen met
energiearmoede, waar hun factuur hoger ligt dan hun inkomen. Dit kan door doorlichting van hun factuur,
adviezen geven om energiekosten te verlagen,…

13.6 Vervoer en publieke ruimte
Het openbaar vervoer is bovengemeentelijk geregeld. Als gemeente nemen we deel aan het overleg in de
vervoersregio Mechelen. We willen het begrip ‘basisbereikbaarheid’ volwaardig invullen en knelpunten
onderzoeken. Verder moeten alle haltes toegankelijk zijn.
Het blijvend ondersteunen van de mindermobielencentrale is belangrijk zodat mensen met een laag inkomen
of beperkte mobiliteit vervoersmogelijkheden blijven hebben. Het haalt mensen ook uit hun sociaal
isolement.
Een veilige inrichting van het openbaar domein is en must voor oudere mensen om zich te kunnen blijven
verplaatsen als voetganger, fietser of rolstoelgebruiker. De voet- en fietspaden moeten goed onderhouden
zijn. Oversteekplaatsen dienen zo ingericht te zijn dat een rolstoelgebruiker geen moeilijkheden heeft om
over te steken.
Openbare toiletten worden vaak gebruikt door oudere mensen. Daarom dient er nagedacht te worden over
propere openbare toiletten in elke kern. Momenteel zijn de openbare toiletten vaak heel vuil en is er sprake
van vandalisme. Dit kan opgelost worden door bv. een betere plaatsing ervan of door te werken met toiletten
waarvan de duur opent na betaling van bv. 50 cent.
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14

Armoedebestrijding

CD&V-Groen wil inzetten op het voeren van een armoedebeleid. Hiertoe willen we de betrokkenen of hun
organisaties actief betrekken. Wij zorgen voor een proactieve dienstverlening die de rechten zo veel mogelijk
automatisch toekent.

14.1 Zorg voor een menswaardig minimuminkomen
Aanvullende steun van het OCMW wordt voorzien voor iedereen die een inkomen heeft beneden de
referentiebudgetten (werklozen, mensen met een laag inkomen …).
Het aantal schorsingen van leefloon willen wij zo veel mogelijk vermijden, want dit drijft mensen diep de
armoede in.
Wij investeren in een ruim aanbod aan schuldpreventie, -bemiddeling en hulpverlening dat beantwoordt aan
de lokale behoeften.
Wij bouwen een humaan invorderingsbeleid uit.

14.2 Voorkomen van onderbescherming
Iedereen moet een beroep kunnen doen op sociale bescherming en zijn rechten kunnen uitputten.
Wij bouwen een kwalitatief en toegankelijk hulp- en dienstverleningsaanbod uit dat proactief werkt. We laten
kwetsbare groepen participeren en gaan met hen in dialoog.

14.3 Zorg voor een ambitieus sociaal en privaat woonbeleid
Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol wonen. De kosten voor huisvesting nemen vaak een hele hap uit het
budget. Betaalbaar en toch kwaliteitsvol wonen is vaak een onhaalbare kaart. Ook de energiefactuur is voor
velen stilaan onbetaalbaar geworden.
Wij willen een beleid uitrollen dat aanvullend werkt bij bestaande Vlaamse regels om ervoor te zorgen dat
de meest kwetsbaren niet uit de boot vallen.

14.3.1 Lokale woonbeleid (zie ook hoofdstuk wonen)

Behoud lokaal woonoverleg. We nemen het engagement op om kwaliteitsvolle sociale woningen in onze
gemeente te voorzien.
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Wij ondersteunen initiatieven die ‘wonen op maat’ inrichten, zoals zorgwonen, met bijzondere aandacht voor
de kwetsbare mens.
We geven ook extra aandacht aan aangepaste woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

14.3.2 Strijd tegen energiearmoede
We bieden een laagdrempelige dienstverlening aan rond wonen, water en energie op maat van kwetsbare
groepen: de woonwinkel.
We spelen onze rol in de strijd tegen energie- en waterarmoede.
We onderzoeken of een aanvullende lokale renovatiepremie voor specifieke doelgroepen kan helpen om de
woonkwaliteit te verhogen.
Een gezond binnenklimaat is niet alleen goed voor mens maar ook voor de portemonnee. Ook hier geven wij
ondersteuning (bv. woonmeter).

14.4 Onderwijskansen
We zetten in op betaalbare en toegankelijke kinderopvang. Samenwerken met de school, ouders en
kwetsbare gezinnen. We voorzien een laagdrempelig aanbod na de schooluren en participatie in
vrijetijdsactiviteiten. En we zetten in op een flankerend onderwijsbeleid.

14.5 Arbeid, activering en begeleiding
Wij nemen een actieve rol op als werkgever voor personen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt
en doen dit met aandacht voor diversiteit.
We proberen binnen de gunning van onze overheidsopdrachten ook rekening te houden met het aanbod dat
er is vanuit sociale en beschutte werkplaatsen.
We maken werk van een emanciperende activering.
En we zetten in op een integrale aanpak van werk-welzijnstrajecten. Vrijwilligerswerk neemt hier ook een
belangrijke rol in.
We faciliteren de oprichting en verdere ontwikkeling van initiatieven in de lokale diensteconomie. Zoals bv.
sociaal restaurant, sociale kruidenier, de fietsbib.
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14.6 Gezondheid – toegankelijk en betaalbaar
Een laag inkomen leidt dikwijls tot slechte huisvesting, uitstel van behandelingen. Armoede leidt tot een
hoger gezondheidsrisico.
Wij betrekken sociale organisaties en kwetsbare groepen bij een lokaal beleid rond gezondheidszorg.
We zetten in op preventie en erkenning en ondersteuning van de mantelzorg.
Wij trachten hiaten in de gezondheidszorg op te sporen en aan te pakken. Wij willen een plan voor
toegankelijke psychologische zorg. We werken samen met organisaties die actief zijn in de welzijns- en
gezondheidszorg (ziekenfondsen, zelfhulporganisaties …).

14.7 Vrijetijdsparticipatie
Iedereen heeft recht om deel te nemen aan culturele, sociaal-culturele en sportactiviteiten. Naast de
financiële drempel is er ook een psychologische drempel. Wij willen mensen stimuleren en toegang geven
om deel te nemen aan deze activiteiten.
• vrijetijdspas
• sensibiliseren van aanbieders van deze activiteiten om aandacht te hebben voor kansengroepen.

14.8 Digitalisering en menselijk contact
Een verregaande digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening is niet meer weg te denken. Maar niet
iedereen stapt mee op deze trein.
Daarom willen we de informatie en communicatie eenvoudig houden. Daarnaast willen we hulp bieden aan
het verbreden van digitale competenties. Digitale infrastructuur ter beschikking stellen buiten de
kantooruren, met aandacht voor kwetsbare groepen. Maar we willen vooral aandacht blijven geven aan
personen en persoonlijk contact.

14.9 Actief beleid tegen racisme en discriminatie voeren
Binnen onze gemeente is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Als gemeente moeten wij hierin het
voorbeeld geven.
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15 Cultuur
Putte is een mooie en levendige gemeente. We mogen fier zijn op de vele socioculturele verenigingen die in
onze deelgemeenten actief zijn. De recente aanpassingen aan het Vlaams decreet hebben invloed op de
concrete invulling van het gemeentelijk cultuurbeleid. CD&V-Groen Putte wil binnen dit kader optimaal
rekening houden met deze verenigingen. Waar het kan, moet worden samengewerkt, zonder de eigen
identiteit te verliezen. Het is dankzij het initiatief van vele vrijwilligers dat onze dorpskernen bruisen en het
buurtleven leeft. De gemeente moet ondersteunen en aanvullen.

15.1 Infrastructuur
Vergaderen, feesten, cultuur maken en brengen, kan alleen maar als er goede lokalen zijn. CD&V-Groen wil
dat er in elke dorpskern voldoende ruimte beschikbaar is om een plaatselijk dorpsleven mogelijk te maken.
Zalen die eigendom zijn van verenigingen en die nood hebben aan een opfrisbeurt (bv. Parochiezalen,
Wildeman, Kennedy, Gildenzaal, Forum …) mogen mee gesubsidieerd worden door de gemeente aan een
degelijk subsidiebedrag. Wij willen op deze manier dat onze dorpsidentiteit behouden blijft binnen onze
gemeente.
Vele zalen, kerkgebouwen en schoollokalen worden niet optimaal gebruikt. Het is aangewezen om alle
lokalen en gebouwen te inventariseren en het globaal overzicht van het aanbod met gebruiksvoorwaarden
aan inwoners, bedrijven en organisaties kenbaar te maken. Hiervoor moeten we natuurlijk eerst contact
opnemen met de eigenaars en de mogelijkheden bekijken.

15.2 Aanbod en ondersteuning vanuit de gemeente
De opdracht van de gemeente is om de bestaande initiatieven te coördineren en het aanbod aan te vullen.
Thema’s en onderwerpen die niet aangesneden worden door privé-initiatieven komen in aanmerking.
Verenigingen kunnen betrokken worden in de organisatie van gemeentelijke activiteiten en evenementen.
Wij zorgen voor een goede tweerichtingscommunicatie.
Verder wordt het gemeenschapscentrum Klein Boom verder omgevormd zodat het eenvoudiger is om meer
culturele activiteiten in dit complex te laten plaatsvinden. Er zal hierbij moeten nagevraagd worden wat
organisatoren van evenementen tegenhoudt om hier meerdere activiteiten te organiseren.
Ook het aanbod van de uitleendienst moet in vraag gesteld worden en eventueel worden uitgebreid.
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Een evenwichtige en gelijke subsidiëring van alle verenigingen is noodzakelijk om het voortbestaan van
verenigingen te garanderen. CD&V-Groen vindt dat de gemeente verenigingen ook op een materiële en
logistieke manier, in de mate van het mogelijke, mag ondersteunen.
Er wordt nagedacht om de kermissen in de verschillende dorpskernen nieuw leven in te blazen. Mensen die
vrijwillig hun schouders zetten onder het uitbouwen van de jaarmarkten worden hiervoor zo veel mogelijk
geholpen door de gemeente. Dorpsfeesten krijgen ondersteuning.
De bibliotheek wordt verder uitgebouwd. Er wordt gezocht naar alternatieven om deelgemeenten zonder bib
op een andere manier te helpen.
Voor ons is het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan cultuur en culturele activiteiten. We moeten de
drempels hiervoor zo laag mogelijk maken. Een samenwerking met het OCMW is hiervoor noodzakelijk.
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16 Veiligheid
Veiligheid is een complex en veelzijdig begrip. Het vormt een belangrijke factor voor onze kwaliteit van leven.
Het gevoel van veiligheid speelt een belangrijke rol in het gevoel van welzijn van de mensen. CD&V-Groen wil
dat alle Puttenaren zich goed voelen in onze gemeente. Om die reden is veiligheid een belangrijk
aandachtspunt.
Veiligheid omvat vele aspecten. Vele actoren zijn mee verantwoordelijk voor die veiligheid en vragen daarom
om een integrale en geïntegreerde aanpak.
16.1 Politie
De politiezone Bodukap, waar we deel van uitmaken, is een orgaan dat autonoom werkt. De bijdragen die
we jaarlijks betalen stijgt gestaag. Daarom is het noodzakelijk dat we er als bestuur op toezien dat we de
correcte dienstverlening krijgen voor onze inwoners. De politie moet steeds bereikbaar en beschikbaar zijn
om bij problemen of klachten snel te kunnen tussenkomen.
De wijkagent is de spilfiguur van een gemeenschapsgerichte politiezorg. De openingsuren van het wijkteam
moeten zo ruim mogelijk zijn. De politie moet makkelijk te contacteren zijn via verschillende media.
Mensen moeten bij de politie terecht kunnen voor advies over inbraakpreventie. Daarnaast vindt CD&VGroen Putte het ook een taak van de politie om regelmatig tips te verspreiden over hoe je woning en je wagen
te beveiligen tegen een inbraak. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkagent, die voldoende
aanspreekbaar en zichtbaar moet zijn. Hij moet ook sneller optreden tegen kleine overtredingen en
diefstallen. Zijn aanwezigheid kan preventief werken.
Overlast (geluid, nachtlawaai, zwerfvuil …) is nefast voor onze levenskwaliteit. Naast preventie,
preventiecampagnes rond alcohol, drugs, enz. is duidelijk en gericht optreden noodzakelijk. Voldoende
controles, toepassing van GAS-boetes. Camera’s kunnen hierbij een hulpmiddel zijn, net als een betere of
andere inrichting van de publieke ruimte (pleintjes) en samenwerken met buurtinformatienetwerken.
Vlotte melding moet mogelijk zijn (apps, …), ook via de moderne communicatiemiddelen. En het wijkteam
moet makkelijk aanspreekbaar zijn met correcte openingsuren.
16.2 Brandweer
De voorbije legislatuur is de brandweer gefuseerd met andere brandweerkorpsen uit naburige gemeenten
tot één brandweerzone Rivierenland. Deze fusie heeft als groot voordeel dat er snel meer gespecialiseerd
personeel en materiaal ter beschikking is.
Toch willen we met CD&V-Groen deze fusie kritisch blijven volgen om ervoor te zorgen dat de snelheid en
kwaliteit die we in Putte gewoon zijn altijd kan gegarandeerd worden en de brandweerzone niet als bedrijf
gaat werken maar de prioriteit blijft liggen bij hulpverlening zonder veel kosten voor de inwoners.
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16.3 Buurtwerking
CD&V-Groen is een groot voorstander van goede buurtwerkingen en buurtinformatienetwerken in onze
gemeente, bijvoorbeeld met buurtcomités en buurtfeesten. We willen bekijken op welke manier de
gemeente dit kan ondersteunen en stimuleren, omdat dergelijke initiatieven ervoor zorgen dat mensen
elkaar ontmoeten en leren kennen. Hierdoor ontstaat een sociaal netwerk waarin mensen elkaar kennen. Dit
zorgt dan weer voor sociale controle waardoor de kans op incidenten vermindert.
CD&V-Groen ziet een buurtcomité ook fungeren als een soort van ombudsdienst. Zo kan een buurtcomité
een schakel vormen voor de communicatie tussen de mensen in de wijk en de gemeente. Op die manier kan
dat ook een oplossing bieden voor een aantal problemen zoals bejaarde of minder mobiele buren die niet
zelf kunnen zorgen voor sneeuwruiming op de stoep. Of bij het bieden van eerste hulp bij een noodalarm van
een alleenstaande buur.
16.4 Aed
Bij onverwachte hartstilstanden is de tijdspanne waarbinnen een slachtoffer geholpen wordt cruciaal voor de
overlevingskans. Daarom willen we bijkomend investeren in de aankoop van aed-toestellen (automatische
externe defibrillators) en zo met een beperkte investering een maximum aan levens te redden.
Onze ambitie is om toestellen te voorzien aan plaatsen waar vaak meerdere mensen in groep samenkomen.
16.5 Geactualiseerd veiligheidsplan
Een gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt verder uitgebouwd met participatie van alle actoren. Een
geactualiseerd veiligheidsplan blijft noodzakelijk. Bijzondere plannen kunnen uitgewerkt worden voor
specifieke evenementen (bv. fuiven, stoeten …) dankzij sterke samenwerking en overleg tussen alle
veiligheidsdiensten.
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17 Dierenwelzijn
Om te laten zien dat we dierenrechten ernstig nemen, zal CD&V-Groen een schepen voor dierenwelzijn
aanstellen.
CD&V-Groen wil ook graag een hondenweide inrichten waar honden vrij kunnen rondlopen en zich kunnen
uitleven. Het kan tegelijk een ontmoetingsplek zijn waar hondenliefhebbers een babbeltje slaan.
Verder willen we graag de samenwerking met het dierenasiel en de dierenbescherming
optimaliseren/uitbreiden. Daar waar dierenrechten geschonden worden willen we kort op de bal spelen en
de nodige maatregelen treffen met politie en dierenbescherming.
Het steriliseren van straatkatten is een goede zaak die we als gemeente blijven bestendigen. De gevangen
dieren worden in hun vertrouwde omgeving terug uitgezet.
We willen ook de pracht van vuurwerk verzoenen met het welzijn van onze huisdieren. Voor ons eindejaar
vuurwerk gaan we als CD&V-Groen Putte geluidsarm vuurwerk gebruiken, een win-win voor mens en dier.

