VOLUIT VOOR WUUSTWEZEL
CD&V Wuustwezel
De afgelopen zes jaar waren ongelooflijk voor ons team van CD&V. Met een fel
vernieuwde en verjongde ploeg onder leiding van mezelf, een ‘kersverse’
burgemeester vlogen we er in. Prachtige momenten hebben we beleefd. Denk maar
aan de eerste steenlegging voor de nieuwe school van het Blokje waar meer dan
vijfhonderd kinderen een gepersonaliseerd steentje in de fundering van de
nieuwbouw kwamen leggen. Of die eerste rit over het nieuwe fietspad tussen Sterbos
en Berkenbeek. Of de feestelijke opening van de gans vernieuwde wijk De Dreven
waar de drumband op kop ging en iedereen aansloot. Of, of, of …
Ook moeilijke dossiers moesten aangepakt worden. De ontgravingen op de
begraafplaats, het doven van een deel van de straatverlichting tussen 23 u en 6 u, het
afsluiten van de Bredabaan om sneller een fietspad te kunnen realiseren,…
En je kan het al raden: de goesting om verder te doen is er. Want er ligt nog heel wat
op de plank. Uiteraard moet de nieuwbouw van de school in Loenhout gefinaliseerd
worden en willen we graag de werken aan het fietspad op de Bredabaan afwerken
maar er zijn ook tal van nieuwe uitdagingen. De plaats van de zwakke weggebruiker
in het dagdagelijkse verkeer, de ruimtelijke ordening in de ganse gemeente, de
klimaatdoelstellingen,..
Als je even tijd neemt zal je merken dat ons programma veel thema’s heeft die je bij
andere partijen niet vindt. Als beleidspartij, als enige partij met de ervaring om
Wuustwezel te leiden, zijn we volgens onszelf verplicht om een brede visie te hebben.
Je kan de gemeente niet besturen zonder aandacht te hebben voor armoedebeleid,
zorg en welzijn, aandacht voor de zwakkeren. Maar ook over toerisme, jeugd-sportcultuur, gezondheid, begraafplaatsen,…kan je onze visie terugvinden hier.
Bovenop dit alles gaan verkiezingen vooral over vertrouwen. Wie vertrouw je het
bestuur van je gemeente toe? Wie denk je dat zal luisteren op het moment dat jij een
idee hebt, wie denk je dat de juiste keuzes maakt over zaken die niet in
verkiezingsprogramma’s te vinden zijn, in wie geloof je het meest?
Lees ons programma, stel jezelf die vragen en maak op 14 oktober de juiste keuze.
Weet alvast dat wij VOLUIT VOOR WUUSTWEZEL gaan en dat
hopen samen met jou te mogen doen.

Dieter Wouters,
Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester

VOLUIT VOOR WUUSTWEZEL
CD&V Wuustwezel
KINDEREN EN JONGEREN IN WUUSTWEZEL …………………………………………………3
ONDERWIJS IN WUUSTWEZEL ……………………………………………………………………..6
SENIOREN IN WUUSTWEZEL……………………………………………………………………….. 8
GEZONDHEID EN WELZIJN IN WUUSTWEZEL ……………………………………………… 10
ARMOEDE EN SOLIDARITEIT IN WUUSTWEZEL …………………………………………….12
CULTUUR EN VRIJWILLIGERSWERK IN WUUSTWEZEL ………………………………….14
SPORT IN WUUSTWEZEL ……………………………………………………………………………. 16
KLIMAAT, MILIEU EN DUURZAAMHEID IN WUUSTWEZEL ………………………….. 18
RUIMTELIJKE ORDENING IN WUUSTWEZEL ………………………………………………… 20
BEGRAVEN EN AFSCHEID NEMEN IN WUUSTWEZEL …………………………………… 21
MOBILITEIT IN WUUSTWEZEL ……………………………………………………………………..22
VEILIGHEID IN WUUSTWEZEL …………………………………………………………………….. 24
LANDBOUW IN WUUSTWEZEL …………………………………………………………………… 25
ONDERNEMEN IN WUUSTWEZEL ……………………………………………………………….. 27
TOERISME IN WUUSTWEZEL ………………………………………………………………………. 29
GOED BESTUUR IN WUUSTWEZEL ………………………………………………………………. 30

KINDEREN EN JONGEREN IN WUUSTWEZEL
Een verkiezingsprogramma moet ambitie uitstralen. Wel, hier meteen de eerste en
niet de minste: voor CD&V staan kinderen en jongeren centraal bij alles wat we in
Wuustwezel ondernemen.
Dit is de afgelopen zes jaar al in onze dagelijkse werking geslopen en bij deze maken
we er een officiele doelstelling van. Een gemeente waar het goed leven is voor
kinderen en jongeren is immers een gemeente waarin het aangenaam wonen en
leven is voor iedereen in Wuustwezel.
Wuustwezel is een jonge gemeente en beschikt daardoor over heel wat diensten om
de jonge gezinnen te ondersteunen. Daarmee bedoelen we kinderopvang dicht bij
huis en de scholen, ijzersterke jeugdverenigingen en sportclubs, kansen om creatief
aan de slag te gaan, genoeg groen en open ruimte om even ‘stil te staan’,…
Deel van die ambitie om een gemeente te zijn waar kinderen centraal staan is de
ruimte die we geven aan onze jeugdraad. We onderschrijven dan ook hun
memorandum dat ze hebben opgesteld.

Dit zijn onze prioriteiten voor de kinderen in Wuustwezel:
- in een kindvriendelijke gemeente zijn kinderen en jongeren
volwaardige medeburgers en krijgen ze de kans om deel uit te maken van de
gemeente, er mee over na te denken en mee vorm te geven. Wuustwezel is een
kindvriendelijke gemeente maar gaat graag de uitdaging aan om dat officieel te zijn.
Hiervoor doorlopen we het traject met externe ondersteuning van Vlaamse
Vereniging Jeugd (VVJ) waar zeer sterk wordt ingezet op participatie met kinderen en
jongeren om samen prioriteiten te bepalen.
- bestaande natuurplekjes maken we toegankelijk daar waar er geen conflict optreedt
met de natuur zelf. Zo gaan we voor nog meer kinderen met (letterlijk) groene
vingers.
- élk kind moet in onze gemeente de kans hebben zich aan te sluiten bij een
vereniging. Samen met die verenigingen werken we rond en tégen kinderarmoede
zodat élk kind gelijke kansen krijgt. We promoten de vrijetijdspas bij de verenigingen
en werken eventuele drempels weg.
- de vele schoolomgevingen die we hebben maken we kindvriendelijker. Niet naïef
waarbij we de absolute veiligheid beloven maar wel realistischer dan vandaag waar
het gevaarlijkste punt van een rit naar school zich net rond die schoolpoort bevindt.
Door het systeem van schoolstraten en fietsstraten geven we kinderen en de zwakke
weggebruiker absolute voorrang in de buurt van hun schoolpoort.

- meer natuur en avontuur op
bestaande speelpleintjes. Pleintjes
die we vol overtuiging
gedecentraliseerd blijven voorzien.
Dit wil zeggen: dicht bij jou thuis en
niet centraal op één plek.
- Ons Huis van het Kind is uniek. Niet
enkel geweldig gelegen maar ook
dankzij de sterke combinatie van
diensten. Nog meer dan vroeger
wijzen we kinderen en hun ouders op
de diensten van kind en preventie, Positief opvoeden (Trippel P),
opvoedingsondersteuning, speelbabbel, week en maand van de opvoeding,
vormingsaanbod , (Jeugdadviescentrum (JAC), …

Dit zijn onze prioriteiten voor de jongeren in Wuustwezel:
- onze jeugdverenigingen en de speelpleinwerking behoren tot de top van
Vlaanderen. Dat weten we zonder dat daar een grootschalig onderzoek naar gevoerd
moet worden. Hen blijven ondersteunen lijkt ‘gelijkblijvend beleid’ maar is niet
vanzelfsprekend. Op onze inzet en steun kunnen ze rekenen.
- met die jeugdverenigingen gaan we aan tafel om te kijken hoe we hun lokaal en
speelomgeving kunnen vergroenen, natuurlijker en duurzamer maken. Hiermee
hebben we oor voor de grote
bezorgdheid die bij jongeren
leeft rond het milieu en brengen
we de groene (en vuile) vingers
tot aan hun lokaal.
- hetzelfde telt voor de
jeugdhuizen. Jeugdhuizen komen
van onderuit en kan je niet
kunstmatig creëren. Daarentegen
maken wij als CD&V de belofte
dat als er nog maar een klein
kiempje van jeugdhuiswerking boven komt, we meteen aan het bemesten, gieten en
desnoods trekken gaan. Het jeugdhuis is een veilige omgeving waarin je als
verantwoordelijke zoveel leren kan zonder bij de minste fout meteen afgestraft te
worden. Een jeugdhuis is bijgevolg goed voor jong en oud.

- onze jeugdraad kaartte het al aan: alcohol en drugs zijn bedreigingen voor de
gezondheid van onze jongeren. Niet enkel moet er politioneel rond gewerkt worden
maar minstens evenveel preventief en informatief. Jong zijn is niet enkel plezier en
onbezorgdheid maar evengoed je ogen openhouden voor bedreigingen als illegale en
legale genotsmiddelen, pesten, intimidatie,… Als CD&V willen we hier met vier
partners nog meer werk van maken: de jeugdraad, onze gezondheidsraad,
preventiediensten en de politie als sluitstuk.
- jong zijn in Wuustwezel wil zeggen dat je een stem hebt en dat CD&V luistert. En ja,
je mag ook een mening hebben over zaken die niet enkel ‘jong’ zijn. We reiken de
hand aan éénieder met een mening en een stem.
- er zijn zoveel speelpleintjes in onze gemeente en dat is een bewuste keuze. Nee, ze
zijn niet allemaal even groot als die ene grote in een andere gemeente maar ja, ze zijn
wel allemaal met de fiets bereikbaar, in je eigen wijk. Wel, we willen er nog meer.
Ook in de WBK-zone (Woongebied met Bosrijk Karakter) willen we in overleg met de
bewoners en Agentschap Natuur en Bos (ANB) kijken waar zo’n plek kan komen.
- een externe blik is vaak een frisse blik. Met partners als Arktos vzw blijven we
investeren en zoeken naar een manier om met élke jongere in contact te komen. Ook
zij die geen zin hebben in die verenigingen of jeugdhuizen hebben een stem en
ideeën over hun Wuustwezel.
- we bieden financiële ondersteuning aan jongeren die vorming volgen zodat zij op
een kwaliteitsvolle manier kinderen kunnen begeleiden binnen verenigingen,
speelpleinwerking, sport en creakampen. Dit ook voor begeleiding van eventuele
specifieke doelgroepen – zoals kinderen/jongeren met een handicap.
- Ook kinderen met een beperking zijn kinderen van Wuustwezel. Het aanbod vanuit
de jeugddienst en ideaal gezien het ganse jeugdaanbod in onze gemeente moet
inclusief zijn. Zo kan élk kind voluit deelnemen.

ONDERWIJS IN WUUSTWEZEL
Elke kern een school. Zo kan je het scholenaanbod in Wuustwezel samenvatten. Met
scholen in Braken, Sterbos, Loenhout, Wuustwezel en Gooreind beschikken we over
vele en elk van hen goede scholen. Scholen van verschillende netten waarbij de
keuzevrijheid voor ons voorop staat. Binnen een centraal overleg (het LOOP) werken
we over de netten heen en hebben zo bijvoorbeeld het zwembeleid aangepast en
solidair het busvervoer gefinancierd. Gekoppeld aan die scholen is in de omgeving
buitenschoolse kinderopvang te vinden. Ook hier geen centralisatie maar élke buurt
sterk op zichzelf.
Ook de Academie voor Muziek, Woord en Dans is te vinden op meerdere plaatsen in
de gemeente maar heeft een prachtige vaste uitvalsbasis gekregen in de pastorij
naast GC Kadans. Het gerestaureerde gebouw vormt bijna letterlijk de kroon op een
prachtig stukje en bijzonder creatief Wuustwezel.
Ook Berkenbeek rekenen we tot onze Wuustwezelse scholen en leveren samen met
Essen en Kalmthout de nodige steun aan deze erg bijzondere school en revalidatieinstelling.
In Loenhout zijn we als
inrichtende macht een nieuwe
school aan het bouwen voor
meer dan vijfhonderd kinderen.
Het is een breed project waar
ook de Academie, de
bibliotheek, kleedkamers voor
de sportschuur, buitenschoolse
kinderopvang en een zaal voor
de verenigingen hun plaats
vinden.
Levenslang leren is niet enkel een slogan maar iets waarmee steeds meer mensen
aan de slag gaan. Het Vormingspunt en Digipunt spelen op deze tendens in met hun
aanbod.

Dit zijn onze prioriteiten voor onderwijs in Wuustwezel
- we gaan de schoolomgevingen verder uitbouwen tot leefomgevingen. Plekken waar
het verkeer trager en afgestemd op de zwaksten moet zijn. Schoolstraten zoals deze
in Loenhout worden, daar waar mogelijk, uitgerold naar elke schoolomgeving.

- scholen worden (nog meer dan nu) brede scholen waarbij ze een rol spelen in de
lokale gemeenschap. Niet enkel qua onderwijs maar ook inzake sport, cultuur,
ontmoeting, spelen,.. gebouwd op samenwerkingsverbanden tussen alle actoren die
zich bekommeren om opgroeiende kinderen en hun ontwikkelingskansen.
- Stekelbees speelt voor CD&V daarbij een belangrijke rol als nabije opvang.
- het project van het Rode Kruis – huiswerkbegeleiding – Nederlands leren, blijven we
ondersteunen. Het biedt kinderen en ouders kansen om zich maximaal te integreren
in onze gemeente.
- onderwijs is er niet enkel voor jongeren maar evengoed voor volwassenen en
anderstaligen. Via het Vormingspunt, Digipunt, tweede kansonderwijs en het
Babbelpunt willen we tegemoetkomen aan de noden.
- kinderarmoede is een hardnekkige en vaak onderschatte realiteit. Samen met
gespecialiseerde organisaties en samen met ons OCMW gaan we verder op de
ingeslagen weg om dit te bestrijden. Net zoals overal in Vlaanderen zal ook hier een
tandje moeten bijgestoken worden. Geen loze beloften maar dag na dag werken aan
dit schrijnend gegeven dat niet thuis hoort in Wuustwezel, Vlaanderen of ons land.
- de school in Braken is het hart
van Braken. Net zoals de andere
vrije scholen ondersteunen we ’t
Kantoor binnen de wettelijke
mogelijkheden. Zo is er een
erfpacht en financiële steun om
de schoolgebouwen verder te
renoveren.
De school in Braken, samen met
de kapel, is het dorpsknooppunt
voor de ganse leefgemeenschap
daar. Een groot participatieproces van alle inwoners, de school en de parochie moet
duidelijk maken wat Braken nodig heeft en hoe de kapel opengesteld kan worden
daarvoor.
- we werken de bouwfase van de Loenhoutse school ’t Blokje verder af en gaan met
de buurt en inwoners van Loenhout aan de slag omtrent de nieuwe omgeving, de
invulling van de nieuwe polyvalente zaal en de renovatie van de Tiendenschuur.
- voor school de Wissel in Wuustwezel-centrum is een renovatiedossier ingediend en
zullen we ten gepaste tijde starten met deze werken.

SENIOREN IN WUUSTWEZEL
Wuustwezel is een jonge gemeente maar de vergrijzing zet zich ook bij ons door. Dat
dit een aanpassing vraagt spreekt voor zich. Dossiers als wonen, vrije tijd, participatie,
zorg en mobiliteit worden anders ingevuld voor jongeren dan voor zij die minder jong
zijn. In dat proces worden we sterk bijgestaan door een ouderenadviesraad die weet
wat ze wilt. Niet enkel verlenen ze advies maar zijn ze ook (zoals dat gaat in
Wuustwezel) actief. Dat wil zeggen dat ze niet te beroerd zijn om de handen uit de
mouwen te steken en tal van activiteiten en gemeenschapsopbouwende momenten
te organiseren. Ook voor deze verkiezingen schreven ze een memorandum dat we
graag hierbij onderschrijven.

Dit zijn onze prioriteiten voor senioren in Wuustwezel
- betrokkenheid mag niet enkel een mooi woord zijn: CD&V blijft ouderen maximaal
betrekken bij wat er in onze gemeente beslist wordt.
- we gaan voor meer aangepaste en gerichte informatie voor ouderen. Ook in onze
andere communicatie zijn we alert voor de moeilijkheden die senioren soms ervaren
qua leesbaarheid.
- het aanbod aan tegemoetkomingen en aangepaste zorg bundelen we op een
overzichtelijke manier. Gedaan met het aflopen van verschillende instanties om één
duidelijk beeld te verkrijgen.
- ook het loket waarbij elke vorm van ondersteuning aan te vragen is moet letterlijk
en figuurlijk laagdrempelig zijn.
- het vormings- en vrijetijdsaanbod voor ouderen
blijft overeind en richt zich voornamelijk op de
daguren. Hierbij waken we over de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van die
activiteiten en de plaatsen waar ze doorgaan.
- qua wonen gaan we op verkenning en op zoek
naar alternatieve woonvormen voor ouderen. Het
solidair samenwonen waarbij tot acht senioren een
grote woning delen is een inspirerend voorbeeld.
- we waken over de decentralisatie van zorg. Dit wil
zeggen: zorg moet in de buurt zijn en blijven. Ook
de activiteiten of het aanbod van de
ouderenadviesraad heeft steeds de buurt en wijk
voor ogen.

- senioren die niet tot bij de dienstencentra of activiteiten geraken krijgen via
huisbezoeken de nodige informatie en samen met hen werken we drempels weg om
toch aan te sluiten bij het groepsaanbod.
- die huisbezoeken zijn hét toonbeeld van beleid op maat. Vanaf 80 jaar brengen we
de mensen een bezoek met een verjaardagskaart en informatie over mogelijke
ondersteuning. En dat dan om de 5 jaar: 85/90/ 95/ 100… vanaf 100 j jaarlijks. Dit
hoeft geen werk te zijn van een gemeentebestuur op zich maar indien mogelijk in
samenwerking met buurtwerk, verenigingen, dienstencentra - wijkhuizen…

GEZONDHEID EN WELZIJN IN WUUSTWEZEL
Moet een gemeentebestuur of een politieke partij met gezondheid bezig zijn? Als je
het meent met het nastreven van levenskwaliteit wel !
De afgelopen jaren nam gezondheid een belangrijk deel in van het welzijnsbeleid.
Wuustwezel zet stappen om een dementievriendelijke gemeente te worden, werkt
rond ‘Fit in je hoofd - goed in je vel’, promoot beweging met de duizendstappenbordjes, heeft AED toestellen geïnstalleerd en cursussen ingericht, zet zich
volop in op de zeven Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, werkt preventief rond
borst- en darmkanker, staat mee aan de wieg van een intergemeentelijke werkgroep
alcohol en heeft de ambitie om kinderarmoede blijvend te bestrijden.

Dit zijn onze prioriteiten voor gezondheid en welzijn in Wuustwezel:
- de zeven gezondheidsdoelstellingen vormen de leidraad in dit beleidsdomein:
gezonde voeding, geestelijke gezondheid, kankerpreventie, valpreventie en gezond
bewegen, mentaal welzijn voor jong en oud, middelengebruik (alcohol en drugs) en
griepvaccinatie.
- vanuit het OCMW gaat aandacht naar zorgbehoevenden en mensen in armoede.
- de angst dat het zorgbeleid zal worden ondergesneeuwd onder andere ‘hardere’
beleidsdomeinen als gevolg van de integratie tussen gemeente en OCMW moet
binnen enkele jaren ongegrond gebleken zijn. Dit zal een grondige en echte integratie
vragen van de OCMW-materie binnen het gemeentebestuur. Een aandachtspunt dat
voor CD&V essentieel is willen we blijven gaan en strijden voor een Wuustwezel waar
iedereen kans heeft op voldoende levenskwaliteit.
- de bestaande dienstencentra blijven voor ons erg belangrijk. In samenwerking met
de centra willen we hun werking nog meer gaan zien als wijkwerking en hun ‘huis’ als
wijkhuis. Op die manier werken we verder op een tendens die merkbaar is, namelijk
dat iedereen welkom is. Daarnaast geven we onze dienstencentraleidsters de kans
om in te spelen op de nood die er bestaat om meer aan huis te gaan.
- zorg is ideaal nabij. Vanuit dat standpunt ondersteunen we mantelzorgers, buren,
familie en vrijwilligers om zorg te dragen voor mensen in hun omgeving. Ook de strijd
tegen eenzaamheid is een strijd die op niveau van de straat, wijk of buurt thuis hoort.
- de bestaande premies zoals mantelzorg, sociaal medische toelage, toelage
incontinentie,…worden geactualiseerd en daar waar nodig vereenvoudigd en beter
op elkaar afgestemd.

- we zorgen ervoor dat wanneer je je woning moet aanpassen aan je zorgnood je op
informatie en begeleiding rekenen kan.
- de toekomst van de
woonzorgsite Sint Jozef ligt open
voor debat en creativiteit.
Wanneer de uitbreiding van WZC
Amandina een feit is, komt de site
in het centrum van Gooreind vrij.
Via een proces van inspraak en
participatie maken we een
masterplan op. Bestaande
partners in de zorgsector zoals de
vzw Woonzorg Wuustwezel,
Spectrum vzw,…hebben daarbij
een plaats aan de tafel maar we durven dit ook open te trekken richting elk ander
thema of idee dat naar voren komt.

- in Loenhout gaan we aan de
slag met de door het
gemeentebestuur gekochte
gronden achter de parochiezaal.
Toen duidelijk werd dat deze
gronden niet voor onderwijs
gingen dienen is het plan
ontstaan voor het bouwen van
ouderenwoningen of mensen
met een zorgbehoefte.

ARMOEDE EN SOLIDARITEIT IN WUUSTWEZEL
Ook in Wuustwezel leven er helaas mensen in armoede. Hoor maar eens bij scholen
of mensen die woningen te huur aanbieden, pols maar eens bij iemand die
alleenstaande ouder is of een senior met een beperkt pensioen. Het beleid kan niet
alles oplossen maar het is onze plicht al het mogelijke te doen om armoede
structureel tegen te gaan. Vandaag doen we dat al samen met geweldige organisaties
als de sociale kruidenier, Welzijnsschakels, Arktos vzw, speelbabbels,… Helaas is dit
een werk dat nooit klaar zal zijn. We pakken het voluit op.

Dit zijn onze prioriteiten voor solidariteit en het bestrijden van armoede in
Wuustwezel:
- als gastvrije gemeente zetten we actief in op het onthaal van nieuwe inwoners met
het doel ze zo snel mogelijk te integreren in onze gemeente.
- in samenwerking met scholen hebben we oog voor alle vormen van armoede en
zetten in op het aanbieden van gepaste ondersteuning zodat alle kinderen maximaal
kunnen participeren aan alles wat in de school en de buurt gebeurt.
- we begeleiden leiding van jeugdbewegingen om signalen van armoede op te vangen
en bieden logistieke en financiële ondersteuning waar kan.
- we verspreiden informatie aan iedereen om de taboe rond armoede te doorbreken.
- we helpen mensen daadwerkelijk bij het vinden van de goedkoopste oplossing voor
elektriciteit, aardgas, telefoon …
- we ondersteunen initiatieven die mensen in armoede versterken: sociaal
winkelpunt, de Vlegels,… met speciaal aandacht voor de bereikbaarheid en
mobiliteit.
-we stimuleren initiatieven zoals sociaal restaurant, vakantieparticipatie, kringwinkel,
verwarmingstoelage, …
- de socio-culturele participatie van mensen in armoede stimuleren we door
tussenkomsten voor lidgelden van sport- en jeugdverenigingen, aankoop van kledij,
schoenen, eten, logopedie, gratis speelpleinpassen, feestvarken, cadeaubonnen voor
Sinterklaas, verjaardagen …. Ook erg belangrijk is de invoering van de vrijetijdspas en
het integreren van de EDC kaart waardoor ook mensen met een handicap onder
dezelfde voordeligere voorwaarden kunnen participeren.
- Wuustwezel is slechts een deel van een groter geheel en we stimuleren dan ook
solidariteit buiten onze gemeente. We steunen graag 11-11-11, Broederlijk delen,
Amnesty International, het Internationale Rode Kruis en Oxfam. Enerzijds financieel

met een groeipad elk jaar. Anderzijds werken we nauw met hen samen in onze
Mondiale raad.
- we zetten samen met Gastvrij Wuustwezel acties op rond vluchtelingen. Dit met tot
doel de snelst mogelijke integratie en het aanleren van onze taal.
- we behouden ons Fair trade label door acties als Fairlicious, Ecowijzer, gebruik van
fairtrade koffie , fruitsap en wijn in onze gemeentelijke gebouwen en op
gemeentelijke recepties. Ook de Wereldwinkel kan op onze steun rekenen.
- we geven info over de 17 SDG’s ( klimaatdoelstellingen ) en implementeren deze
maximaal in alle beleidsdomeinen.

CULTUUR EN VRIJWILLIGERSWERK IN WUUSTWEZEL
Met zalen als Kadans, Schoolhuis, Blommaert en binnenkort de nieuwe polyvalente
zaal in Loenhout is Wuustwezel een uitschieter in de grote regio wat betreft het
aanbieden van een uitgebreide en betaalbare infrastructuur voor het
verenigingsleven. Verenigingen die onze steun al decennialang krijgen en daar bij
CD&V op kunnen blijven rekenen.
Maar ook individuele beoefenaars van cultuur en kunst kunnen zich artistiek uitleven
en gebruik maken van het vrij atelier. Ook nodigen we ze uit om te participeren aan
gemeentelijke initiatieven en tentoonstellingen in gemeentelijke gebouwen. De
jaarlijkse kruiswegkermistentoonstelling biedt hen ook kansen zodat de inwoner van
Wuustwezel kennis kan maken met hun creativiteit.
Net als bij de zaalinfrastructuur is ook bij het aanbod van bibliotheken beslist om ze
decentraal te houden. Dit wil zeggen dat we naast een hoofdbibliotheek ook twee
deelbibliotheken hebben. Een bewuste keuze die door het ganse programma als een
rode draad loopt: we zetten in op de verschillende kernen tot wijk- en straatniveau
toe.
De cultuurraad is een belangrijke partner die al jarenlang mee waakt over de
diversiteit van het cultuuraanbod en het beleid en de verenigingen adviseert. Zij
werken op basis van en continue voor vrijwilligers. Die groep van vrijwilligers willen
we individueel waarderen, ondersteunen en indien gewenst bijscholen. Het
vrijwilligersbeleid is daarop gebaseerd en vormt een centrale bouwsteen in het sterke
verenigingsleven dat we kennen.
Cultuur is een erg breed begrip en gaat ook over zaken als erfgoed. Recent is er een
intergemeentelijke erfgoeddienst opgericht die mee zal waken over dat wat als
cultureel erfgoed bestempeld wordt. Dit past in een ruimer beleid waar we keuze
gemaakt hebben om leegstaande waardevolle erfgoedgebouwen een nieuw leven te
geven. Het oud gemeentehuis van Loenhout en dat van Wuustwezel plus de pastorij
van Gooreind zijn allemaal gerenoveerd of vernieuwd en blaken weer van gezondheid
in ons straatbeeld.

Dit zijn onze prioriteiten voor cultuur in Wuustwezel:
- het blijven ondersteunen, vechten voor en stimuleren van onze vrijwilligers en
verenigingen die initiatief nemen.
- de planlast verminderen bij de administratieve verantwoording om subsidies te
verkrijgen.
- qua infrastructuur investeren in modernere technieken en duurzaamheid.

- we schaffen de waarborg af voor het uitlenen van materialen in de uitleendienst.
Schade wordt uiteraard aangerekend maar de hoge waarborgen verdwijnen.
- de hoofdbibliotheek én de twee deelfilialen blijven behouden. In Loenhout wordt de
bibliotheek geïntegreerd in de school en zo beter toegankelijk.
- de intergemeentelijke erfgoeddienst krijgt de kans om een beleid voor te stellen qua
onroerend erfgoedbeleid.
- de Heemkundige kring verhuizen we (in samenspraak met hun bestuur) naar de
gerestaureerde Tiendenschuur in Loenhout.
- nieuwe vormen van inspraak en debat stimuleren we en moedigen we aan. We
willen cultuurminnaars samenbrengen en het ‘wij-gevoel’ aanwakkeren door
netwerkmomenten.
- via een nieuw traject willen we creativiteit aanmoedigen en stimulansen aanbieden
aan burgers, vernieuwers (verenigingen, tijdelijke groepen, organisaties, jongeren,
diensten én geëngageerde/artistieke burgers).
- de kerken zijn geëvalueerd in een kerkenbeleidsplan. Net zoals voor de kapel van
Braken staan we open voor een traject van nevenbestemmingen daar waar de
parochies en kerkelijke organisaties er open voor staan.

SPORT IN WUUSTWEZEL
Wuustwezel heeft naast vele toppers in de sport ook érg veel recreatieve sporters.
Niet enkel is het niveau vaak erg hoog maar vooral (en dat geldt voor iedereen) de
inzet is indrukwekkend. Aan ons als CD&V om voldoende aanbod te voorzien en om
evenementen te steunen waar al die sporters bij elkaar komen. Sport is namelijk ook
heel vaak ontmoeting.
Dankzij het sportpark Gooreind hebben we nu in élke grote dorpskern prachtige
sportinfrastructuur. Sportpark Kattegat is naast de thuis van voetbal en tennis nu ook
de thuis van de honden- en paardenclub en zelfs van een heuse BMX-club ! Daarnaast
zijn er ontelbaar veel individuele sporters waar we rekening mee houden als we
wandelpaden, doorsteekjes in wijken of extra bossen aankopen.

Dit zijn onze prioriteiten voor sport in Wuustwezel:
- iedereen kan in onze gemeente aan sport doen. We ondersteunen de clubs voor zij
die in ploeg of groep willen sporten én vergroten het aanbod voor de individuele
sporters. Op die manier verlagen we de drempel nog verder om zoveel mogelijk
mensen aan het sporten te krijgen.
- naast de gloednieuwe
atletiekpiste die toegankelijk is
voor alle atletiekliefhebbers
van gans Wuustwezel voorzien
we een ronde van één
kilometer door het sportpark.
Dit mét extra heuvels, enkele
trappen én door de nabije
bossen zodat het lopen
avontuurlijker wordt.
- we bevragen de bestaande
sportclubs én de vele
‘vriendenclubs’ over wat er voor hen moet gebeuren om de drempel naar nog beter
en meer sporten te verlagen. Iedereen die beweegt of anderen aan het bewegen wilt
brengen, is voor ons een volwaardige partner.
- we gaan aan tafel met eenieder die mee nadenken wilt of grondeigenaar is om een
permanent mountainbikeparcours te voorzien.
- we bouwen een naschools sportaanbod uit in de scholen. Langer op school blijven
wordt leuker dan ooit.

- we willen dat de ‘put’ (grote waterplas in eigendom van Defensie) in de periode
voorafgaand aan de triatlon Sterke Peer nog vaker opengesteld wordt. Dit weliswaar
enkel onder begeleiding van ervaren redders en dus onder permanent toezicht. Dit
omdat het écht gevaarlijk (en strafbaar) is om het zonder toezicht te doen. We
beschouwen Defensie nog meer als partner.
- de paadjes in onze sportparken krijgen punctuele verlichting zodat er ook ’s avonds
aan hardlopen of wandelen kan gedaan worden.

KLIMAAT, MILIEU EN DUURZAAMHEID IN WUUSTWEZEL
We mikken op de maan. Als het dan niet lukt, belanden we nog steeds tussen de
sterren. Dat was zes jaar lang de ambitie van het milieubeleid in onze gemeente. We
hebben dat ook hard en concreet gemaakt met de doelstelling 20 procent minder
CO2-uitstoot tegen 2020. We zijn een heel eind gevorderd maar de meet is nog niet
in zicht.
Dit omvat enkele moeilijk, nodige en moedige beslissingen: we zijn bijvoorbeeld
gestopt met het gebruik van pesticiden en overgeschakeld op meer borstelen, vegen
en meer handenarbeid. Verder voerden we Diftar in bij de afvalophaling, doofden we
de helft van de straatlampen tussen 23 u en 6 u, planten we aan met als doel een
bij-vriendelijke gemeente te worden, hebben we bij de heraanleg van straten
gekozen om gekapte bomen consequent te vervangen,…

Dit zijn onze prioriteiten voor klimaat, milieu en duurzaamheid in Wuustwezel:
- we planten extra groen aan waar mogelijk. Zo zullen we de oude dreefstructuur die
er ooit op de Bredabaan in het centrum was, in de mate van het mogelijk herstellen.
- we stellen een inventaris op van waardevolle bomen en vernieuwen het kap- en
aanplantingsreglement.
- bij meergezinswoningen plaatsen we ondergrondse afvalcontainers en laten we de
buurt ook daar hun afval in deponeren.
- we willen pionier zijn bij Eandis wat betreft slimme netten waarbij we zelf de
openbare verlichting kunnen aansturen. Daarnaast gaan we mee in het systematisch
omzetten van onze verlichting naar LED.
- bij evenementen willen we de straatlampen in de omgeving laten branden. Hiervoor
werken we nauw samen met Eandis.
- bij bouwprojecten controleren we of het opgepompte water elders afgevoerd kan
worden dan meteen rechtstreeks in de riolering.
- bij nieuwe bouwprojecten doen we een klimaattoets. Concreet bekijken we of er
voldoende waterbuffering en groen aanwezig is.

- de strijd tegen zwerfvuil is
helaas niet meer enkel te strijden
met wapens als sensibilisering en
opruimacties. We roepen de hulp
in van camera’s en onze
politiediensten om de
hardnekkigste sluikstorters een
halt toe te roepen.
- we werken actief mee aan het
beheer van natuurgebieden:
Marum, militair domein, Sterbos,
Weerijs… waarbij we rekening houden met de Europese verplichtingen. We
moedigen landeigenaars ( landbouwers, bedrijven, scholen, burgers) aan om de
natuurwaarden in de gemeente te versterken.
- voor de kinderen voorzien we voldoende speelnatuur.
- we moedigen onze burgers aan pesticidenvrij te werken en om hun tuin
natuurvriendelijk en afvalarm in te richten.
- we bevorderen het gebruik van deelfietsen en deelauto's. Waar nodig en in
samenspraak met zelfstandigen (bijv. horeca) worden elektrische oplaadpunten
voorzien zowel voor fietsen als voor auto’s.
- niet iedereen kan zonnepanelen op het dak leggen. Daarom voorzien we lokale en
directe participatie van burgers in energieprojecten en/of coöperaties.
- we onderzoeken nieuwe en innovatieve afvalophaalsystemen en werken mee aan
pilootprojecten inzake afval ( asbest ).
- we actualiseren het bermbeheer en communiceren hier duidelijk over.
- we ondersteunen verenigingen en particulieren in hun streven naar
soortenbescherming van fauna en flora bijvoorbeeld door het bermcharter voor
patrijs.

RUIMTELIJKE ORDENING IN WUUSTWEZEL
Qua ruimtelijke ordening haalde Wuustwezel de afgelopen jaren de nationale pers.
De allereerste ‘Bouwpauze’ in gans Vlaanderen werd hier ingevoerd en dat door onze
CD&V-bestuurders. In afwachting van eigen strengere regelgeving werd besloten om
geen vergunningen meer uit te reiken voor meergezinswoningen in het centrum van
Wuustwezel. Gewaagd maar geslaagd.
Ondertussen hebben we voor het centrum een kernvisie en gaan we daar volgende
legislatuur mee aan de slag. De inhoud: verdichten kan enkel nog in de kern van de
dorpen en daarbuiten zetten we in op behoud, kleinschaligheid en open ruimte.
Projecten worden beoordeeld door de omgevingsambtenaar die in de toekomst
wordt bijgestaan door een onafhankelijke en externe Kwaliteitskamer. Ook dat is
weer een unicum.

Dit zijn onze prioriteiten voor ruimtelijke ordening in Wuustwezel:
- Wuustwezel is een landelijke gemeente en dat moet zo blijven. Appartementen
kunnen in de dorpscentra (op specifieke plaatsen) maar daarbuiten streven we de
kleinschaligheid na. Wel moeten we oplossingen en kansen bieden aan extra grote
kavels.
- we vernieuwen het GRS waarbij we rekening houden met de gewenste maar ook de
bestaande toestand van sommige zones.
- publieke ruimte wordt aandachtspunt nummer één bij elk gesprek met een
ontwikkelaar of architect. Zelf maken we van een kwalitatieve en vooral
aantrekkelijke publieke ruimte een prioriteit.
- we zijn zeer ambitieus en willen
stapsgewijs voor elke woonkern
een meerjarenplan opmaken om ze
leefbaar en aantrekkelijk te
maken/houden voor jong en oud.
- we zetten in op open ruimte.
Deels voor recreatie maar
hoofdzakelijk ter bescherming van
het landelijke karakter en het
landbouwgebruik.
- we hebben blijvende aandacht
voor betaalbaar wonen voor jong en oud. We integreren sociale woningen,

seniorenwoningen, woningen voor mensen met een handicap, zodat er een gezonde
sociale mix waarbij de leefbaarheid centraal staat.
- we zoeken naar alternatieve vormen om iedereen de kans te geven betaalbaar te
wonen: cohousing, samenwonen, erfpacht geven om een bouwproject te
ontwikkelen …
- CD&V Wuustwezel stimuleert en begeleidt mensen om oudere woningen duurzaam
te renoveren.
- we letten speciaal op de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten. We
sensibiliseren winkels en horeca om hun zaak toegankelijk te maken voor iedereen.
- we zorgen ervoor dat toegankelijkheid een essentieel deel uitmaakt van het
ontwerp en de aanbesteding van woningen.

BEGRAVEN EN AFSCHEID NEMEN IN WUUSTWEZEL
De afgelopen jaren zijn ook hier moeilijke maar noodzakelijke beslissingen genomen.
Zo zijn oude graven die niet meer verlengd werden met respect verwijderd.
Daarnaast zijn de begraafplaatsen vergroend door de paadjes in dolomiet door gras
te vervangen.

Dit zijn de prioriteiten voor begraven en afscheid nemen in Wuustwezel
- natuurbegraven is nieuw voor Wuustwezel. We zorgen dat het ook bij ons kan en
voorzien plaats.
- onze begraafplaatsen ver-groenen we verder en zorgen dat het een plaats blijft van
rust en bezinning.
- funerair erfgoed krijgt meer aandacht. Voor het kerkhof van Wuustwezel-centrum
maken we het eerste beheersplan (wat tot subsidies leidt).

MOBILITEIT IN WUUSTWEZEL
Mobiliteit omvat erg veel. Wegen voor auto’s, paden voor fietsers en voetgangers,
gemachtigde opzichters, treinen en de bus daarnaartoe, verkeersveiligheid,..
Mobiliteit is ook ergernis nummer één in alle Vlaamse gemeenten. We ergeren ons
dood aan anderen, aan wegbeheerders en aan de drukte. Op Vlaams niveau pleit
men voor een modal shift waarbij we ons vervoersgedrag grondig moeten wijzigen.
Ook in Wuustwezel nemen we graag deel aan dit debat en bereiden we deze shift
mee voor.
De afgelopen jaren is er naast jaarlijks vele honderduizenden euro’s voor autowegen
(Duinenstraat, Kloosterstraat, Dreven, jaarlijkse asfalteringen,..) dan ook extra
aandacht gegaan naar de fiets. Met lange en snelle fietspaden tussen Loenhout en
Hoogstraten, tussen Sterbos en Kalmhout en nu tussen Gooreind en Brasschaat. Ook
fietssuggestiestroken geven fietsers een plek op de weg zoals bv in de Kloosterstraat,
de Baan, de Duinenstraat,… Ook opmerkelijk was het afschaffen van de pechstroken
op de Bredabaan tussen de dorpskernen en het zo permanent autovrij maken van de
fietsstroken die het geworden zijn. Ook kleine zaken maken het verschil zoals het
verwijderen van de paaltjes in de fietssluizen zodat gewone fietsen en speciale
fietsen (kar, fietszakken,…) vlotter door kunnen.

Wat zijn de prioriteiten voor mobiliteit in Wuustwezel
- we behouden voldoende aandacht voor de auto als voornaamste vervoersmiddel
door jaarlijks wegen te asfalteren en knooppunten aan te pakken.
- maar als er een koning moet komen in Wuustwezel, dan is het Koning Fiets. Extra
aandachtspunt is de snelle fiets waarrond nog heel wat sensibilisering nodig is.
- op de Sint Lenaertseweg zijn de onteigeningen rond en starten we met de aanleg
van de riolering en het gescheiden fietspad tot aan de brug over de autostrade.
- we realiseren trage en veiligere
verbindingen voor fietsers en
wandelaars. Zo halen we
bijvoorbeeld in afwachting van
de heraanleg van de KampwegDorpstraat (2020) de fietsers uit
de bocht aan de kerk. We
creëren er een verbinding tussen
de Gasthuisdreef en de
Kampweg.

- we dringen aan bij het Vlaams Gewest voor de verbetering van de
Kalmthoutsesteenweg (fietspaden en parkeerplaatsen), de Dorpstraat en de
Bredabaan tussen Gooreind en Braken.
- en als we dan toch aan het aandringen zijn: de zebrapaden die we willen op
gewestwegen zijn die aan de Hubo / Biest, op het kruispunt van de
Nieuwmoersesteenweg / Kalmthoutsesteenweg. Daarnaast bekijken we aan
gevaarlijke plaatsen de optie van verkeerslichten met een drukknop.
- schoolomgevingen worden
trager gemaakt. Soms door
middel van een schoolstraat,
anders een fietsstraat, een
gemachtigde opzichter,…
- daar waar gemengd verkeer
onveilig verloopt, geven we
voorrang aan de fietsers. Op die
manier ontstaat er een duidelijke
hiërarchie en meer veiligheid.
- we richten een fietscomité op dat met enige regelmaat de fietspaden onderzoekt en
aan het bestuur rapporteert.
- we hebben ook een informatietaak: sensibilisering, betrekken van scholen bij
verkeersveiligheid, samenwerking tussen landbouw en recreanten, maar ook het
informeren van bedrijven over de fiscale voordelen van fietsen. - we voorzien
voldoende en veilige fietsenstallingen.
- waar nodig en waar mogelijk voorzien we voldoende licht op de fietspaden en
werken we actief mee aan een fietsostrade.
- we promoten de busverbindingen tussen Loenhout, Wuustwezel-centrum en het
station Noorderkempen. Daarnaast blijven we de luis in de pels van de NMBS telkens
de bus niet komt opdagen of veel te laat is waardoor het succes van deze verbinding
op de helling komt te staan.
- de MinderMobielenCentrale en Handicar doen enorm goed werk. Onze steun is
verzekerd en we kijken ook uit naar nog meer alternatieven voor vervoer op maat.
- autodelen, fietsdelen,…krijgt onze aandacht en zal worden toegepast in de
gemeente.
- onderhoud van voet- en fietspaden is van groot belang voor de zwakkeren in de
mobiliteit. Hiervoor doen we extra inspanningen.

VEILIGHEID IN WUUSTWEZEL
Veiligheid is een kerntaak voor een gemeentebestuur. De afgelopen jaren zijn ook
hier enkele grote beslissingen genomen. Zo zijn we koele minnaars van GAS-boetes
en camerabewaking maar hebben we deze toch ingevoerd. Beide als stok achter de
deur en om onze politiediensten te ondersteunen en ontlasten. Erg recent is er voor
de mensen van Wuustwezel een nieuw wijkkantoor geopend en zal de
dienstverlening daardoor verbeteren. Samen met onze brandweer- en politiediensten
werken we aan jullie veiligheid, 24 uur op 24 uur en dat zeven dagen op zeven.

Onze prioriteiten voor veiligheid in Wuustwezel
- het belangrijkste team in het ganse politiekorps is volgens CD&V het wijkteam. Dit
team breiden we uit van 7 naar 11 wijkagenten per gemeente. Uiteraard hebben we
ook nood aan verkeerspolitie, interventie, korpsleiding,…maar het wijkteam werkt
preventief, fungeert als rechtstreeks aanspreekpunt en bemiddelaar.
- de toegankelijkheid van de politiediensten in
Wuustwezel moest beter. Daarom is de stap gezet
naar de huur van een nieuwbouw waar alle
inwoners voortaan terecht kunnen. Ook belangrijk
is de betere toegankelijkheid van het gebouw voor
mensen die minder mobiel zijn.
- camera’s worden ingeschakeld om enkele taken
van de politie over te nemen: mobiele camera’s
zorgen op evenementen voor vele extra ogen en
worden ook ingezet om zwerfvuilovertreders te
vatten, trajectcamera’s om de gewenste snelheid
af te dwingen en ANPR-camera’s om
nummerplaten van bv voortvluchtigen op te
sporen. Wuustwezel wordt geen politiestaat en
camera’s worden discreet en met alle respect voor de privacywetgeving ingezet.
- binnen de Brandweerzone Rand stelt Wuustwezel zich constructief op maar ons hart
blijft uitgaan naar ons eigen korps en de eigen vrijwilligers. We blijven de
ziekenwagen ondersteunen omdat het een essentiële dienstverlening is.

LANDBOUW IN WUUSTWEZEL
Landbouw is en blijft een belangrijke sector in onze gemeente. Het klopt dat het
aantal landbouwers daalt, maar de bedrijven die ze uitbaten worden groter. Ook het
grondgebruik blijft aanzienlijk in een gemeente waar de landbouw de grootste
grondbezitters blijven.
De afgelopen zes jaar zijn er erg moeilijke dossiers aan onze bestuurders voorgelegd.
We zagen de grootschalige kippenbedrijven opkomen die ervoor zorgden dat
Wuustwezel al snel in de Standaard stond als één van de drie gemeenten in
Vlaanderen met meer dan één miljoen kippen op een beperkte oppervlakte. Het
overgrote deel van alle vergunningen aan landbouwers is in goed overleg en conform
alle regelgeving afgeleverd. Tegenover één beperkt segment van de landbouw, de
grootschalige kippenstallen, stond echter al snel een actiecomité en werd door onze
bestuurders geoordeeld dat enkele vergunningen niet afgeleverd konden worden. Dit
door het gebrek aan draagvlak, een overschrijding van de draagkracht van de
omgeving en teveel onduidelijkheid over de gezondheidseffecten. Moeilijke
beslissingen die vanuit het streven naar algemeen belang genomen werden.
Los daarvan kon en zál de landbouw altijd een luisterend oor en zélfs helpende hand
vinden in CD&V. We zijn en blijven de énige partij die voldoende beseft dat een
luisterend oor, effectieve kennis van de sector en de kunst om tot een consensus te
komen de enige manier is waarop landbouw, recreatie en milieu hand in hand
kunnen gaan. Landbouw heeft en behoudt z’n plaats in ons Wuustwezel !
Daarnaast werken we aan het imago van landbouw door klasbezoeken te
organiseren, een stand op de dorpsdag uit te baten, bedrijfsbezoeken te doen, lokale
producten te promoten via de Ecowijzer en Fairlicious. Steeds kunnen ze terecht op
het landbouwloket en bij de bevoegde schepen.

Prioriteiten voor landbouw in Wuustwezel
- Wuustwezel moet de pilootgemeente zijn in het project agrarische herbestemming
van leegstaande agrarische bedrijven.
- we gaan in overleg met de sector, de provincie en de Vlaamse overheid rond het
thema van de ‘megastallen’. Dit moet meer duidelijkheid geven aan bedrijven die
plannen hebben hieromtrent.
- we streven evenwicht na tussen alle gebruikers van het landbouwgebied met
voorrang voor de professionele landbouwers.
- Wuustwezel stapt mee in het project ‘mijn bedrijf, jouw thuis’ waar we de land- en
tuinbouwers willen ondersteunen bij de praktijk van het inschakelen van

seizoensarbeiders inzake huisvesting, inburgering, lokale gewoonten en
regelgeving,…
- Agro Energie Netwerk krijgt een vervolg. We gaan nog meer landbouwers
overtuigen om energiebesparende maatregelen te implementeren.
- asbest is een materiaal dat veilig verwijderd moet worden. We ondersteunen onze
landbouwers om asbesthoudende materialen op een correcte manier te
ondersteunen.
- mestgassen vormen ook een potentiële bedreiging. We doen het nodige om het
project hieromtrent terug op te starten waarbij we de nodige materialen ter
beschikking stellen om veilig met mestgassen om te gaan.
- ook het kleine segment van zorgboerderijen, biobedrijven, kijkboerderijen,…krijgt
onze aandacht en steun waar nodig.
- het thema ‘dierenwelzijn’ gaan we niet uit de weg en zullen onze landbouwers op
hun vraag helpen meer informatie te bekomen of in contact te komen met de juiste
instanties.
- de landbouw als sector ondergaat grote veranderingen. CD&V is de partner in
Wuustwezel om hier pro-actief mee over na te denken.

ONDERNEMEN IN WUUSTWEZEL
Inzake ondernemersbeleid zijn er erg grote stappen gezet. Naast het
ondernemersloket en een vast aanspreekpunt onder de ambtenaren heeft vooral de
erkenning van en de samenwerking met de ondernemers een boost gekregen. Een
intergemeentelijke jobbeurs, grootschalige eindejaarsactie, uiterst succesvolle
Dorpsdag, Kerstmarkt, brainstormevents rond beleidsthema’s,…

De KMO-zone Grens is uitgebreid, achter de nieuwe Hubo is een nieuwe zone
ontstaan alsook op Sterbos en voor het bedrijf Clics is een toekomstvisie uitgewerkt
waardoor hun verankering in Wuustwezel een feit is.

Prioriteiten voor lokale economie in Wuustwezel
- CD&V Wuustwezel heeft blijvende aandacht voor de lokale ondernemers. Zeker
voor de beginnende ondernemers zodat zij sneller geïntegreerd worden in de lokale
ondernemersgemeenschap. Nieuwe inwoners laten we kennismaken met een
afvaardiging van de lokale ondernemers( Project 2990), zodat ook hier nieuwe
samenwerkingen tot stand kunnen komen.
- via een slagkrachtige adviesraad voor lokale economie (LEA) zullen we onze
ondernemers expliciet bij het beleid betrekken.
- we werken aan een duurzaam aankoopbeleid, gericht naar (waar wettelijk mogelijk)
onze plaatselijke ondernemers.
- we creëren nieuwe kansen voor ondernemerschap door netwerking en
samenwerking. Bedrijfsbezoeken zijn mooie momenten om het ondernemerschap te
promoten. We leggen linken tussen het onderwijs en ondernemingen.
- in lagere scholen wakkeren we spelenderwijs ook de interesse aan voor technische
opleidingen en beroepen.
- we werken aan bedrijvige kernen waar wonen, werken en recreatie samenkomen
en elkaar versterken ( we kiezen voor winkelkerngebieden ).
- zo bekijken we of we leegstaande (landbouw) gebouwen kunnen hergebruiken. Op
die manier krijgen we een dynamische ontwikkeling van het platteland zonder
evenwel de draagkracht te overschrijden. Indien hiervoor provinciale of andere
initiatieven genomen worden werken we hier aan mee.

- aan de hand van een vraag en aanbod studie ( behoeftestudie) gaan we na hoe
groot de vraag is naar ruimte om te ondernemen. We monitoren de vraag en aanbod
aan ruimte in Wuustwezel en de grotere regio.
- we ondersteunen ondernemers om klimaatvriendelijk te ondernemen en we
ondersteunen hen in hun streven hun energie uitgaven te beperken.
- we zorgen voor uitstraling van de gemeente door te waken over de algemene
netheid en vergroening van het openbaar terrein, zowel in de kernen van de
gemeente als daarbuiten zodat bezoekers/ toeristen met plezier weerkeren. We
erkennen het belang van “city-marketing”.
- we leggen een goede link tussen werkgevers en werkzoekenden om een maximale
werkgelegenheid in eigen regio te voorzien

TOERISME IN WUUSTWEZEL
Wuustwezel is voor 82% onbebouwd en dat geeft heel wat mogelijkheden voor
toerisme. De afgelopen jaren zijn er enkele pareltjes aan de toeristische kroon
bijgekomen nl de uitkijktoren De Klot, het Domein Franciscanessen, het Marum,..

Prioriteiten voor toerisme in Wuustwezel
- een gloednieuwe wandel- en fietsverbinding tussen het domein Franciscanessen in
Gooreind en de Poort naar het Platteland in de Dorpsstraat.
- samen met Kempisch Landschap plannen maken om het Domein Franciscanessen
nog meer te promoten. Een Piepeloerepad waar kinderen het domein en de natuur
kunnen ontdekken is een
concrete droom.
- ‘hippe’ overnachtingsvormen
zoals de boompitten trekken we
aan door onze troeven goed uit
te spelen.
- we beschouwen al onze
publieke ruimte als toeristisch
potentieel. Zo is de omgeving
van Kadans en de gerenoveerde
pastorij iets dat gezien mag
worden.
- contact wordt gelegd met ondernemers die aan fietsenverhuur willen doen.
- een mand met lokale streekproducten moet hét cadeau worden met een grote
ambassadeursfunctie naar andere gemeenten toe.
- de economische kant van onze landelijkheid, de landbouw, betrekken we en in
samenspraak organiseren we bedrijfsbezoeken.

GOED BESTUUR IN WUUSTWEZEL
Mogen we zeggen dat we hier een patent op hebben? Wuustwezel is één van de
meest financieel gezonde gemeenten in de grote regio en zelfs gans Vlaanderen.
Helemaal opmerkelijk wordt het als je ziet hoeveel er geïnvesteerd is in
miljoenenprojecten als een nieuwe school, polyvalente zaal, sporthal,
sportinfrastructuur, renovatie pastorij,…
Daarnaast zijn we ons bewust van de discussies over bestuurskracht en de dreiging
van een eventuele fusie. Daarom dat we goed samenwerken met onze
buurgemeenten inzake veiligheid (politie en brandweer) en in elke vorm van
intergemeentelijke samenwerking een enthousiaste partner zijn.

Prioriteiten voor goed bestuur in Wuustwezel
- inwoners van Wuustwezel zijn mondige burgers. We gieten dit in een proces waarbij
we frequenter met plannen richting onze burgers trekken. Na de geslaagde inspraak
bij de ‘Kernvisie’ werken we dit proces van burgerparticipatie verder uit.
- ook onze adviesorganen spelen in een rol in goed bestuur. Ze adviseren ons en
zullen de eerste zijn om een kritische noot te laten horen indien nodig.
- goede inhoudelijke en neutrale informatie op zowel digitale als papieren dragers.
- we spreken klare, eenvoudige en dus begrijpelijke taal.
- het e-loket biedt nu tal van documenten aan waardoor het loket burgerzaken al wat
ruimte krijgt in hun werking. Nog meer documenten en informatie moet digitaal
beschikbaar en invulbaar zijn. Hierbij laten we de digitale-analfabeten niet vallen. De
ambtenaren maken tijd om één op één mensen hierbij te assisteren.
- we maken van what’s app een communicatiemiddel tussen gemeentebestuur in
inwoners.
- ook specifieke app’s kunnen functioneel ingezet worden.
- financieel investeren we in sterke projecten zonder de schuldenlast per inwoner uit
het oog te verliezen. De beste van de klas blijf je enkel door erg waakzaam te werken.
- onze mensen, onze bestuurders gaan op een correcte manier om met hun taak en
de hen gegeven verantwoordelijkheden en middelen. Ook dat is goed bestuur.

