SP.A MERELBEKE – PROGRAMMA VERKIEZINGEN 2018

Communicatie, inspraak & participatie
Sp.a staat achter het huidige communicatiebeleid dat we hebben uitgebouwd.
Dit betekent:
-

Behoud van infomagazine en dynamische website
Communicatie via website, facebook, twitter
Verder inzetten op bewonersbrieven bij wegenwerken vooral voor bewoners die de
digitale “tram” niet of nog niet kunnen nemen

Sp.a wil verder inzetten op inspraak, vooral via goede relatie met de bewonersplatforms, maar
ook met de burgers die bij beleidskeuzes moeten betrokken worden.
Sp.a wil verder dat de inwoners proactief worden geïnformeerd over zaken die impact hebben
op hun buurt.
Sp.a vindt dat de participatieambtenaar samen met de communicatieambtenaar de ideale
tussenschakel kan zijn tussen het gemeentebestuur, de bewonersplatforms en de inwoners.
Sp.a wil de bewonersplatforms de kans geven om zich bij de ontvangst van de nieuwe
inwoners kenbaar te maken en hen minstens 2 maal per legislatuur de mogelijkheid geven om
zich via het infomagazine en/of een algemene onthaalbrochure voor te stellen.
Sp.a vraagt om het systeem van de meldingen te optimaliseren zodat nog korter op de bal kan
worden gespeeld bij het oplossen/ beantwoorden van meldingen/klachten.

Ruimtelijke Ordening – Wonen – Openbare werken
De open ruimte staat onder druk, we kunnen daar niet om heen.
Sp.a wil een grondige discussie over de mogelijk toekomstige ontwikkeling van
woonuitbreidingsgebieden in het landelijk gebied.
Dit betekent een herziening van het Gemeente Ruimtelijk Structuurplan om de
buitengebieden te vrijwaren van hoogbouw en nieuwe grote verkavelingen.
Sp.a wil nadenken hoe er wordt omgegaan met een variatie aan verschillende woonvormen.
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Concreet gaat het om de aandacht voor de wooncontext van kleiner wordende gezinnen en
meer alleenstaanden, om aangepaste woningen voor senioren, om betaalbare en met groen
omgeven woningen voor jonge gezinnen, kangoeroewoningen en co-housing projecten.
Om die reden dient de bestaande stedenbouwkundige verordening, die nog steeds uitgaat
van anderhalve parkeerplaats per woonéénheid, te worden herzien.
Eveneens moeten faciliteiten worden geboden voor de inwoners die bewust kiezen voor
deelauto’s of kiezen voor het plaatsen van een Velo-Box eerder dan een parkeerplaats.
Sp.a vraagt dat bij het vrijkomen van percelen, zeker in wijken moet bekeken worden of die
niet kunnen benut worden om extra groen (speelveld, speelpleintje) te creëren.
Voor Sp.a is ook het aanpakken van leegstand of verkrotting een prioriteit.
Sp.a wil verder gaan voor de uitrol van het stoepenplan en op basis van dit plan een
prioriteitenlijst opmaken.
Sp.a wil een aantal straten prioritair aanpakken. Naast de straten/pleinen die al in de pijplijn
zitten (Polderstraat, Cornelius Sneyssenslaan, de kern van Bottelare), denken wij vooral aan
de Oude Gaversesteenweg, de Koningin Elisabethlaan, de Hendrik Consciencestraat, de
Tertzweildreef, de Molenstraat, de Van Gansbergelaan, de Koningin Astridlaan, ……. Samen
met eventuele coalitiepartners zullen er keuzes moeten gemaakt worden o.a. ook in functie
van de subsidies die voor rioleringswerken vanuit Vlaanderen kunnen ‘binnengehaald’
worden.
Sp.a wil de plannen van het Vlaams Gewest om over te gaan tot een gefaseerde her aanleg
van de Hundelgemsesteenweg vanaf de Molenhoek richting Gavere volop steunen en waar
mogelijk faciliteren.

Zorg & Dienstverlening

Armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, blijft een van de grote problemen van onze
maatschappij.
Een welvaartsstaat als de onze kan zich geen toenemende armoede veroorloven.
Voor Sp.a moet de strijd tegen armoede hoe dan ook hoog op onze lokale agenda staan.
*********

Daarnaast moeten we eveneens een sterk beleid creëren voor alleenstaanden.
Steeds meer inwoners zijn alleenstaand. Het gaat hierbij niet enkel om jonge mensen die nog zoeken
naar een partner, maar ook om alleenstaande ouders en senioren, die bewust single zijn of hun partner
hebben verloren.
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Een alleenstaande betaalt op vele vlakken meer belastingen dan de twee afzonderlijke mensen in een
koppel. Dat is oneerlijk.
En zo zijn er nog heel wat zaken die eerlijker kunnen en moeten voor alleenstaanden. Een hele
uitdaging.
Sp.a staat daarom open voor een vermindering van de belastingen voor alleenstaanden.

*********

Wonen moet betaalbaar zijn of worden voor iedereen. Iedereen heeft recht op een comfortabele,
goede en betaalbare woning.
Sp.a wil dat er meer ingezet wordt op aangepaste woningen voor mindervaliden, alleenstaanden en
éénoudergezinnen.
Sp.a wil voor de senioren betaalbare serviceflats en ervoor zorgen dat de woningen voor wie er nood
aan heeft en een laag inkomen heeft, betaalbaar blijven.
Dat kunnen we bereiken door de huurprijzen inkomensafhankelijk te maken zoals bij de sociale
woningen.
Sp.a vraagt dat dus verder wordt ingezet om het aanbod van woningen via het Sociaal
Verhuurkantoor te vergroten.
Sp.a zorgt ervoor dat het nieuwe rusthuis betaalbaar blijft.
Meer en meer zullen er ouderen zijn die de factuur niet meer kunnen betalen en wordt er aangeklopt
bij de kinderen.
Sp.a pleit voor de afschaffing van de onderhoudsplicht van kinderen ten opzichte van de ouders,
zodat de ouderen daarover niet moeten piekeren en van een waardige oude dag kunnen genieten.

*********

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang
heeft tot gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er
comfortabel, kwaliteitsvol en tot op een hoge leeftijd wonen, leren en werken, dagelijkse activiteiten
uitvoeren, zich verplaatsen en zich ontspannen. Dit geldt ook voor de inwoners met een beperking,
zichtbaar of onzichtbaar.
Sp.a pleit voor beter toegankelijke handels- en horecazaken. Bij het afleveren van een
bouwvergunning dient een goede ruimtelijke ordening te zorgen voor drempelloze toegangen zodat
er later niet voor hellende oprijplaten moet worden gezorgd.
Sp.a pleit voor beter toegankelijk vervoer door de aangepaste wagen, eigendom van het OCMW, uit
te besteden in de avonduren en in het weekend aan mensen die geen speciaal vervoer hebben.
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De gemeente dient te evolueren van een probleemoplossend beleid naar een proactief beleid!
Onze bevolking wordt steeds ouder. We moeten de gemeente bij de mensen brengen.
Sp.a pleit voor een nog betere dienstverlening door in de deelgemeenten een antenne te voorzien van
de gemeentelijke diensten en het sociaal huis (burgerlijke stand en gemeentelijke administratie, en
zorgdiensten vanuit het sociaal huis).
*********

Voor bestaande gronden of panden die momenteel onderbenut worden, zoeken we naar een nieuwe
invulling, zodat ze een grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen.
Sp.a gaat actief op zoek naar panden die her bestemd kunnen worden met een sociale functie meer
bepaald een locatie dienstig voor de inrichting van een Kringloopwinkel.
Kringloopbedrijven zijn inspirerende voorbeelden van sociaal ondernemerschap, waarbij niet alles
draait om het maken van winst. Zo bieden zij werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en leveren ze een bijdrage aan het hergebruik van goederen. Kringloopbedrijven zijn niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor de lokale werkgelegenheid.

Verkeersveiligheid – mobiliteit

Tegen 2050 verwacht men in Oost-Vlaanderen 15 tot 25 % meer inwoners. Aan deze
bevolkingstoename hangen heel wat uitdagingen vast, o.a. op het vlak van mobiliteit.
Sp.a wil volop gaan voor het doortrekken van de tramlijn 4 UZ Gent of tramlijn 4 MoscouGentbrugge (cfr. Pegasusplan van de Lijn).
Of dit realistisch is, zal afhangen van de studie die zal gebeuren in het kader van het Vlaams
Strategisch Project “Oost-Vlaams Kerngebied”, waarvoor Merelbeke werd geselecteerd als
pilootproject voor het ontwarren van de mobiliteitsknoop. Bij de studie zullen ook de
omliggende gemeenten en alle stakeholders, zoals Vlaams Gewest en de Lijn, worden
betrokken.
De studie zal ook de mobiliteitsstromen in kaart brengen, want heel wat verkeer dat onze
gemeente aandoet is doorgangsverkeer.
Ook wordt onderzocht of het idee van een ringweg het mobiliteitsprobleem in het centrum
van de gemeente zou kunnen oplossen. Er zal onderzocht worden wat op het terrein zou
moeten gebeuren en wat de kostprijs ervan zal bedragen. Sp.a is blij dat er nu eens een
objectieve studie gebeurt, maar heeft zijn twijfels bij de ruimtelijke en/of financiële
haalbaarheid.
In uitvoering van het mobiliteitsplan en het save-charter werden verschillende zone 30
ingevoerd en werden kruispunten met fietspaden geaccentueerd.
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Sp.a vraagt dat er meer gerichte controles worden uitgevoerd door de politie en dat wordt
geverbaliseerd om de hardrijders aan te pakken.
Dit zal ook effectief mogelijk zijn, nu via de Politiezone een lang termijnplan werd goedgekeurd
voor de aankoop van ANPR-camera’s.
Meer veiligheid, vooral rond scholen, is voor Sp.a de prioriteit.
We hebben al heel wat inspanningen geleverd, denk maar aan de het plaatsen van de
snelheidsindicatieborden aan de schoolomgevingen.
Sp.a wil ook bekijken of schoolstraten kunnen ingericht worden en wil samen met de scholen
ook inzetten op verkeerseducatie en op gemachtigde opzichters/ verkeersouders.
Sp.a wil gaan voor de heruitgave van de door de Provincie schoolroutekaart met veilige
schoolroutes, het aanpakken van de nog bestaande knelpunten en wil via de nieuw uitgegeven
Trage Wegenkaarten gaan voor veilige, goed onderhouden, alternatieve routes richting
kernen en schoolomgevingen.
Sp.a wil de bestaande wegversmallingen of as verschuivingen evalueren en waar nodig
bijsturen.
Sp.a wil tot slot volop inzetten op autodelen en dit ondersteunen, promoten en onderzoeken
of het systeem van deelfietsen in Merelbeke en deelgemeenten kan worden ingevoerd.
Sp.a bekijkt samen met de Jeugdraad of het interessant kan zijn om bij bepaalde grote
evenementen in Merelbeke feestbussen aan te vragen bij de Provincie en zit samen met de
Lijn om minstens op zaterdagavond laat avondbussen in te leggen zodat onze inwoners na een
activiteit in Gent nog met het openbaar vervoer naar huis kunnen gaan.
In het verlengde ervan wordt onderzocht of een systeem van taxicheques kan ingevoerd
worden om de jeugd en mindermobiele of minder begoede inwoners op een
veilige/comfortabele en betaalbare manier mobiel te maken.
Sp.a vraagt dat extra openbare fietspompen worden geplaatst in alle deelgemeenten.
Sp.a vraagt dat het herziene parkeerbeleid dat een grote consensus geniet zo snel als mogelijk
wordt uitgerold.
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VRIJETIJD (Cultuur - Sport – Jeugd - )

Cultuur

Sp.a kijk uit naar de opening van het nieuwe Cultuurhuis en vraagt dat de programmatie in
functie van de mogelijkheden van het gebouw en op maat van de gemeente wordt
uitgestippeld en uitgebreid.
We vragen bijzondere aandacht voor de Merelbeekse verenigingen, die ook in het nieuwe
gebouw hun stek moeten krijgen en zich aan het grote publiek moeten kunnen tonen.
Sp.a streeft ernaar dat het huidige beleid wordt verdergezet, met aandacht voor iedereen van
7 tot 77 jaar en zal erover waken dat alle activiteiten betaalbaar zijn, met bijzondere aandacht
voor de mensen in kans armoede die via het systeem van de UiTPAS op een democratische
manier kunnen deelnemen aan onze culturele activiteiten
Sp.a wil plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid geven om te exposeren, ofwel in de Pastorie
van Munte, ofwel via het huidige project ‘aan de muur’ in het GC Groenendal, en na de
afwerking van het Cultuurhuis in de nieuwe tentoonstellingsruimte.
Sp.a is absoluut voor het verderzetten van de vrijetijdsateliers, waar iedereen zich kan
‘uitleven’ en vraagt om het tweede deel van ‘de Vleugel’ op de campus Bergwegel af te werken
zodat de vrijetijdsateliers de school in Bottelare kunnen verlaten en die volledig ter
beschikking kan worden gesteld aan de Jeugdverenigingen.
Sp.a ondersteunt verder de werking van de muziekateliers en bestendigt de samenwerking
met de muziekschool, Academie Podiumkunsten Gent, die verder kunnen uitgebouwd worden
op de campus van het Go-onderwijs.
Sp.a bekijkt de mogelijkheden van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat
samenwerkingsinitiatieven tussen academies en onderwijsinstellingen stimuleert en vanaf 1
september 2019 van start kunnen gaan. Merelbeke mag deze boot zeker niet missen en er
moet voor het schooljaar 2019-2020 absoluut een samenwerkingsaanvraag worden
ingediend.
Sp.a wil verder inzetten op samenwerkingen met zorginstellingen en mensen met een
beperking de kans geven om deel te nemen aan culturele projecten.
Ook de samenwerking met Post-X moet voor Sp.a worden bestendigd, zij zijn onze
bevoorrechte partner op de Flora. Best kan voor de volgende legislatuur de verwachtingen
van beiden in een afsprakennota worden gegoten.
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Op vlak van erfgoed heeft Sp.a de lead genomen via de oprichting van de Erfgoed Viersprong,
waarvan onze Schepen Bertrand Vrijens de Voorzitter is .
Het is een samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten dat oorspronkelijk werkte rond
roerend en immaterieel erfgoed (verhalen, tradities,….) . Naast de ondersteuning van onze
erfgoedverenigingen heef de erfgoedcel een aantal zeer waardevolle projecten afgewerkt
zoals Tracé Travak, ‘uit goeie grond’, inventarisatie van het religieus erfgoed, archiveren,
reuzenproject….
Sedert dit jaar is uitgebreid met onroerend erfgoed, via de oprichting van een
intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst .
Deze zal de gemeenten adviseren rond onroerend erfgoed en Sp.a vraagt dat o.a. werk wordt
gemaakt van de actualisatie van de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed die dateert van
1989 .

Tot slot vraagt de Sp.a om de huidige subsidieregeling voor verenigingen (cultuur, sport,
jeugd, senioren) te herbekijken en op elkaar af te stemmen en dit in functie van de noden van
de verenigingen.

Sport

Sp.a wil dat verder werk wordt gemaakt van de uitbouw van de buiten sportinfrastructuur.
Zo dienen de plannen voor de ontwikkeling van de Molenkouter prioritair worden
verdergezet.
De financiële middelen zijn voorzien en zowel voetbalclub KFC Merelbeke als
Atletiekvereniging Staxx barsten uit hun voegen en hebben een moderne accommodatie
nodig.
Hetzelfde geldt voor de voetbalclubs ESA Bottelare en SV Melsen, die vele jongeren opleiden
en speelplezier geven. De plannen voor het aanleggen van een kunstgrasterrein worden door
de Sp.a gesteund, mits dat ook de verenigingen op een of andere manier hun steentje
bijdragen.
Sp.a wil ook de noden van alle sportverenigingen in kaart brengen en bekijken hoe binnen de
budgettaire mogelijkheden ook aan hen de nodige steun/ faciliteiten kunnen aangeboden
worden.

Jeugd

Sp.a wil zoals in het verleden het geval was de jeugdverenigingen ondersteunen wanneer zij
geconfronteerd worden met problemen rond infrastructuur. Opnieuw zal dit gebeuren na
overleg en met inspanningen van beide partijen/partners (gemeente en vereniging).
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Jeugdverenigingen moeten voor Sp.a ook gestimuleerd worden om hun lokalen goed te
isoleren en samen met hen moet gezocht worden naar subsidiemogelijkheden vanuit de
gemeente of hogere overheden.
Sp.a wil zich ook inzetten om meer speelruimte te creëren. Dit zou kunnen in de tweede fase
van het project Molenkouter, maar ook in de buurt van de bestaande jeugdlolaken. Met de
jeugdverenigingen kan worden gekeken hoe de speelruimtes kunnen ingericht worden. Zij
kunnen ook een partner zijn voor het onderhoud van de pleintjes.
Sp.a wil onderzoeken of bepaalde schoolgebouwen buiten de lestijden mits goede afspraken
kunnen opengesteld worden voor de jeugdverenigingen.
Sp.a wil naast een veilige schoolomgeving voluit gaan voor een verkeerveilig jeugdlokaal en
samen met de vereniging kijken hoe de lokalen/terreinen fietsvriendelijk kunnen ingericht
worden.
Sp.a wil de financiële en logistieke ondersteuning herbekijken in functie van de noden van de
verenigingen en dit na een ruim debat in de school van de Jeugdraad, die voor Sp.a de
spreekbuis moet blijven van de Merelbeekse jongeren.

Senioren

Sp.a wil zich na de verkiezingen blijven inzetten voor een gemeente waar ingezet wordt op
sociale cohesie en participatie, maar waar vooral veel aandacht is voor de senioren en
ouderen.
Iedereen verdient immers een comfortabele en stimulerende oude dag.
De bouw van een nieuw woonzorgcentrum met 142 kamers, waaronder 6 kamers in kort
verblijf, 5 aanleunflats voor koppels en 30 plaatsen in het dag verzorgingscentrum, alsook het
nieuw lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant is een belangrijke stap. Maar nieuwe,
aanvullende beleidskeuzes dringen zich op.
Sp.a gaat voluit voor een antenne van het Lokaal Dienstencentrum op de Flora, zodat de
dienstverlening en de zorg naar de senioren komt en niet andersom. Recent werd door het
OCMW een ontwerper aangesteld om de bouwfysische mogelijkheden van de site met
Florakerk als mogelijks zorgsite te onderzoeken.
Sp.a betrekt de ouderen actiever bij het beleid. Een doeltreffend en breed gedragen
ouderenbeleid vraagt om inspraak en betrokkenheid van de senioren zelf en daarbij moet de
seniorenraad een nog grotere rol kunnen spelen.
Sp.a wil de zorgbare buurten uitbreiden naar alle wijken, zodat senioren op die manier langer
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en hun sociale contacten kunnen versterkt
worden.
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Sp.a zet in op het begeleiden van senioren om hun woning aan te passen aan de verminderde
mobiliteit en zorgbehoevendheid op hogere leeftijd, onder andere via informatie op maat,
premies en diensten die hen begeleiden bij het laten uitvoeren van kleine en grote
woningaanpassingen.
Sp.a wil op vlak van cultuur en sport nog verder inzetten op de noden van de actieve en minder
actieve senior. De bouw van het nieuwe cultuurhuis in het centrum en de bijkomende sporthal
bieden in ieder geval veel mogelijkheden. De aansluiting bij de UiTPAS Gent biedt voor
iedereen, maar vooral voor mensen die het minder breed hebben, heel wat betaalbare
ontspanningsmogelijkheden.
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KLIMAAT – GROEN
Klimaat
De gemeente Merelbeke ondertekende het Burgemeestersconvenant met de ambitie om de
uitstoot van CO2 tegen 2030 met minstens 40% te verminderen.
Intussen werd het klimaatadaptatieplan in de gemeenteraad van september goedgekeurd.
Merelbeke heeft ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen onderschreven en is er mee
aan het werk gegaan en stimuleert ook verenigingen/ inwoners om hierop in te zetten. Recent
werden nog plaatselijke duurzame Helden in de bloemetjes gezet.
Sp.a zal erop toezien dat bij de uitwerking van de volgende beleids- en beheers cyclus
systematisch de afweging wordt gemaakt t.a.v. de duurzaamheidsdoelen, zodat Merelbeke in
2030 klaar is om de komende generaties een waardevol leven te verzekeren.
Sp.a staat voor 100 % achter het klimaatplan, dat verschillende concrete acties en
maatregelen voorstelt.
Sp.a vraagt dat die als leidraad dienen om het doel van 2030 te bereiken en dat hiervoor
jaarlijks genoeg middelen worden vrijgemaakt.
In het kader daarvan kan de Sp.a zich volledig scharen achter het memorandum dat ons werd
bezorgd door de GROS waarin wordt verwezen naar intergemeentelijke samenwerking om
een klimaat neutrale regio te worden (en meer specifiek wordt verwezen naar het aanbieden
van groepsaankopen van klimaatvriendelijke energie, het produceren of stimuleren van
gezamenlijke lokale energievoorziening met o.a. windmolens….) en de keuze om voluit te gaan
voor een duurzaam aankoopbeleid om onze impact op het milieu te beperken.

Groen

Merelbeke is een landelijke gemeente en dat moeten we koesteren.
Sp.a zal ijveren voor het behoud van de bestaande open ruimtes en wil het aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden in de landelijk gebieden in vraag stellen en herbestemmen.
Sp.a vraagt dat bij nieuwe verkavelingen een duidelijke groennorm wordt opgelegd.
Sp.a is voorstander van een groene creativiteit, waarbij inwoners worden uitgedaagd en/of
gestimuleerd voor de aanleg van tegeltuintjes en gevelbegroeiing, waarvoor nu al een
reglement bestaat. Dit kan via subsidies of via het organiseren van een wedstrijd waarbij de
mooiste tuintjes in de picture worden gezet.
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Sp.a vraagt dat het bestaande openbaar groen goed wordt onderhouden en dat bij de
(her)inrichting van de speeltuintjes extra groen wordt voorzien dat eventueel in
samenwerking met de buurt kan worden onderhouden.

Sp.a wil waar het mogelijk is de bestaande bossen uitbreiden om gericht over te gaan tot
aankoop van natuurgebieden, zoals ook tijdens de vorige legislaturen is gebeurd.

ONDERNEMERS

De gemeente heeft een goed werkende Lokale raad voor Economie, we zijn voor de
bestendiging ervan en willen de raad nog meer betrekken bij ons beleid.
De ondernemers zijn bereid om zich nog meer lokaal in te zetten, maar ze vragen tegelijkertijd
om bij beleidsbeslissingen nog actiever te worden betrokken.
Sp.a heeft daar oor naar en de informatiedoorstroming kan wellicht nog actiever (lees proactiever/ beter gebeuren). We denken aan grote projecten en de recente vraag van de Lokale
Raad om betrokken te worden bij het verdere traject voor de vervanging van de Bergwijkbrug
ter hoogte van de Fraterstraat.
Sp.a is voor zo’n actieve participatie en wil ook volop gaan voor een voltijdse ambtenaar voor
lokale economie, bij wie de ondernemers terecht moeten kunnen met algemene vragen (met
mogelijks doorverwijzing – KMO-loket), maar ook concreet moeten kunnen geholpen worden.
Sp.a wil ook streven naar een betere signalisatie naar de verschillende bedrijventerreinen, wat
ook is voorzien in het strategisch commercieel plan dat door de gemeenteraad werd
goedgekeurd.

BELASTINGEN

De personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn in Merelbeke sedert verschillende
legislaturen niet aangepast en dit wil Sp.a zo houden, gezien er tegenover een ruime
dienstverlenging staat.
Sp.a meent dat er wel ruimte is om de forfaitaire gezinsbelasting te verlagen en dit vooral voor
alleenstaanden die het in de huidige tijd door een aantal maatregelen op hoger niveau moeilijk
hebben.
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MERELBEKE IS EEN SOLIDAIRE GEMEENTE

Sp.a is met Schepen Bertrand
ontwikkelingssamenwerking.

Vrijens

al

twee

legislaturen

bevoegd

voor

Merelbeke is niet alleen een Fairtrade gemeente geworden, bovendien hebben we een
stedenband uitgebouwd met onze partnergemeente in Benin – Toucountouna.
Bovendien zij we erin geslaagd om het noord-zuidbudget te verhogen van 0.33 % van het
totale budget in 2013 tot 0.62 % in 2018, en dit dankzij de gemeentelijke bijdrage, maar ook
de Vlaamse en Federale subsidies.
Sp.a wil dit beleid onverkort verderzetten en dit met de GROS als bevoorrechte partner.
Concreet wil Sp.a de dienst internationale samenwerking verder behouden met een
voldoende personeelsbezetting, waarbij de samenwerking met de dienst duurzame
ontwikkeling verder wordt uitgebreid, met campagnes rond de thema’s aarde, water, klimaat,
vrede, kernontwapening….
Sp.a staat uiteraard voor verderzetting van de stedenband met Toucountouna en de
uitvoering van de beleidsafspraken die de beide gemeenten hebben gemaakt en willen dat
verder wordt ingezet op sensibiliseringscampagnes naar scholen, verenigingen, jongeren en
volwassenen.
Sp.a heeft ook oog voor de projecten van Merelbekenaren in het Zuiden en verenigingen die
hier sensibiliserende acties ondernemen. Samen met de GROS willen we werken aan een
evenwichtig subsidiereglement dat de volgende jaren geleidelijk kan worden verhoogd.
Sp.a wil ook dat de 11.11.11 campagne verder wordt gesteund via logistieke en financiële
ondersteuning, die kan worden verhoogd van 6000 € naar 6250 € per jaar of 0.5 € per inwoner.
Het budget voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld dient voor Sp.a te worden
verhoogd in samenspraak met de GROS.
Sp.a is ook solidair met de dieren en gaat voluit voor een meldpunt voor mishandelde dieren
en wil zich daarvoor ten volle inzetten in de samenwerking met lokale politiezone.
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